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(esquerda) com os arcos branquiais e em evidencia dentro da cavidade opercular o 

primeiro rastro branquial (seta o rastro). B: quatro brânquias de um peixe jovem 

fora da cavidade opercular (lado esquerdo).  
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Figura 11: Imagem anatômica do esôfago (a); estômago (b); intestino anterior (c); 

Intestino médio; (d) intestino posterior (e).  
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Figura 12: Esôfago do Cichlasoma orientale. A:Fotomicrografia da visão geral do 

esôfago (coloração PAS, aumento de 4x) a seta aponta a ampla luz do esôfago com 

projeções simples da lamina propria.  B: Mucosa do esôfago (coloração PAS, 

 

 

 



 
 

aumento de 40x) com epitélio pseudoestratificado (E) com células mucosecretoras, 

lâmina própria (LP). Observa-se grande quantidade de células mucosas contendo 

mucopolissacarídeos neutros. C: Detalhe da camada muscular mostrando bem a 

delimitação dos feixes e das estriações de fibras musculares esquelética e os 

núcleos se dispõe periferico (coloração PAS, aumento de 40x), camada 

longitudinal interna estriada esquelética (MI) e camada externa com fibras 

muscular lisa (ME). D: Detalhe da camada muscular (coloração PAS, aumento de 

40x) sendo duas camadas de musculo bem delimitada por conjuntivo frouxo: 

camada longitudinal interna estriada esquelética (MI) e camada externa com fibras 

muscular lisa (ME); em detalhe da camada a ocorrência de nervos (N). E: Destaque 

para a camada muscular da mucosa que se apresenta em alguns pontos, camadas do 

orgão: mucosa (M), submucosa (SM), e a camada muscular dividida em interna 

(MI) e muscular circular externa(ME). F: serosa em detalhe (seta apontando 

epitélio simples pavimentoso) (coloração PAS, aumento de 40x) 
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Figura 13: Transição de esôfago para estômago de Cichlasoma orientale. A: A 

seta apresenta a transição entre esôfago e estômago que ocorre de forma gradativa 

a substituição dos tecidos. (coloração PAS, aumento de 10X).  B: Em detalhe o 

inicio do estomago cárdico (seta) com um epitélio cilíndrico simples sem células 

mucosas, tamanho de epitélio mais baixo sem pregas e o aparecimento de 

glândulas gástricas (G) (coloração PAS, aumento de 20X).  C: Em detalhe a 

camada muscular que apresenta-se ainda bem espessa na porção final do esôfago 

(coloração PAS, aumento de 20X). 
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Figura 14: Região Cárdica do estomago de Cichlasoma orientale. A: Visão geral 

com a camada mucosa com epitélio cilíndrico simples (e) e microvilosidades 

(setas) e na lâmina própria (LP), glândulas (g), camada muscular lisa (m) e serosa 

(seta). (coloração PAS, 20X). B: Epitélio cilíndrico simples (e), lâmina própria 

(LP), camada muscular (m), microvilosidades (setas). (coloração HE, 40X). C: 

Epitelio cilíndrico simples mucosecretor com células absortivas (seta), (g) 

glândulas. (coloração PAS, 20X). D: Em detalhe as células das glândulas gástricas 

se distinguindo em células acidófilas ou parietal (a) e basófilas ou principal (b), 

seta células absortivas. (coloração PAS, 40X). 
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Figura 15: Região Fúndica do estomago de Cichlasoma orientale.  A: Visão geral 

da porção fúndica com espessas pregas mucosa (coloração HE, 10X). B: Em 

detalhe as camadas mucosa(M), submucosa (SM), camada muscular (m) e serosa 

(s) (coloração HE, 4X).  B:Observa-se mucosa sendo delimitada por uma fina 

camada muscular da mucosa (seta) dividindo em mucosa e submucosa. Vasos (v).  

C: Vista detalhada da prega mucosa da região fúndica com epitélio cilíndrico 

simples (e) com microvilosidades e fosseta gástrica e glândulas exócrinas tubulosas 

(g), (coloração PAS, 40X).  vasos (v), glândulas gástricas (g); (coloração PAS, 10 

X).  D: Vista detalhada da prega mucosa da região fúndica com epitélio cilíndrico 

simples (e) com microvilosidades e fosseta gástrica e glândulas exócrinas tubulosas 

(g), (coloração PAS, 40X). E: Vista detalhada da camada muscular com fibras no 

sentido longitudinal (M), e uma camada serosa bem mais espessa comparada a 

outras regiões. vaso na submucosa (v),(coloração HE, 20X). F: Vista detalhada da 

camada muscular mostrando as estriações na fibra muscular (m) no sentido 

longitudinal e serosa (s), (coloração PAS, 20X). 
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FIGURA 16: Região pilórica do estomago de Cichlasoma orientale (coloração 

HE, 10X). A: Visão geral da porção pilórica com as camadas mucosa(M), 

submucosa (SM), camada muscular de fibras lisas(m) e serosa (seta), (coloração 

HE, 10X). B: Visão detalhada da mucosa da região pilórica, epitélio cilíndrico 

 

 

 

 



 
 

simples com microvilosidades (e) e logo abaixo as glândulas gástricas exócrina 

tubulosa (g). (coloração HE, 20X). C: Visão detalhada da mucosa da região 

pilórica com microvilosidades (seta) e logo abaixo as glândulas gástricas exócrina 

tubulosa (g) bem delimitadas pela membrana basal e tecido conjuntivo frouxo. 

(coloração HE, 20X). 
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Figura 17: As três regiões do intestino de Cichlasoma orientale.   A: Intestino 

anterior em detalhe epitélio cilíndrico simples (e) com microvilosidades na 

superfície apical e células caliciformes (seta) (coloração PAS, 40X). B: Intestino 

médio com as camadas mucosa(M), lamina própria (LP), camada muscular de 

fibras lisas em sentido circular (mc) e outra longitudinal (ml) e serosa, em detalhe 

plexo mioenterico(*) entre as camadas musculares (coloração PAS, 40X). C: 

Intestino posterior mostrando as duas camada muscular de fibras lisas em sentido 

circular (mc) (linha demarcando) mais espessa e a longitudinal (ml).  D: Detalhes 

do plexo mioenterico(*) que fica entre as duas camadas de musculo da região 

posterior do intestino (coloração PAS, 40X) 
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Figura 18: Reto do Cichlasoma orientale em analise microscópica e macroscópica. 

A: Visão geral das camadas do reto mucosa (M), lamina própria (LP e as duas 

camadas muscular. B:Em detalhe o epitélio estratificado (e)  com células mucosas 

na porção mais apical. (v) vaso. C: Detalhes da muscular circular envolta por feixe 

de conjuntivo (mc). D: Detalhes da muscular circular envolta por feixe de 

conjuntivo (mc) e das  fibras muscular lisa que é mais externa (ml) . E:Visão 

anatomica da região do reto com o intestino posterior (a) e a valva retal do 

Cichlasoma orientale (seta).  
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Figura 19: Visão comparativa entre as três regiões intestinais do Cichlasoma 

orientale focando a camada da mucosa. A: Intestino anterior com pregas altas e 

arborizadas (coloração HE, 2X) e em detalhe a vilosidade (coloração PAS, 10X). 

B: Intestino médio com pregas altas mas sem arborização (coloração HE, 2X) e em 

detalhe a vilosidade (coloração PAS, 10X). C: Intestino posterior com pregas em 

menor altura e quantidade (coloração HE, 2X) e em detalhe a vilosidade (coloração 

PAS, 10X). 
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RESUMO 

  

Neste estudo foram utilizados 07 exemplares de Cichlasoma orientale, com objetivo de caracterizar 

morfohistologicamente o trato digestório dessa espécie. A cavidade bucofaringeana deste peixe foi 

investigada por meio de lupa e microscópio eletrônica de varredura e exibiu características como boca 

terminal com protractibilidade, lábios liso sendo o superior de menor espessura que o lábio inferior, a 

língua triangular e pigmentada, maxila arredondada com pregas palatinas, valva respiratória e placas 

dentígeras com dente cônico. Na faringe evidencia-se a presença de duas placas dentígeras com 

dentículos cônicos, os rastros se apresentam curtos, apenas no primeiro arco braquial e exclusivamente 

presentes em espécimes jovens. As técnicas de coloração HE-Hematoxilina de Harris, Eosina e 

Periódico Schiff foram utilizadas para caracterizar morfologicamente as camadas do tubo digestório 

com auxilio do microscópio optico. O esôfago é curto com pregas na mucosa revestidas por epitélio 

pseudoestratificado com células mucosecretora que se intercalam com células não secretórias. A 

camada muscular esofágica é espessa com predomínio de fibras de músculo esquelético estriado que 

pode ser evidenciado inclusive próximo ao estômago.  Estas características, provavelmente estão 

envolvidas ao hábito de deglutir presas maiores e proteção. O estômago tem formato em Y possuindo 

três regiões, todas revestidas por epitélio simples e provavelmente absortivo. A cárdica, sem camada 

muscular da mucosa, com lâmina própria glandular; a fúndica com muitas pregas mucosas, delgada 

muscular da mucosa e grande quantidade de glândulas gástricas; por fim a região pilórica é também 

glandular e a camada muscular mais espessa quando comparadas as outras regiões. As características 

morfológicas estomacais indicam um estômago especializado na digestão química, ácida e proteica. O 

intestino apresenta-se, anatomicamente, curto com duas alças intestinais e com três regiões anterior, 

média e posterior bem distintas. Quanto à camada da mucosa, o epitélio por todo o intestino, tem 

revestimento do tipo cilíndrico simples observando-se células caliciformes e enterócitos, vilosidades 

também estão presentes. O órgão é totalmente aglandular e provavelmente responsável, mais 

intensamente com a absorção sendo a digestão intestinal possivelmente dependente de secreções 

hepatopancreáticas. A morfologia identificada em Cichlasoma orientale apresenta órgãos adaptados ao 

habito alimentar onívoro com tendência alimentar à carnivoria. 

Palavras Chaves: dieta, morfologia, Cichlasoma orientale, peixe, trato digestório, cavidade 

bucofaringea. 
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ABSTRACT 

 

This study used 07 specimens of Cichlasoma orientale, in order to characterize morfohistologicamente 

the digestive tract of this species. The bucofaringeana cavity of this fish was investigated by means of 

magnifying glass and scanning electron microscope and exhibited characteristics as terminal mouth 

with protractibilidade, smooth lips and the upper thinner than the lower lip, triangular and pigmented 

tongue, rounded jaw with palatine folds, breathing valve and dentigerous plates with conical teeth. In 

the pharynx highlights the presence of two plates with tapered indentations dentigerous, the tracks are 

shown shorter, only the first brachial arch and exclusively present in young animals. Technical HE-

Harris hematoxylin staining, eosin and Periodic Schiff were used to characterize morphologically the 

layers of the digestive tract with the aid of optical microscope. The esophagus is short with folds 

mucosa lined by pseudostratified epithelium with mucosecretora cells that are interspersed with non-

secretory cells. The esophageal muscle layer is thick with predominance of striated skeletal muscle 

fibers which can be evidenced even close to the stomach. These features are probably involved the 

swallowing habit largest and protection prey. The stomach has format in Y having three regions, all 

overlaid by a simple epithelium and probably absorptive. The cardial without muscular layer of 

mucosa with glandular lamina propria; the fundus with many folds mucosa, muscular thin mucous and 

lot of gastric glands; Finally the pyloric gland and is also thicker muscle layer when compared to other 

regions. The stomach morphological characteristics indicate a specialized stomach chemistry, acid and 

protein digestion. The intestine presents itself, anatomically, with two short bowel loops with three 

anterior, middle and posterior distinct. The layer of the mucosa, the intestinal epithelium throughout, it 

has a single cylindrical type coating observing goblet cells and enterocytes, villi are also present. The 

Board is fully responsible aglandular and probably more intensely with the absorption and intestinal 

digestion possibly dependent hepatopancreáticas secretions. The morphology identified in Cichlasoma 

orientale presents organs adapted to the omnivorous eating habits to feed the carnivorous trend 

Key Words: diet, morphology, Cichlasoma orientale fish digestive tract, oropharyngeal cavity. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

 Os peixes correspondem a mais da metade das espécies de vertebrados existentes na terra, e são 

indicados como o grupo de vertebrados com maior sucesso adaptativo no ambiente aquático 

(NELSON, 2006). A América do Sul, que compreende a maior parte da região Neotropical apresenta a 

maior riqueza de espécies de peixes de água doce do planeta, com aproximadamente de 5.400 espécies 

(KULLANDER, 2003).  

 O Nordeste brasileiro é classificado como uma das principais lacunas mundiais do 

conhecimento sobre a ictiofauna continental (LÉVÊQUE et al., 2008). Estudo recente revelou uma 

tendência de declínio das comunidades aquáticas na região, frente às mudanças ambientais guiadas por 

ações antrópicas como pela transposição do rio São Francisco (BERBEL FILHO, 2014) esses fatores 

justificam, embora os ciclídeos façam parte de uma família bem diversa, são pouco conhecidos, 

especialmente na região semi-árida do Rio Grande do Norte,  podendo ser considerado incipiente o 

conhecimento desta família (COSTA et al., 2011; GURGEL et al., 2011; GURGEL et al., 2002). 

Levantamentos taxonômicos para a região Nordeste médio-oriental, na qual esta inserida a bacia do 

Curimataú, realizados por Rosa e colaboradores (2003) citam dentre outras a espécie estudada 

Cichlasoma orientale.  

 A morfologia da cavidade bucofaringea e do tubo digestório são estruturas morfológicas 

relacionadas diretamente com a alimentação de uma espécie.  Wooton (1995) salienta que a 

alimentação é uma das mais importantes funções de um organismo, uma vez que o crescimento, 

desenvolvimento e reprodução ocorrem pela entrada de energia em forma de alimento.    

 Os peixes são animais pecilotérmicos, onde as condições do meio ambiente tem uma influência 

bem maior e direta do que em animais terrestres (CYRINO et al., 2010); e assim  há muito tempo tem 

despertado  nos estudiosos como Suyehiro (1942), Al-Hussaini (1949), Angelescu e Gneri (1949), 

Kapoor (1953), Nikolski (1963) o interesse no conhecimento da correlação entre as amplas variações 

da estrutura do sistema digestório com a dieta alimentar em peixes. Apartir dos seus trabalhos, foi 

possível constatar que as especializações tróficas resultam de adaptações morfológicas no tubo 

digestório para otimização da exploração das fontes de alimento. Isto possivelmente ocorre devido a 

atuação do ambiente através da seleção natural. Em algumas espécies as diferenças estão intimamente 

relacionadas com a natureza do hábito alimentar, tamanho do corpo e sexo (KAPOOR et al., 1975). 
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 A importância de investigar a relação da dieta íctica com o tubo digestório de peixes deve-se as 

diferentes moldagens que ocorre tanto morfologicamente como histologicamente, onde observa-se que 

estas variações estão sob influências que provem tanto pelas condições ambientais como pela biologia 

de cada espécie (ABELHA  et al., 2001). Blazquez (1995) mostra que as variações e diferentes 

especializações morfológicas relacionadas aos alimentos são consideradas importantes na manutenção 

da cadeia alimentar uma vez que proporciona uma diminuição da competição entre as espécies. 

 Embora o conhecimento da biologia de peixes esteja sendo ampliados, em nível mundial, 

estudos morfológicos de espécies tropicais, são incipientes. Estes trabalhos quando relacionados ao 

sistema digestório dos peixes além de trazer saberes nas áreas da anatomia, histologia, e 

comportamentos alimentares com especial atenção às correlações aos hábitos alimentares ícticos, 

demonstram ainda outras funções como: identificação sistemática de peixes através da dentição oral 

(HOWES, 1982), ou identificação de Clupeioides através do arranjo das alças intestinais (HARDER, 

1958). Contribuem também no desenvolvimento de estudos nutricionais e alimentares, no preparo de 

rações, no manejo alimentar e no planejamento da utilização de policultivos (ROTTA, 2003); servem 

também de base para análises toxicológicas, levando em consideração a existência de áreas intestinais 

absortivas de partículas de alimento contaminado (RIBEIRO e FANTA, 2000). 

