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RESUMO

MANGETTI, A. J. Desenvolvimento histomorfológico do trato digestório de larvas de 
pintado, Pseudoplatystoma coruscans, Agassiz, 1829. [Development histomorfological of 
the digetório tract in surubim pintado Pseudoplatystoma coruscans Agassiz, 1829 larvae]. 
2006. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

A carne do bagre pintado neotropical é muito apreciada e apresenta grande potencial 

comercial no mercado de peixe brasileiro. Embora o conhecimento do desenvolvimento 

inicial do trato digestório de larvas de pintado seja muito importante para a estratégia de 

produção da criação de peixes, há pouca informação sobre este assunto. Neste trabalho 

estudamos as modificações estruturais e funcionais do trato digestório do pintado entre o 3º e 

o 16º dia após a eclosão. As lâminas histológicas foram coradas para estudar a morfologia e a 

secreção ácida e neutra do trato digestório do pintado. O alimento foi encontrado no intestino 

a partir do 3º após a eclosão. As células que secretam muco ácido e neutro foram observadas 

no esôfago e seu número aumentou com idade. O estômago estava revestido com epitélio de 

secreção ácida e neutra. Do 11º dia após a eclosão para frente, glândulas gástricas tubulares 

com células oxintopépticas granular formam identificadas na mucosa do estômago. Neste 

momento a fração neutra do muco epitelial aumentou e sua fração ácida foi reduzida. No 13º 

após a eclosão o muco foi exclusivamente neutro. O segmento proximal do intestino no 3º dia 

após eclosão da larva estava anteriormente dilatado, formando a bolsa intestinal. A bolsa é 

revestida por enterócitos e células caliciformes que produzem muco ácido e neutro. O 

tamanho da bolsa intestinal diminui com o tempo e é grandemente reduzida no 16º DPE. 

Notou-se que a partir do 11º DPE o segmento intestinal distal é enovelado e a mucosa formam 

várias pregas revestidas de enterócitos e células caliciformes que secretam muco neutro ou 

ácido. Um curto segmento retal foi observado. A larva de pintado ingere alimento no início do 

3º DPE, mas seu trato digestório somente parece estar completamente preparado para 
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eficientemente processar o alimento no estômago, após o surgimento das glândulas gástricas 

no 13º DPE, quando este órgão desenvolve as características do estômago químico. 

Palavras-chave: Histologia. Trato digestório. Estômago. Surubim pintado. Larva.
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ABSTRACT 

MANGETTI, A. J. Development histomorfological of the digetório tract in surubim 
pintado Pseudoplatystoma coruscans Agassiz, 1829 larvae. [Desenvolvimento 
histomorfológico do trato digestório de larvas de pintado Pseudoplatystoma coruscans
Agassiz, 1829]. 2006. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

The meat of the neotropical spotted catfish (“surubim pintado”, Pseudoplatystoma coruscans)

is very appreciated and shows great commercial potential in Brazilian fish market. Although 

the initial development of the pintado larvae digestive system is very important to the 

production strategies of fish farms, there is little information about this subject. Here, we 

studied the structural and functional modifications of the digestive tract of pintado 

Pseudoplatystoma coruscans larvae between 3rd and 16rd days after hatching (DAH). 

Histological slides of larvae were stained by toluidine blue, Alcian blue and Schiff reactive-

periodic acid (PAS) stains in order to study the morphology and the acidic and neutral mucins 

secretion, respectively. Food was found in the gut after 3rd DAH. Mucous cells secreting 

acidic and neutral mucins were observed in the esophagus and their number increased with 

age. The stomach was lined by a mucus secreting epithelium with acidic and neutral mucins. 

From 11 DAH onward, tubular gastric glands with granular oxyntopeptic cells were identified 

in the stomach mucosa. At this time the neutral fraction of the epithelial mucins increased and 

their acidic fraction was reduced. At 13 DAH the mucins were exclusively neutral. The 

proximal segment of 3rd DAH larvae intestine forms an anterior swelling, the intestinal bulb. 

It is lined by enterocytes and goblet cells that produces acidic and neutral mucins. The size of 

the intestinal bulb decreases with time and is greatly reduced by the 16rd DAH. The distal 

intestinal segment is coiled and its mucosa forms several folds lined by enterocytes and goblet 

cells which secretes either neutral or acidic mucins. A short rectal segment is observed. The 

pintado larvae ingest food as early as the 3rd DAH, but its digestive system only appears to be 
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fully prepared to efficiently process the food in the stomach after the gastric glands arise at 

the 13rd DAH, when this organ develops the histological features of a chemical stomach. 

Key words: Histology. Digestive system. Stomach. Surubim pintado. Larvae. 
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1 INTRODUÇÃO 

O pescado, como fonte de proteína, apresenta no Brasil um potencial ainda não muito 

explorado, consequentemente a produção é pouco significativa, com baixo consumo, isto, 

considerando o extenso litoral, a abundância de águas continentais, a biodiversidade de 

espécies de peixe e o clima favorável.  

No Brasil, a piscicultura é desenvolvida majoritariamente em água doce. A 

piscicultura de água doce tem como característica uma grande diversidade de espécies. 

Aproximadamente 50 espécies em diferentes níveis de cultivo vêm sendo utilizadas na 

aqüicultura brasileira . A produção total de peixes em cativeiro, somando 132.989 toneladas, 

era em grande parte proveniente do cultivo de carpas e tilápias. Essas espécies somavam 

54.567 e 32.460 toneladas, respectivamente (HILSDORF; MOREIRA, 2004).

O gênero Pseudoplatystoma, conhecido como bagres neotropicais, estão entre as 

espécies mais apreciadas na pesca de água doce, devido ao seu porte e à qualidade da carne, 

com grande aceitação pelo consumidor brasileiro. Dentre eles destaca-se o pintado 

Pseudoplatystoma coruscans, espécie encontrada nas bacias hidrográficas do Prata e do São 

Francisco (BRITSKI; SATO; ROSA, 1988).

O pintado, por apresentar grande importância econômica, é objeto de vários estudos 

com o intuito de viabilizar sua produção em cativeiro e preservação da espécie. Uma das 

dificuldades na criação da espécie Pseudoplatystoma coruscans, é o manejo alimentar, em 

virtude do canibalismo e da sua inabilidade em aceitar, de imediato, rações convencionais 

(KUBITZA, 1995).

Bons índices zootécnicos credenciam o pintado como uma espécie de excelente 

potencial comercial (MIRANDA, 1993). Para o sucesso da criação racional de uma espécie é 

essencial o conhecimento dos  hábitos alimentares e das características morfofisiológicas do 
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sistema digestório em especial  nas fases de larvicultura e alevinagem, etapas muito 

importantes a serem otimizadas.  

O desenvolvimento inicial e o regime alimentar nos primeiros dias de vida dos peixes 

criados intensivamente são críticos para a produção de alevinos (PINTO, 1984). Para 

(SORGELOOS et al., 1991) a alimentação nos estágios larvais iniciais dos peixes, é um dos 

pontos cruciais na piscicultura. Estudos vêm sendo realizados com o objetivo de aprimorar 

dietas artificiais quem promovam o crescimento e a sobrevivência  das larvas de peixes 

equivalentes àquelas obtidas com alimentos vivos. Contudo, a maioria das espécies de larvas 

apresenta um canal alimentar simples e indiferenciado, desenvolvendo mais tarde os órgãos 

digestórios (GOVONI; BOEHLERT; WATANABE, 1986). Para os mesmos autores,  as 

mudanças nas estruturas do trato digestório, que ocorrem durante o desenvolvimento 

caracterizam diferentes adaptações funcionais a dietas e concentrações de presas. Dabrowski 

(1984), explica que ao longo do desenvolvimento larval, ocorrem mudanças nos processos de 

digestão, absorção e assimilação de compostos químicos.  

A larvicultura das espécies de peixes com potencial para a piscicultura constitui um 

dos sérios obstáculos ao desenvolvimento da atividade, sendo a alimentação das larvas 

considerada um dos principais fatores críticos para sobrevivência e crescimento das mesmas 

(GEIGER, 1983; GEISER, et al., 1985). Desta forma, conhecer as mudanças ocorridas no 

desenvolvimento do trato digestório, associado ao processo de absorção de nutrientes, é 

essencial para o entendimento da fisiologia da nutrição de larvas de peixes (SEGNER et al., 

1993), uma vez que a administração precoce de dietas artificiais sem o trato digestório estar 

preparado, pode causar alta mortandade das larvas e grandes perdas econômicas (LOPES, et 

al., 1996). Nesse sentido, o estudo da morfologia e do desenvolvimento do sistema digestório, 

auxilia na compreensão dos processos alimentares e no planejamento de dietas adequadas 

para larvas e alevinos. Estudando o desenvolvimento larval de Prochilodus scrofa,
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(CAVICCHIOLI; LEONHARDT, 1993), notaram transformações na morfologia intestinal. 

As análises do conteúdo e morfologia intestinais permitiram sugerir uma mudança de habitat e 

hábito alimentar entre os estágios larvais de flexão e pós-flexão da coluna vertebral.

Estudos sobre a morfologia e a histologia do trato digestório de alevinos e adultos de 

pintado descrevem-no como um peixe carnívoro que possui esôfago, estômago e intestino 

bem diferenciados. A mucosa do esôfago de animais adultos de Pseudoplatystoma coruscans,

é constituída por numerosas pregas primárias longitudinais, entremeadas de pregas 

secundárias, recobertas por uma camada epitelial pavimentosa, com predominância de 

mucopolissacarídeos ácidos (SOARES, 1993). Em alevinos, essa mesma camada não é 

queratinizada, constituída por células mucosas que reagem ao mucopolissacarídeo neutro, e 

células claviformes, em menor número que as anteriores (SOUZA, 1999). 

Tanto em adultos como em alevinos o estômago está presente, e sua mucosa se 

apresenta pregueada, contendo células epiteliais colunares com mucopolissacarídeos neutros 

na porção apical. As glândulas existentes na mucosa gástrica classificam-se como tubulares 

simples. Essas glândulas contêm células denominadas de oxintopépticas, que estão envolvidas 

na secreção de ácido clorídrico, tendo atividade pepsinogênica (SOARES, 1993; SOUZA; 

1999).

A região proximal do intestino é revestida por epitélio prismático simples - os 

enterócitos - e células caliciformes. As células absortivas apresentam mucopolissacarídeos 

neutros em sua superfície. Há poucas células caliciformes com mucopolissacarídeos ácidos e 

neutros (SOARES, 1993). Anatomicamente o intestino distal difere do proximal por 

apresentar pregas longitudinais, maior grau de pregueamento da mucosa e borda estriada 

menos espessa (SOARES, 1993; SOUZA, 1999). Este último autor constatou ainda uma 

distribuição abundante de células caliciformes no epitélio.  
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Embora haja descrições sobre a morfologia do trato digestório de alevinos e adultos de 

pintado, não há estudos sobre o desenvolvimento anatômico e histológico do trato digestório 

dessa espécie durante a fase larval, antes ou próximo do momento da transição da dieta de 

animais vivos para a ração, ou seja para a dieta artificial.  

Neste trabalho estudou-se o desenvolvimento do trato digestório do pintado desde a 

eclosão até o 16º dia de vida pós-eclosão, procurando avaliar os aspectos anatômicos e 

histológicos de cada segmento do trato e relacioná- los com o processo de digestão, em 

função da idade do animal. 
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2 OBJETIVOS 

- Acompanhar o desenvolvimento histológico dos órgãos do trato digestório e 

descrever suas modificações estruturais em larvas de pintado desde o 3º dia da eclosão, até o 

16º dia de vida. 

- Verificar as modificações histoquímicas do muco secretado pelas células epiteliais do 

trato digestório de larvas de pintado durante seu crescimento. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

O surubim, também conhecido como pintado encontra-se na ordem dos Siluriformes 

na sistemática, o qual também é classificado como peixes de couro. A principal característica 

externa é a ausência de escamas sobre o corpo, sendo revestido apenas de pele espessa, ou 

coberto, parcial ou totalmente, com placas ósseas (SANTOS, 1981). Apresentam barbilhões, 

em geral um par maxilar e dois pares mentonianos e, freqüentemente, o primeiro raio da 

nadadeira dorsal e das peitorais se constitui de um acúleo forte e pungente (BRITSKI; SATO; 

ROSA, 1988).

