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1. INTRODUÇÃO 
 

O barbo, peixe conhecido também pelos nomes vulgares de cuva e cumba, é um 

teleósteo de água doce, abundante em muitos rios e ribeiros da Península Ibérica. Em Portugal 

encontra-se em todas as bacias hidrográficas. Existem quatro espécies de barbo endémicas da 

Península Ibérica: o cumba; o barbo-de cabeça-pequena; o barbo-do-sul e o barbo de 

Steindachner.  

Embora pouco saboroso é empregado na alimentação do Homem. Encontra-se, por 

isso, exposto à venda nalguns mercados e peixarias de localidades do interior de Portugal. 

Os barbos vivem em cardumes, de preferência sobre fundos pedregosos, nas fortes 

correntes que eles vencem com movimentos vigorosos de flexão do corpo e da poderosa 

barbatana caudal.  

São muito vorazes, alimentando-se de detritos da mais variada natureza, de animais 

vivos de pequeno porte e de animais mortos, mesmo de dimensões relativamente grandes e já 

em franca decomposição.  

Alguns exemplares, especialmente no Norte (rio Douro) e Centro (rio Tejo) do País, 

atingem 60 cm de comprimento ou até mesmo um pouco mais (1,2 m e 12 kg de peso).  

Os juvenis apresentam manchas escuras no corpo e a longevidade do barbo é de cerca 

de 11 anos nas fêmeas e 7 anos nos machos. 
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2. MORFOLOGIA EXTERNA  
 

O corpo do barbo é fusiforme (Figura 1), comprimido lateralmente e de configuração 

robusta, todo coberto de escamas (ciclóldes) dispostas imbricadamente. O dorso tem cor 

olivácea acinzentada, mais ou menos escura e brilhante, e a face ventral é de cor branca 

leitosa, nacarada. A cabeça, volumosa, tem a boca terminal, pequena, semicircular, munida de 

lábios muito espessos (o superior francamente protráctil) e de dois pares de barbilhões. Os 

olhos, relativamente pequenos, com íris amarelo-dourada, são desprovidos de pálpebras. Tem 

dois orifícios nasais externos situados adiante dos olhos e que comunicam internamente com os 

sacos olfactivos. A linha lateral, um pouco encurvada, estendendo-se ao longo de cada flanco, 

está representada por uma série bem evidente de pequeninos traços. 

De cada lado da cabeça, há peças ósseas laminares, resistentes, que constituem o 

aparelho opercular, destinado a proteger a câmara branquial. Tal dispositivo, articulado com o 

crânio, está livre nas suas margens inferior e posterior, originando uma longa abertura (fenda 

opercular) para a saída da água que banha as guelras na função respiratória. 

 

Figura 1. Representação esquemática de um barbo - morfologia externa. 

 

Este peixe tem barbatanas ímpares e barbatanas pares. As ímpares são uma dorsal 

unilobulada, situada a meio da linha dorsal, uma caudal, muito forte e desenvolvida, formada 

por dois lobos iguais (homocerca), e uma anal, na região ventral, logo atrás da papila ano-

genito-urinária. As pares são as peitorais, localizadas ventralmente um pouco atrás da cabeça, 

e as abdominais, bastante afastadas posteriormente. 

O dimorfismo sexual não se evidencia. No entanto, as fêmeas são de maiores 

dimensões e mais barrigudas, sobretudo na época da reprodução altura em que os machos 
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apresentam pontos brancos à volta do focinho, os tubérculos nupciais. 

As escamas da região dorsal e da linha lateral são ligeiramente diferentes. Arranque-se, 

com uma pinça, uma escama do dorso e outra da linha lateral e, numa gota de água entre 

lâmina e lamela, examinem-se ambas com uma lupa forte (Figura 2A). 

Cada uma delas tem contorno geral sub-quadrangular ou quase circular. Há inúmeras 

estrias concêntricas e radiais e, no pólo livre, bastantes células pigmentares escuras (negras, 

castanhas, amarelas), os cromoblastos. As escamas da linha lateral têm um tubo bem distinto, 

cheio de uma substância mucosa.  

Nos peixes, ao contrário do que se verifica, por exemplo, nos répteis, as escamas são 

formações que têm origem na parte profunda da pele (derme). As escamas, além de conferirem 

protecção ao peixe, reduzem o atrito na água. Estão imbricadas de tal forma umas nas outras 

(Figura 2B) que, uma grande parte da sua superfície fica escondida. À medida que o peixe 

cresce, as escamas apresentam anéis anuais, o que permite calcular a idade do animal. 

 

 
Figura 2A. Escamas do barbo     
(A - escama da linha lateral). 

 Figura 2B. Escamas imbricadas       
(B – escama completa com os anéis 

anuais). 
 