 Portanto existe a necessidade de maiores informações que auxiliem no conhecimento da 

biologia das espécies ícticas, sendo os estudos que abordam a estrutura do tubo digestório essenciais 

para elucidar as diversas relações das adaptações morfológicas frente a variações da dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 O presente trabalho visa caracterizar morfohistogicamente o trato digestório de Cichlasoma 

orientale correlacionando-o com seu regime alimentar. Contribuindo assim para a ampliação dos 

conhecimentos biológicos da espécie. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Descrever a anatomia da cavidade bucofaringea do Cichlasoma orientale. 

 Descrever histologicamente o tubo digestório do Cichlasoma orientale identificando as 

camadas que compõem os órgãos e suas células.  
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3. REVISAO DE LITERATURA 

3.1 Hábitos alimentares 

  

 Devido aos vários tipos de alimento consumido pelos peixes, estes são classificados em três 

principais macrogrupos: herbívoros, onívoros e carnívoros; quando há na alimentação a presença de 

lama, detritos ou plâncton os animais são agrupados ainda como ilíófagos, planctófagos ou 

detritívoros, respectivamente (ROTTA, 2003).  

 Para FUGI e HAHN (1991) a plasticidade na dieta de peixes obedece a certo limite pré-

estabelecido pela forma do tubo digestório, cujas estruturas podem refletir as tendências alimentares da 

espécie. Conforme Pillay (1952) citado por Moraes et al., (1997) a natureza do alimento ingerido 

depende primeiramente da morfologia e do comportamento alimentar do peixe, e secundariamente da 

composição e quantidade de alimento disponível; e a composição do alimento consumido provê 

informações sobre o nicho que as espécies ocupam em seu habitat conforme (NIKOLSKY, 1963). 

 Espécies onívoras são definidas como aquelas que consomem ao mesmo tempo alimentos de 

origem animal e vegetal (RESENDE e PEREIRA, 2000). Onde o mesmo autor põe em duvida de que 

seria intrinsecamente difícil viver como um onívoro, pois tal tipo de vida exige adaptações 

morfológicas, fisiológicas e comportamentais seja para capturar animais de diferentes tamanhos, com 

diversos comportamentos, e especialmente para alimentar-se de alimentos de origens tão diferentes 

como vegetais e animais. Mais esse espectro alimentar bem amplo, evidenciado em algumas espécies 

de peixes, é uma estratégia para o melhor aproveitamento de ambientes inundáveis, onde o alimento 

disponível pode ser proveniente de ambientes terrestres inundados (vegetais e insetos terrestres) na 

época das cheias, ou provenientes do ambiente aquático como algas, peixes, crustáceos e insetos 

aquáticos, na seca. Dessa forma, a onivoria é considerada como uma estratégia ecológica, evoluída em 

ambientes aquáticos tropicais, para o melhor aproveitamento dos recursos alimentares de ambiente 

periodicamente inundado, como evidenciado pela frequência elevada de espécies com tal hábito 

alimentar.  (RESENDE e PEREIRA, 2000) 

 Os herbívoros geralmente apresentam uma estrutura morfológica mecânica e química mais 

onerosa devido às paredes ricas em celulose que protegem as células das plantas e algas. Um dos 

fatores que restringem a utilização da dieta herbívora tem como principal razão a baixa eficiência 

alimentar que decorre pela limitada atividade química para degradar a celulose (SAHA et al., 2006). 
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Também é relatado que dietas com altos níveis de fibras não são desejáveis nas praticas alimentares de 

cultivo de peixe já que dificultam a digestibilidade dos alimentos, resultando em má absorção dos 

nutrientes e baixas taxas de crescimento (AZAZA et al., 2008). Mais um fator somado na lista de 

dificuldades para o sistema funcional digestivo dos herbívoros é que os altos níveis de fibra na dieta 

além de afetar o tempo de digestão alimentar afeta também a taxa de trânsito gastrintestinal, como é o 

caso das tilápias (LANNA et al., 2004 ).   

 No entanto foi confirmado por Hlophe (2011) que compostos fibrosos (exceto lignina) são 

sujeitos a digestão parcial por ácido clorídrico no estômago, especialmente em espécies que produzem 

baixo HCl como Tilapia rendalli. O baixo pH do estômago também vem a ajudar na quebra das 

paredes celulares das plantas (ABDEL-TAWWAB, 2003).  Para compensar esta dieta tão laboriosa o 

intestino de T. rendalli  apresenta-se longo  e assim possui uma maior área de superfície para a 

digestão e absorção, portanto, a quantidade de fibra nas dieta de T. rendalli  não aparece dificultando o 

desempenho do crescimento no peixe (HLOPHE, 2011). 

 Os peixes carnívoros são denominados desta forma por consumir materiais de origem animal 

(EVANS, 1997) e estão dispostos na faixa mais alta da cadeia alimentar em seu habitat natural 

(SANTOS, 2013;  EVANS, 1997). Dentre variadas características morfológicas a serem diferenciadas 

nos carnívoros Al-Hussaini (1949) descreve-os como possuindo intestino curto e traz um coeficiente 

intestinal entre 0,5 e 2,4. Mas apesar deste comprimento intestinal mais curto em carnívoros observam-

se diversas outras características que o compensa, como por exemplo as alterações descrita por 

Agrawal e Sharma (1966) para o peixe Nandus nandus que tem habito alimentar carnívoro, 

principalmente de insetos, larvas de insetos, crustáceos e, ocasionalmente, de filamentos de algas; 

sendo apresentado como pontos característicos de um peixe carnívoro a grande boca protrátil com 

muitos dentes que ajuda na captação e retenção de alimentos de origem animal  além do intestino 

curto.  

 Na espécie Macrodon ancylodon, carnívora generalista, não tendo assim itens alimentares na 

dieta que sejam considerados dominantes, foi verificada uma variação alimentar ao longo do 

crescimento, com indivíduos jovens alimentando-se de invertebrados, principalmente de decápodas, 

enquanto os adultos alimentam-se de peixes. Tanto em jovens quanto em adultos, as características 

morfológicas como a boca terminal, dentes caniniformes e estômago curto foram evidenciadas 

(PIORSKI, 2004).  

Rotta (2003) traz mais características diferenciadoras para os peixes carnívoros e exemplifica o 

estômago como sendo geralmente de menor volume, porém muito elástico, com pregas bem 

desenvolvidas, o que permite sua distensão, podendo aumentar de três a quatro vezes o seu tamanho. 
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 Diante do exposto o conhecimento sobre os hábitos alimentares e suas adaptações morfológicas 

podem nortear diretrizes para conservação no meio ambiente, assim como para um melhor manejo 

alimentar e de crescimento nas pisciculturas, além destes estudos fornecerem dados para pesquisas sob 

os âmbitos ecológicos, evolutivos, fisiológicos, patológicos e nutricionais da ictiofauna (RODRIGUES 

e MENIN, 2006); como também para que possamos compreender toda a dinâmica da cadeia alimentar 

numa determinada coleção d’água (NIKOLSKY, 1945). 

 

 

3.2 Morfologia do Trato Digestório 

  

 O Sistema digestório consiste no trato digestório (cavidade oral, esôfago, estômago, intestinos 

delgado e grosso, reto e ânus) e suas glândulas associadas (glândulas salivares, fígado e pâncreas).  

 Em peixes, a cavidade oral é denominada como cavidade bucofaringeana, que compreende a 

abertura oral, cavidade oral com língua, arcos branquiais, rastros branquiais, dentes faríngeos e faringe 

(PREJS 1981, ROTTA 2003). Esta cavidade tem diversas funcionalidades para a alimentação do peixe 

tais como mastigação, apreensão e deglutição (ROTTA 2003).  

 A forma e a posição da boca, as dentições oral e faringiana e a presença ou não de rastros 

branquiais mostram estreita relação com a forma de alimentação e o tipo de alimento (PREJS, 1981). 

Uma mesma família pode apresentar estruturas morfológicas diversas em relação ao tipo de 

alimentação; Na família Lutjanidae, as espécies ictiófagas são dotadas de dentes caninos bem 

desenvolvidos, enquanto as que se alimentam de crustáceos e moluscos possuem dentição menos 

desenvolvida, e as que se alimentam de plâncton são portadoras de dentição menos desenvolvida 

(MENIN, 1988). 

 O tubo digestório, constituído pelo esôfago, estômago e intestinos, é um tubo oco composto por 

uma luz, cujo diâmetro é variável e tem como função obter, a partir dos alimentos ingeridos, as 

moléculas necessárias para a manutenção, o crescimento e as demais necessidades energéticas do 

organismo (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). Histologicamente, o tubo digestório na maioria dos 

peixes, é constituído por camadas características divididas em região mucosa, submucosa, muscular e 

serosa; com peculiaridades próprias dependendo do órgão e espécie estudada (STOSKOPF, 1993).  O 

conhecimento histológico do sistema digestório dos peixes tem extrema importância na elaboração de 

dietas que atendam as exigências nutricionais dos peixes, pois o hábito alimentar esta relacionado com 

modificações celulares no sistema digestório dos mesmos (ARANDAS et al., 2009; ROTTA, 2003). 

 Segundo CHAVES e VAZZOLER (1984), as estruturas macro e microscópicas dos órgãos do 

tubo digestório apresentam estreita relação com a natureza do alimento e o modo como ele é ingerido. 
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Assim, dentre vários componentes o comprimento do intestino traz uma relação direta com os hábitos 

iliófago, herbívoro e omnívoro, e inversamente com os hábitos carnívoro e insetívoro (GATZ 1979; 

apud MORAES et al., 1997).  

 O estômago apresenta inúmeras variações morfológicas e estruturais, que são adaptações ao 

tipo de alimentação. Nos piscívoros, é bastante alongado; nos onívoros, ele é um saco sifonóide e, em 

peixes iliófagos, como o saguirú e curimbatá apresentam-se como um estômago mecânico (moela), 

sem glândulas, destinado à trituração. Histologicamente é dividido em três regiões: cárdica ou região 

de transição; fúndica, com inúmeras glândulas gástricas; e pilórica, região aglandular, porém, com 

forte musculatura (GODINHO, 1970 ) 

 Foi verificado por Menin (1988) que também há diversas alterações histológicas envolvidas 

com a dieta alimentar como as descritas relacionadas com a arquitetura das glândulas gástricas entre o 

estômago dos carnívoros, por exemplo em H. maculatus e Pimelodus sp., com glândulas bem 

ramificadas e numerosas; já no onívoro, Brycon lundii, estas estão ramificadas; no herbívoro  

Leporinus reinhardti as glandulas gástricas são simples.  

 Estudos relacionados as ciências básicas, principalmente que abordem a morfologia íctica são 

incipientes e extremamente necessários pois possibilitam novas contribuições  para a compreensão da 

ecologia principalmente aquelas relacionadas ao nicho e pirâmide alimentar, fisiologia e saúde animal, 

bem como subsidiam o planejamento para o manejo e alimentação em cultivo intensivo, construção 

das relações filogenéticas e em outras mais diversas aplicações. 

 

3.3. Descrição de Cichlasoma orientale 

 

 Entre as 160 famílias de Perciformes, Cichlidae é a segunda maior compreendendo mais de 

1.350 espécies aualmente reconhecidas, apesar de serem estimadas mais de 2.000 (KULLANDER, 

1998; Nelson, 2006; PERAZZO, 2010).  

 Santos (1987) afirmava que a família dos ciclídeos não possui mais de três espécies as quais 

tem valor econômico, entretanto a família Cichlidae é de interesse para os aquariofilos, pois encerra 

belos peixinhos; também é citado sua importância para estudos evolutivos pois  tem a capacidade para 

se adaptar morfologicamente em novos ambientes (PERAZZO, 2010); e para a ecomorfologia em que 

a interação entre ambiente, genótipo e fenótipo possibilita o desenvolvimento de caracteres 

comportamentais que determinam as estratégias realizadas pelos organismos e sua adaptação ao meio 

em que vivem (GOULART e SAMPAIO, 2011); já a biologia evolutiva tem usado como modelo os 

ciclídeos, principalmente pelo exemplo de radiação adaptativa nos grandes lagos africanos (KOCHER, 

2004). 
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 A espécie Cichlasoma orientale está distribuída na América do Sul localizada nos rios da costa 

atlântica do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba (KULANDER, (1998). O Cichlasoma 

orientale foi catalogado em diversas localidades no estado do Rio Grande do Norte, no trecho urbano 

do rio Apodi/Mossoró no município de Mossoró, RN (COSTA et al., 2009) e no trecho do açude 

Riacho da Cruz com o município de mesmo nome, RN (GURGEL e TEIXEIRA, 2005). Ainda 

Cichlasoma orientale  é uma espécie constante no rio Ceará Mirim, do município de Taipu, sendo o 

mesmo local de coleta deste trabalho (SOUZA, 2010). 

 Os Cichlidaes apresentam grande diversidade, como citada por Kullander (2003) em que retrata 

a morfologia da cavidade bucal com “design versátil da mandíbula e faringe”; descrevendo variação 

considerável na forma das placas de dentes, com mandibulas orais geralmente moveis e protraidas e a 

forma dos dentes na maioria dos ciclídeos neotropicais sendo simples, subconical, unicúspide, 

enquanto ciclideos africano comumente têm lateralmente dentes orais bicúspides ou tricúspides 

(BERBEL-FILHO, 2014).  

 A espécie Cichlasoma orientale, regionalmente conhecida como cará (figura 1A e B) é um 

peixe de significação econômica muito pequena pelas diminutas proporções que atinge no estágio 

adulto, sendo o corpo achatado lateralmente e robusto com forma elíptica e com comprimento padrão 

de 55,60 mm a 68,10 mm nos exemplares examinados por Neto (2004); já Gurgel (2002) mede o 

comprimento total da espécie variando entre 2,0cm a 17,0cm. Gurgel e Teixeira (2005) e Bird e Cust 

(1981) relatam que a espécie Cichlasoma orientale não apresenta modificações sazonais nas estações 

do ano, indicando assim uma espécie residente; sendo encontrada em águas paradas ou de correnteza 

lenta de pouca profundidade e faz uso de macrofitas para proteção e alimentação. Em um dos poucos 

estudos sobre alimentação de peixes no semi-árido do Rio grande do Norte no rio Piranhas-Açu (Alto 

do Rodrigues, São Rafael e Açu), e açude Corredor (Martins) Gurgel (2002) calculou para Cichlasoma 

orientale o índice de importância alimentar (IAi) que resultou nos seguintes componentes da dieta os 

gastrópodes (Pomacea e Biomphalaria) e restos de concha=0,27; Insetos=0,35; Crustáceos=0,32; 

Peixes=0 e Outro=0,06. Dessa forma o autor concluiu que a dieta desta espécie é composta por 

elementos de origem autóctone, prevalecendo um hábito alimentar carnívoro generalista. No açude 

Riacho da Cruz no Rio Grande do Norte estudando a ictiofauna potiguar Gurgel e Teixeira (2005) 

descreve o Cichlasoma orientale como o terceiro (9,3%) mais abundante coletado naquele estudo e 

com habito alimentar carnívoro alimentando-se também de escamas e sementes. Além de escassos 

estudos sobre alimentação e nenhum estudo que envolva as características morfológicas relacionando 

com o tipo de dieta. Portanto este trabalho com a espécie Cichlasoma orientale vem suprir esta falta de 

dados biológicos sobre o sistema digestório desta espécie.  
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 Esta espécie foi escolhida diante de poucas publicações acerca do Cichlasoma orientale 

especialmente quanto a dieta e comportamento alimentar, além da carência de dados morfofisiológicos 

sobre o trato digestório.  Acredita-se que a escassa falta de dados pode ser justificada pelo fato de que 

a maior parte das pesquisas serem relacionadas a espécies com grande potencial econômico, o que não 

se aplica a este pequeno peixe, mas a análise das interações tróficas é imprescindível para a elaboração 

de estratégias de manejo de populações naturais, bem como prover novos dados para serem 

adicionados a pesquisas futuras sobre dieta alimentar íctica e sua melhor compreensão. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

 

Classe Osteichthyes 

      Subclasse Actinopterygii 

           Infraclasse Teleostei 

               Ordem Perciformes 

                      Família Cichlidae 

                           Gênero Cichlasoma 

                                 Espécie Cichlasoma orientale (Kullander, 1983) 
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Figura 1: Espécie em estudo Cichlasoma orientale coletado no Rio Ceará-Mirim-RN em conservação com formol.  