3.1 Sistemática do Pseudoplatystoma coruscans, segundo (LAUDER; LIEM, 1983):

             Super Classe: Pisces 

                Classe: Osteichthyes 

                   Subclasse: Actinopterygii 

                      Ordem: Siluriformes 

                          Subordem: Siluroidei 

                             Família: Pimelodidae 

                                Gênero: Pseudoplatystoma Bleeker, 1862 

                                    Espécie: Pseudoplatystoma coruscans (Agassiz, 1829) 

A subordem Siluroidei compreende treze famílias na região neotropical, das quais sete 

ocorrem no rio São Francisco. Uma delas, a família Pimelodidae, compreende formas muito 

diversificadas, algumas diminutas com poucos centímetros e outras gigantes com mais de dois 

metros de comprimento, que não apresentam escamas, aberturas branquiais amplas e, 

freqüentemente, nadadeiras dorsais e peitorais precedidas por um acúleo (BRITSKI; SATO; 

ROSA, 1988). 
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3.2 Descrição  da espécie Pseudoplatystoma coruscans

As espécies do gênero Pseudoplatystoma apresentam como aspecto morfológico o 

corpo alongado e roliço, com cabeça deprimida e largura ao nível da boca apenas ligeiramente 

menor do que a largura total do corpo, mandíbula mais curta que a maxila superior e dentes 

viliformes no palato.  

O pintado Pseudoplatystoma coruscans em particular, apresenta relações 

morfométricas em que o comprimento total varia de 5,5 a 7,1 vezes a altura total e de 2,6 a 3,0 

vezes o comprimento da cabeça. Seu flanco e dorso apresentam máculas arredondadas e suas 

nadadeiras dorsal e caudal manchas menores (BRITSKI; SATO; ROSA, 1988; MIRANDA, 

1993).

O pintado é a espécie que atinge o maior porte entre os peixes da bacia do São 

Francisco, podendo alcançar de 100 kg até 120 kg e por apresentar em sua carne poucas 

espinhas, é um dos peixes preferidos nos restaurantes, (SATO et al., 1988b).

3.3 Bioecologia do Pseudoplatystoma coruscans

O Pseudoplatystoma coruscans, é um peixe de água doce, de hábitos noturnos, que se 

alimenta principalmente de outros peixes menores sendo classificado, portanto, como 

carnívoro e piscívoro devido a seus hábitos migratórios, aparece em grande quantidade 

temporariamente, sendo os machos mais freqüentes no mês de março, e as fêmeas em abril no 

rio Paraná entre outros locais (CORDIVIOLA, 1966). 

Os pimelodídeos são também ecologicamente os mais diversificados, incluindo desde 

grandes predadores como os do gênero Brachyplatystoma (piraíba, piramutaba) e 

Pseudoplatystoma (surubim, cachara) que se alimentam de presas inteiras, até o Calophysus
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macropterus capaz de rasgar pedaços de peixes e alguns omnívoros como os Pimelodus que

se alimentam de peixes e insetos (GOULDING, 1980; MARQUES, 1993). 

O gênero Pseudoplatystoma, que compreende os maiores peixes da família 

Pimelodidae e pode ser encontrado nas principais bacias hidrográficas sul-americanas. 

Amazônica, do Prata e São Francisco, é constituído pelas espécies P. coruscans (surubim, 

pintado).

A importância ecológica do surubim pode ser evidenciada pelo fato de ele ser o 

segundo maior peixe predador da bacia do Paraná e o primeiro da bacia do São Francisco e 

pela sua abundância em ambas.  

3.4 Fatores ambientais e a extinção do Pseudoplatystoma coruscans 

Um dos fatos relevantes da espécie, é estar ocupando um habitat crescentemente 

alterado pelas ações antrópicas, com grandes riscos de desaparecimento, como já foi 

verificado em trechos das duas bacias citadas (MARQUES, 1993; SATO; CARDOSO; 

AMORIM, 1987). 

As construções de barragens, constantes hidrelétricas em operação, juntamente a 

outros fatores ambientais, tem causando a perda das características originais dos rios, 

transformando os grandes rios em uma sucessão de grandes lagos artificiais o que tem 

interferindo no comportamento migratório das espécies (ALVES, 1995; GODINHO; 

GODINHO, 1994), causando sérios prejuízos à reprodução do Pseudoplatystoma coruscans,

que tem levado o surubim a ameaça de extinção. Portanto, estudos que visam à obtenção e 

criação de Pseudoplatystoma coruscans, são necessários com a finalidade inclusive de 

preservar a espécie.  
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O pintado é um peixe de hábito alimentar carnívoro, que requer alto teor protéico em 

sua alimentação, sua criação pode ser viável em reservatórios que ofereçam condições ao 

desenvolvimento do seu ciclo reprodutivo e alimentação natural em abundância, na forma de 

peixes forrageiros de pequeno porte e pouco valor comercial (SATO et al., 1997). 

Os peixes migradores ou seja os de piracema, vêm sendo dizimados em ritmo 

acelerado sem que técnicas adequadas de produção sejam estabelecidas em função, 

principalmente, do desconhecimento da sua bioecologia e sabe-se que os mesmos, dentre eles 

o surubim, além de serem vulneráveis a concentração indiscriminada do esforço de pesca 

sobre seus cardumes na época da reprodução, são ainda ameaçados constantemente pelas 

alterações ambientais advindas do uso múltiplo dos sistemas fluviais, principalmente em 

relação às alterações das características das enchentes, que têm como conseqüências, 

mudanças nas populações íctias, determinando a diminuição dos seus estoques. Estas 

conseqüências, apesar de serem já relativamente conhecidas (AGOSTINHO; JÚLIO; 

BORGUETTI, 1992; BRITSKI, 1994; FISCHER; CHAGAS; DORNELLES, 1992; 

GODINHO; GODINHO, 1994; GODOY, 1979; PAIVA; BASTOS, 1982; PETRERE, 1994; 

PINTO-COELHO; GIANNI; VON SPERLING, 1994;  SATO, 1995; TORLONI, 1995; 

WELCOMME, 1980) são, até o momento, pouco consideradas para o planejamento de 

utilização de uma bacia hidrográfica (MENANDRO, 1994; MENEZES, 1994). 

Em geral, os peixes de piracema são os de maior valor comercial, principalmente o 

dourado Salminus brasiliensis e o surubim Pseudoplatystoma coruscans (SATO; OSÓRIO, 

1988a) que, juntamente, com a matrinchã Brycon lundii, e o pacamã Lophiosilurus alexandri

são espécies hoje raramente capturadas na represa de Três Marias e que podem ser 

consideradas em extinção a sua montante na região do Alto São Francisco (SATO et al.,

1987).
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3.5 A importância econômica da criação de Pseudoplatystoma coruscans

A piscicultura é hoje uma das principais fontes de subsistência para o Brasil e em 

outros países, tornou-se fator econômico essencial. No Brasil, a piscicultura tem-se 

desenvolvido fundamentalmente com espécies exóticas, em função da pouca tecnologia para a 

criação de espécies nativas (MIRANDA, 1993). 

Vários são os fatores que têm contribuído para aumentar o interesse pelo estudo dos 

peixes de água doce. Dentre eles, pode-se considerar que o aumento de lagos artificiais, 

relacionados com a construção de hidrelétricas, promove o seu aproveitamento para uma 

maior produção de peixes. Com isto, torna-se necessário estudar e conhecer melhor a biologia 

e ecologia das espécies dessas áreas explica (BRITSKI; SATO; ROSA, 1988). 

O Pseudoplatystoma coruscans, vulgarmente conhecido como pintado, é uma das 

espécies que justifica sua utilização na piscicultura, devido a sua importância econômica e a 

sua demanda não apenas pelos consumidores, como também pelos piscicultores, explica 

(MIRANDA, 1993). 

Sem dúvida, a espécie P. coruscans tem importante participação na produção 

pesqueira das bacias em que ocorre (MARQUES, 1993). É por exemplo, relacionada entre as 

espécies de importância comercial no rio Paraná em Rosário na Argentina (WELCOMME, 

1985) e considerada como uma das mais freqüentes nas capturas efetuadas nos trechos Alto, 

Médio e Inferior do mesmo rio (ROS;  DELFINO, 1994).  

Durante o período de 1987 a 1990, o pintado foi no reservatório de Itaipu uma das 

nove espécies mais capturadas na pesca profissional (AGOSTINHO, 1994). Por sua vez, a 

participação do surubim na produção de pescado na bacia do São Francisco é também 

substancial (FERRAZ DE LIMA; MIRANDA et al., 1988), tendo representado 86,3% do total 

capturado em um estudo de acompanhamento da pesca profissional realizado em 1987 
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(GODINHO et al.,1990), constituindo-se na principal meta de captura de 100% dos 

pescadores profissionais daquele rio (MIRANDA et al., 1988).

A importância econômica da espécie na pesca profissional, tanto na bacia do rio São 

Francisco quanto nos grandes centros consumidores das regiões Nordeste e Sudeste, tem sido 

enfatizada há mais de cem anos, através de inúmeros relatos (MENEZES, 1956; SATO; 

AMORIM; CARDOSO, 1988a). A importância comercial da espécie P. coruscans é, então, 

devida a alta qualidade de sua carne (REID, 1983), ao seu elevado valor de comercialização e 

a sua marcante participação na pesca comercial nas diferentes regiões em ocorre 

(MARQUES, 1993). 

Também, resultados obtidos em trabalho de pesquisa em zootecnia na área de 

Produção Animal, desenvolvidos na UFMG, com o objetivo de estabelecer e relacionar 

índices zootécnicos e características de carcaça para o surubim P. coruscans do rio São 

Francisco, de forma a subsidiar estudos posteriores de seleção e melhoramento, sugerem que 

o surubim apresenta um crescimento total aparentemente isométrico, considerando todos os 

seus índices zootécnicos, e características e rendimento de carcaça que o credenciam, sob 

esses aspectos, como uma espécie com alto potencial para a produção comercial (MIRANDA, 

1993).

Outra pesquisa na área de melhoramento, também realizada na mesma instituição e 

que desenvolver estudo citogenético em surubim P. coruscans, concluiu, quanto às 

perspectivas para a exploração de cruzamentos para a obtenção de híbridos, que a semelhança 

de citótipos permite prever a possibilidade de cruzamentos entre indivíduos das bacias dos 

rios São Francisco e Paraguai, cruzamentos estes de grande valor, tanto para a aqüicultura 

quanto para a realização de possíveis repovoamentos de áreas antes ocupadas por esta espécie 

(SOUSA, 1993; SOUSA et al., 1994).



31

No momento, o surubim P. coruscans pode ser considerado juntamente com o 

pirarucu Arapaima gigas, o dourado Salminus maxillosus, os tucunarés gênero Cichla e a 

pirarara Phractocephalus hemiliopterus, todas espécies nativas de hábito alimentar 

piscívoro/carnívoro, como uma espécie de potencial para criação como peixe de mesa food

fish, esportivo ou mesmo ornamental (KUBITZA, 1995) de interesse, inclusive, para 

exportação (CURY, 1992; RABELLO, 1992; TOLEDO, 1991) 

3.6 Hábitos alimentares e estruturação do trato digestório dos peixes

Os peixes, que representam mais da metade da ordem Vertebrata e constituem um 

grupo extremamente variado ocupam diferentes nichos ecológicos e níveis tróficos e têm 

amplo espectro alimentar, apresentando, como conseqüência, diferentes hábitos alimentares 

(CUENCA; GALLEGO, 1987). 

Considerando que há uma rica ictiofauna nativa no Brasil, poucos são os trabalhos 

elaborados a respeito da estrutura do aparelho digestório. Estudos estes que, paralelamente 

aos dos aspectos reprodutivos, são fundamentais para o desenvolvimento da piscicultura no 

país.

Em geral, os estudos realizados restringiram-se a descrição do trato digestório de uma 

espécie, sendo pouco numerosos os que se preocuparam em ressaltar as adaptações da 

estrutura trófica aos hábitos alimentares (MENIN, 1988). 

Há diversos trabalhos classificando os peixes quanto aos seus hábitos alimentares 

(ANGELESCU; GNERI, 1949; CASTAGNOLLI, 1992; KAPOOR et al., 1975a; 

NIKOLSKY, 1963; PREJS, 1981).

A natureza do alimento ingerido, pode-se diferenciar os peixes em três categorias, 

cujos limites são imprecisos: (1) herbívoros; (2) carnívoros; e (3) onívoros. A primeira 
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categoria pode ser subdividida, de acordo com a espécie do alimento particular e as condições 

ecológicas, em: fitoplanctófagos, macrofitófagos, perifitófagos e detritófagos. Da mesma 

forma, os carnívoros podem ser considerados como zooplanctófagos, bentófagos e ictiófagos. 

 Ainda com relação à diversidade do alimento, os peixes podem ser considerados 

como: (1) eurífagos, cuja dieta é mista e variável; (2) estenófagos, cuja dieta é mais estável; 

(3) monófagos, que consomem um tipo único de alimento (PREJS, 1981). 

