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ORDEM LAMPRIFORMES
A ordem Lampriformes é composta por sete famílias com aproximadamente 21 espécies. Os
peixes desta ordem apresentam maxila superior protrátil, não possuem espinhos verdadeiros nas
nadadeiras e as pélvicas possuem de 0-17 raios.
Nesse estudo a ordem Lampriformes é representada pela família Trachipteridae.
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Família Trachipteridae
A família Trachipteridae é mesopelágica e ocorre em todos os oceanos. Compreende três gêneros com aproximadamente dez espécies. Possuem corpo alongado e lateralmente comprimido.
As maxilas são muito protráteis. Não possuem nadadeira anal. As nadadeiras dorsal e caudal
são muito longas. A nadadeira pélvica é rudimentar nos adultos de algumas espécies, mas muito
conspícua nas larvas. As larvas apresentam os primeiros raios da nadadeira dorsal e os raios da
nadadeira pélvica longos e ornamentados.
No Brasil já foram identificadas três espécies nas fases de larva e adulto: Desmodema polystictum
(Ogilby, 1879); Trachipterus jacksonensis (Ramsay, 1881) e Zu cristatus (Bonelli, 1819). Na área de estudo é contemplada a espécie Zu cristatus.
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Figura 79: Zu cristatus. DZUFRJ 22487; Pré-flexão; CP 6,0 mm.

Zu cristatus
(Bonelli, 1819)
Desenvolvimento precoce dos primeiros raios das nadadeiras dorsal
e pélvica. Não tem nadadeira anal. Série de pigmentos alternados
nas margens dorsal e ventral do corpo. Pigmentos espalhados na
região do crânio. Mandíbula protrátil. O número de miômeros varia
aproximadamente entre 62 e 69.
Tamanho: pré-flexão 6,0 mm.
Habitat: espécie marinha, epi-mesopelágica, ocorre em águas tropicais e temperadas até 90 m de profundidade.
Georreferenciamento
Tipo de Profundidade
Rede
arrasto
de coleta
039°50'29,7" 10/10/2001 oblíquo
1.000 m
cilíndrico-cônica

DZUFRJ Latitude (S) Longitude (W)
22487

21°58'31,0"

Data

Malha
(µm)
500

No. de
inds.
1

Referências: Olney, 2006a; Fahay, 2007.
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