Quadro com posição taxonômica da espécie (NELSON, 2006) 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de Estudo e Coleta  

 

 O Rio Ceará-Mirim (5º37´S e 35º39´W) faz parte de uma das principais bacias hidrográficas do 

Estado do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 2.770 Km
2
, nasce no município de Lages-RN 

nas encostas orientais da Chapada da Serra de Santana e Serra Verde. Seu curso segue para o nordeste 

em seguida para oeste, desaguando no Oceano Atlântico no município de Extremoz, com um percurso 

de, aproximadamente, 162 Km (NOBREGA Jr, 1986). Seus limites fazem fronteiras a Norte - com os 

Municípios de Pureza e Barra de Maxaranguape, ao Sul - com os Municípios de São Gonçalo do 

Amarante e Ielmo Marinho, a Leste – Oceano Atlântico e o Município de Extremoz e a Oeste - o 

Município de Taipu (Figura 2).    

 O potencial hídrico da bacia hidrográfica do rio Ceará-Mirim, contribui com um volume médio 

de 61.380 m
3
/Km

2
/ano, totalizando 71.361 m

3
/ano, o que representa 1,05% da área que escoa em 

superfície ou infiltra para os aquíferos subterrâneos (RADAMBRASIL, 1981). No que tange aos 

aspectos fisiográficos temos que o solo da região apresenta-se de tipo planossolo solódico, tendo 

períodos com intensa precipitação pluviométrica e com prolongado período de estiagem (SUDENE, 

1971).  

 Nesta área (Figura 3) foram coletados 07 exemplares da espécie Cichlasoma orientale com 

comprimento padrão variando entre 6 cm a 11,5 cm e de ambos os sexos, durante os meses de agosto e 

setembro de 2014, utilizando-se um picaré (rede de arrasto) e uma rede de espera de 2cm de entre nós 

opostos.  
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Figura 2: Mapa com a localização do Município Ceará-Mirim.  

Fonte:http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/semarh/sistemadeinformacoes/consulta/mapas/mapaRN_AQ_Bacia06.jpg 

 

 
Figura 3: Rio Ceará Mirim: Local de coleta dos exemplares de Cichlasoma orientale. 

 

 

http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/semarh/sistemadeinformacoes/consulta/mapas/mapaRN_AQ_Bacia06.jpg


22 
 

Lt

li
Ii 

 Todos os procedimentos da eutanásia dos peixes coletados foram aprovados pelo comitê de 

ética dos animais da UFRN e realizados segundo o protocolo 054-2013 (Anexo 1) e as espécies foram 

identificadas no Laboratório de Ictiologia Sistemática e Evolutiva com a colaboração dos professores 

Sergio Maia Queiroz Lima e Telton Pedro Anselmo Ramos. Em campo, após a captura, de acordo com 

a resolução nº 714, de 20 de junho de 2002 que trata de procedimentos de eutanásia em animais, foi 

utilizado o hidrocloreto de benzocaína na concentração de 100 mg/L com imersão dos espécimes por 

aproximadamente 15 minutos (ANTUNES et al, 2008).   

 Os peixes foram levados ao Laboratório de Técnicas Histológicas da UFRN onde com o auxílio 

de ictiômetro e balança de precisão, foi realizada biometria de todos os peixes coletados, sendo 

registrados os dados individuais referentes ao comprimento total (cm), comprimento padrão (cm), e 

peso total (g). Alguns peixes foram destinados para o processamento anatômico do tubo e da cavidade 

bucofaringea e outra parte dos peixes para processamento histológico. Os exemplares tiveram sua 

cavidade abdominal aberta para melhor fixação do tubo digestório e foram fixados em formol 10%. 

 

4.2 Processamento Macroscópico  

 

 Após 24 horas de fixação o material biológico destinado para observações anatômicas da 

cavidade bucofaringea e do tubo digestório foi analisado com auxílio de Lupa PZO Labimex, 

geralmente sob aumento de 40X. Inicialmente foi efetuada uma incisão ventro-mediana da cavidade 

celomatica para exposição do tubo digestório e investigação da anatomia da mucosa (formato, pregas, 

coloração, espessura) de cada órgão, bem como o comprimento do intestino.  

 Foram registrados os seguintes caracteres para identificação do coeficiente intestinal: a) 

Comprimento total (Lt) em centímetros - o que equivale a distância entre a extremidade anterior da 

maxila e a extremidade do lobo superior da nadadeira caudal ligeiramente distendida; b) Comprimento 

do intestino (Li) em centímetros – medido desde a válvula pilórica até a extremidade do reto. A relação 

tamanho do intestino / comprimento do peixe foi estabelecida com o propósito de se conhecer o 

coeficiente ou índice intestinal das espécies, e seguiu a seguinte expressão matemática:   

 

 

 

 

 onde, Ii = Coeficiente intestinal, li = Comprimento do intestino e Lt = Comprimento do peixe (FUGI e 

HAHN, 1991).    
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 O opérculo foi seccionado, e a mandíbula deslocada para visualização da boca, dentição oral, 

língua, faringe e arcos branquiais. Inicialmente a cavidade oral foi analisada, anatomicamente, 

utilizando-se de estereomicroscopio MOTIC – SMZ 168. 

 Para a análise da ultraestrutura da superfície da cavidade bucofaringea foi utilizado o 

Microscópio eletrônico de varredura Olimpus TH3 acoplado a câmera digital NIKON DXM 1200 

utilizando o programa Niko ACT do Laboratório de Materiais do CTGAS Natal-RN.  

 As amostras coletadas para análise de MEV foram a maxila, mandíbula e faringe que após a 

fixação em formol 10% sofreram desidratação em séries crescentes de álcool com uma bateria de 

etanol iniciando em 40% até o absoluto, obedecendo a um tempo de 15 minutos para cada 

concentração de álcool (RIBEIRO et al., 2012). Os materiais biológicos foram secados e colados em 

suporte de alumínio que serve de base para ser inserido no microscópio. Logo em seguida, foram 

submetidos à metalização em ouro (RIBEIRO et al., 2012) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Três amostras metalizadas para observação e registro de imagens no MEV: maxila (a), mandíbula (b) e faringe (c). 

 

4.3 Processamento Microscópico 

 

 Após 24 horas de fixação o material biológico destinado para o processamento histológico 

sofreu seccionamento de pequenas porções deste tubo em varias partes: esôfago, região de transição 

esôfago-estômago, estômago na região anterior, média e posterior que equivalem as porções cárdica, 

fúndica e pilórica; e no intestino os segmentos anterior, médio, e posterior.  O tubo foi dividido em 

diversas regiões/ secções de acordo com a representação destacada na imagem abaixo: 
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Figura 5: Tubo digestório de Cichlasoma orientale. Cada linha mostra os pontos de cada segmento do tubo onde foram retirados as porções para ser 
realizado o processamento histológico sendo 1- esôfago, 2- cárdica, 3-fundica e 4-pilórica com a transição para intestino, 5- intestino anterior, 6-médio, 7 

e 8 -posterior  

  

Todas estas regiões foram submetidas a técnicas histológicas de rotina para desidratação, 

diafanização e inclusão em parafina e microseccionados a 5 μm. As lâminas histológicas permanentes 

foram confeccionadas a partir dos  protocolos histológicos convencionais de Hematoxilina de Harris, 

Eosina (BERMER, 1976) e PAS – Ácido Periódico Schiff, método reativo para a identificação de 

mucinas neutras (COPPETTI, 1996) tendo os respectivos protocolos no anexo numero 2.  

 Posteriormente as lâminas confeccionadas foram observadas ao microscópio de luz Olympus, 

trinocular, modelo BX 41 sendo as imagens visualizadas com as objetivas de aumento 4X, 10X, 20X 

ou 40X e capturadas através de um sistema de captura de imagens digital, NIKON DXM 1200, 

acoplado a um computador, através do programa Image-Pro Explress no Laboratório de 

Neuroanatomia da UFRN para observações e análises histológica. 

  

5. RESULTADOS 

5.1 Análise da Cavidade Bucofaringea 

5.1.1 Boca 

 

 A boca (Figura 6 A e B) dos exemplares de Cichlasoma orientale localiza-se em posição 

terminal, com abertura bucal pequena e apresenta protractibilidade; sendo importante para a 

alimentação por sucção. A língua (Figura 6 C) tem um formato triangular, pigmentada com muitos 

pontos escuros, sem a presença de dentes e sem presença de sulcos divide-se em três partes 

distinguíveis: o ápice de formato triangular com superfície mais fina em relação ao corpo e menos 

pigmentado, o corpo sendo fixo ao assoalho da cavidade oral sem a presença de musculatura o que o 

torna imóvel e caudalmente temos a raiz que apresenta-se mais escura e ligada a faringe. 
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 Os lábios encontram-se aderidos às respectivas maxilas e mandíbulas não sendo observados 

dentículos. Quando fechados, ocultam completamente as placas dentígeras, sendo sua superfície 

delgada e lisa. O lábio superior tem menor espessura que o lábio inferior. Quando visto em lupa e no 

microscópio eletrônico de varredura o lábio superior apresenta um sulco mediano e com as regiões 

laterais mais espessas (Figura 7 B e C).  

 

    
 

  
Figura 6: A: Vista lateral direita da região cefálica de Cichlasoma orientale. LI – lábio inferior; LS – lábio superior. B: Peixe em aquário notando mais 

nitidamente a posição terminal (seta) e os lábios inferiores mais delgados. C: Vista dorsal da língua de Cichlasoma orientale, em formato triangular e raiz 

mais pigmentada. (a) base, (b) corpo e (c) ápice da língua. 

 

 

 

 

 

 

LI 

LS 

A B 

a 

b 

c 



26 
 

Anatomicamente, a maxila apresenta-se arredondada (Figura 7 A e B), contendo em sua 

mucosa várias pregas palatinas em sentido longitudinal ou transversal que podem ajudar no 

direcionamento das partículas de alimentos na cavidade bucal para a faringe; além das pregas observa-

se uma valva respiratória dorsal (Figura 7 B) que auxilia na regulação do fluxo de água. Os dentes têm 

formato cônico (Figura 7 C e D) sendo menores na região mais medial e maiores e afilados na região 

lateral da maxila, com os maiores medindo aproximadamente 500µm.  

 

      

    

Figura 7: Maxila do Cichlasoma orientale. A: Mostrando os lábios e o tamanho da abertura bucal que não chega a 2cm em um peixe de 14cm de 

comprimento total. B: o lábio protrátil tem um sulco mediano (seta) e apresenta-se mais espesso nas regiões laterais. (V) valva respiratória, (LS) 
lábio superior.  C: Detalhe do lábio: mostrando-se liso, com sulco mediano e dentes cônicos. D: Detalhe do lábio superior (LS) na lateral sendo 

mais espesso, dentes cônico (d) maiores e afilados na região lateral da maxila. (LS) lábio superior. 

 

   

 A mandíbula (Figura 8 A) vem seguindo o mesmo tamanho e formato da maxila sendo a região 

onde repousa a língua chamada de assoalho da língua, a qual apresenta uma estrutura semelhante a 

uma almofada, ou cume alongado e ovoide onde se insere os dentes cônicos. A medida que se inserem  

na margem mais interna  ficam progressivamente menores, mais finos, afilados e recurvados em 

relação aqueles que se encontram na margem que é mais larga e os dentes cônicos estão mais 
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alargados. Estes são menores quando comparados aos dentes presentes na maxila, sendo vistos 

nitidamente apenas com a microscopia de varredura. Também estão presentes na mucosa da mandíbula 

a presença de pregas de dimensões e formatos irregulares no assoalho da mandíbula.  Em toda 

cavidade oral não foram detectadas papilas gustativas o que sugere ser um peixe que pode usar outro 

sentido como a visão para selecionar o seu alimento e que se encontra na colunar mais superior da 

agua tendo mais luz para ver suas presas (Figura 8 A-C). 

 

  

    

Figura 8: Mandíbula do Cichlasoma orientale. A: Imagem de mandíbula na lupa mostrando um profundo sulco denominado de assoalho bucal 

onde repousa a língua. B: Em detalhe cerca de 4 placas dentígeras, observe a disposição da ponta dos dentes. C: Com imagem no MEV 

observamos o formato e tamanho das fileiras de dentes inseridos neste cume mais alto e na mucosa do assoalho da língua pregas na mucosa. D: 
Com imagem no MEV observamos detalhe do tamanho e curvatura do dente. 

 

 

Os dentes em Cichlasoma orientale são caracterizados com sendo numerosos e bem espaçados 

entre si, dispostos em cerca de 4 fileiras ou placas dentígeras na maxila superior e mandíbula próximo 

a margem dos lábios. Os dentes da fila exterior são um pouco maiores e mais espessos em relação aos 

dentes internos. Estes dentes se apresentam com implantação do tipo pleurodonte (Figura 7 D) estando 

fixo na inserção óssea do palato duro.  Estes dentes são curtos e com ponta cônica reta ou curva, sem 
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porosidade, com ponta de cor amarelada o que caracteriza a presença de dentina.  Ornamentações ou 

marcas conspícuas na superfície não foram verificadas Os dentes cônicos se apresentam de maneira 

diferente nas mandíbulas e maxilas; e a medida que observamos as fileiras mais interna distinguimos 

os dentes de substituição por seu pequeno tamanho, coloração amarelada e ainda recurvados. Na região 

mais medial da maxila são mais curtos, espessos e com ponta reta sendo mais longos na região lateral 

(Figura 7 C e D). Na mandíbula os dentes ficam dispostos sobre uma almofada de tecido conjuntivo 

onde se inserem os dentes. Aqueles que estão inseridos mais internamente são menores, mais finos, 

afilados e recurvados em relação aqueles que se encontram na margem anterior que são maiores, 

espessos e retos (Figura 8 C e D). 

 

5.1.2 Faringe 

 

O aparelho dentário faringiano de Cichlasoma orientale apresenta duas placas dentígeras com 

dentículos cônicos que ao MEV possuem a mesma forma que os dentes orais cônicos, sendo 

recurvados na ponta em direção ao esôfago sugerindo a facilitação da entrada do alimento ingerido 

para o esôfago (Figura 9 A-C). 

     

Figura 9: Faringe do Cichlasoma orientale. A: Visão geral da faringe, ver a divisão em quatro partes com dentes faringeanos. B: Em detalhe os dentes 
faringeanos com formato cônico, espaçados e cor amarelada. C: Com imagem no MEV observamos o formato cônico e o espaçamento entre os dentes que 

se apresentam recurvados em direção ao esôfago. 

 

 

5.1.3 Rastros Branquiais 

 

A organização das brânquias do Cichlasoma orientale é formada por quatro pares de arcos 

branquiais de cada lado da cabeça, que estão inseridos dentro da cavidade do opérculo. Os rastros se 

apresentam curtos em forma de acúleo aproximadamente em número de seis sendo visualizados apenas 

no primeiro arco braquial e exclusivamente presentes em espécimes jovens (Figura 10 A e B). 
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Figura 10: Rastros branquiais de Cichlasoma orientale. A: Cavidade opercular (lado esquerdo) com os arcos branquiais e em evidência dentro 

da cavidade opercular o primeiro rastro branquial (seta). B: quatro brânquias de um peixe jovem fora da cavidade opercular (lado esquerdo).  
 