No entanto, segundo (WEATHERLEY; GILL, 1987), em situações de criação 

intensiva, peixes carnívoros e herbívoros podem utilizar ingredientes similares na formulação 

da dieta, porém em proporções diferentes. Pode-se salientar, ainda, que todos os peixes que 

não são carnívoros típicos ou consumidores de zooplâncton podem ser considerados, no 

sentido amplo, como onívoros, sempre que possuam um regime alimentar misto (MENIN, 

1988).

Conhecer a nutrição dos peixes é essencial, pois fornecerá informações no manejo 

alimentar, visto que a nutrição adequada é fundamental para o seu desempenho e a sua 

sobrevivência (CYRINO et al., 1998). 

O conhecimento da estrutura dos órgãos do aparelho digestivo dos peixes auxilia no 

entendimento de como eles se adaptam ao ambiente e a dieta. Este fato contribui para o 

aumento da eficiência alimentar e para a redução dos custos com a alimentação, tornando a 

aqüicultura ainda mais atrativa. 

Há estreitas relações de interdependência entre a nutrição, o hábitat e a organização do 

trato digestório, as quais se manifestam especialmente por adaptações e modificações. A dieta 

confere aos órgãos desse aparelho características funcionais, anatômicas e morfométricas, 

próprias para cada regime alimentar (ANGELESCU; GNERI, 1949). 

Os peixes apresentam necessidades nutricionais bastante diferenciadas ao longo do seu 

ciclo de vida. Isto é verdadeiro principalmente nos sistemas de criação mais intensivos, 
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quando as dietas artificiais desempenham um papel ainda maior na sua nutrição. Para que 

possam ser discutidas as exigências nutricionais dos peixes nas várias fases do ciclo de vida, 

deve-se conhecer o desenvolvimento de nutrientes (ZIMMERMANN; JOST, 1998). 

Estudos anatômicos e histológicos do aparelho digestivo de peixes são justificados, em 

virtude de se poder inferir a respeito de sua alimentação, por meio de características 

estruturais deste aparelho (MENIN, 1988). 

É essencial intensificar as pesquisas com a espécie surubim Pseudoplatystoma

coruscans, principalmente no que concerne à nutrição, favorecendo a ampliação do seu 

potencial zootécnico, uma vez que, além de ser uma espécie nativa, é a maior do gênero, 

podendo atingir peso corporal acima de 100 kg com carne de excelente qualidade (SATO; 

AMORIM; CARDOSO, 1988a). 

3.7  Ontogenia do trato digestório de peixes 

Durante o processo de desenvolvimento dos peixes, podem ser observadas mudanças 

em seus hábitos alimentares ou nas suas dietas, que ocasionam adaptações morfológicas no 

aparelho digestivo. À medida que o peixe cresce, acontecem modificações substanciais na 

estrutura e no comprimento do tubo digestivo (PREJS, 1981). O autor citou por exemplo que, 

em Hypophthalmichthys molitrix, cujas larvas alimentam-se de zooplâncton, o intestino é 

muito curto, menos de 100% do comprimento do corpo, enquanto, no adulto, que é 

fitoplanctófago, o comprimento intestinal é cerca de 15 vezes o comprimento do corpo.  

Em Labeo rohita foram encontradas variações no tubo digestivo durante o seu 

crescimento. Essa espécie, na fase de alevino, apresenta-se como zooplanctófaga, com tubo 

digestivo curto, típico de carnívoro, enquanto, na fase adulta, é tipicamente fitoplanctófaga, 
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com tubo digestivo desenvolvido, apresentando muitas circunvoluções, típico de herbívoros 

(SINHA; MOITRA, 1975a) 

Na maioria das espécies de peixes, após a eclosão, o tubo digestivo das larvas 

apresenta-se como um tubo simples, reto, não diferenciado, como em Salmo trutta

(BURNSTOCK, 1959); Chanos chanos (FERRARIS; TAN, J. D.; DE LA CRUZ, 1987); 

Lates calcarifer (WALFORD; LAM, 1993); Hoplias cf. lacerdae e Lophiosilurus alexandri 

(NEVES, 1996). 

 Em experimento realizado sobre o desenvolvimento ontogenético do tubo digestivo de 

Hoplias cf.lacerdae (trairão), observaram que, no primeiro dia pós-eclosão, o esôfago 

apresenta-se como um cordão celular fino e o intestino, basicamente, como um túbulo 

retilíneo com mucosa desprovida de pregas; aos três dias de vida, a mucosa pregueada do 

estômago possui epitélio prismático simples; aos 12, foram observados alimentos no 

estômago e grânulos de secreção nas células glandulares; e, aos 50 dias, o desenvolvimento 

foi completado (NEVES; GODINHO, 1995). Aos 25 dias, os mesmos autores evidenciaram 

numerosos cecos pilóricos, distribuídos sobre a porção cranial do estômago. 

Em estudos semelhantes realizados, com Hoplias malabaricus (traíra), observaram os 

seguintes acontecimentos: no terceiro dia pós-eclosão, o intestino e o estômago são bem 

visíveis, cheios de um líquido amarelado que facilita a sua transparência; no sexto dia, o tubo 

digestivo apresenta curvatura dilatada, e o estômago, se encontra cheio de alimento; ao fim de 

uma semana, o tubo digestivo acha-se bem constituído, sendo possível distinguido o esôfago, 

estômago e intestino, e com pouco mais de um mês, o tubo digestivo mantém sua forma, sem 

grandes modificações, terminando, assim, a completa metamorfose da larva, a qual passa de 

planctófaga, para consumir insetos ou seja, tornando-se entomófaga, (AZEVEDO; GOMES, 

1943).
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Durante a ontogenia do trato digestivo, glândulas multicelulares foram observadas por 

(BAGLOLE et al., 1997; CATALDI et al., 1987; GRIZZLE; CURD, 1978; VU TAN TUE, 

1980), nas espécies por eles estudadas.

Com o crescimento da larva, o comprimento e a complexidade do tubo digestivo vão 

se caracterizando de acordo com a espécie e seu hábito alimentar. Vários são os trabalhos, 

com diferentes espécies de distintos hábitos alimentares, em que foi observado aumento no 

comprimento intestinal com o aumento do comprimento do corpo, tais como:Aristichthys 

nobilis (OPUSZYNSKI; SHIREMAN, 1991); Perca flavescens (DABROWSKI; CULVER, 

1991).

Quanto mais profunda for a mudança no hábito alimentar da espécie, durante o seu 

desenvolvimento, maior será a variação nas características do tubo digestivo, principalmente 

no comprimento intestinal.  

O estudo da ontogenia em várias espécies de peixes tem se intensificado nos últimos 

anos, e alguns autores observaram a presença de células caliciformes no intestino médio e no 

intestino posterior, com diferentes distribuições, de acordo com a espécie estudada: Labeo

rohita (SINHA; MOITRA, 1975a), Cirrhinus migala (SINHA; MOITRA, 1975b), Percina

caprodes (GRIZZLE; CURD, 1978), Dicentrarchus labrax (VU TAN TUE, 1980), 

Pseudoplatystoma coruscans (SANTOS; GODINHO, 1994), Sparus aurata (SARASQUETE; 

POLO; YÚFERA, 1995), dentre outros. 

4. ESÔFAGO 

O esôfago é a parte do tubo digestivo que une a faringe ao estômago ou então ao 

intestino naquelas espécies de peixes onde o estômago está ausente, como observado em 

“carpa” Cyprinus carpio communis, (CURRY, 1939), Varicorhinus capoeta sevangi, 
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(VERIGINA, 1969), Cirrhinus migala, (SINHA; MOITRA, 1975b), Labeo rohita, (SINHA; 

MOITRA, 1975a) e Ctenopharyngodon idella, (TREVISAN, 1979). 

Os aspectos anatômicos do esôfago como comprimento e forma, variam geralmente 

conforme o comprimento do animal. Como exemplo temos os cações que são peixes 

alongados, o esôfago é longo e as raias que são peixes achatados, o esôfago é curto, acrescida 

a estas observações há variação no tipo de alimentação (ZAMITH, 1952). 

A luz do esôfago pode ser constituída por pregas, que podem ser classificadas em 

primárias, secundárias (SIS et al., 1979) e terciárias (GOHAR; LATIF, 1960). Na espécie  

Narcine brasiliensis, o esôfago é liso, portanto ausente em pregas (ZAMITH, 1952).  

O epitélio de revestimento do esôfago é bastante variável nas diferentes espécies, os 

quais a seguir, são relatados em uma breve citação. O epitélio pavimentoso estratificado com 

células mucosas que às vezes podem ser tão numerosas, mascarando o caráter estratificado do 

epitélio (BORGES, 1981; CLARKE; WITCOMB, 1980; MARTIM; BLABER, 1984), 

podendo sua quantidade aumentar no sentido crânio-caudal (BISHOP; ODENSE, 1966; 

BORGES, 1981) ou diminuir (MARTIM;  BLABER, 1984). 

As células mucosas são glândulas unicelulares especializadas na função secretora, pois 

produzem um fluido viscoso, rico em glicoproteínas (BANKS, 1992). As células mucosas 

estão relacionadas à lubrificação do alimento e a proteção do epitélio contra a abrasão física 

(AGRAWAL; MITTAL, 1991, 1992). Além de serem identificadas no esôfago também foram 

encontradas na cavidade bucofaringeana de teleósteos adultos (ANDERSON, 1986, BISHOP; 

ODENSE, 1966; BRAGANÇA; MENIN; COSTA, 1992, CATALDI et al., 1987, GUPTA, 

1971, MENIN, 1988, MURRAY; WRIGTH; GOFF, 1994b; TAN; TEH, 1974, VASQUES et 

al., 1998). 

De acordo com o seu produto de secreção, as células mucosas podem ser de três tipos: 

produtoras de mucopolissacarídeos neutros, produtoras de mucopolissacarídeos ácidos e 
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produtos de ambos (EZEASOR, 1984; REIFEL; TRAVILL, 1978b) sendo que o mais 

freqüente é encontrar os dois, mucopolissacarídeos ácidos e neutros (BORGES, 1981; 

GOMES, 1981 REIFEL; TRAVILL, 1978b). 

O epitélio colunar simples reveste o esôfago de alguns peixes como Salmo trutta,

(BURNSTOCK, 1959), Chelmon rostratus (TAN; TEH, 1974) Hoplosternum thoracatum,

(HUEBNER; CHEE, 1978); e as células colunares produzem mucopolissacarídeos. O epitélio 

cúbico estratificado, observado no esôfago de Salmo gairdneri, (WEINREB; BILSTAD, 

1955) e o epitélio cilíndrico estratificado observado no esôfago de Prionotus carolinus, por

(BLAKE, 1936). 

5. ESTÔMAGO 

Para a maioria dos peixes, o estômago pode apresentar semelhança com as letras: U, J, 

ou Y. Além destas formas, o estômago apresenta uma grande variedade de outras formas. Nos 

gêneros Pomatoschistus, Gasterosteus, Spinachia, foram encontradas a forma tubular reta.

Nos gêneros Limanda, Pleuronectes, encontrou-se a forma curva, (SUYEHIRO, 1942). Na 

tilápia e nos gêneros Myoxocephatus e Enophrys, a forma é sacular, já nos gêneros 

Gymnarchus, Ophiocephalus, Anguilla, a forma é cecal, (RAUTHER, 1910). 

Podemos encontrar três outros grupos de estômago, de acordo com sua forma: tipo 

sifonal, cecal e retilíneo; acrescido das formas intermediárias. A forma sifonal possui um 

ramo descendente chamado de cárdico e um ramo ascendente chamado de pilórico. Na forma 

cecal, ocorre uma região de união em fundo cego, que nada mais é que a interposição entre os 

dois segmentos (BERTIN, 1958). O estômago de forma retilíneo é o menos freqüente 

(MARTIM; BLABER, 1984). 
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A divisão do estômago em região cárdica, fúndica e pilórica, tomando como critério a 

estrutura anatômica e a presença ou não de glândulas gástricas foi possível observar nos 

trabalhos de (CLARKE; WITCOMB, 1980; GODINHO; TOKUMARU; FERRI, 1970; 

GOMES, 1981).

As pregas primárias da mucosa estomacal podem ou não ser longitudinais (AL-

HUSSAINI, 1946; MACDONALD, 1987). Pregas secundárias foram descritas por 

(MACDONALD, 1987; MARTIM;  BLABER, 1984; SIS et al., 1979). 

O estômago dos peixes é revestimento por epitélio do tipo colunas simples 

(DOMITROVIC; MOREIRA, 1984; EZEASOR, 1981; KAPOOR; SMIT; VERIGHINA, 

1975b).

O epitélio colunar secreta muco, com as seguintes composições químicas: 

mucopolissacarídeos neutro e ácido carboxilado e sulfatado (GOMES, 1981; JIRGE, 1970; 

KUCHINSKI, 1985); mucopolissacarídeos neutro e ácido carboxilado (BUCKE, 1971; 

CLARKE; WITCOMB, 1980); mucopolissacarídeos neutros (REIFEL; TRAVILL, 1978b; 

SANTOS; MENDES FILHO; NEPOMUCENO, 1979). 