3. MORFOLOGIA INTERNA 
 

Na grande maioria dos casos, os peixes entram nos laboratórios já mortos, por asfixia, 

em virtude de terem sido retirados da água em que viviam. Este facto dispensa as operações de 

anestesia. 

Material necessário para dissecção e estuda anatómico do barbo: 

a) Dois exemplares adultos de barbo (um macho e uma fêmea); 

b) Uma tina de dissecção (tamanho médio) e alfinetes; 
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c) Uma tesoura, um bisturi, uma pinça e uma serra fina; 

d) Um caderno de papel com folhas para desenho, lápis e borracha. 

 

2.1. Abertura da cavidade abdominal 
 

Para abrir a cavidade abdominal, coloca-se o exemplar na tina de dissecção, onde se 

mantém com a face ventral voltada para cima. Depois, procede-se ao corte do tegumento na 

face ventral (Figura 3): 

a) Com uma incisão (A B), que se estende ao longo da linha longitudinal média, desde 

um pouco adiante da papila ano-genito-urinária (A) até ao eixo correspondente à inserção das 

barbatanas peitorais (B). 

b) Com golpes transversais laterais nas extremidades (A e B) da primeira incisão, que se 

aprofundam para cada lado chegando à linha lateral. Os golpes transversais anteriores devem 

encurvar-se passando logo por trás das barbatanas peitorais. 

 

Figura 3. Face ventral do barbo. As linhas 
pontuadas indicam as incisões a executar 

para a abertura das cavidades abdominal e 
cardíaca 

 
 

Figura 4. Cavidade abdominal do barbo, 
aberta. 

 
Afastam-se para os lados as porções tegumentares seccionadas pelas incisões feitas e 
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fixam-se por meio de alfinetes (Figura 4). 

As incisões do tegumento, para abertura da cavidade abdominal, podem ser executadas 

com uma tesoura, segurando-se o exemplar na mão, em especial se este tiver grandes 

dimensões. 

Vê-se uma teia peritoneal negra (Figura 4), muito pouco resistente, que forra a cavidade 

abdominal e a separa da câmara cardíaca anteriormente contígua. Depois vê-se um conjunto 

visceral confuso onde se destacam algumas das circunvoluções do intestino e os lobos da 

fígado. Por baixo desta massa, e dela apenas separada pela teia peritoneal, negra, localizam-se 

a bexiga natatória e os órgãos genitais. Mais profundamente localizam-se os rins (Figura 8). 

 

 

2.2. Abertura da cavidade cardíaca 
 

Para abrir a cavidade cardíaca e a região cervical, pode utilizar-se a tesoura. Fazem-se 

incisões (duas simétricas de cada lado e uma média) que convergem todas próximo do lábio 

inferior (Figura 3 - C): 

a) Prolongam-se para diante as extremidades interiores das fendas operculares, até à 

base do lábio inferior (a C); 

b) Partindo deste ponto, contorna-se, com um golpe para cada lado, a margem anterior 

do aparelho opercular (C b); 

c) Finalmente, executa-se um corte (B C) que se estende ao longo da linha média das 

regiões cardíaca e da goela, como prolongamento anterior da incisão longitudinal que serviu 

para a abertura da cavidade abdominal. 

Rebatem-se para os lados e fixam-se com alfinetes as extremidades ventrais, agora 

livres, do aparelho opercular e os retalhos da parede cardíaca, onde se inserem as barbatanas 

peitorais (Figura 5). 

Para facilitar a observação de alguns órgãos, devem eliminar-se essas porções 

seccionadas. 

Nota-se agora, de cada lado e simetricamente dispostas quatro brânquias. No centro, 

alguns dos principais órgãos da circulação, especialmente o coração e a artéria branquial com 

os seus ramos laterais. 

 

 

 6 



                                                                                                                                                       Piscicultura 2000/2001 
 

 

4. APARELHO DIGESTIVO 
 

Com a tesoura, cortam-se cuidadosamente muitos dos ligamentos que prendem esses 

órgãos, levanta-se, estende-se e afasta-se para um dos lados o tubo intestinal com as 

glândulas anexas (Figura 5). 

Seccionam-se, aproximadamente pelo meio, todas as brânquias de um lado, e 

destacam-se as suas extremidades ventrais. 

Vê-se que a boca é limitada anteriormente por volumosos lábios mais ou menos 

protrácteis que não possuem dentes. No barbo, só há dentes desenvolvidos em dois ossos 

(faríngeos) que correspondem ao quinto arco branquial modificado, desprovido de brânquias. 

Figura 5. Os órgãos das cavidades abdominal e cardíaca do barbo. 