 

5.2 Análise do Tubo Digestório 

 

5.2.1 Esôfago 

 

 O esôfago do C. orientale constitui-se de um tubo curto, com luz ampla, e anatomicamente não 

é visível pregas na mucosa sendo este o órgão que faz a conexão da cavidade oral ao estômago. Não há 

zona limítrofe entre esôfago e estômago (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Imagem anatômica do esôfago (a); estômago (b); intestino anterior (c); 

Intestino médio; (d) intestino posterior (e).  

 

 A mucosa esofágica apresenta-se com pregas primarias e secundarias sendo revestidas por um 

epitélio pseudoestratificado (Figura 12A) e tem como elemento predominante as células 

mucosecretoras, as quais se organizam de forma homogênea ao longo de todo o epitélio e sempre 

intercalando-se entre as células não secretórias. As células mucosecretoras na região distal esofágica 

são mais arredondas e maiores do que quando presentes na região proximal (Figura 12 B). 
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 A camada muscular da mucosa (Figura 12 E) apresenta-se fragmentada com feixes de musculo 

esquelético podendo ser observadas em alguns pontos ao longo do esôfago. A lâmina própria é 

constituída de tecido conjuntivo frouxo logo abaixo do epitélio, nele evidencia-se a presença de apenas 

pequenos vasos. A submucosa apresenta-se aglandular formada por tecido conjuntivo frouxo.  

 Já a camada muscular é espessa e constituída por fibras de musculares estriadas esqueléticas 

organizadas em duas camadas uma interna e outra externa. A camada interna possui feixes de músculo 

estriado esquelético envolvido por conjuntivo frouxo (Figura 12 C-E). As fibras estão organizadas ora 

perpendicular ora longitudinalmente ao lúmen esofágico o que pode ser visto em corte transversal das 

fibras. A camada externa apresenta fibras organizadas circunferencialmente ao lúmen sendo vistas em 

corte longitudinal (Figura 12 F). Fibras estriadas são visualizadas até o terço médio do esôfago. No 

terço final surgem fibras lisas que predominam. 

Por fim a serosa (Figura 12 F) é fina composta por epitélio simples pavimentoso, mesotélio, 

sobreposto ao conjuntivo frouxo que contém vasos sanguíneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



31 
 

   

   

        
Figura 12: Esôfago do Cichlasoma orientale. A: Visão geral da parede do esôfago (coloração PAS, aumento de 4x) o circulo envolve uma 

prega primaria com a seta apontando para prega secundaria.  B: Mucosa do esôfago (coloração PAS, aumento de 40x) com epitélio 
pseudoestratificado (E) com células mucosecretoras, lâmina própria (LP). Observa-se grande quantidade de células mucosas contendo 

mucopolissacarídeos neutros. C: Detalhe da camada muscular mostrando bem a delimitação dos feixes e das estriações de fibras musculares 

esquelética e os núcleos se dispõe periferico (coloração PAS, aumento de 40x), camada longitudinal interna estriada esquelética (MI) e camada 
externa com fibras muscular lisa (ME). D: Detalhe da camada muscular (coloração PAS, aumento de 40x) sendo duas camadas de músculo 

bem delimitado por conjuntivo frouxo: camada longitudinal interna estriada esquelética (MI) e camada externa com fibras muscular lisa (ME); 

em detalhe da camada a ocorrência de nervos (N). E: Destaque para a camada muscular da mucosa que se apresenta em alguns pontos, camadas 
do órgão: mucosa (M), submucosa (SM), e a camada muscular dividida em interna (MI) e muscular circular externa(ME). F: serosa em detalhe 

(seta apontando epitélio simples pavimentoso) (coloração PAS, aumento de 40x)  
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5.2.2 Transição de Esôfago para Estômago 

 

 O limite do esôfago e estômago não percebido na analise macroscópica, mas nas lâminas 

histológicas é possível detectar e assim podemos ver mudanças teciduais nesta passagem de transição 

do tubo. 

 O epitélio ao longo de todo o esôfago é do tipo pseudoestratificado contendo grande quantidade 

de células muco secretórias, distribuídas de forma heterogênea entre o epitélio de acordo com a 

descrição anterior.  Ao aproximar-se do estômago, a camada mucosa e muscular do esôfago sofre 

algumas mudanças em suas conformações morfológicas. De maneira progressivamente ao se 

aproximar do estômago cárdico fica evidenciado que o pregueamento diminui e o revestimento 

epitelial do esofago se modifica para cilindrico simples sem células mucosecretórias.  A coloração 

PAS é principalmente usada para colorir estruturas contendo uma alta proporção de macromoléculas 

de carboidratos (glicogênio, glicoproteína,  proteoglicanos), tipicamente encontrado em celulas 

mucosas; assim não observamos mais as células mucosecretoras na região final do esôfago (Figura 13 

A e B).  

A camada muscular é outra camada que sofre uma gradativa mudança na conformação 

morfológica de um órgão para outro. Na porção final do esôfago temos ainda uma espessa camada de 

fibras musculares estriadas esqueleticas, não mais dividida em feixes, e a medida que surge o 

estômago esta camada muscular sofre  uma diminuição em sua espessura e no tipo de fibras 

musculares observadas, que passam a ser lisas. (Figura 13 C). 
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Figura 13: Transição de esôfago para estômago de Cichlasoma orientale. A: A seta apresenta a transição entre esôfago e estômago que ocorre de forma 

gradativa a substituição dos tecidos. (coloração PAS, aumento de 10X).  B: Em detalhe o inicio do estômago cárdico (seta) com um epitélio cilíndrico 
simples sem células muco secretórias, tamanho de epitélio mais baixo sem pregas e o aparecimento de glândulas gástricas (G) (coloração PAS, aumento 

de 20X).  C: Em detalhe a camada muscular que apresenta-se ainda bem espessa na porção final do esôfago (coloração PAS, aumento de 20X).  
 

 

 

5.2.3 Estômago  

 

O estômago do C. orientale constitui-se de um órgão sacular em forma de Y, constituído de 

paredes delgadas que macroscopicamente não apresenta pregas visíveis na camada mucosa. Foi 

observada a presença de alguns itens alimentares ainda na cavidade do estômago sendo eles: escamas 

de peixe e algas. Anatomicamente a primeira região do estômago, a cárdica, ainda apresenta-se em 

forma de tubo com mesmo diâmetro do esôfago (Figura 5), sem a presença de esfíncter esofágico, a 

porção fúndica tem formato saculiforme tendo um fundo cego e constitui a maior e mais alongada 

porção do estômago. Por fim, a região pilórica que compreende a porção final do estômago tendo 
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formato tubular com diâmetro maior e ao diminuir sua luz dar continuidade para o surgimento do 

intestino.  

Histologicamente o estômago, assim como na anatomia, divide-se em três regiões bem 

definidas: cárdica, localizada logo após a região de transição esôfago-estômago, fúndica, com posição 

intermediaria em fundo cego, e a pilórica sendo a região terminal (Figura 14 a 16).  

Na camada mucosa; o epitélio de revestimento encontrado é do tipo cilíndrico simples 

mucosecretor com células absortivas em todas as três regiões do estômago, evidenciadas por PAS 

(Figuras 14C e D). A região cárdica apresenta de forma evidente em sua mucosa um epitélio absortivo 

contendo microvilosidades (Figura 14B), que ao mesmo instante é também mucosecretor, sobrepondo-

se a uma grande quantidade de glândulas gástricas que se distinguem em células acidófilas e basófilas, 

ou respectivamente parietais e principais (Figura 14D), não há presença de camada muscular da 

mucosa. O revestimento epitelial da região cárdica apresenta regiões contendo agrupamentos celulares 

formando uma estrutura triangular com base voltada para lâmina basal e ápice voltado para superfície 

epitelial (Figura 14D).  

A região fúndica apresenta uma característica diferencial das outras regiões por ter uma grande 

quantidade de pregas mucosas (Figura 15 A e B) revestidas por epitélio cilíndrico simples 

mucosecretório positiva ao PAS, que se sobrepõe a uma grande quantidade de glândulas gástricas 

(Figura 15 C e D). Também são observadas as microvilosidades e fossetas gástricas. A única região da 

lamina própria por toda a extensão do estômago onde evidenciamos as glândulas gástricas mais 

desenvolvidas é a região fúndica (figura 15 A-D). A região pilórica tem mucosa semelhante a cárdica 

tendo mesmo tipo de revestimento e sendo glandular (Figura 16 A - C). 

A submucosa localiza-se entre a lâmina própria e a camada muscular sendo constituída por uma 

extensa região contendo tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras colágenas e vasos sanguíneos. Não se 

observa a camada muscular da mucosa nas regiões cárdica e pilórica do estomago, assim como nessas 

regiões a submucosa é bastante delgada quando comparada a submucosa da região fúndica. Nesta 

região evidenciamos uma camada fina de fibras musculares longitudinais imersas no conjuntivo da 

lâmina própria que esta totalmente ocupada pelas glândulas gástricas. Assim existe a nítida divisão de 

mucosa e submucosa nesta camada (Figura 15 B).  

A camada muscular do estômago apresenta duas  camadas de fibras musculares lisas sendo uma 

camada interna, dispostas circularmente e a externa, dotada de fibras dispostas longitudinalmente. A 

camada muscular é variável ao longo das regiões do estomago, mas é na região fúndica que apresenta 

uma camada muscular bem espessa quando comparada as demais regiões estomacais (Figura 15 E e F).    

A serosa é fina composta por epitélio simples pavimentoso sobreposto ao conjuntivo frouxo 

que contém vasos sanguíneos.  
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Figura 14: Região Cárdica do estômago de Cichlasoma orientale. A: Visão geral com a camada mucosa com epitélio cilíndrico simples (e), lâmina 

própria (LP), glândulas (g), camada muscular lisa (m) e serosa (seta). (coloração PAS, 20X). B: Epitélio cilíndrico simples (e), lâmina própria (LP), 
microvilosidades (seta). (coloração HE, 40X). C: Epitélio cilíndrico simples mucosecretor com células absortivas (seta), (g) glândulas. (coloração PAS, 

20X). D: Em detalhe as células das glândulas gástricas se distinguindo em células acidófilas ou parietal (a) e basófilas ou principal (b), seta células 

absortivas. (coloração PAS, 40X). 
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Figura 15: Região Fúndica do estomago de Cichlasoma orientale.  A: Visão geral da porção fúndica com espessas pregas mucosa (coloração HE, 10X). 
B: Em detalhe as camadas mucosa(M), submucosa (SM), camada muscular (m) e serosa (s) (coloração HE, 4X). Observa-se mucosa sendo delimitada por 

uma fina camada muscular da mucosa (seta) dividindo em mucosa e submucosa. Vasos (v).  C: Vista detalhada da prega mucosa da região fúndica com 

epitélio cilíndrico simples (e) com microvilosidades e fosseta gástrica e glândulas exócrinas tubulosas (g), (coloração PAS, 40X).  vasos (v), glândulas 
gástricas (g); (coloração PAS, 10 X).  D: Vista detalhada da prega mucosa da região fúndica com epitélio cilíndrico simples (e) com microvilosidades e 

fosseta gástrica e glândulas exócrinas tubulosas (g), (coloração PAS, 40X). E: Vista detalhada da camada muscular com fibras no sentido longitudinal 

(M), e uma camada serosa bem mais espessa comparada a outras regiões. vaso na submucosa (v),(coloração HE, 20X). F: Vista detalhada da camada 
muscular mostrando as estriações na fibra muscular (m) no sentido longitudinal e serosa (s), (coloração PAS, 20X). 
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FIGURA 16: Região pilórica do estomago de Cichlasoma orientale (coloração HE, 10X). A: Visão geral da porção pilórica com as camadas mucosa(M), 

submucosa (SM), camada muscular de fibras lisas(m) e serosa (seta), (coloração HE, 10X). B: Visão detalhada da mucosa da região pilórica, epitélio 
cilíndrico simples com microvilosidades (e) e logo abaixo as glândulas gástricas exócrina tubulosa (g). (coloração HE, 20X). C: Visão detalhada da 

mucosa da região pilórica com microvilosidades (seta) e logo abaixo as glândulas gástricas exócrina tubulosa (g) bem delimitadas pela membrana basal e 

tecido conjuntivo frouxo. (coloração HE, 20X).  
 

 

 

5.2.4 INTESTINO 

O Cichlasoma orientale possui um intestino relativamente curto, com coeficiente intestinal com 

média de 0,62 sugerindo um habito alimentar onívoro. O intestino além de curto, possui mesmo 

diâmetro até o seu final e apenas duas alças intestinais. Estas apresentam-se como duas flexuras, sendo 

uma na porção inicial e outra na média. O intestino está subdividido em três regiões denominadas 

intestino anterior, médio e posterior (Figura 5). Em observação com o auxílio de lupa não foram 

observadas pregas visíveis da mucosa para todas as regiões do intestino notando-se apenas uma 

mucosa anatomicamente lisa. Na porção caudal do intestino em análise anatômica observou-se 

estrutura semelhante a um reto com a presença de pregas curtas em disposição paralela em relação a 

sua parede, provavelmente sendo a valva íleo-retal, supondo que devam auxiliar na expulsão do bolo 

fecal para fora do organismo (Figura 18 E).  

 A estrutura da parede intestinal, sob seus aspectos microscópicos, é constituída em toda a sua 

extensão, por três camadas distintas: mucosa, muscular e serosa (Figura 17 C).  

A mucosa intestinal de Cichlasoma orientale é constituída de epitélio de revestimento do tipo 

cilíndrico simples com numerosas microvilosidades na superfície apical, visto como “borda em 

escova” que tem como características gerais serem altas e cilíndricas. Também neste epitélio se alterna 

algumas células secretoras de muco ou caliciformes que estão em contato com a luz do tubo digestório 

as quais secretam mucosubstâncias neutras e ácidas detectadas pela técnica de coloração do PAS 

(Figura 17 A). O epitélio está sobreposto a lâmina basal. Logo abaixo dele temos a lâmina própria que 

é uma camada delgada de tecido conjuntivo frouxo que se projeta junto com o epitélio formando as 
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vilosidades intestinais. A lâmina própria é constituída por numerosos vasos sanguíneos, grande 

quantidade de fibras colágenas, não tendo a presença de glândulas na submucosa por todo o intestino. 

Na continuidade temos a camada muscular que se divide em duas partes bem distintas ao longo 

de todo o intestino, a camada circular interna e a longitudinal externa ambas constituídas por fibras 

musculares lisas. Entre as camadas musculares em especial, com maior espessura no intestino médio, 

encontramos o plexo mioentérico (Figura 17 D). A serosa possui uma pequena quantidade de tecido 

conjuntivo adjacente ao mesotélio (Figura 17 B e C).   

A camada que traz diferenças marcantes para as três regiões intestinais é a mucosa; que no 

intestino anterior caracteriza-se com pregas de primeiro grau com aparência arborizada e com maiores 

altura das vilosidades em relação às outras porções intestinais. No intestino médio as pregas continuam 

sendo de primeiro grau, mas a vilosidade configura-se com menor altura e maior largura, tendo a 

quantidade de ramificações diminuída ou quase não se observa. No intestino posterior, as pregas 

apresentam-se baixas com vilosidades em menor altura e aparentemente com maior largura (Figura 19 

A - C). 