Observou-se no estômago de Plecostomus plecostomus que o epitélio era do tipo 

pavimentoso simples, tornando-se colunar simples na região pilórica (PETRINI, 1961).  

As invaginações do epitélio originam as fóveas gástricas que estão presentes na maior 

parte dos teleósteos estudados (DOMITROVIC; MOREIRA, 1984; GOMES, 1981). As 

fóveas gástricas estão revestidas por células ligeiramente menores que as superfícies 

(ALVES, 1966; BLAKE, 1936).

Em peixes da família Centrarchidae a composição química do produto de secreção das 

células das fóveas produziu mucopolissacarídeos ácidos e neutros, enquanto que no restante 

das células, a secreção continha somente mucopolissacarídeos neutros (REIFEL; TRAVILL, 

1978b).
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As glândulas gástricas podem abrir-se na luz do estômago de duas maneiras: no fundo 

das fóveas (KAPOOR; SMIT; VERIGHINA, 1975a; GOMES, 1981) ou diretamente na 

superfície do estômago, entre as células colunares (MARTIM; BLABER, 1984). 

  A estrutura histológica das glândulas gástricas, apresenta variações em sua intensidade 

adaptativa, de acordo com o tempo de digestão. Essas glândulas estão envolvidas no processo 

digestivo (MOHSIN, 1962), onde seriam responsáveis pela produção de ácido clorídrico 

(IRO, 1967) e provavelmente secretam pepsinogênio (TAN; TEH, 1974). Por sua vez, 

(CONNES; BENHALIMA; PARIS, 1983), em estudos ultra-estruturais das células que 

compõem as glândulas do estômago de Dicentrarchus labrax, afirmaram que estas produzem, 

simultaneamente, ácido clorídrico e pepsinogênio, qualificando-as de oxintopépticas.

A existência de glândulas multicelulares no estômago dos peixes foi observada em 

espécies com hábitos alimentares distintos, destacando os seguintes trabalhos: 

(BARRINGTON, 1957; CATALDI et al., 1987; GARGIULO et al., 1998; LING; TAN 1975; 

MURRAY et al., 1994a; NOAILLAC-DEPEYRE; GAS, 1978). 

As glândulas gástricas são em geral do tipo simples e tubulosas (BARRINGTON, 

1957). Nestas glândulas só foi identificado um tipo celular (BARRINGTON, 1957; 

KAPOOR; EVANS; PEVENER, 1975a), a célula parietal ou oxintopéptica, que secreta ácido 

clorídrico e enzimas digestivas (MEDEIROS, 1970b; OGURI, 1979; SARBAHI, 1951; 

WESTERN; JENNINGS, 1970). 

Em Plecostomus commersonii, essas glândulas estão ausentes e não são vistas as 

células oxintopépticas (BORGES, 1981). 

Foram identificados mucopolissacarídeos neutros e ácidos no citoplasma das células 

glandulares em Tilapia mossambica, (JIRGE, 1970); Pimelodus maculatus, (MEDEIROS,

1970a); Plagioscion equamosissimus, (SANTOS; MENDES FILHO; NEPOMUCENO, 1979) 

e Rhamdia branneri, (GOMES, 1981). 
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6. INTESTINO 

O intestino dos Teleósteos, embora basicamente mais simples que o dos Vertebrata 

superiores, apresenta numerosas variações específica, em geral no que se refere à estrutura 

anatômica e ao comprimento (REIFEL; TRAVILL, 1978a).  

As adaptações do intestino, desde o comprimento e o arranjo na cavidade peritoneal 

até a estrutura da mucosa, é um dos aspectos mais estudados, em nível anatômico, nas 

interações com o ambiente, no regime alimentar e no trato digestório dos peixes. 

O trato digestório dos peixes pode ser dividido em: intestinos cefálicos, que 

compreende a cavidade bucofaringeana, ou seja, a boca e seus anexos e a faringe; intestinos 

anteriores, que compreende o intestino propriamente; e intestino posterior, para os peixes que 

não possuem a válvula ileorretal, e o reto, para os que a possuem. Estes dois últimos 

desembocam no ânus (BERTIN, 1958). 

Na literatura verifica-se que o intestino é reconhecido por várias denominações e 

dividido em distintas porções por diferentes autores, até mesmo em relação a uma 

determinada espécie, alguns deles fundamentando-se em características anatômicas, outros, 

em histológicas e ainda outros, em funcionais.  

Do ponto de vista morfológico, o intestino dos peixes é composto por duas partes: 

intestino médio, compreendendo intestino e cecos pilóricos, e intestino posterior, que 

compreende o reto (WESTERN, 1969). Já Tan e Teh (1974) denominaram-nos de intestino 

delgado e reto; enquanto (BISHOP; ODENSE, 1966), de íleo e reto; (BUCKE, 1971), de 

intestino anterior e posterior; (MOTA ALVES; TOMÉ, 1966; MOTA ALVES, 1969), de 

intestino anterior, constituído de duodeno e íleo, e posterior, formado pelo reto; dentre outros.

O segmento intestinal correspondente anatomicamente ao intestino médio é 

reconhecido por várias denominações e subdividido em distintas porções por diferentes 
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autores, até mesmo para uma determinada espécie,  verificado na literatura por (MENIN; 

1988).

Com base nesses fatos, Menin (1988) e Logato (1995) relataram que existem 

diferentes critérios e grande discordância entre diversos autores para se proceder à distinção 

dos segmentos intestinais dos peixes, alguns fundamentados em características anatômicas, 

outros, em histológicas, e ainda outros, em funcionais, e concluíram que a divisão do aparelho 

digestivo de BERTIN (1958) seria a que melhor define esses segmentos, além de ser a mais 

utilizada no País. 

O intestino propriamente dito, segundo o critério histofisiológico, é dividido em: 

primeiro segmento ou proximal (60-75% do comprimento total), segundo segmento ou médio 

(20-25%) e terceiro segmento ou distal (5-15%) (STROBAND; DABROWSKI, 1979). 

De acordo com o critério histofisiológico, o primeiro segmento encontra-se 

relacionado com a absorção de gorduras (IWAI, 1969; NACHI, 1988). O epitélio é 

constituído por células colunares, absortivas ou enterócitos; compondo o epitélio, temos 

também as células caliciformes (BLAKE, 1930, 1936; AL HUSSAINI, 1947, 1949b). 

O segundo segmento ou segmento médio, descreve-se como responsável pela absorção 

de macromoléculas protéicas (GAUTHIER; LANDIS, 1972; STROBAND; KROON, 1981a; 

STROBAND; VAN DER VEEN, 1981b). Em relação ao segmento proximal, o epitélio desta 

região difere pelo maior número de células caliciformes e apresenta diferenças citológicas e 

citoquímicas em relação aos enterócitos (AL HUSSAINI, 1949b).  

O terceiro segmento ou segmento distal, encontra-se relacionado com a absorção de 

água e eletrólitos. O epitélio difere das outras regiões, por apresentar maior número de células 

caliciformes (AL HUSSAINI, 1949b).  

O comprimento do intestino pode varia conforme o hábito alimentar dos peixes, sendo 

o intestino mais curto encontrado mais freqüentemente nos carnívoros que nos onívoros e o 
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mais longo, nos herbívoros e ictiófagos que nos onívoros (AL-HUSSAINI 1949a, KAPOOR, 

1975a; KHANNA, 1971). 

Em várias espécies da família Cichlidae, relacionaram o comprimento do intestino 

com os seus hábitos alimentares. Em Tilapia nilótica, espécie herbívora, o intestino mede 

cerca de seis vezes o comprimento do corpo, enquanto em Astronotus ocelatus, espécie 

carnívora, o comprimento do intestino é, aproximadamente, igual ao comprimento do corpo 

(FARIAS; INTELIZANO, 1982). Em Tilápia mossambica, espécie carnívora, uma relação 

comprimento do intestino/comprimento do corpo igual a 8:1 (PASHA, 1964). 

O comprimento do intestino em Hoplias malabaricus, espécies ictiófaga, e Pimelodus 

sp., espécie preferencialmente carnívora, é mais curto que em Leporinus reinhardti e Brycon

Lundii, ambas espécies onívoras; em Prochilodus marggravii e Prochilodus affinis, espécies 

ictiófagas, o intestino é mais longo, segundo (MENIN, 1988).

Em cinco espécies de Teleostei, onívoras e as planctófagas têm intestino de 

comprimento intermediário (KHANNA; MEHROTRA, 1971). Os carnívoros Gobio gobio e 

Pteroi apresentam intestino muito longo (AL-HUSSAINI, 1949a). 

Apesar dos inúmeros trabalhos em que foi possível estabelecer a relação entre 

comprimento do intestino com hábito alimentar, não é possível generalizar essa relação. Por 

exemplo, (AL-HUSSAINI, 1947; REIFEL; TRAVILL, 1978a), concluíram que as espécies 

planctófagas têm intestino mais curto; as herbívoras, mais longos; enquanto as carnívoras 

apresentam intestino de comprimento intermediário. 

A estrutura morfológica do tubo digestivo não permite tirar conclusões evidentes sobre 

os hábitos alimentares, pois existem peixes carnívoros agástricos e herbívoro com tubo 

digestivo curto, declarou (DABROWSKI, 1993). As espécies planctófagas têm intestino mais 

curto, as herbívoras, mais longo, enquanto as carnívoras apresentam intestino de comprimento 

intermediário (AL-HUSSAINI, 1947; REIFEL; TRAVILL, 1978a). Entretanto, as variações 
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no comprimento do intestino são compensadas por variações na área da mucosa intestinal, o 

que explica a ocorrência de alguns peixes herbívoros com intestino curto e carnívoros com 

intestino longo (AL-HUSSAINI, 1949a). 

Além do comprimento intestinal, alguns autores procuraram relacionar o hábito 

alimentar com: (1) coeficiente intestinal; (2) arranjo das alças intestinais; e (3) grau de 

complexidade das pregas da mucosa. 

As relações entre o comprimento do intestino e os hábitos alimentares puderam ser 

expressas matematicamente, estabeleceu-se um coeficiente, denominado coeficiente 

intestinal, que varia conforme os hábitos alimentares dos peixes: nos carnívoros, essa relação 

está compreendida entre 0,2 e 2,5; nos onívoros, entre 0,6 e 0,8 e nos herbívoros, entre 0,8 e 

15,0 (BERTIN, 1958). Vários autores observaram valores de coeficientes intestinais 

condizentes com os intervalos encontrados por (BERTIN, 1958; LOGATO, 1995; MENIN, 

1988), entre outros. 

A anatomia funcional do intestino de Hoplias malabaricus, espécie ictiófaga; 

Pimelodus sp., espécie preferencialmente carnívora; Leoporinus reinhrdti e Brycon lundii,

espécies onívoras; Prochilodus marggravii e Prochilodus affinis, espécies iliófagos; e 

Gymnotus carapo, espécies carnívora, aponta valores dos coeficientes intestinais, particulares 

a cada uma delas, estando condizentes com os intervalos propostos por (BÉRTIN, 1958), para

os distintos hábitos alimentares, podendo-se afirmar que, para essas espécies, há correlação 

entre o comprimento relativo do intestino e o hábito alimentar (MENIN, 1988). 

As alças intestinais estão dispostas na cavidade peritoneal, com arranjo retilíneo, 

quando o intestino for curto, e com uma ou mais circunvoluções, quando o intestino for mais 

longo ressaltaram (KHANNA; MEHROTRA, 1971; LOGATO, 1995). 

O padrão linear, ou quase linear, foi observado em grande número de espécies 

ictiófagas ou carnívoras por (SUYEHIRO, 1942, AL-HUSSAINI, 1947; KHANNA; 
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MEHROTRA, 1971). Em Pimelodus sp. espécie predominantemente carnívora, o intestino é 

quase retilíneo e que as circunvoluções das alças finais do intestino médio talvez possam ser 

vistas como adaptação ao regime onívoro, uma vez que alongam o intestino e, provavelmente, 

o adaptam para melhor aproveitamento do material vegetal deglutido (MENIN, 1988).  

