Glossário
Ana Cristina Teixeira Bonecker
Claudia Akemi Pereira Namiki
Márcia Salustiano de Castro
Paula Nepomuceno Campos

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
BONECKER, ACT., et al. Glossário. In Catalogo dos estágios iniciais de desenvolvimento dos peixes
da bacia de Campos [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2014, pp. 285. Zoologia:
guias e manuais de identificação series. ISBN 978-85-98203-10-2. Available from SciELO Books
<http://books.scielo.org>.

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.
Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

285

Glossário
B

Barbilhão – projeção sensorial estreita que se origina na
maxila inferior.

C

ca – aproximadamente, cerca de.
Cleitro – osso alongado verticalmente localizado na junção
da cabeça com o tronco do peixe.
Comprimento padrão – distância da extremidade do focinho até a margem vertical posterior da placa hipural.
Crista parietal – Crista localizada na cabeça na região
parietal. Os ossos parietais são um par de ossos que formam
a parede lateral e superior do crânio. É uma das principais
características para identificação da família Scorpaenidae.
Crista supraoccipital – Crista óssea localizada posteriormente no topo da cabeça.
Crista supraopercular – crista óssea localizada sobre o
opérculo (ex. Família Syngnathidae).

D

Distância pré-anal – distância da extremidade do focinho
até a margem posterior do ânus.

F

Fotóforo – pequenos órgãos que produzem luz localizados
na cabeça e no corpo de alguns grupos de peixes (ex. Família
Myctophidae).

I

Illicium – espinho da nadadeira dorsal, semelhante a um
tentáculo, localizado no focinho da maioria dos peixes da ordem Lophiiformes.
Istmo – região ventral da cabeça, abaixo das brânquias,
conectando as regiões abaixo da maxila inferior e cleitral.

M

Maxila – ossos que formam a boca do peixe, formado
pela maxila superior ou somente maxila e pela maxila inferior
ou mandíbula.
Melanóforo – célula que contém pigmento de melanina
marrom ou preto.
Membrana embrionária – membrana que envolve o corpo
da larva durante os estágios iniciais de desenvolvimento e na
qual as nadadeiras dorsal, anal e caudal se desenvolvem.
Meninge – membrana que cobre a região do cérebro.
Miômero – segmentos de músculos do corpo que ocorrem em série, aproximadamente em mesmo número que as
vértebras nos indivíduos adultos.
Miossepto – tecido conectivo entre os miômeros adjacentes.

O

Ossos hipurais – uma série de ossos derivados dos ossos
dos espinhos hemais (espinhos medianos na superfície central do corpo da vértebra) da última vértebra que suporta os
principais raios da nadadeira caudal.

P

Palato – região superior interna da boca.
Pigmentos peritoneais – pigmentos localizados na região
do corpo associada ao intestino ou a membrana do peritôneo.
Pré-opérculo – osso anterior mais superior da cobertura
das brânquias, frequentemente com uma série de espinhos.
Pterigióforos – elementos cartilaginosos ou ósseos que
formam a base da nadadeira e sustentam os raios de um peixe.

R

Raio occipital – raio (suporte segmentado da nadadeira)
localizado sobre o topo da cabeça (ex. Família Bregmacerotidae).
Região gular – região ventral da cabeça, anterior ao istmo
e abaixo da maxila inferior.
Rostro – prolongamento do focinho, extremidade do focinho.

S

Sínfise da maxila – junção ventral das maxilas.

T

Tecido coroide – massa de tecido vascular primordial
que apresenta várias formas e está localizado abaixo do olho.
Normalmente está presente em olhos elípticos e apresenta
pigmentação (ex. Myctophidae).

V

Vesícula gasosa – saco cheio de gás localizado abaixo da
coluna, na região abdominal.
Vexilo – raio dorsal anterior alongado modificado em
larvas da família Carapidae.

N

Nefro – rim. O local onde o nefro termina (miômero
nefrítico) é uma característica importante na identificação
das leptocephali.
Notocorda – estrutura cartilaginosa longitudinal que suporta o eixo do corpo.
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