A porção terminal do intestino é o reto que se apresenta com modificações na sua estrutura, 

sendo mais evidente estas mudanças na camada da mucosa e muscular. A mucosa apresenta pregas 

espessas e baixas com epitélio pseudoestratificado e com numerosas células secretoras de muco que se 

dispõe sempre na região mais apical do epitélio (Figura 18 A e B).  A camada muscular apresenta-se 

com duas camadas a mais interna com fibras estriada esquelética envolta por feixe de conjuntivo e a 

mais externa apresenta-se lisa (Figura 18 C e D).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

    
 

   
Figura 17: As três regiões do intestino de Cichlasoma orientale.   A: Intestino anterior em detalhe epitélio cilíndrico simples (e) com microvilosidades na 

superfície apical e células caliciformes (seta) (coloração PAS, 40X). B: Intestino médio com as camadas mucosa(M), lamina própria (LP), camada 
muscular de fibras lisas em sentido circular (mc) e outra longitudinal (ml) e serosa, em detalhe plexo mioentérico (*) entre as camadas musculares 

(coloração PAS, 40X). C: Intestino posterior mostrando as duas camadas muscular de fibras lisas em sentido circular (mc) (linha demarcando) mais 

espessa e a longitudinal (ml).  D: Detalhes do plexo mioentérico (*)que fica entre as duas camadas de musculo da região posterior do intestino (coloração 
PAS, 40X) 
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Figura 18: Reto do Cichlasoma orientale em analise microscópica e macroscópica. A: Visão geral das camadas do reto mucosa (M), lamina própria (LP) e 
as duas camadas muscular. B:Em detalhe o epitélio pseudoestratificado (e)  com células mucosas na porção mais apical. (v) vaso. C: Detalhes da muscular 

circular envolta por feixe de conjuntivo (mc). D: Detalhes da muscular circular envolta por feixe de conjuntivo (mc) e das fibras muscular lisa que é mais 

externa (ml). E:Visão anatômica da região de transição do reto e intestino posterior (a) e a valva retal do Cichlasoma orientale (seta).  
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Para finalizar foram analisadas histologicamente as três porções intestinais de forma 

comparativa focando apenas na região da mucosa e distinguimos claramente que a região que possui 

pregas com maior altura e com aspecto ramificado foi na região anterior sendo diminuída a medida que 

segue-se o tubo. Mas para fornecer informações quantitativas desta comparação será feito as medidas e 

análise morfométrica das vilosidades e contagem das células caliciformes ao longo do intestino sendo 

assim um resultado posterior. 
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Figura 19 : Visão comparativa entre as três regiões intestinais  do Cichlasoma orientale focando a camada da mucosa. A: Intestino anterior com pregas 

altas e arborizadas (coloração HE, 2X) e em detalhe a vilosidade (coloração PAS, 10X). B: Intestino médio com pregas altas mas sem arborização 

(coloração HE, 2X) e em detalhe a vilosidade (coloração PAS, 10X). C: Intestino posterior com pregas em menor altura e quantidade (coloração HE, 2X) 
e em detalhe a vilosidade (coloração PAS, 10X). 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Analise da Cavidade Bucofaringea 

 Em peixes, a cavidade oral é denominada cavidade bucofaringeana, que compreende as 

seguintes regiões a abertura oral, cavidade oral com dentes e língua, arcos branquiais, rastros 

branquiais, dentes faríngeos e faringe (PREJS 1981, ROTTA 2003). Esta cavidade tem diversas 

funcionalidades para a alimentação do peixe tais como mastigação, apreensão e deglutição (ROTTA 

2003). 

 

6.1.1 Cavidade Oral 

Boca 

Vários autores relacionaram os diversos elementos morfológicos da boca de diferentes espécies 

ao hábito alimentar. De acordo com Nikolsky (1963) os teleósteos apresentam boca do tipo ventral; 

semi-ventral; dorsal e terminal ou pode sem denominada inferior, subterminal, terminal ou superior. 

 Rodrigues et al., (2008) relataram que em Leporinus macrocephalus a boca terminal e a fenda 

bucal pequena são adaptações ao  hábito alimentar onívoro da espécie; corroborando com os achados 

para a espécie aqui apresentada. No trabalho de Maciel et al (2009) é apresentado Hoplias lacerdae 

com boca ampla, terminal e pré-maxilar não protrátil, o que lhe confere maior firmeza na mordida e 

estas características anatômicas trazem relação com o hábito alimentar carnívoro, preferencialmente 

ictiófago. Suyehiro (1942) ressaltou que os peixes de boca ampla, capazes de tomar alimentos grandes, 

são carnívoros, na sua maioria. Bonato et al., (2008) descreve a morfologia da boca de Hypostomus 

ancistroides sendo localizada ventralmente em formato de ventosa com lábios superiores menores que 

os inferiores e papilas adesivas facilitando a aderência a substratos sendo assim relaciona estes 

caracteres com a dieta quase que exclusivamente de detrito. A boca terminal e pequena e o lábio 

superior espesso e mais proeminente do que o lábio inferior de Mystus vittatus descreve uma limitação 

no seu regime alimentar com apreensão de presas pequenas (CHATTAPADHYAY et al. 2014).  A 

dieta de Hypostomus ancistroides é composta de detrito com areia e alguns fragmentos vegetais sendo 

explorados pela especulação e raspagem do substrato. Sendo possível pelas características 

morfológicas da boca em posição ventral e com aspecto de ventosa com lábios superiores menores que 

os inferiores e ambos possuem papilas adesivas em toda sua extensão facilitando a aderência a 

substratos (BONATO et al., 2008) 

A espécie Sorubim trigonocephalus (carnívoro-ictiofágica) apresenta boca do tipo ventral com 

uma fenda bucal ampla em largura (SCHUINGUES, 2013) sendo característica de espécies ictiófagas 

para auxiliar a preensão e na deglutição da presa (MENIN e MIMURA 1991b) também a fenda bucal 

ampla é uma característica relacionada a peixes carnívoros (SCHUINGUES, 2013) ao contrário da 
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espécie aqui estudada. O que difere de Leporinus obtusidens em que a boca com fenda oral pequena 

confere-lhes hábito alimentar onívoro (OCCHI e OLIVEROS, 1974) como observado para Cichlasoma 

orientale. 

Há dois principais modos de alimentação observados em ciclídeos: através da sucção de itens 

alimentares e da dentição (BAREL, 1983). No primeiro a pressão negativa provoca influxo de água 

que arrasta a presa para dentro da boca (NORTON BRAINERD, 1993; NORTON 1995); e através da 

dentição temos a função cortante, sendo que peixes com características morfológicas que produz ou 

traz melhor força no ato de morder apresenta-se com menor eficiência de sucção devido a redução em 

protractabilidade e do volume orobranquial (BAREL 1983, DE VISSER e BAREL 1996). Sendo a 

sucção a forma como a presa é arrastada para o interior da boca em C. orientale. 

 

Dentes 

A alta adaptabilidade da estrutura da boca é considerada um dos fatores responsáveis pela 

diversidade de ciclídeos; as mandíbulas e a dentição associada permite que cada espécie ocupe um 

nicho ecológico especifico próprio, de forma que as diferentes espécies podem coexistir sem competir 

(STIASSNY e MEYER, 1999).  

Os dentes são o meio mineral (compostos por uma camada interna de dentina e por uma 

camada externa de esmalte em torno de uma cavidade central, a polpa) através do qual o animal obtém 

e começa a processar o seu alimento (POUGH, 2008; p. 21). 

Os peixes possuem uma ampla variedade de dentes e estruturas associadas (ROTTA, 2003). A 

diferença no formato, tamanho e espaçamento dos dentes entre herbívoros e carnívoros esta 

relacionado com as diferenças no tamanho da presa e/ou resistência da matéria vegetal e animal 

(fibras). A maioria dos carnívoros possui dentes pequenos, pois servem para segurar a presa. Esses 

peixes geralmente engolem as suas presas inteiras, com exceção das piranhas, que tem a habilidade de 

dilacerar o seu alimento antes de ingerí-lo (ROTTA, 2003). 

Os dentes orais nos ciclideos são tão diversos quanto a sua mandíbula e seus componentes 

essenciais da máquina trófica. Espécies de Cichlidae também diferem em tamanho de dentes, 

espaçamento e a forma esta correlacionada com a ecologia alimentar; e quanto a forma do dente 

podem ser denominados unicúspide, bicúspide ou tricúspide. (KOCHER, 2004). Greven et al (2006) 

refere-se ao conceito de cúspide como a principal margem de um dente e suas extensões laterais. A 

dentição unicúspide é adequado para alimentação generalista; daí ciclídeos com dentes unicúspide são 

espécies piscívoras, zooplanktivorous e insetívoros, enquanto que aqueles com dentes tricúspide são 

raspadores (FRASER et al., 2008). 
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O cará apresenta-se com um único formato de dentes na mandíbula e maxila. Podemos dizer 

que estes dentes são homodontes, ou seja todos têm o  mesmo tamanho e forma, sem evidências de 

regionalizações de função (POUGH, 2008).  Ao contrario isto não é descrito para Mystus vittatus que é 

um peixe de água doce e que prefere crustáceos (24%), protozoários (13%) e insetos (11%) e que ao 

microscópio eletrônico apresenta a mandíbula superior com dentes longos e do tipo cônico viliformes 

já na mandíbula inferior tem-se uma combinação de dois formatos de dentes viliforme e molariformes 

que são necessários para manter ou agarrar presas e para impedi-los de escapar da boca. É confirmado 

que este peixe não alimentam-se por apreensão devido a ausência de dentes papiliformes na mandíbula 

(CHATTAPADHYAY et al., 2014). 

A placa dentaria pré-maxilar de Sorubim trigonocephalus tem projeções ósseas dispostas em 

forma de meia lua, formando dentes viliformes com pontas finas projetadas caudalmente na direção da 

cavidade bucal como também na região mandibular, sendo que provavelmente usa os dentes localiza-

dos na pré-maxila para apreensão e raspagem de substrato. E as placas dentárias bastante 

desenvolvidas são adaptadas ao hábito alimentar carnívoro (SCHUINGUES, 2013). 

 Em relação aos peixes herbívoros e onívoros, em contraste com os carnívoros, não apresentam 

dentes bem desenvolvidos, demonstrado está relacionado com a natureza da dieta (MOSHIN, 1962). 

Para Sastry (1973), o desenvolvimento da dentição oral está associado com os tipos de alimentos 

capturados pelos peixes. Os dentes orais servem para proceder à apreensão do alimento (SUYEHIRO 

1942). Em Sorubim trigonocephalus os dentes orais do tipo viliformes localizados na pré-maxila 

auxiliam para apreensão e raspagem de substrato (SCHUINGUES, 2013). 

Portanto, não parece haver no cará uma relação direta entre a forma dos dentes e seu regime 

alimentar que por outros fatores se apresentam como onívoros. Em relação a esse aspecto, vale 

acrescentar que Bertin (1958) admitiu que, forçosamente, não existe nos peixes uma adaptação da 

dentadura ao tipo de alimentação: muitos predadores preferem deglutir suas presas numa só peça, a 

traíra enquadra-se neste grupo. Algumas argumentações são apresentadas sobre a função do dente: a 

forma pontiaguda da coroa mostra adaptação à dilaceração da presa para posterior deglutição típico de 

um ictiófago adulto; já  em peixes carnívoros como por exemplo a barracuda, o  Salminus brevidens 

apresentam, também, dentes caniniformes.  

 

Lábios 

Os lábios são estruturas especializadas que cobrem as mandíbulas, e fazem fronteira com o orifício 

anterior do tubo digestivo, da boca com a finalidade de seleção, captura e deglutição (TRIPATHI e 

MITTAL, 2012); e estão associados com funções fisiológicas tais como sensorial, preênsil, ou adesivo 

e desempenha um papel importante em recolher os itens alimentares do substrato (ANSON, 1929). 

http://www.intechopen.com/books/scanning-electron-microscopy/diversity-of-lips-and-associated-structures-in-fishes-by-sem#B7
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Estas modificações podem ser de alguma forma associadas, quer com a dieta ou o método de 

alimentação (TRIPATHI e MITTAL, 2012). Os lábios representam uma inovação significativa dos 

vertebrados e são altamente diversificados podendo existir lábios relativamente simples e fino, pode 

ser grosso, carnudo e fimbrado ou até não existir na cavidade oral (TRIPATHI e MITTAL, 2012).  

 Os lábios em C. orientale quando fechados ocultam completamente os dentes, sendo delgados e 

lisos tendo o lábio superior menor que o lábio inferior em toda sua extensão, e encontram-se aderidos 

às respectivas maxilas não sendo observado dentículos. Estes dados estão consistentes com as 

observações feitas por Rodrigues et al., (2006) da anatomia da cavidade bucofaringeana de Salminus 

brasiliensis.  Os lábios carnudos são comuns nos herbívoros, destinados ao pastejo e filtragem. Os 

lábios dos carnívoros são geralmente finos e com poucas modificações (ROTTA, 2003). Rodrigues e 

Menin (2006a) verificaram em Pseudoplastystoma corruscans lábios delgados, aderidos à maxila com 

textura lisa, conferindo-lhe adaptações de hábito alimentar carnívoro ictiófago, uma vez que estas 

características estruturais facilitam a passagem da presa pela fenda bucal, característica semelhante às 

verificadas em Cichlasoma orientale.  

 No peixe Cichlasoma orientale o lábio superior apresenta-se com menor espessura que o lábio 

inferior em toda sua extensão ao contrario no peixe Mystus vittatus onde o lábio superior é espesso e 

mais proeminente em relação ao lábio inferior (CHATTAPADHYAY et al., 2014).   

Há poucos estudos de descrições morfológicas dos lábios e são relatados rapidamente quando 

se estudam a morfologia do canal alimentar. Estudos sobre a estrutura morfológica do lábio 

brevemente descreve a estrutura junto com a função em diferentes espécies de peixes. Branson e Hake 

(1972) descreveu que os lábios de Piaractus nigripinnis são adaptado com uma função acessória de 

respiração.  Kiyohara et al. (1980) fez um relato da  distribuição de papilas gustativas na boca de 

Pseudorasbora parva.. Mester (1971) fez uma morfohistologia da cavidade bucofaríngea em 

Noemacheilus barbatulus sendo encontrado placas córneas sobre a superfície interior dos lábios que 

são utilizados pelo peixe para a trituração de nutrientes.  

 

Língua 

A descrição da língua no Cichlasoma orientale é semelhante aquela encontrada para peixes 

teleósteos. Geralmente a língua é descrita como delgada e presa ao assoalho bucal sugerindo que tenha 

pouca interferência na deglutição do alimento ingerido devido a estas características anatômicas 

estruturais (LOGATO, 1995; BÉRTIN 1958). Segundo Bértin (1958), a língua dos peixes é constituída 

de um simples espessamento do assoalho da boca, em contato com a extremidade rostral do arco 

hioideo, sendo bem primitiva entre os vertebrados. 
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A estrutura da língua dos peixes frequentemente traz inferências sobre o tipo de dieta e a forma de 

alimentação das espécies, por exemplo, em Salminus brasiliensis localizada em uma depressão é 

pouco presa e possui relativa mobilidade. Esta estrutura tem seu ápice com melanóforos dispersos e as 

suas margens livres e menos espessas que a sua porção mediana e não há dentículos na língua. Sendo 

bem semelhante com o Cichlasoma orientale exceto pelo dorso da língua de Salminus brasiliensis cuja 

mucosa apresenta um sulco no plano mediano; nas laterais e no ápice são observadas rugas pouco 

marcadas (RODRIGUES e MENIN, 2006).  Embora não totalmente livre mais com uma maior 

mobilidade a língua de Salminus brasiliensis (carnívoro) e quanto a espécie estudada Cichlasoma 

orientale pode estar relacionada com a prevenção ao escape da presa, mesmo assim, não se pode 

afirmar que essa estrutura auxilie na deglutição do alimento capturado (RODRIGUES e MENIN, 

2006). 

Ao contrário do que é observado em Hoplias malabaricus (MENIN, 1988) onde há áreas 

dentígeras no dorso da língua e das espécies onívoras Leporinus reinhardt, Brycon lundii (MENIN e 

MIMURA, 1991a) onde a língua é imóvel. Cichlasoma orientale não apresentam dentes dorsais nem 

ventrais na língua. 