Nos Prochilodontidae, espécie iliófagas, o complexo padrão, em enrolamento inverso 

do intestino, possibilita a condução do material alimentar alternada e continuamente em 

sentido cranial e caudal. Esse padrão pode ser considerado uma adaptação ao tipo de alimento 

ingerido, que proporciona, ainda, economia de espaço na cavidade abdominal, assegurando o 

transporte mais lento do material em processamento, e, assim, permitindo a extração mais 

completa das substâncias nutritivas (ANGELESCU; GNERI, 1949; MENIN, 1988). Este 

complexo padrão também foi encontrado em outro iliófagos, como alguns Cyprinidae, e 

dentre os herbívoros,Tilápia mossambica (PASHA, 1964). Em Brycon lundii e Leporinus 

reinhardti o padrão, em enrolamento inverso e em N, respectivamente (MENIN, 1988) e em 

Piaractus mesopotamicus enrolamento em N (LOGATO, 1995); espécies onívoras, foi 

considerado, pelas autoras citadas, como adaptação a uma alimentação com valores 

nutricionais intermediários entre os dos ictiófagos e os dos herbívoros ou dos iliófagos. 

A relação da estrutura da mucosa intestinal com os processos fisiológicos de digestão 

e absorção dos teleósteos, foi estudada por (ANGELESCU; GNERI, 1949), e estes afirmaram 

que a região com as pregas mais complexas estariam envolvidas os processos absortivos, dado 

o aumento da área efetiva para a absorção dos nutrientes. 

  A literatura disponível, mostra que as mais diversas espécies, possuem a mucosa 

intestinal pregueada, sendo as pregas mais elaboradas em algumas espécies e menos em 

outras (MENIN, 1988). 

O padrão encontrado da mucosa intestinal, pode ser mais elaborado em algumas 

espécies e menos em outras existindo desta forma uma grande variabilidade no tipo de pregas 
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intestinais entre as espécies, e ainda, entre as diferentes partes do intestino em um mesmo 

individuo, podendo ser longitudinais ou transversais, retilíneas ou sinuosas (BERTIN, 1958).

O padrão da mucosa intestinal é mais complexo em Prochilodontidae, os de 

complexidade intermediária em Hoplias malabaricus e Pimelodus sp., espécie ictiófaga e 

principalmente carnívora, respectivamente, e os menos complexos em Brycon lundii e 

Leporinus reinhardti, espécie onívoras. Assim, quanto mais baixo o valor nutricional do 

alimento, mais elaborados são os relevos do intestino constatado por (MENIN, 1988). 

A mucosa mais complexamente estruturada pode ser encontrada nas espécies 

carnívoras (KHANNA; MEHROTRA, 1971). 

As pregas intestinais mais complexas e desenvolvidas são as dos Prochilodontidae,

iliófagas, e que pregas menos desenvolvidas do que as destes, mas com arranjo ainda bastante 

elaborado, são encontradas em Hoplias malabaricus, ictiófaga, e Pimelodus sp.,

predominantemente carnívora. Em Brycon lundil e Leporinus reinhardti, ambas onívoras, as 

pregas intestinais, menos complexas do que as das espécies anteriores, apresentam-se mais 

elaboradas na última, em cuja alimentação predomina o material de origem vegetal (MENIN, 

1988)

Muitas espécies de peixes apresentam projeções digitiformes, os cecos pilóricos, que 

se situam no início do segmento proximal (BERTIN, 1958). Os cecos apresentam-se com uma 

mucosa revestida por epitélio simples colunar com muitas células secretoras de muco (AL-

HUSSAINI, 1946). Com base nas estruturas anatômicas e histológicas, atribuíram-se as 

funções de secreção de muco e de ampliação da superfície de absorção de nutrientes, para os 

cecos pilóricos das espécies estudadas por (MENIN, 1988). 
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6.1 Células caliciformes 

Dentre as células epiteliais especializadas, isoladas, dotadas de função secretora, as 

mais bem estudadas são as células caliciformes, assim denominadas em virtude da sua 

aparência em forma da cálice. Geralmente, apresentam-se entremeadas a outras células 

epiteliais e secretam mucinogênio. 

Em peixes, as células caliciformes podem ser encontradas nos intestinos médio e 

posterior, assim como nos cecos pilóricos; nestes, porém, em menor número (KHANNA; 

MEHROTRA, 1971, MENIN, 1988). 

A presença de células caliciformes ao longo dos intestinos médio e posterior em 

peixes Teleostei adultos é relatada por vários autores (ANDERSON, 1986; BUCKE, 1971; 

CATALDI et al., 1987; CHAUDRY; KHANDELWAL,1961; GARGIULO et al., 1998; 

LOGATO, 1995; MARTIN; BLABER, 1984; MORAES; BARBOLA; GUEDES, 1997; 

TAN;  TEH, 1974; TREVISAN, 1979; VU TAN TUE, 1980), dentre outros. 

No epitélio do segmento distal do intestino, existe um número maior de células 

caliciformes (AL-HUSSAINI, 1949b). Ocorre nesse segmento maior atividade destas células 

secretoras de muco. Estas são mais evidentes ao lado das pregas de mucosa do intestino, 

embora apareçam ocasionalmente agrupadas na extremidade (CACECI, 1984). É na mucosa 

que são absorvidos a água e os eletrólitos. Em Labeo rohita, ocorrem poucas células 

caliciformes ou globosas no intestino proximal e médio, sendo numerosas essas células no 

segmento distal (SINHA, 1983). 

Poucos registros têm sido feitos sobre a presença de glândulas multicelulares no 

epitélio intestinal dos teleósteos, assim como sua provável função. Vários autores afirmaram 

que não são verificadas glândulas multicelulares no intestino dos peixes (BARRINGTON, 

1957; MOHSIN, 1961; TAN; TEH, 1974), enquanto outros registraram sua presença nas 
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espécies por eles estudadas Prionotus carolinus (BLAKE, 1936), Gadus morhua (BISHOP; 

ODENSE, 1966), Xenentodon cancila (GUPTA, 1971), Prochilodus affinis e Prochilodus

marggravii (MENIN, 1988). 
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7. MATERIAL E MÉTODOS 

Os ovócitos de pintado Pseudoplatystoma coruscans (Siluriformes, Pimelodidade) 

foram obtidos por extrusão e fertilizados, a partir de reprodutores mantidos em cativeiro. Após 

a hidratação, os ovos foram acondicionados em sacos plásticos de 60 litros e transportados 

para a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento (UPD)/APTA/Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, localizada no Distrito de Cachoeira de Emas em Pirassununga – SP. Em 

seguida os ovos foram incubados em recipientes cilindros-cônicos com fluxo contínuo de água, 

mantidos sob fotoperíodo natural, de cerca de 13 horas de duração, porém em condições de 

iluminação reduzida (abaixo de 50 lux), predominantes no interior do laboratório de 

manutenção. 

7.1 Animais e condições experimentais 

Um dia após a eclosão, as larvas foram transferidas para recipientes de fibrocimento de 

250 litros de capacidade, mantidos em um ambiente com baixa intensidade luminosa (< 50 

lux), onde permaneceram por um período de três semanas. Destes recipientes, chamados de 

caixas de manutenção, foram retirados os animais que se destinaram para o estudo histológico 

do trato digestório. 

A água utilizada nas caixas de manutenção de 250 L provinha, por gravidade, de um 

reservatório elevado, com 4.000 L de capacidade, onde era armazenada após dupla filtragem 

em filtros de areia e pedras. Amostras de água das caixas de manutenção de larvas foram 

coletadas pela manhã e à tarde, duas vezes por semana, para determinação dos valores de 

algumas variáveis como oxigênio dissolvido (em mg.L-¹), pH (em unidades) e amônia (em 

mg.L-¹). Para as determinações de oxigênio e pH utilizou-se equipamento portátil HORIBA 
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pH/DO Meter D25, enquanto que para amônia empregou-se o método de comparação de cores 

através do conjunto de reagentes MERCK Microquant 14750. Valores da temperatura da água 

também foram anotados, três vezes ao dia, utilizando-se termômetro digital DELTA MC-T 

102. Para o oxigênio dissolvido, os teores variaram entre 5,7 e 6,5 mg.L-¹, correspondendo a 

aproximadamente 79 e 85% de saturação, nas temperaturas de 28,0ºC e 25,0ºC, 

respectivamente; o pH situou-se entre 7,4 e 7,8, enquanto que os valores de amônia 

permaneceram abaixo de 0,2 mg.L-¹. A temperatura da água oscilou entre 25,0ºC e 28,0ºC. 

As medidas de iluminância (em lux) no interior do laboratório foram realizadas por 

meio de equipamento apropriado (luxímetro Panlux/Gossen). 

As larvas permaneceram em jejum, nutrindo-se apenas das reservas vitelínicas até 3 

dias após a eclosão (DPE), após o que foram alimentadas em pulso, três vezes ao dia, com 

náuplios de Artemia recém-eclodidos, ad libitum.

7.2 Colheita, fixação e processamento para microscopia óptica 

As amostras foram colhidas com o uso de uma pipeta  iniciando-se no 3º dias após a 

eclosão. As outras amostras foram obtidas 5, 7, 9, 11, 13 e 16 dias pós-eclosão. Para cada 

amostra, a colheita foi de quinze exemplares, que foram anestesiados em solução de 

benzocaína a 0,01% até a cessação dos movimentos natatórios, imediatamente fixados com 

solução de Karnovsky (paraformaldeído a 10%, solução tampão 0,2M – 50 ml, glutaraldeído 

25% - 10ml e água destilada – 100ml) por 24 horas, em seguida substituídas por solução 

tampão cacodilato de sódio 0,1M em pH 7,4 e acondicionados em refrigerador por 24 horas. 

A seguir as larvas de cada amostra foram incluídas em resina histológica 

“HISTORESIN LKB 2218” utilizando-se o seguinte procedimento: solução alcóolica 95%, 
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por duas horas, resina mais álcool 95% na proporção de 1:1, por quatro horas o material foi 

colocado em solução com 50% de resina e 50% de álcool a 95% durante 2 horas.

Figura - 1 Vista lateral esquerda de larvas de Pseudoplatystoma coruscans, onde pode ser 
vista  ventralmente a saliência da bolsa intestinal. A- larvas com 13 DPE e em B-
larvas com 11 DPE. Barra= 2.0 cm. 

 Tabela 1 – Informações sobre as larvas de pintado 
Pseudoplatystoma coruscans mantidas no experimento e 
utilizadas para estudo da histologia do trato digestório

Coletas
das

Larvas
D.P.E. Hora (h) Temperatura H2O

(ºC)
Comprimento 

(mm) 
nº = 15 

1ª 3º 11 26,0  5,0  0,1 

2ª  5º 8 25,5 6,7  0,1 

3ª  7º 10:30 25,0 7,9  0,1 

4ª  9º 9 26,5 9,0  0,1 

5ª  11º 8:30 28,0 12,2  0,2 

6ª  13º 9 27,0 17,2  0,2 

7ª  16º 10:30 27,5 22,2  0,2 
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Na etapa seguinte as amostras foram transferidas para solução de resina 100% onde 

permaneceram durante toda noite. Para inclusão do material utilizou-se resina 100% na qual 

adicionou-se 1,5 ml de endurecedor HISTORESIN 501 para cada 15 ml de resina básica. 

O preparo da historresina segue o seguinte protocolo: 50 ml de resina básica; onde  

acrescentou-se o ativador 0,5g misturando vagarosamente, até a completa dissolução do 

mesmo. O emprego desta solução infiltradora também se deu como base do meio de inclusão. 

As larvas de cada bloco foram cortadas, em série de 50 secções, com 4 micrômetros de 

espessura. Para os cortes, utilizou-se um micrótomo semi-automático LEICA RM 2055, 

empregando facas de vidro descartáveis. Os cortes foram levados a um recipiente contendo 

água destilada à temperatura ambiente, e colhidas nas lâminas histológicas.  

7.3 Métodos de coloração 

Para detecção de mucopolissacarídeos (glicoconjugados) os cortes foram submetidos 

às seguintes reações histoquímicas de acordo com (BANCROFT; GAMBLE, 2002):

A) Ácido periódico-reativo de Schiff (PAS) e Hematoxilina como coloração de fundo, para 

detecção de muco neutro, corando os glicoconjugados neutros em magenta, pela reação 

do reativo de Schiff com os grupamentos vic-glicóis. 

B) Azul de Alcian (AB) a 1% em ácido acético a 3% e pH 2,5 empregando-se para contrastar 

Safranina O a 0,1% diluído em 1:3. Esta reação é para a detecção de muco ácido, 

corando-os em azul intenso. A proporção de muco ácido para muco neutro foi avaliada 

pela intensidade da coloração obtida.  

C) Reação combinada do Azul de Alcian (AB) a 1% em ácido acético a 3% e pH2,5. Esta 

reação é para a detecção de muco ácido, corando-os em azul intenso. Em seguida realiza-

se a reação do Ácido periódico-reativao de Schiff (PAS), para detecção de muco neutro,
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corando os glicoconjugados neutros em magenta, pela reação do reativo de Schiff com os 

grupamentos vic-glicóis, e coloração violeta representando a associação de ambas as 

reações.

C) Azul de Toluidina aquosa a 1% para estudo das estruturas e também corando 

metacromáticamente o muco ácido e o tecido em vários tons de azul.  

Utilizamos para estudo dos cortes histológicos, o microscópio óptico AXIOPLAN 2 – 

ZEISS, do Departamento de Cirurgia do Setor de Anatomia da FMVZ da USP de São Paulo. 
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8 RESULTADOS 

Nas larvas de Pseudoplatystoma coruscans a boca está em posição terminal, na região 

cranial, encontra-se aberta no 3º DPE. O restante do trato digestório está diferenciado nos 

seguintes segmentos: bucofaringe, esôfago, estômago e o intestino. O alimento pôde ser 

encontrado no estômago e intestino no 3º DPE. O saco vitelínico pôde ser observado até o 5º 

DPE na região abdominal próximo ao fígado, não sendo mais observado nas fases seguintes.

Do 3º DPE em diante os olhos estavam bem evidentes com bordas oculares delimitadas e 

notou-se a retina bem pigmentada. 

Figura -2  Fotomicrografia ilustrando corte sagital da larva de Pseudoplatystoma
coruscans com 5 DPE mostrando região do esôfago com células mucosas 
(seta curta), primórdio do estômago (seta longa), bolsa intestinal (bi)
repleta de alimentos (Artemia nauplii) situada na região ventral do 
abdome e parte do intestino intestino proximal (ip). Azul de toluidina. 
Barra= 0.4 mm. 

bi

ip
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8.1 Esôfago 

A partir 3º DPE, o esôfago da larva de Pseudoplatystoma coruscans é um tubo curto e 

estreito que conecta a parte caudal do segmento bucofaringeo ao primórdio do estômago, 

órgão que ainda não está totalmente desenvolvido. 

8.1.1 Mucosa 

O esôfago é revestido por epitélio pavimentoso estratificado, com células mucosas ou 

secretoras, que deixam de ser visualizadas na região onde inicia-se o primórdio do estômago 

(Figura 3 e 4). As células mucosas são mais arredondadas quanto mais isoladas ou distantes 

entre si, e piriformes quanto mais próximas e numerosas. Apresentam um pólo apical delgado 

que se abre na superfície epitelial por meio um poro. O citoplasma é volumoso em relação ao 

núcleo, claro e com aspecto vesiculado. Elas assumem a forma de um barril em virtude da 

parte central se abaular com o acúmulo de grânulos grandes e claros. O núcleo das células 

mucosas tem perfil baixo em relação ao eixo mais longo da célula, algumas vezes deslocando-

se para a posição basal. O número de células mucosas ou secretoras aumenta com a idade da 

larva concentrando-se em direção caudal do esôfago, próximo ao estômago indiferenciado. O 

muco intracitoplasmático cora-se metacromáticamente com azul de toluidina, sendo positivo 

com PAS e AB pH 2.5, sendo assim uma mistura de muco neutro e ácido, com a fração de 

muco ácido predominando (Figura 3). A morfologia do esôfago acima descrita mantém-se até 

o 7º DPE. 

Do 9º ao 16º DPE, o esôfago alonga-se e expande-se em pregas complexas e 

ramificadas, que são projetadas para o interior de toda luz do órgão. 
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A lâmina própria-submucosa é constituída por tecido conjuntivo frouxo que varia 

apenas em espessura até o 16º DPE, a qual aumenta progressivamente com a idade da larva. 

Na região de transição com o primórdio do estômago, ocorre abrupta mudança do 

epitélio pavimentoso estratificado para prismático simples (Figura 3). 

8.1.2 Camada muscular 

Do 3º ao 7º DPE foi observada abaixo da lâmina própria, uma túnica muscular 

composta por uma delgada camada circular de músculo estriado esquelético. 

A partir do 9º DPE, visualizamos abaixo da lâmina própria, duas túnicas delgadas de 

músculos estriado esquelético, uma túnica circular interna e uma túnica longitudinal externa 

(Figura 3). A camada muscular do esôfago estende-se até o início do primórdio do estômago, 

sendo gradualmente substituída pela musculatura lisa neste órgão. 

8.2 Estômago 

O estômago do 3º ao 9º dia DPE da larva de Pseudoplatystoma coruscans é um tubo 

curto e com luz ligeiramente alargada, com parede delgada, onde observam-se dobras na 

mucosa (Figura 3). A partir do 11º DPE apresenta uma forma “arredondada” com espessa 

camada muscular, ocupando marcadamente uma grande região na cavidade abdominal da 

larva. (Figura 4 e 6).
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8.2.1 Mucosa 

Entre o 3º e o 9º DPE a mucosa do estômago distingue-se da mucosa do esôfago por 

apresentar epitélio prismático simples, de citoplasma basófilo, núcleo arredondado ou 

alongado, escuro e basal, com nucléolo bem visível e ausência de células mucosas. O 

citoplasma de cada célula epitelial forma uma saliência ligeiramente abaulada para a luz do 

órgão, corando-se com muco ácido e neutro. Esta região apresenta-se recoberta por uma 

película de reação positiva aos glicoconjugados ácidos até o 11º DPE (Figura 3 e 4).

Observamos que o muco neutro também aparece no citoplasma apical, em todas as 

fases observadas. 

A partir do 13º DPE aglomerados de glândulas curtas revestidas por células 

arredondadas são encontradas na lâmina própria do estômago (Figura 4 C, D e Figura 6 ). O 

citoplasma dessas células contém pequenos e claros grânulos acidófilos que são negativo à 

presença de muco quando corados com azul de toluidina, PAS ou AB. As glândulas gástricas 

tornam-se mais enoveladas conforme evolui o crescimento larva. A luz do estômago aumenta 

em relação à idade da larva (Figuras 4 C).  

No 16º DPE a luz gástrica torna-se uma bolsa ampla que contém alimento. A parede 

do órgão torna-se espessa devido ao aumento na complexidade e espessura da mucosa tomada 

por numerosas glândulas gástricas: a lâmina própria e o epitélio formam complexas dobras e 

criptas que entram na lâmina própria (Figura 4 C e D). 

As criptas gástricas invaginam-se para o interior de toda região da mucosa do 

estômago. Em algumas regiões elas são pouco profundas, em outras mais profundas ao longo 

do estômago, atingindo o máximo de desenvolvimento na região caudal do órgão. Na base das 

criptas pôde ser observada a abertura de glândulas gástricas (Figura 6), as quais são longas, 



57

enoveladas e ocupam a maior parte da lâmina própria. O número de grânulos basófilos 

aumenta no citoplasma das células glandulares.  

No 13º e 16º DPE, apenas muco neutro, ou seja, secreção PAS positiva, foi encontrado 

no epitélio da mucosa do estômago (Tabela 2 e Figura 4 C e D).  

Figura - 3 Fotomicrografias em corte sagital da larva de Pseudoplatystoma coruscans
ilustrando a região de transição entre o esôfago e o primórdio do estômago. A -
Larvas no 5º DPE evidenciando reação positiva ao AB. Barra= 50 m. B - Larvas 
no 5º DPE evidenciando reação positiva ao PAS. Barra= 50 m. C - Larvas no 9º 
DPE evidenciando reação positiva ao AB. Barra= 50 m. D - Larvas no 9º DPE 
evidenciando reação positiva ao PAS. Barra= 50 m. Observar na região do 
esôfago (es) a presença de muitas células mucosas (       ) com aspecto barril e 
citoplasma repleto de grânulos de secreção. Observar a camada muscular (cm) no 
esôfago, e no primórdio do estômago (pes) o epitélio prismático simples com 
núcleo na região basal. Parte da bolsa intestinal (bi) com alimentos (Artemia 
nauplii).
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Figura - 4 Fotomicrografias ilustrando corte sagital do estômago da larva de
Psedoplatystoma coruscans. A - Larvas no 11ºDPE evidenciando reação positiva 
ao AB. Barra= 100 m. B - Larvas no 11ºDPE evidenciando reação positiva ao 
PAS. Barra= 100 m. C – Larvas no 16º DPE evidenciando reação negativa ao 
Alcian blue pH 2,5. Barra = 100 m. D – Larvas no 16º DPE evidenciando reação 
positiva ao PAS. Barra= 100 m . Luz do estômago (est), camada muscular (cm)
e região de glândulas gástricas (gg). No primórdio do estômago (pes) pode-se 
observar o epitélio prismático simples com núcleo na região basal. Região de 
glândulas gástricas

C D

est

gg

A

es es

B
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Tabela 2 - Intensidade da coloração das células mucossecretoras para o PAS 
(muco neutro) e Alcian Blue pH 2.5 (muco ácido) no esôfago e 
estômago de larvas de Pseudoplatystoma coruscans.

Órgãos Região Métodos Dias pós eclosão (DPE) 

   3º 5º 7º 9º 11º 13º 16º 

PAS + + + ++ ++ +++ +++ 
Cranial

AB ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

PAS + + + ++ ++ +++ +++ Esôfago
Caudal

AB ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

PAS + ++ ++ ++ +++ +++ +++ 
Estômago AB + ++ ++ ++ + - - 

         + Reação positiva  – Reação negativa/  
         +  fraco ;  ++  médio;  +++  forte / intenso; -ausente 

8.2.2 Camada muscular 

A partir do 11º DPE observamos a camada muscular composta por duas túnicas, 

estando mais desenvolvidas no 16º DPE. A camada muscular do estômago das larvas de 

Pseudoplatystoma coruscans é constituída de musculatura lisa, ao contrário do esôfago, com 

fibras orientadas circularmente correspondendo à túnica interna e fibras orientadas 

longitudinalmente correspondendo à túnica externa (Figura 4 ). 

8.3 Intestino 

A transição entre o estômago e o intestino proximal da larva de Pseudoplatystoma

coruscans é claramente delimitada por mudança abrupta do tipo de epitélio. O revestimento 
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intestinal é formado basicamente por epitélio prismático simples com borda estriada 

constituído por enterócitos e células caliciformes.

Figura  - 5 A- Fotomicrografia ilustrando trato digestório de larvas de Pseudoplatystoma
coruscans corada com azul de toluidina. A - Corte sagital em larvas com 7 DPE 
mostrando esôfago (es), primórdio do estômago (       ) e bolsa intestinal (bi)
situada na região ventral do abdome repleta de alimentos (Artemia nauplii) e 
também o intestino proximal (ip). O reto é a região onde a ponta de seta indica. 
Barra = 0.4 mm. B - Larvas no 5º DPE mostrando a região do esôfago com 
muitas células mucosas (seta vasada) e primórdio do estômago formado por 
epitélio colunar onde o muco acumulado sobre a região apical do citoplasma 
aparece escuro (seta aponta) e parte da bolsa duodenal. Azul de toluidina. Barra= 
30 m. C - As vesículas nos enterócitos (ponta da seta) provavelmente são gotas 
de lipídeos em larvas com 9 DPE. Barra= 30 m. D - Epitélio cúbico baixo (ponta 
da seta) da bolsa duodenal. Barra= 30 m.

bi

Ip
es
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Figura- 6 A- Fotomicrografia ilustrando em corte sagital o trato digestório da larva de 
Pseudoplatystoma coruscans. A - Esôfago (es) e estômago em larvas no 11º DPE 
onde podem ser observadas as primeiras glândulas gástricas (ponta da seta). Barra 
= 100 m. B - Intestino proximal (ip) e intestino distal (id) em larvas no 13º DPE 
observar a organização das pregas intestinais. O epitélio do intestino distal é mais 
escuro e menos vacuolizado do que o intestino proximal. Barra = 50 m. C -
Estômago da larva com 13 DPE. Nesta fotomicrografia, as barras mostram a 
transição entre as criptas (esquerda) e glândulas gástricas (direita). O citoplasma 
das células oxintopépticas contém grânulos de secreção (ponta da seta). Barra = 
20 m. D - Estômago da larva no 16º DPE. Barra= 50 m. As criptas (c) e glândulas 
(g) estão bem definidas. Abaixo das glândulas pode ser observada duas túnicas 
musculares.

es
id

ip
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Em larvas com 3 DPE, é possível identificar duas regiões intestinais distintas: a bolsa 

intestinal e o intestino proximal. Em larvas com 11 DPE notam-se três regiões intestinais 

distintas: a bolsa duodenal, o segmento intestinal proximal e o segmento intestinal distal com 

o reto.

8.3.1 Bolsa intestinal 

No 3º DPE a bolsa intestinal é definida externamente por uma evidente saliência 

anatômica, ocupando uma ampla região do abdômem da larva (Figura 1). Internamente ela 

apresenta ampla luz arredondada, e entre o 5º DPE e o 13º DPE, ela se mantém repleta de 

alimentos porém seu volume se reduz por volta do 16º DPE. A bolsa intestinal é constituída 

principalmente por epitélio de revestimento cúbico próximo ao primórdio do estômago, 

alterando seu aspecto para cúbico baixo na região dorsal, caudal e ventral da bolsa. (Figura 2 

e 5). 