 

Valva 

As valvas são folhas de membrana composta de tecido conjuntivo elástico coberto com uma 

membrana mucosa contínua que reveste a boca e localizada na cavidade oral sendo superior e inferior 

(MITCHELL, 1904). Sendo localizado na cavidade oral conforme Bértin (1958), para todos os 

Teleostei com valvas oral superior e inferior. Diversas funções para a valva são relatadas podendo ser 

destinada a prevenir o refluxo do fluxo respiratório, impede tanto o refluxo de água como a fuga de 

alimentos, pode ajudar o ato de respirar (MITCHELL, 1904). 

Espécies de peixes com boca terminal possuem as valvas oral superior e inferior de tamanhos 

semelhantes para Salminus brasiliensis (RODRIGUES e MENIN, 2006) assim como em Cichlasoma 

orientale. As valvas orais, superior e inferior, em H. lacerdae apresentam-se em forma de meia-lua 

oral sendo a inferior mais ampla e livre em relação à superior. Devido a esta morfologia da valva oral 

pressupõe que esteja envolvida com o refluxo de agua para o ciclo respiratório não sendo funcional 

quanto a alimentação (MACIEL et al., 2009). Assim como para Pseudoplatystoma corruscans, as 

valvas orais, estreitas e delgadas, provavelmente não representam adaptação trófica, sendo sua única 

função a de evitar o refluxo de água (RODRIGUES e MENIN, 2006). Provavelmente o mesmo ocorre 

em C. orientale. 
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6.1.2 Faringe 

Cichlasoma orientale apresenta na faringe tem duas placas faringianas com dentículos com 

formato cônico e com pontas de orientação recurvadas em direção ao esôfago sugerindo a facilitação 

da entrada do alimento ingerido para o esôfago.  

De acordo com Hulsey (2006) as adaptações presentes na faringe nos ciclídeos proporcionou a 

utilização de outros tipos de alimentação e, finalmente, a diversificação trófica desses peixes. Sendo 

ainda ressaltado que a genética potencial dos ciclídeos reside entre um dos pontos principais na 

plasticidade ecomorfológica do aparelho digestório (CHINSEMBU, 2009). Assim as especializações 

permitiram aos ciclídeos explorar uma variedade de estratégias de forrageamento resultando numa 

diversidade de nicho na cadeia alimentar ou diversificação trófica, o que os tornaram muito eficientes 

(BOOTSMA et al., 1996; GREENWOOD, 1964).  

A faringe vem sendo apresentada com a funcionalidade para ser utilizada para triturar, macerar, 

ou perfurar o item alimentar antes de ser ingerido (SALZBURGER e MEYER, 2004). Por isso, 

algumas espécies de ciclideos tem dentes faringianos de acordo com a exigência de mais ou menos 

força para o processo de mastigação (HULSEY, 2006).  

O formato dos dentes faringianos pode trazer indicativos do tipo de dieta como em quatro 

espécies de ciclideos da espécie Cichlasoma minckleyi que apresentam dentes papiliformes finos e 

cônicos nas placas faringeanas geralmente são detritívoros com dieta composta de alimentos macios; 

já, os que apresentam dentes molariformes largos e com superfície plana são mais indicados como 

especialistas em esmagar conchas duras (TRAPANI, 2003). De forma semelhante encontramos em 

uma espécie detritívora-invertívora Satanoperca pappaterra que tem dentes simples e cônicos e atua 

para triturar o alimento antes deste chegar ao estômago (HAHN e CUNHA, 2005). Todos os dentes 

faringianos cônicos de Tylosurus gavialoides e Strongylura leiura (piscívoros) variam quanto ao 

tamanho e a orientação; sendo concluído que a inclinação garante que a presa não escape da cavidade 

oral e penetre firme na carne ajudando indiretamente no processo químico para a atuação das enzimas 

(MANJAKASY et al., 2009). No entanto, a orientação para baixo da maioria das cúspides dos dentes 

da faringe indica que sua principal função está em engolir e não na quebra mecânica da presa 

(TIBBETTS e CARSELDINE, 2004); como é evidenciado também para C. orientale com as cúspides 

inclinadas em direção ao esôfago. Já a espécie africana Tilapia rendalli que é herbívora tem dentes 

faringeanos robustos que atuam na trituração do alimento rompendo as paredes celulares do material 

vegetal dando assim mais eficiência na digestão de materiais resistentes (BARBIERI et al. 1994).  

As placas faringianas de Odontesthes humensis (carnívoro bentófago) apresenta inúmeros 

dentes entre médios e pequenos, de formato molariforme e nas extremidades poucos dentes cônicos 

pequenos e finos (RODRIGUES e BEMVENUTI, 2001). A variabilidade na forma e tipo de dentes das 
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placas faringeanas também está relacionada com a dieta (WOOTTON 1990). Estando relacionada com 

a dieta zoobentófaga as placas faringeanas com a função de triturar conchas dos moluscos e/ou 

carapaças de artrópodes, quando de grande tamanho. (RODRIGUES e BEMVENUTI, 2001). 

 

6.1.3 Rastros Branquiais 

 Rastros branquiais são projeções alongadas cartilaginosas localizadas anteriormente nos arcos 

branquiais. As características dessa estrutura oferecem uma base sobre a alimentação, pois sofrem 

adaptações relacionadas diretamente com a natureza do alimento (ROTTA, 2003). Poucos estudos 

abordam essas estruturas e suas adaptações em função do hábito alimentar do peixe, a maioria dos 

trabalhos fazem uma análise do trato digestório como um todo, sem se deter em maiores detalhes aos 

rastros branquiais.  

De acordo com o tipo de alimentação há modificações na estrutura do aparelho branquial que 

tem funções de prevenir o refluxo de alimentos, filtra-los e auxiliar na deglutição, assim como de 

proteger os filamentos branquiais (LOGATO, 1998), também protegem as brânquias contra partículas 

ingeridas que possam, acidentalmente causar danos a estrutura (ROTTA, 2003). 

 Os peixes apresentam modificações nos arcos branquiais chamados rastros branquiais que 

geralmente são mais desenvolvidos nas espécies planctófagas (mais longas e numerosas), pois permite 

a essas formar uma estrutura tipo "rede" para filtrar e concentrar o plâncton presente na água 

bombeada através das brânquias e com menor número de rastros e mais afastados entre si, auxiliando 

no aprisionamento de pequenos peixes dentro da cavidade bucal (ROTTA, 2003). Em Bryconamericus 

stramineus os rastros branquiais são numerosos e pontiagudos sendo apresentado com uma estrutura 

que tem a função de evitar a perda de alimento visto que o item principal é o microcustaceo Daphinia. 

(ALVES, 2009). Segundo Logato (1998), em onívoras são curtos e em iliofagos tem função de 

filtração do alimento. 

No presente trabalho Cichlasoma orientale apresenta 4 arcos branquiais para cada lado dos 

opérculos com rastros branquiais nas espécies mais jovens possuindo tamanho curto, em formato de 

acúleo e com grande espaçamento entre eles. Durante o crescimento a espécie Chirostoma estor estor 

(zooplanctivoro) apresenta estruturas maior distância entre os rastros branquiais nas espécies  adultas. 

Esta mudança é uma explicação para que os jovens possam ingerir partículas menores do que os 

adultos (ROSS et al., 2006). De acordo com Macneill e Brandt (1990) é importante observar que é a 

morfologia dos rastros branquiais que determina a eficiência de retenção de itens alimentares de vários 

tamanhos. 

As características dos rastros branquiais variam com a diversidade alimentar de espécies de 

peixes. As espécies Parapimelodus valenciennis e Parapimelodus nigribarbis (planctívoro), 
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Serrasalmus maculatus (piscívoros) possuem rastros branquiais longos e finos formando um filtro que 

provavelmente retém as partículas alimentares, característico de peixes que empregam a filtração na 

captura de alimento. Já Iheringichthys labrosus (bentófago) apresenta rastros branquiais menores e 

somente no primeiro arco branquial o que permite inferir que utiliza um pouco a filtração para 

obtenção dos alimentos. A ausência de rastros evidencia que Hypostomus commersonii (detritívoro) 

não faz uso da filtração para obter alimento. (ALMEIDA et al, 2013) 

A dimensão e o distanciamento dos rastros branquiais em Ciclídeos também se relacionam 

diretamente com o tamanho da partícula alimentar utilizada, o que pode sugerir o tipo de alimento 

ingerido (SAMPAIO e GOULART, 2011). Observou-se que os rastros branquiais estão ausentes em 

Mastacembelus armatus (carnívora). Essa ausência de rastros branquiais parece ser compensada por 

uma maior eficiência da dentição em executar a função atribuída (SUNIL et al., 2012). 

Nos exemplares adultos de Cichlasoma orientale não há rastros indicando que a espécie não 

utiliza esta estrutura como ferramenta para apreensão ou filtragem de itens alimentares. 

 

6.2 Analise do Tubo Digestório 

6.2.1 Esôfago 

Na espécie Cichlasoma orientale o esôfago é curto, com luz ampla e as pregas da mucosa 

apresentam-se visível apenas microscopicamente. Morfologicamente o esôfago é estruturado 

principalmente para promover a passagem de alimentos (WILSON e CASTRO, 2010). Estas pregas 

por serem primárias e secundárias provavelmente tem como função permitir a expansão do diâmetro 

do órgão permitindo a passagem de alimentos com grande volume. Característica segundo (ROTTA, 

2003) comum de espécies de peixes carnívoros.  

Histologicamente a primeira camada do esôfago é a mucosa com epitélio pseudoestratificado e 

células mucosecretoras que se intercalam com células não secretórias. A distribuição destas células é 

distinta em diferentes posições da mucosa esofágica. Estudos com Oligosarcus hepsetus (cachorro-

magro, peixe carnívoro) mostraram um epitélio estratificado com células secretórias também 

intercaladas as células não secretórias, porém com um número menor de não secretórias (VIEIRA 

LOPES et al., 2013). Este padrão de organização de epitélio é diferente do Cichlasoma orientale. 

Epitélios envolvidos na secreção ou absorção são tipicamente simples ou, em alguns casos 

pseudoestratificados. A estratificação do epitélio geralmente se correlaciona com a impermeabilidade 

transepitelial (ROSS e PAWLINA, pg. 101, 2008) 

A análise histológica revelou que todo o esôfago do Cichlasoma orientale apresenta um único 

tipo de revestimento epitelial sendo este pseudoestratificado com células mucosecretoras como 

também em Pseudoplatystoma fasciatum (PAZZIM e SANTOS, 2011) e Pseudoplatystoma 
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corruscans (CAL, 2006). Ao contrario, Chaves e Vazzoler (1984) apresenta Semaprochilodus insignis 

com um esôfago sendo dividido em duas regiões bem distintas a anterior com epitélio estratificado 

pavimentoso e a posterior com epitélio cilíndrico simples. Assim as várias camadas é também uma 

maneira de proteger o órgão contra a fricção e os danos de impacto contra o epitélio que ocorre na 

passagem dos alimentos além da secreção mucosa. 

No esôfago da cachara (Pseudoplatystoma fasciatum, peixe piscivoro) é observado a presença 

de células claviformes, mucosas e a camada mais superficial do epitélio com células pavimentosas no 

epitélio (PAZZIM e SANTOS, 2011), em Steindachnerina notonota o epitélio do esôfago tem células 

secretoras situadas abaixo das células superficiais pavimentosas ou cúbicas em sua maioria (SILVA et 

al 2005). Segundo Albrecht et al., (2001) a secreção mucosa do esôfago de Leporinus taeniofasciatus é 

uma forma de facilitar a ingestão e  também  necessária ao longo de todo esôfago para lubrificação 

rápida da luz esofagica e até mesmo de partículas de alimentos durante a deglutição. O esôfago em 

Centropomus parallelus e C. undecimalis possui grandes quantidades de glândulas mucosas e células 

claviforme que segundo Machado et al., (2013) descreve como uma forma de facilitar a passagem de 

presas vivas, como camarões e peixes pelo revestimento do  esôfago através do muco. Mylio cuvieri é 

carnívoro e seu esôfago tem numerosas pregas revestidas por epitélio estratificado que contém 

numerosas células mucosas sendo de dois tipos e a maioria reagiram positivamente ao azul alcian 

(ácido mucopolissacarídeos) enquanto poucos número delas reagiram positivamente para P.A.S. 

(neutro mucopolissacarideos). Tendo assim uma razão de aumento de células mucosas para ajudar na 

rápida passagem dos alimentos; e o epitélio estratificado protege o esôfago de lesões durante a 

passagem de partículas sólidas no esôfago (ABDULLAH e ABDULHADI, 2005).  

Geralmente glândulas não estão associados com o esôfago (WILSON e CASTRO, 2010) como 

também foi observado em Cichlasoma orientale, no entanto Da Silva et al., (2012) identifica em 

Satanoperca pappaterra, de hábito alimentar detritívoro-invertívoro, um esôfago curto, e que 

microscopicamente apresenta-se composto por várias dobras, forrado com epitélio mucosecretor este 

sobreposto a uma lâmina própria que contem glândulas esofágicas. 

 A camada muscular da mucosa, histologicamente, estabelece o limite entre a mucosa e a 

submucosa, sendo vista em Cichlasoma orientale a presença em alguns pontos aleatoriamemte 

distribuídos. Entretanto para maioria das espécies ícticas é confirmada uma ausência de muscular da 

mucosa esofágica (PAZZIM e SANTOS, 2011; CAL, 2006; SILVA et al., 2005). Albrecht et al., 

(2001) fala que a grande quantidade de fibras no tecido conjuntivo denso do esôfago e estômago 

fornece elasticidade aumentada, permitindo que as espécies possam engolir maiores itens alimentares.  

Na camada muscular do esôfago de Cichlasoma orientale predominam fibras musculares 

estriadas esqueléticas em uma parede espessa. Estas fibras estriadas são visualizadas até o limite entre 
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esôfago e estômago. Características semelhantes são descrita também em outras espécies (PAZZIM e 

SANTOS, 2011; CAL, 2006; SILVA et al., 2005). Para peixes de agua doce a musculatura esofágica 

desenvolvida pode ser uma forma de minimizar a entrada de água (hipo-homeostática) (ROTTA 

(2003). 

A espécie Mylio cuvieri possui a camada muscular interna contituida por feixes de fôrmatos e 

tamanhos variados de musculatura estriada circundados por tecido conjuntivo frouxo. Sendo ainda 

observado em corte longitudinal uma camada de musculo liso mais exterior (ABDULLAH e 

ABDULHADI, 2005).  Para Oligosarcus hepsetus observa-se o mesmo tipo de fibra muscular estriado 

esquelético formando as duas sub-camadas, com uma longitudinal interna e uma camada externa 

circular; como o observado também para o cará (VIEIRA LOPES et al., 2013). Na garoupa verdadeira 

(Epinephelus marginatus) a camada muscular do esôfago é formada por músculo estriado esquelético 

que segue até o estômago sendo concluído que a presença da musculatura estriada esquelética em todo 

o esôfago e parte da região cárdica do estômago exerce atividade sugadora do alimento dando uma 

melhor habilidade de ingestão de presas de grande porte (BORGES et al., 2010). 

Portanto, a espessa camada muscular fortalece a parede do esôfago e a protege de ser rompida 

durante a deglutição de materiais sólido (DOMENEHINI, et al., 1998), e que ao contrário do resto do 

trato gastrointestinal, a túnica muscular do esôfago de Cichlasoma orientale é composta de músculo 

esquelético em vez de músculo liso. 

 

6.2.2 Estômago 

O estômago dos teleósteos, quando presente, apresenta inúmeras variações morfológicas 

relacionadas com o hábito alimentar. Anatomicamente, esses estômagos são classificados em: a) 

contínuo, com o lúmen amplo; b) em forma de ‘U’, também com o lúmen amplo, c) em forma de ‘Y’, 

com a região fúndica ou cecal apontado para a porção caudal (BORGES et al., 2010). Anatomicamente  

para a espécie em estudo temos um formato em Y, e esta dividido em três regiões: cárdica, fúndica e 

pilórica. Os onívoros Leporinus friderici e Leporinus taeniofasciatus também possuem um estômago 

com a conformação do tipo saculiforme (ALBRECHT et al., 2001) que também é visualizado  nas 

espécies Acestrorhynchus lacustris e  Acestrorhynchus  britskii (AMARAL, 1990). 