A partir do 3º DPE nota-se neste epitélio, uma borda luminal proeminente e espessa a 

qual é chamada de borda ou cutícula estriada. Estas células também são conhecidas por 

células absortivas ou enterócitos por apresentar características morfofisiológicas de células 

que absorvem nutrientes. O núcleo é arredondado, grande e claro situa-se mais próximo da 

região basal e ainda com um nucléolo evidente em sua periferia. Seu citoplasma é 

caracterizado por grandes, nítidas e numerosas vesículas claras. Esse aspecto celular é 

mantido até o 16º DPE. 

Entre o 3º e 16º DPE, observamos entremeadas entre os enterócitos da bolsa intestinal, 

ocasionais células caliciformes. Elas assumem a forma de um cálice em virtude da parte 

central se abaular com o acúmulo de vesículas de secreção. Neste período verificamos que as 

células caliciformes apresentam muco ácido ou neutro, ou ainda, ambos simultaneamente. 
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A partir do 9º DPE, algumas regiões da mucosa da bolsa intestinal, dobram-se para o 

interior de sua luz formando pregas que são preenchidas na parte central com tecido 

conjuntivo frouxo. Notou-se uma fina e descontínua camada muscular de músculo liso 

revestindo externamente a região dorsal da bolsa.

8.3.2 Intestino proximal 

No 3º DPE o segmento proximal do intestino da larva é definido com um aspecto 

tubular de estreita luz. Ele inicia-se caudalmente à bolsa intestinal. Seu revestimento é 

semelhante ao da bolsa intestinal, porém o epitélio é prismático simples em toda a extensão. O 

núcleo dos enterócitos neste segmento é esférico, encontra-se localizado na região central, 

apresentando um nucléolo marcadamente deslocado para a periferia. 

Em todas as idades observadas, as regiões supra e infra-nucleares do citoplasma dos 

enterócitos apresentaram-se preenchidas com numerosas e grandes vesículas, semelhantes às 

do epitélio da bolsa intestinal (Figura 7A e B). Identificamos uma camada na região subapical 

intracelular formada por grânulos basófilos pequenos (Figura 7B). Notou-se que os 

enterócitos do ápice das pregas são mais vesiculados que os da base e os laterais.

Observou-se a presença de células caliciformes entre o 3º DPE e o 16º DPE, porém 

foram notadas com mais freqüência a partir do 11º DPE. Elas estão dispersas tanto no ápice, 

quanto nas laterais e base das pregas da mucosa. Esse aspecto epitelial da mucosa intestinal, 

mantém-se até 16º DPE. 

As pregas nesta região aumentam sua freqüência sem forma definida, isto é, às vezes 

são ramificadas, altas e espaçadas; às vezes são baixas e sem ramificações. Os sulcos entre as 

pregas da mucosa são marcadamente profundos e largos. O centro das pregas intestinais é



64

Figura - 7 Fotomicrografias ilustrando em corte sagital do intestino da larva de P. coruscans
no 11º DPE. A – Segmento proximal do intestino. Epitélio cilíndrico absortivo 
com enterócitos (ent) mostrando borda estriada (be) bem desenvolvida e 
citoplasma repleto de vesículas supra e infranucleares (vsi). Azul de toluidina. 
Barra= 50 m. B – Outra região do intestino proximal mostrando célula 
caliciforme (Cc) no topo da prega evidenciando muco ácido. Observar núcleo na 
região basal da célula. Azul de toluidina. Barra= 50 m. C – Enterócitos (ent) na 
região dorsal da bolsa intestinal. Observar borda estriada (be) e o epitélio com 
forma cúbico baixa. Azul de toluidina. Barra= 50 m. D – Célula caliciforme (Cc)
no fundo da cripta (cr) no intestino distal, evidenciando reação positiva ao PAS. 
Luz (lu) Barra= 50 m. 

ocupado por tecido conjuntivo frouxo. Observamos que a túnica muscular lisa neste segmento 

é fina, porém composta por uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa.  

Notou-se a partir do 11º DPE e principalmente no 13º DPE, que a parte caudal do 

intestino proximal apresentou algumas características epiteliais que nos permitiram 

diferenciar uma nova região, o intestino distal.  
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C D
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vsi

Cc
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8.3.3 Intestino distal

No 11º DPE notou-se um segmento intestinal com aspecto tubular de luz estreita, com 

característica epiteliais que o diferenciam do intestino proximal. Este foi denominado como 

segmento distal do intestino da larva. Os enterócitos possuem núcleo alongado e situa-se na 

região basal da célula. O citoplasma também é muito vesiculado porém com vesículas 

menores, sendo mais basófilo do que o citoplasma dos enterócitos da bolsa e da região 

proximal, portanto os enterócitos aparecem escuros à observação microscópica com azul de 

toluidina. A borda estriada dos enterócitos nesta região, também é espessa. Entre 11º DPE e o 

16º DPE este segmento torna-se mais alongado e enovelado. Neste período, as células 

caliciformes entremeadas com os enterócitos são encontradas com maior freqüência e são 

identificadas dois tipos pela natureza química do muco secretado: uma que produz 

principalmente muco neutro e outra que produz principalmente muco ácido. A partir do 3º 

DPE as pregas da mucosa intestinal distal tornam-se mais complexas e bem próximas uma das 

outras, ou seja, diminuindo o espaçamento entre elas e seguindo uma padronização em altura 

e largura (Figura 8). 

Ao 16º DPE, foi observada que a túnica muscular lisa é estreita, sendo composta por 

uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa. 

8.3.4 Segmento retal

O reto pode ser observado a partir do 3º DPE como um segmento curto final do 

intestino. O revestimento epitelial é feito por enterócitos de borda estriada menos espessa, 

comparado ao segmento anterior. O núcleo dos enterócitos apresenta-se alongado em relação 

ao eixo mais longo da célula, localizando-se na região basal. Seu citoplasma apresenta muitas  
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Figura - 8 Fotomicrografias ilustrando intestino da larva de P. coruscans. A- Corte sagital 
das pregas em uma região do intestino proximal (ip)e do intestino distal (id),
em larvas no 7ºDPE. B- Corte sagital mostrando destalhes das pregas (prg) no 
intestino distal em larvas com 7º DPE. Observar tecido conjuntivo frouxo (tcf)
C- Corte transversal da região do intestino distal de larvas no 11ºDPE, 
mostrando pregas intestinais (pre) e células caliciformes (Cc), evidenciando 
reação positiva ao Alcian Blue. D – Corte transversal da região do intestino 
distal em larvas no 11ºDPE mostrando pregas intestinais e células caliciformes 
evidenciando reação positiva ao PAS. Luz (lu). Barra= 50 m.  

minúsculas e nítidas vesículas na região supranuclear. Neste segmento do intestino, o muco 

neutro está presente em todas as fases observadas. 

O reto ressalta-se por apresentar pregas longitudinais, em maior número e mais 

pronunciadas em todas a fases observadas (Figrua 5). O centro das pregas também é ocupado 

com tecido conjuntivo frouxo.

C D 

Cc Cc

BA

lu

ip id Cc 
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9. DISCUSSÃO 

A estrutura histológica do trato digestório do P. coruscans é, no aspecto geral, 

semelhante à de outras larvas de peixes teleósteos, contudo apresenta algumas características 

peculiares.

As larvas de P. coruscans com 3 DPE, apresentam como diferenciação morfológica, a 

abertura da boca e órgãos do trato digestório independente necessários para a alimentação 

exógena. Possivelmente a capacidade funcional do trato digestório está relacionada às 

características da composição do revestimento epitelial. 

Estudos histológico e histoquímico da ontogenia do trato digestório do P.coruscans

raramente são encontrados na literatura. Santos e Godinho (1994) relataram somente a 

anatomia da larva, enfocando principalmente o período de vida entre o 1º DPE ao 4º DPE, e 

observam que a larva já tinha a boca aberta no 2º DPE. A ingestão de alimento nos primeiros 

dias de vida é um fato comum em várias espécies de peixes tropicais e temperados 

(BOULHIC; GABAUDAN, 1992; BISBAL, 1995; RIBEIRO; SARASQUETE; DINIS, 1999; 

WALFORD; LAN, 1993), fato confirmado em P. coruscans, visto que encontramos alimento 

no intestino das larvas já no 3º DPE.

Observamos que no 5º DPE, o saco vitelínico das larvas de pintado, ainda estava 

presente e seu trato pronto para ingerir (cavidade bucal está formada e aberta) para transportar 

(esôfago), armazenar (na bolsa duodenal), absorver alimentos (intestino está desenvolvido) e 

eliminar os alimentos. Entre o período do 3º DPE ao 7º DPE, ocorre uma mistura na forma de 

alimentação, durante o qual as larvas nutrem-se de fonte endógena e exógena. O achado de 

abundante alimento no trato digestório principalmente na bolsa duodenal em um momento na 

qual a larva ainda tem reservas nutritivas endógenas abundantes pode parecer intrigante, tendo 

em conta que seu sistema digestório ainda é pouco diferenciado e possivelmente pouco
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eficiente em relação ao volume de alimento encontrado. Foi observado, neste experimento,

que o alimento eliminado pelas larvas encontravam-se pouco digerido. Deve-se levar em 

conta que a larva busca capturar alimento, atividade que dispende alta quantidade de energia. 

Contudo este período pode ser importante para os animais treinarem captura de presas e 

estimular as adaptações do trato digestório e o metabolismo energético para alimentação 

exógena. Reforça esta conclusão o fato de que foi observado em Morone saxatilis, que larvas 

alimentadas com artemia viva consumiam o lipídio do saco vitelínico mais rapidamente que 

larvas desnutridas (ELDRIDGE et al., 1983). Os cinco primeiros dias de alimentação exógena 

são também críticos para a sobrevivência da larva de peixe. Depois deste período, larvas que 

nunca tiveram um contato anterior com alimento exógeno, geralmente rejeitam o alimento que 

lhe é oferecido (DOU et al., 2002).

O esôfago, cuja principal função é conduzir o alimento até o estômago, em larva de 

pintado tem dobras longitudinais nas mucosas, alcançando a complexidade máxima no 11º 

DPE. Essas dobras que se desenvolvem durante o crescimento da larva do pintado, 

provavelmente permitem a distensão durante a deglutição, e ainda, aumentam a superfície de 

contato com o alimento, conforme também sugerido por outros autores (FERRARIS; TAN; 

CRUZ, 1987; MURRAY; WRIGHT; GOFF, 1994). 

As células mucosas foram encontradas no 3º DPE. A presença precoce dessas células 

no esôfago das larvas de pintado, sugere que o esôfago está morfologicamente preparado para 

se proteger contra a ação abrasiva de alimentos logo no 3º DPE. As células mucosas 

produzem muco que lubrifica a superfície do órgão, protegendo-o contra abrasão e lesão no 

epitélio provocada pela passagem de alimentos (ANDERSON, 1986; GALVÃO et al., 1997; 

GODINHO, 1970). O epitélio pavimentoso estratificado do esôfago associado à secreção 

abundante de muco proporciona proteção adicional contra o atrito de alimentos com alto 

poder abrasivo, como ocorre na espécie adulta de Prochilodus scrofa, onde a alimentação é 
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constituída de lodo e organismos ricos em sílica como as algas Diatomae (HERNANDEZ-

BLAZQUEZ, 1986). Observou-se também que o mesmo ocorre em juvenil e adulto de Mugil 

platanus, cuja alimentação é constituída basicamente de Bacillariophyceae (diatomáceas) e 

detritos (OLIVEIRA; SOARES, 1996). O muco secretado pelas células mucosas também 

ajuda na adesão entre as partículas de alimento, unindo-as, para facilitar o seu transporte no 

trato digestório (CHAUDRY; KHANDELWAL, 1961). O muco carboxilado que caracteriza 

esta mucosa é mais eficiente que o muco neutro, na proteção mecânica do epitélio dos peixes 

adultos (REIFEL; TRAVILL, 1977). Assim, o achado de células mucosas no esôfago, 

secretando muco ácido, pode refletir a necessidade da larva em produzir um muco aglutinante 

para capturar e agregar as presas minúsculas e ao mesmo tempo proteger a mucosa. 

O primórdio do estômago foi identificado no 3º DPE na larva de pintado pelo tipo de 

secreção do muco e pelo revestimento epitelial com células prismáticas apresentando o núcleo 

na região basal e citoplasma apical abaulado. Essa descrição é típica do estômago de 

teleósteos (KAPOOR; SMIT; VERIGINA, 1969; GRIZZLE; CURD, 1978; BRAGANÇA, 

1992). Entretanto, glândulas gástricas com células granulares acidófilas cúbicas, somente 

foram encontradas na lamina própria após o 11º DPE.  

É conhecido o fato de que glândulas gástricas de teleósteos são constituídas por apenas 

um tipo de célula. Semelhantes às células oxintopépticas do estômago das aves, as células 

glandulares gástricas do peixe secretam ambos os produtos envolvidos na hidrólise do 

alimento: as enzimas e o ácido clorídrico (BANKS, 1992; FERRI; HERNANDEZ–

BLAZQUEZ, 1984; GÁS; NOAILLAC–DEPEYRE, 1978; GOVONI; BOEHLERT; 

WATANABE, 1986; KAPOOR; SMIT; VERIGHINA, 1975b; MURRAY; WRIGTH; GOFF, 

1994a; OSMAN; CACECI, 1991; PEÑA et al., 2003; TUE, 1983). 

A idade na qual as glândulas gástricas desenvolvem-se varia com a espécie de peixe. 

Em Clarias lazera, o corpo do estômago é formado no 4º DPE e as primeiras glândulas 



70

gástricas aparecem no 12º DPE (STROBAND; KROON, 1981a). Verreth et al. (1993) 

mostraram em Clarias gariepinus que a secreção gástrica começa no 4º DPE. Um dia após o 

pH do lúmen, esta abaixo de 3,3. Em Acipenser as glândulas gástricas aparecem no 6º DPE 

(GISBERT et al., 1998), no 27º DPE em senegalenis (RIBEIRO; SARASQUETE; DINIS, 

1999; SARASQUETE; POLO; YÚFERA, 1995), entre 29º DPE e 36º DPE no Pleuronectes 

ferruginea (BAGLOLE et al., 1997), no 30º DPE em Sparus auratus (SARASQUETE; 

POLO; YÚFERA, 1995), no 38º DPE em Mugil platanus (GALVÃO et al., 1997) e no 42º 

DPE em Chanos chanos (FERRARIS; TAN; DE LA CRUZ, 1987). O desenvolvimento 

glandular gástrico significa o fim do período larval e a mudança do processo digestivo, o qual 

torna-se progressivamente similar ao do peixe adulto (BOULHIC; GABAUDAN, 1992). De 

fato o surgimento das glândulas gástricas no estômago da larva é um significativo evento na 

criação de peixes.  

A larva de peixe sem um estômago funcional é conhecida por ter um mecanismo 

digestivo imaturo, principalmente em que diz respeito à digestão de proteínas. A secreção 

glandular digere proteínas mais eficientemente que a digestão intracelular das proteínas nos 

enterócitos, processo este que ocorre normalmente antes da larva desenvolver um estômago 

(GOVONI; BOEHLERT; WATANABE, 1986). Desta forma, a ausência deste órgão é um 

problema para a formulação do alimento artificial na alimentação da larva (SEGNER et al., 

1993). Isto é importante para mudar a dieta da larva, assim que possível, de presas vivas para 

alimentos formulados (ração) porque o alimento artificial é menos caro, sua composição pode 

ser precisamente regulada para as necessidades especificas do peixe e é mais fácil de ser 

armazenado. A questão critica é quando substituir um tipo de alimentação por outro.  

Várias evidências apontam para uma estreita relação entre o desenvolvimento de um 

estômago funcional e sobrevivência da larva com uma dieta utilizando alimento formulado 

(ração). As larvas que têm um estômago funcional antes do surgimento da nutrição exógena, 
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como em salmonideos, estão mais propensas à adaptar-se ao alimento formulado, já aquelas 

sem estômago, não crescem bem quando alimentadas com dietas formuladas (ração) 

(DABROWSKI, 1984; BAGLOLE et al., 1997).

A diferenciação do estômago define-se com o aparecimento de células oxintopépticas. 

Este evento é considerado um marco no desenvolvimento larval, por permitir o início da 

digestão de dieta artificial, considerando com isso, o mais confiável método para verificar se a 

larva de peixe pode digerir alimento formulado (BAGLOLE et al., 1997; GORDON; HECHT, 

2002; PEÑA et al., 2003; SEGNER et al., 1993). Nossos resultados revelam que há um 

período de seis dias, isto é, entre o 11º DPE e o 16º DPE da vida da larva de pintado, durante 

o qual as glândulas do estômago sofrem aumento na complexidade. Contudo é difícil dizer 

apenas pela observação morfológica das glândulas gástricas, exatamente quando a secreção 

luminal seria ácida suficiente para realizar uma digestão enzimática eficiente. Entretanto, uma 

evidência da acidificação do suco gástrico pôde ser deduzida pela mudança na histoquímica 

do muco na superfície do epitélio, de ácido carboxilado para exclusivamente muco neutro, 

como foi encontrado no 13º DPE da larva pintado. A intensificação da secreção de muco 

neutro no estômago, a redução e desaparecimento da secreção de muco ácido com o 

concomitante desenvolvimento de glândulas gástricas no 13º DPE na larva de pintado são 

marcos importantes devido ao possível impacto fisiológico da associação destes três fatos no 

processo digestivo. 

Em mamíferos, o muco neutro é típico do epitélio do estômago, e é o único muco na 

superfície do epitélio, agindo como uma barreira protetora contra o ácido clorídrico (ALLEN, 

1989). O muco neutro é, então, alcalinizado pela secreção de íons bicarbonato transportados 

pelos capilares fenestrados que ascendem ao longo das glândulas gástricas e que passam 

abaixo do revestimento epitelial, aumentando a proteção da mucosa contra autodigestão pela 

alcalinização do muco (ALLEN et al., 1993). Isto sugere que a presença de muco neutro no 



72

estômago de larvas de pintado, poderia ser considerada como uma indicação de que o animal 

está realizando uma digestão gástrica do alimento, estando assim, pronto para aceitar alimento 

formulado a partir do 13º DPE em diante. Experimentos onde alimento formulado foi dado à 

larva de pintado antes deste período, resultaram em taxa de mortalidade de 100% (LOPES et 

al., 1996). 

Após o 16º DPE o volume do estômago do pintado aumenta enquanto o tamanho da 

bolsa intestinal intestinal diminui. O órgão então assume a função de armazenagem que foi 

anteriormente exercida pela bolsa duodenal. Neste período a parede gástrica está composta de 

uma túnica muscular espessa que pode promover movimentos misturando os alimentos, desta 

forma ajudando a digestão enzimática.  

A bolsa intestinal é encontrada na larva de pintado entre o 3º DPE e o 16º DPE 

podendo ser confundida, na primeira semana de vida, com o estômago através da observação 

macroscópica, provavelmente devido ao grande volume de sua luz e a evidente saliência 

anatômica externa na região abdominal da larva.  

Observamos que a maior parte do alimento oferecido na primeira semana foi 

eliminado praticamente inteiro indicando uma digestão pouco eficiente. A ingestão de um 

grande número de presas vivas além da presença do saco vitelino, pode fornecer as 

necessidades nutricionais para o crescimento da larva, compensando a pouca eficiência do 

fluxo digestivo nas fases iniciais. 

Observou-se no 3º DPE que o epitélio da bolsa intestinal já está absorvendo nutrientes, 

como pôde ser deduzido pela presença das vesículas intracelulares claras nos enterócitos. 

Vesículas semelhantes foram encontradas em outras espécies de larvas, sendo consideradas de 

fato como gotículas de lipídios (IWAI, 1969; GISBERT et al., 1998; GORDON; HECHT, 

2002; RIBEIRO; SARASQUETE; DINIS, 1999). O aspecto e a natureza polimórfica das 

vesículas aqui encontradas, são parecidas com as gotículas de lipídios vistas nos enterócitos 
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de peixes adultos (HERNANDEZ-BLAZQUEZ; SILVA, 1998), o que provavelmente 

significa que há uma intensa atividade absortiva de lipídeos, nesta região do intestino, nos 

nove primeiros dias da larva.  

Após o 11º DPE a absorção de lipídios torna-se mais restrita ao intestino proximal. A 

função de absorção do conteúdo lipídico torna-se assim um dos principais atributos do 

intestino proximal, sendo uma característica comum nas larvas de teleósteos (BISBAL; 

BENGTSON, 1995; BOULHIC; GABAUDAN, 1992; SARASQUETE; POLO; YÚFERA, 

1995; SIRE; VERNIER, 1992). Uma borda estriada bem desenvolvida na membrana apical 

dos enterócitos, também indica intenso processo absortivo na bolsa duodenal, e em outros 

segmentos do intestino da larva. A camada subapical com pequenos grânulos basófilos 

encontrada entre as grandes vesículas nos enterócitos do intestino proximal, são semelhates as 

vesículas pinocíticas observadas em outras larvas de teleósteos, sugerindo desta forma, uma 

região onde ocorre o processo de pinocitose. 

É interessante notar que, nos primeiros dias de vida as gotículas intracelulares são 

encontradas em toda a extensão do intestino, diminuindo a intensidade no curto segmento

retal. Isto mostra que a maioria do trato intestinal é direcionada para a absorção de nutrientes, 

especialmente de lipídeos. 

Ao 9º DPE podem ser observadas dobras na mucosa em algumas regiões da bolsa 

intestinal. Estas ajudam a aumentar a superfície absortiva e misturar o alimento com as 

enzimas pancreáticas (GRAU et al., 1992). A freqüência de células caliciformes é maior após 

o 13º DPE, secretando muco neutro, ácido ou a mistura dos dois. Ambos os fenômenos 

podem ser atribuídos ao aumento de alimento ingerido e às mudanças dos processos 

digestivos devido ao início da função gástrica, como é descrita em outras espécies 

(BOULHIC; GABAUDAN, 1992; BAGLOLE et al., 1997; RIBEIRO; SARASQUETE; 

DINIS, 1999, SARASQUETE; POLO; YÚFERA, 1995). Para Anderson (1986), a ocorrência 
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de muco no trato gastrointestinal ajuda na lubrificação do alimento favorecendo a sua 

passagem e provavelmente fornecendo ainda co-fatores necessários para a degradação 

enzimática do alimento. 

O citoplasma dos enterócitos no intestino distal após o 11º DPE é mais uniforme, mais 

escuro e menos vacuolizado, quando comparado com o epitélio do intestino proximal. A 

espessa borda estriada epitelial e as dobras da mucosa apontam para uma grande atividade 

absortiva nesta região, a qual pode refletir a especialização na digestão intracelular de 

proteínas. Alguns autores descreveram na região apical das células absortivas em larva de 

peixes, vesículas digestivas ou inclusões pinocíticas densas (BAGLOLE et al., 1997; 

RIBEIRO; SARASQUETE; DINIS, 1999; WATANABE, 1981, 1984). Embora densas 

inclusões não fossem presenciadas no intestino distal do pintado, a pinocitose de proteína 

pode também ocorrer por meio de pequenas vesículas, como em alguns peixes 

(HERNANDEZ – BLAZQUEZ; SILVA, 1998). A especialização regional na absorção 

intestinal, com o intestino proximal envolvido em absorção de lipídios e o médio e o distal 

envolvidos em pinocitose de proteína, é comumente encontrado em peixes adultos 

(NOILLAC-DEPEYRE; GÁS, 1979; SIRE; VERNIER, 1992; STROBAND; KROON, 1981). 

Contudo, para a distinção mais precisa entre as diferentes regiões e outros tipos 

celulares no intestino das larvas de Pseudoplatystoma coruscans, são necessários estudos 

mais elaborados como o da ultra-estrutura, os histofisiológicos e os histoquímicos, que podem 

permitir a diferenciação, com total clareza, entre as áreas de absorção de gorduras, absorção 

de proteínas e absorção de água e íons. 



75

10. CONCLUSÃO 

Nossos resultados mostram que: 

1- Do 13º DPE em diante, o estômago e o intestino da larva do Pseudoplatystoma coruscans

(pintado) sofrem uma série de importantes modificações. Como um todo, elas indicam que o 

estômago está encarregando-se da tarefa de armazenar alimentos e digeri-los pelos processos 

químico e enzimático. Este material digerido é encaminhado para o intestino, que é 

regionalmente diferenciado e pronto para absorver os nutrientes. 

2- A adaptação gástrica no fim da segunda semana de vida, quando combinada com as 

características morfológicas do intestino no mesmo período, sugere que larvas de pintado 

estão eficientemente preparadas para digerir e absorver alimentos formulados após o 13º DPE. 

3- O trato digestório   das larvas de Pseudoplatystoma coruscans (pintado) está capacitado à 

armazenar e absorver alimentos a partir do 3º DPE. 

4- A bolsa intestinal é uma especialização do início do intestino proximal que armazena e 

absorve nutrientes até 16ºDPE. A função de armazenamento começa a ganha importância no 

estômago a partir do 13º DPE. 

5- A partir do 11º DPE, o intestino distal pode ser caracterizado e diferenciado 

morfologicamente do intestino proximal e com funções absortivas diferenciadas em relação 

ao intestino proximal. 
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