 Em C. Orientale não há esfíncter no limite entre o esôfago e o estômago e nem entre estômago 

e intestino. Situaçao que predomina na maioria dos peixes, entretanto foi observado em Leporinus 

taeniofasciatus um esfíncter entre as porções cardíacas e fúndica estomacal. Esfíncteres podem 

controlar a taxa de passagem do bolo alimentar, afetando os tempos de retenção e capacidade 

volumétrica do estômago. (ALBRECHT et al., 2001). Silva et al., (2012) sugere que o esfíncter 
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controla a entrada de alimentos nos órgão, provavelmente impede que o alimento, por exemplo, passe 

direto do estomago ao intestino sem que ocorra a digestão química. 

Diaz  et al., (2003) lembra que os mucopolissacarídeos secretado pelas as células epiteliais 

aparece com importância para a proteção da parede do órgão e para a inibição da ação de 

microrganismos, também envolvido na digestão enzimática de alimentos. O mucopolissacarídeo 

neutro, encontrado no presente estudo, podem ter um efeito protetor contra a alta acidez da mucosa do 

conteúdo do estômago. 

 O tamanho do estomago pode ser usualmente relacionado com o intervalo entre as refeições e o 

tamanho das partículas do alimento ingerido. Os peixes carnívoros geralmente se alimentam com 

menor frequência, mas com uma refeição maiores, sendo necessário um estomago de maior volume e 

musculatura elástica para acomodar as presas; peixes onívoros e herbívoros realizam muitas refeições 

diárias, porem, há pouco alimento por refeição e assim geralmente o estomago tem menor volume. A 

forma do estomago também difere bastante, nos peixes carnívoros o estômago é muito elástico e com 

pregas bem desenvolvidas, o que permite sua distensão, podendo aumentar de três a quatro vezes o seu 

tamanho (ROTTA, 2003). As características anatômicas observadas no estômago de Boulengerella 

cuvieri com formato de Y do tipo cecal, sendo a região cárdica com forma cônica logo apos o esfíncter 

esofágico, a fúndica ou cecal com formato saculiforme, constituindo a maior e mais alongada porção 

do estomago são similares as descritas em espécies carnívoras que engolem sua presa inteira, tendo 

sido observada sua capacidade de distensão para acomodação da presa, apresentando grande volume 

(PEREIRA, et al., 2012). 

As três regiões do estômago de Cichlasoma orientale por análise histológica, demonstram que 

há glândulas gástricas exócrinas tubulares apresentando-se em maior quantidade na região fúndica. 

Assim podemos observar que as glândulas gástricas podem estar presente ou não nas diversas regiões 

do estômago mostrando que há uma relação entre eficiência química gástrica e o tipo de dieta 

alimentar da espécie. De acordo com Rotta (2003), as características estruturais das glândulas gástricas 

variam conforme o hábito alimentar do peixe, sendo mais ramificadas e desenvolvidas nos peixes 

carnívoros. Diante disto o peixe carnívoro Acestrorhynchus pantaneiro apresenta a região cárdica e 

fúndica com um maior número de glândulas gástricas (BICCA et al., 2006); em  Leporinus reinhardti 

um peixe onívoro é descrito que as glândulas gástricas estão ausentes apenas na  região  pilórica 

(CASTRO et al., 2003); já a espécie onívora, Rhamdia branneri as glândulas aparecem em pequena 

quantidade na região cárdica, sendo abundantes na porção fúndica e praticamente inexistentes na 

região pilórica (FRANCO, 1994). Há abundancia na região fúndica, parecem contribuir também para 

aumentar a espessura da mucosa nesse local, de forma análoga isto ocorre em Cichlasoma orientale.  



54 
 

As glândulas gástricas, quando presentes, situam-se sempre na lâmina própria; nunca ocupam a 

submucosa (SILVA et al., 2005)  de forma análoga observa-se no presente estudo. 

As células que compunham a mucosa gástrica da espécie Epinephelus marginatus  tem a forma 

poligonal com seus grânulos (zimogênicos) visíveis com hematoxilina, mas sem distinção entre células 

oxínticas e zimogênicas (BORGES et al., 2010). Porem na espécie estudada é possível distinguir as 

células parietais e principais. 

 A região fúndica é a única parte do estômago com grandes pregas mucosas e com uma grande 

quantidade de glândulas gástricas com uma luz glandular ampla mostrando assim a grande atividade e 

produção da substancia gástrica nesta espécie. Segundo Chaves e Vazzoler (1984), o epitélio glandular 

do estomago sintetiza e elimina para a luz do órgão os produtos digestivos que atuarão quimicamente 

sobre o alimento. Grandes quantidades de glândulas gástricas foram observadas no estômago do cará, 

principalmente na região fúndica em relação as demais regiões do estomago, composto por células 

oxintopepticas que secretam H+ e Cl- e pepsinogênio.  Conforme Santos et al., (2007), demonstra que 

o maior número das glândulas oxínticas pode estar relacionado à maior demanda na produção de 

secreção e a capacidade de digerir alimentos ricos em  proteína. 

Foi possível observar nesta analise que a região fúndica de C. orientale é mais desenvolvida 

que a cárdica e a pilórica de forma análoga em Boulengerella cuvieri (PEREIRA et al., 2012). 

Segundo Suyehiro (1942) o desenvolvimento da região cecal em predadores, nadadores ativos, pode 

estar relacionado com a capacidade destes em consumir grandes quantidades de alimento em um curto 

espaço de tempo. 

 Usualmente a muscular da mucosa tem a função de ajudar no movimento das pregas que se 

misturam a massa de alimento a fim de facilitar a mistura de ácidos gástricos do estômago e absorção 

no intestino. Albrecht et al., (2001) confirmou pela técnica de Gomori a ausência da muscular da 

mucosa no trato digestivo de Leporinus taeniofasciatus e Leporinus friderici, mas justifica a ausência 

com uma espessa camada muscular subdividida em duas camadas. Nesta região fúndica do estomago 

também encontramos uma fina camada de muscular da mucosa dividindo mucosa de submucosa. A 

presença da camada muscular da mucosa, provavelmente, esta relacionada ao movimento de pressão 

sobre as glândulas, para a eliminação de seus produtos (CHAVES E VAZZOLER, 1984). Também 

Santos (1999) relaciona a muscular da mucosa de Brycon nattareri como um auxilio na contração das 

glandulas gastricas para facilitar a eliminaçao de suas respectivas secreção gastricas. Assim, é notorio 

que a ausencia ou a muscular da mucosa descontinua pode inferir de expelir ativamente muita 

secrecao. Em C. orientale é evidenciado  que as secrecoes são expelidas nas tres regioes estomacais, 

porem a que tem estrutulramente maior quantidade de glandusa e muscular da mucosa mais evidente é 

a regiao fúndica indicando possivelmente uma maior acao quimica.  
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Na espécie estudada a região pilórica é a que se apresenta com o maior espessamento em seu 

diâmetro podendo estar relacionada conforme verificado por Suyehiro (1942), Zihler (1982), Moraes e 

Barbola (1997) com a ingestão de presas inteiras, mesmo as de maior porte, ocorrendo distensibilidade 

das paredes estomacais, em especial nas regiões cárdica e cecal. Confirmando a relação espessamento 

e quantidade de alimento temos os exemplares da garoupa verdadeira (Epinephelus marginatus) que 

apresenta estômago em forma de ‘Y’, volumoso, permitindo o acúmulo de grande quantidade de 

alimentos (BORGES et al. 2010). 

 A região pilórica é marcada por uma camada muscular bem espessa correspondendo 

aproximadamente metade da parede quando comparada as demais regiões estomacais. Esta 

configuração permite que esta região cumpra a função principalmente de trituração e condução 

alimentar para o intestino. Resultado semelhante foi encontrado por Pereira et al., (2012) para a 

espécie Boulengerella cuvieri apresentando a região pilórica tubular, com diâmetro bem menor que as 

demais regiões diferindo apenas das paredes espessas e mucosa interna constituída por pregas 

longitudinais. A musculatura da região pilórica possui a função de facilitar o esvaziamento gástrico e a 

expulsão do alimento para o intestino anterior (SANTOS et al., 2007). 

Por ser carnívoro e necessitar de uma eficiência na digestão proteica é fundamental a presença 

de glândulas gástricas em todo o estômago, como evidenciado neste estudo. 

 

6.2.3 INTESTINO 

O intestino é um órgão cuja principal função é promover a absorção de micronutrientes que 

passam para corrente sanguínea e consequentemente são distribuídos para todas as células teciduais 

animal. Adaptações morfológicas, anatômicas e histológicas refletem de forma direta o habito 

alimentar de uma espécie, e uma delas é o comprimento do intestino. O comprimento relativo do 

intestino para Gatz Jr. (1979) é diretamente proporcional aos hábitos iliofago, herbívoro e onívoro e 

inversamente com os hábitos carnívoro e insetívoro. De acordo com Bertin (1958) os números revelam 

esta relação entre o intestino e o comprimento do corpo que está compreendida entre 0,2 e 2,5 nos 

carnívoros, entre 0,6 e 8,0 nos onívoros, e nos herbívoros entre 0,8 e 15,0. Mas se analisados de forma 

isolada estes resultados não possibilitam a caracterização do tipo de habito alimentar de uma espécie, 

já que existe uma sobreposição dos valores nesta classificação adotada (MORAES e BARBOLA, 

1995). 

 O intestino de Cichlasoma orientale apresentou-se curto, com mesmo diâmetro ao longo de 

todo tubo intestinal e tendo apenas duas alças intestinais ou loops intestinais. De forma equivalente as 

espécies Centropomus parallelus e C. undecimalis exibem as principais características do trato 
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digestório de peixes carnívoros, com um estômago bem desenvolvido e um intestino relativamente 

curto. (MACHADO et al., 2013). Também nas três espécies de lutjanídeos o intestino curto e retilíneo, 

revela mais uma vez que o comprimento intestinal varia conforme o hábito alimentar e os itens 

ingeridos; sendo nos herbívoros mais longos que os carnívoros, devido à dificuldade na digestão dos 

carboidratos vegetais e de material não digerível (MORAIS et al., 2014). 

 O coeficiente intestinal é uma expressão morfométrica da relação entre o tamanho do intestino 

e o comprimento do corpo que permite estabelecer as variações individuais e especificas relacionadas 

como regime alimentar, o crescimento e o grau de desenvolvimento do corpo (ANGELESCU e 

GNERI, 1949; MORAES e BARBOLA, 1995).  Este coeficiente foi encontrado em diversos estudos 

sendo utilizado como um fator que inferi sobre o habito alimentar da espécie: como por exemplo, para 

carnívoros apontado por Gurgel et al., (1991) em que Arius luniscutis tem um coeficiente intestinal em 

torno de 1,17; em Bryconamericus stramineus foi de 0,51 típico de espécies carnívoras (ALVES, 

2009); em Hoplias malabaricus apontou 0,72 sendo a espécie carnívora; e para Steindachnerina 

notonota verificou o  coeficiente de 9,49 sendo iliofaga (SILVA, 2005); para as espécies iliófagas 

Plecostomus commersoni e Plecostomus plecostomus com coeficiente iguais a 13,9 e 23,5 

respectivamente (ANGELESCU e GNERI, 1949). Já nos trabalhos de peixes com habito alimentar 

onívoro: Serrapinnus kriegi apresentou coeficiente intestinal de 0,75 (SOUZA et al., 2011), e 

Pimelodus blochii  o coeficiente 0.93 sendo um peixe omnívoro com tendências carnívoras 

(GUZMÁN BELTRAN et al., 2013). 

 Neste estudo, para C. orientale o valor médio do coeficiente intestinal foi igual a 0,62, estando 

condizente com os intervalos propostos por BÉRTIN (1958) para o hábito alimentar de um onívoro. 

Diferindo assim dos dois trabalhos que retratam a alimentação desta espécie, como sendo carnívora 

(GURGEL, 2002; GURGEL e TEIXEIRA, 2005). Entretanto devemos atentar para não apenas um 

fator e sim para os mais diversos outros caracteres morfológicos, além de estudos com frequência de 

itens alimentares que predizem a relação estrutura morfológica digestiva e habito alimentar. Já que a 

compreensão das relações entre a ictiofauna e os demais componentes do sistema aquático, tem com 

base o conhecimento da dieta (POMPEU e GODINHO, 2003). Conforme Verigina (1990) os valores 

da razão entre o comprimento do intestino e o comprimento do corpo estão ligados a dieta e também a 

outras estruturas como dentes e formações musculares que estão envolvidos com o processo pré-

digestivo do alimento. René et al., (2003) considera que para relacionar a dieta com as características 

morfológicas do trato digestivo de uma comunidade de peixes deve-se observar nas espécies o registro 

do comprimento padrão, o número rastro branquial, a posição da boca, tipo de dentição, forma do 

estômago, o comprimento do intestino e presença de ceco pilórico. Sendo assim o coeficiente intestinal 

utilizado como ferramenta acessória para a caracterização do habito alimentar de uma espécie 
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(BARBIERI, 1994). 

Para diversas espécies icticas, o curto intestino pode ser compensado de varias maneiras, com 

variações na área da mucosa intestinal, na variabilidade da estrutura das vilosidades, na distribuição 

das células caliciformes ao longo do tubo, além do numero de loops intestinais que as espécies 

apresentam (BUDDINGTON et al., 1997)  

 Quanto ao numero de loops intestinais Rodrigues et al., (2008) descreve que a forma de “N” 

das alças intestinais de Leporinus macrocephalus (onívoro) mostra-se como resultado de uma 

ampliação da superfície de absorção da área intestinal e retardo no tempo de passagem do bolo 

alimentar, de modo que haja maior taxa de digestão e maior aproveitamento dos nutrientes. O intestino 

curto, com poucos loops é semelhante as espécies carnívoras Pseudoplatystoma coruscans (SEIXAS 

FILHO et al., 2001) e  Salminus brasiliensis (RODRIGUES e MENIN, 2008) de forma semelhante ao 

espécime deste estudo.  

A posição dos segmentos gastrointestinais segundo Mok (1980) vem determinada pelo 

comprimento do intestino, que normalmente esta relacionado com os hábitos alimentares, o volume e a 

forma da cavidade peritoneal e fatores filogenéticos. Os carnívoros basicamente tem um intestino 

curto, reto e espesso, os onívoros um intestino em forma de “N” e os herbívoros possuem um intestino 

longo, enovelado e fino. Os intestinos que possuem dobras ou outras estruturas que aumentem a 

superfície usualmente são menores que aqueles que não os possuem. Intestinos mais curtos apresentam 

maiores números de dobras, melhorando a eficiência de absorção dos nutrientes ingeridos, como no 

caso das espécies carnívoras.  

O modelo intestinal em “N” é comumente encontrado em onívoros, como Leporinus reinhardri 

(MENIN e MIMURA, 1993), em ictiófagos como em Astyanax britskii e Astyanax lacustres 

(AMARAL, 1990), em um carnívoro principalmente zooplantofago como o Bryconamericus 

stramineus (ALVES, 2009). Moraes et al., (1997) descreve ainda que o padrão de enrolamento das 

alças intestinais aumenta de complexidade a partir de um arranjo aproximadamente retilíneo nos 

carnívoros, e altamente enovelado nos comedores de lodo. Isto devido a rapidez ou a demora na 

absorção dos tipos de alimento ingeridos.   

 A mucosa intestinal é considerada de grande importância nos processos digestivos, absortivo e 

metabólico em peixes teleósteos (KUPERMAN, 1994). Além destas pode auxiliar na osmorregulação 

ou na respiração (ROTTA, 2003). Estes processos, na parte final do trato alimentar, são realizados 

devido várias ações coordenadas de ações enzimáticas, respostas neuro-humorais, motilidade, 

mecanismos de transporte e controle endócrino (DYCE et al., 1997; GANONG, 1998). 

As regiões do intestino anatomicamente não se diferenciam sendo um tubo único com mesmo 

diâmetro e espessura e quanto a variação histológica na mucosa intestinal de C. orientale estas regiões 
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são bem distintas no que diz respeito à distribuição das células caliciformes e a altura e largura das 

vilosidades. Ferraz de Lima (1997) reforça que não há demarcações para as regiões anatômicas do 

intestino delgado, grosso e reto e que são similares e não podem ser identificadas no intestino de 

teleósteos. Entretanto, alguns autores como Faccioli et al. (2014) descreve subdivisões para o intestino 

como destacado na espécie Hemisorubim platyrhynchos com quatro regiões: anterior, médio, posterior 

e reto  tem um de forma semelhante ao espécime deste estudo.  

   Quanto ao sistema de organização morfológica de vilosidades intestinais não há uma 

estrutura uniforme na espécie aqui estudada. Há uma nítida diferença na quantidade de células 

caliciformes presentes na mucosa ao longo do comprimento do intestino, sendo perceptíveis três 

regiões, intestino anterior, médio e posterior caracterizado de acordo com a distribuição destas células, 

sendo mais distal a região que gradativamente apresenta maior abundancia destas células. Porém em 

geral nos peixes não existe uma clara distinção morfológica entre intestino médio e intestino posterior 

(WILSON e CASTRO, 2010). Em Epinephelus marginatus, a transição entre as diferentes camadas do 

intestino também não foi de fácil visualização anatômica e histológica (BORGES et al., 2010).  

Segundo critérios histofisiológicos, o intestino pode ser dividido em: região anterior, 

relacionado com a absorção de gorduras (NACHI et al., 1998); região medial, responsável pela 

absorção de macromoléculas protéicas (STROBAND e KROON, 1981; STROBAND e van der 

VEEN, 1981); região posterior, relacionado com a absorção de água e eletrólitos (STROBAND et al., 

1979). 

A arquitetura histológica do trato digestivo inclui células secretoras de muco, que caracterizam 

as regiões do tubo digestório de peixes, pois a secreção varia entre as diferentes espécies de peixes, e 

também de acordo com a localização no trato digestivo dentro da mesma espécie (DIAZ et al., 2003). 

De acordo com Kierszenbaum (2008), as células caliciformes são células cilíndricas, produtoras de 

muco, distribuídos entre os enterócitos do epitélio intestinal. Essas células contêm glicoproteínas e são 

liberadas por exocitose, como observado no presente estudo.  . 

Vários fatores podem justificar o aumento proporcional das células caliciformes nos diversos 

segmentos intestinais, dentre estes a necessidade de reforçar a primeira linha de defesa da mucosa 

colônica frente a uma infecção (MELLO, 2012); e a lubrificação das fezes para facilitar o trânsito no 

interior da mucosa retal (AL-HUSSAINI, 1949). Glotzer (1981) descreve que de forma indireta, a 

contagem do número de células caliciformes, demonstra a capacidade de atividade desta glândula 

unicelular de secreção de muco e a atividade secretória desta glândula unicelular e a atividade das 

glândulas colônicas, cuja função é produzir e secretar mucinas ao longo de todo trato gastrointestinal.  

No intestino grosso do C. orientale percebe-se que há uma densidade de células caliciformes 

crescente da região proximal para distal, do ceco ao reto. Quanto a espécie Rhamdia quelen, a mucosa 
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é revestida por epitélio colunar simples com células caliciformes, que estão arranjadas entre os 

enterócitos, aumentando em número na porção final do intestino (HERNÁNDEZ et al., 2008). 

Outra estrutura que aparece com uma certa variedade ao longo do tubo intestinal são as dobras 

e cristas do epitélio mucoso, que servem para aumentar a superfície de secreção e absorção. Intestinos 

mais curtos apresentam maior número de dobras, melhorando a eficiência de absorção dos nutrientes 

ingeridos, como no caso das espécies carnívoras (ROTTA, 2003). Como exemplo tem o Hemisorubim 

platyrhynchos com intestino anterior com pregas mais grossas para aumentar a área de superfície de 

absorção e o posterior com pregas finas (FACCIOLI et al., 2014). Em Epinephelus marginatus o 

intestino anterior, médio e posterior não apresentaram muitas diferenças histológicas, a não ser pelo 

maior número de células caliciformes na porção posterior, sendo deduzido pelo autor que a maior 

absorção de nutrientes ocorre no intestino anterior. (BORGES et al 2010). Em C. orientale 

provavelmente ocorre da mesma forma pois se existe maior numero de células caliciformes no 

intestino posterior provavelmente no anterior há maior numero de enterócito, células absortivas. 

O intestino posterior dos peixes geralmente apresenta uma redução no comprimento e 

complexidade das vilosidades da mucosa, grande número de células caliciformes e células 

enteroendócrinas menos numerosas (TAKASHIMA e HIBIYA, 1995). Esta descrição é semelhante ao 

encontrado em Cal (2006) onde apartir do intestino médio do peixe pintado (Pseudoplatystoma 

coruscans) nota-se o aumento no numero de células caliciformes em direção ao intestino final. 

Semelhante ao observado em Centropomus parallelus e C. undecimalis que nos intestinos médio e 

distal apresentaram uma maior concentração das células caliciformes secretoras de muco, resultando 

em uma quantidade maior de secreções em comparação ao intestino proximal (MACHADO et al., 

2013).   

Quanto aos aspectos histológicos por todo o tubo intestinal de C. orientale a camada mucosa, é 

constituída por epitélio cilíndrico simples, com células absortivas ou enterócitos, tendo 

microvilosidades e células caliciformes que variam na quantidade e sem a presença de glândulas 

intestinais. Com semelhante estrutura, o onívoro tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) (ARANDAS 

et al, 2011) e também a espécie Hemisorubim platyrhynchos apresenta células caliciformes mais 

numerosas no intestino posterior com  mucinas ácidas e neutras importantes para lubrificação e 

proteção do epitélio (FACCIOLI et al., 2014). Em Pseudophoxinus antalyae a túnica mucosa apresenta 

células epiteliais colunar simples, sem glândulas e com exceção para o comprimento das vilosidades, 

não há diferenças entre mucosas e também quanto as células caliciformes que são mais densamente 

distribuídas no intestino posterior (ÇINAR E SENOL, 2006) corroborando com a espécie estudada.  



60 
 

O intestino de Paracheirodon axelrodi, carnívoro, também constituído por mucosa com epitélio 

colunar, com células caliciformes, principalmente na região posterior e sem glândulas gástricas, 

(GÓMEZ-RAMÍREZ, 2011). 

A superfície da mucosa intestinal dos peixes tem numerosas projeções, denominados vilos ou 

vilosiades, que são evaginações da mucosa (epitélio e lâmina própria) que se projetam na luz do 

intestino com o objetivo de aumentar a área de superfície para a digestão e absorção intestinal 

(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). O papel do epitélio intestinal de absorção é indicado também 

pela presença de microvilosidades em alguns teleósteos (DOMITROVIC e MOREIRA, 1985).  Sendo 

apontada uma correlação entre a altura da borda estriada epitelial e a capacidade absortiva do epitélio 

intestinal em peixes (KUPERMAN; KUZMINA, 1994).  

É comum não observamos submucosa em C. orientale não foi observado. A camada muscular 

em C. orientale tem duas subcamadas de fibras lisas que se apresentam mais espessa e com o plexo 

mioenterico visível no intestino médio. O intestino de Paracheirodon axelrodi (carnívoro) tem 

músculo liso, com disposição circular interna e longitudinal externa, sendo mais delgado que em outras 

regiões do tubo digestivo, implicando movimentos peristálticos suave e lento, análogo ao que foi 

apresentado em C. orientale (GÓMEZ-RAMÍREZ, 2011). 

O limite entre o intestino posterior e o reto é de difícil visualização anatômica (HERNANDEZ-

BLAZQUEZ et al., 2006). Entretanto foi possível evidenciar esta diferença na espécie C. orientale; e 

também outros autores como MORAES e BARBOLA (1995) referiram-se ao último segmento 

intestinal como reto, em virtude da presença de uma valva entre esse segmento e o intestino médio. Da 

mesma forma MENIN (1988), estudando as espécies Hoplias malabaricus e Pimelodus sp., observou 

tanto a valva quanto o esfíncter ileorretais demarcando as referidas regiões. E na porção final do 

último segmento do intestino da garoupa verdadeira (Epinephelus marginatus) foi encontrado um 

esfíncter, delimitando um curto segmento que foi denominado de reto (BORGES et al., 2010).  

Cichlasoma orientale teve como parâmetros para caracterizar um segmento de reto os seguintes 

elementos histológicos: reduzida altura e complexidade de pregas mucosas, aumento de células 

caliciformes e camada muscular espessa.  

O epitélio do reto apresenta-se pseudoestratificado tal como no esôfago, e tem pregas espessas 

e baixas; conforme análogo em outros estudos como em Epinephelus marginatus que apresenta 

invaginações pouco profundas e células caliciformes com um muco fortemente basófilo (BORGES et 

al., 2010). Já no peixe pintado (Pseudoplatystoma coruscans), nota-se outro tipo de epitélio no 

intestino distal ou reto que é colunar simples sendo mais baixo do que o encontrado nos segmentos 

intestinais anteriores, significando que o epitélio nesta região apresenta uma menor superfície 

absortiva e, portanto menor superfície para absorção de micronutrientes. Sendo esta característica 



61 
 

epitelial, justificada, pois se aproxima do reto que deve ser um local para absorção de elementos mais 

simples como agua e eletrólitos. A maior quantidade de células caliciformes nos últimos segmentos 

confere lubrificação ao bolo alimentar que chega ainda bastante desidratado (CAL, 2006). O reto de 

Hemisorubim platyrhynchos foi revestido por epitélio colunar com células caliciformes e células 

epiteliais contendo mucinas apicais acido e neutros (FACCIOLI et al., 2014). 

A camada muscular é estruturada de igual forma como semelhante ao apresentado no esofago 

com fibras estriadas esqueléticas internamente e externamente com fibras lisas; de forma diferente é 

descrito para Pseudoplatystoma coruscans (CAL, 2006) e para Epinephelus marginatus tendo duas 

camadas de musculo liso, sendo a circular interna mais espessa, e com presença de plexos 

mioentéricos bem evidentes (BORGES et al., 2010). 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 Quanto a cavidade oral temos que a boca terminal e pequena sugere o tamanho de itens 

alimentares que são apreendidos e um caracter para hábito alimentar onívoro. A forma dos 

dentes cônico e pequenos serve para impedir o escape dos itens alimentares apreendidos, porém 

sem dilacerar ou triturar algo típico de carnívoro. Os lábios delgado e liso geralmente comum 

para peixes carnívoros a fim de facilitar a entrada do alimento. A valva oral superior e inferior 

está presente provavelmente como função de evitar o refluxo de agua e o escape de itens 

alimentares. A língua delgada e presa tem pouca influencia quanto a dieta.  

 Os dentes da faringe em sua disposição sugere a facilitação da entrada do alimento e os rastros 

branquiais tem pouca função quanto a filtração. 

 O esôfago de Cichlasoma orientale esta estruturalmente preparado para a proteção contra a 

ação abrasiva do alimento ingerido. 

 O esôfago possui um epitélio pseudoestratificado com células mucosas que faz a lubrificação e 

a distensão para a deglutição de alimentos que se relaciona com as pregas da mucosa e que 

pode ser interpretada como um dos efeitos estruturais para o habito carnívoro. 

 O esôfago possui a presença de fibras musculares estriadas provavelmente para defesa e 

também a lisa para uma propulsão mais rápida no movimento peristáltico. 

 A relação entre o tipo de estômago com a aparência de letra Y sugere a natureza de alimentos 

com diferentes espectros alimentar sendo uma característica comum para um hábito alimentar 

onívoro. 
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 O estômago esta dividido em três regiões: cárdica, fúndica e pilórica onde há presença de 

glândulas gástricas nas três porções evidenciando uma digestão química eficiente para proteína 

e diferentes itens alimentares; sendo uma especialização para uma dieta onívora. 

 A região pilórica possui a camada muscular bem espessa em relação as outras regiões devendo 

esta relacionado com o esvaziamento gástrico como uma adaptação a necessidade de quebrar e 

prensar o alimento ingerido antes de sua transferência para o intestino. 

 O intestino é curto e a relação do coeficiente intestinal (0,62) é esperada para o habito alimentar 

onívoro. 

 As pregas intestinais que progressivamente diminui de altura e largura, da região anterior a 

posterior, evidencia que é nos primeiros segmentos que há uma ampliação da área de absorção 

intestinal e que também permite a distensão do intestino. Típico para espécies de habito 

alimentar carnívoro e onívoro em que o intestino é curto. 

 As células mucosas se apresentam com maior quantidade na região posterior do intestino 

mostrando a maior proteção da mucosa intestinal contra a abrasão e a lubrificação para com a 

expulsão das fezes. 
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ANEXO 2 

ETAPAS DA TÉCNICA HISTOPATOLÓGICA (BERMER, 1976) 

 

1. Fixação e macroscopia : formol 10% tamponado (24hs) 

 

2. Processamento  

 

 

 

Desidratação 

(1h em cada solução) 

Álcool 70%  

Álcool 80% 

Álcool 90% 

Álcool absoluto I 

Álcool absoluto II 

Álcool absoluto III 

 

Diafanização 

(1h em cada solução) 

Xilol PA I 

Xilol PA II  

Xilol PA III 

 

Impregnação 

(1h em cada solução) 

Parafina I 

Parafina II 

Parafina III  

 

3. Inclusão ou emblocamento em parafina  

 

 

4. Microtomia : Cortes de 5µm. 

 

 

5. Coloração em Hematoxilina-Eosina  

 

Referência: BERMER, Oswaldo Arruda et al. Manual de Técnicas para Histologia Normal e 

Patológica. São Paulo, EDART, Ed. Da Universidade de São Paulo, 1976.  
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ANEXO 3 

MÉTODO DE PAS (COPPETTI, 1996) 

(Reação de Ácido Periódico- Schiff- PAS) 

 

PREPARO DAS SOLUÇÕES 

 Solução de Ácido Periódico  

Ácido periódico...........................................0,5g 

Água destilada.............................................100 mL 

 

 Solução Reativo de Schiff 

Fucsina básica..........................................1g 

Água destilada..........................................200 mL 

Metabissulfito de potásio......................... 2g 

Ácido clorídrico N/1 *.............................10 mL  

Carvão ativado..........................................0,5g 

 

 Ácido clorídrico N/1 

Ácido clorídrico  PA..............................100 mL 

Água destilada....................................... 900 mL 

 

Dissolver 1g de fucsina básica em 200 mL de água destilada quente. Deixar esfriar a 50°C e filtrar. 

Quando a temperatura estiver a 25°C adicionar o metabissulfito de potássio e 10 mL de ácido 

clorídrico 1N. Deixar repousar por 24 horas e adicionar o carvão ativado. Agitar por um minuto e 

filtrar, em papel filtro grosso, repetir a filtração até alcançar solução incolor. Guardar na geladeira.   

 

PROCEDIMENTO TÉCNICO  

1) Desparafinar, hidratar 

2) Lavar em água destilada 

3) Oxidar, ácido periódico por 15 min 

4) Lavar em água corrente por 10 min 

5) Lavar em água destilada  

6) Reativo de Schiff por 20 min 

7) Lavar em água corrente 

8) Lavar em água destilada 
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9) Solução de hematoxilina (contrastar) por 1 min 

10) Lavar em água corrente por 5 min 

11) Desidratar, clarificar e montar.  

 

RESULTADOS: 

Núcleos............................................... azul 

Mucopolissacarídeos neutros ........... magenta 

Glicogênio .......................................... rosa avermelhado  

 

Referencia: COPPETTI, Neiva. Métodos de Colorações Histológicas e Citológicas. Porto Alegre, RS: 

UFRGS, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