 

Atrás, a cavidade bucal estreita-se num funil (faringe). Apresenta, de cada lado, as 
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aberturas internas da câmara branquial e vai abrir-se no esófago. A língua, representada 

apenas por um espessamento muscular, é pouco móvel. O esófago mostra-se relativamente 

estreito e curto. O estômago, pouco diferenciado, é uma longa bolsa ligeiramente curva e 

dilatada. O intestino começa à saída do estômago, pela região duodenal que é encurvada para 

diante. A esta região segue-se uma parte extensa do intestino delgado que descreve algumas 

circunvoluções. Finalmente, está a porção terminal - o recto - que se abre no exterior, pelo 

orifício anal, na papila ano-genito-urinária. 

Na cavidade abdominal encontram-se as glândulas anexas ao tubo digestivo.  

O fígado, de cor avermelhada, é uma volumosa glândula, multilobada, sem forma bem 

definida. Distribui os seus lobos por entre as circunvoluções intestinais, atingindo a parte 

posterior da cavidade abdominal. Coberta pela porção superior e ântero-lateral direita do fígado, 

vê-se uma grande vesícula biliar com um canal colédoco, de fácil identificação, e que se vai 

abrir na região anterior do duodeno. 

O pâncreas, é uma faixa rosada, pálida, ligada ao intestino em grande extensão deste. 

Há alguma dificuldade em identificar esta glândula por se encontrar envolvido em gordura. 

O baço é um pequeno órgão vermelho que também se encontra na cavidade abdominal 

e que está preso aos ligamentos da curva intestinal ântero-superior esquerda, junto ao 

estômago. Refira-se que este órgão não pertence ao aparelho digestivo, devendo incluir-se no 

grupo dos órgãos de funções hematopoiéticas. 

 

5. BEXIGA NATATÓRIA 
 

Afastando-se toda a massa visceral do aparelho digestivo, vê-se, separado desta pela 

teia peritoneal, um órgão pneumático, de paredes opalinas, que se estende ao longo da linha 

média dorsal da cavidade abdominal, entre os órgãos genitais. É a bexiga natatória (Figura 6A), 

que permite aos peixes flutuar enquanto nadam. Neste órgão, a pressão do gás corresponde 

sempre à pressão da água. Quando o peixe está em repouso, a bexiga natatória aumenta de 

volume (Figura 6B).  

A bexiga natatória do barbo está ligada ao esófago por meio de um tubo especial, o 

canal pneumático, bem fácil de identificar. É constituída por um lobo anterior subcilíndrico e por 

um outro lobo terminal, mais longo e fusiforme, separados, entre si, por um acentuado 

estrangulamento. Próximo deste, sai o canal que vai ligar-se ao esófago. 

Os gases contidos na bexiga natatória são segregados por células especiais localizadas 
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na própria parede interna daquele órgão.  

Na maioria dos peixes teleósteos verifica-se a existência de bexiga natatória. 

 

 
Figura 6A. Bexiga natatória do 

barbo. 
 
 

Figura 6B. Volume da bexiga natatória de um peixe 
em repouso e em movimento. 

 

6. APARELHO GENITAL 
 

Tanto no macho como na fêmea os órgãos genitais de cada indivíduo ladeiam 

simetricamente a bexiga natatória. 

Figura 7A. Esquema do aparelho sexual 
masculino do barbo. 

 
 

Figura 7B. Esquema do aparelho sexual 
feminino do barbo. 

 

No macho (Figura 7A), observam-se dois testículos estreitos e compridos, de cor 
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levemente amarelo-rosada. Da extremidade posterior de cada testículo sai um ducto curto que, 

fundindo-se com o do outro lado, origina um canal deferente que se abre pelo orifício genital na 

papila ano-genito-urinária. 

Na fêmea (Figura 7B), há dois ovários longos, de aspecto francamente granuloso e cor 

amarela, tornando-se rosados e bastante volumosos na época da reprodução. A sua membrana 

envolvente forma, na parte posterior, um ducto (vagina) que vai abrir-se pelo orifício genital na 

papila ano-genito-urinária. 

 

7. APARELHO URINÁRIO 
 

Levantando e afastando os órgãos genitais, ficam a descoberto duas compridas massas 

vermelhas ajustadas à parede dorsal da cavidade abdominal, ligadas entre si no terço anterior. 

São os rins (Figura 8).  

 
Figura 8. Esquema do aparelho urinário do barbo.  

 

Ao longo de cada um destes órgãos, destaca-se facilmente um fino canal esbranquiçado 

- o ureter - que, um pouco além da extremidade posterior do rim, se junta ao do lado oposto, 

originando uma pequena formação ampolar, que funciona como bexiga urinária. Desta sai uma 

uretra curta que se vai abrir no exterior pelo meato urinário, na papila ano-genito-urinária. 
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8. APARELHO CIRCULATÓRIO 
 

Os órgãos centrais da circulação sanguínea estão localizados na cavidade cardíaca e ao 

longo da região cervical. Rompendo-se o pericárdio, fina membrana resistente, fica a 

descoberto o coração (Figuras 9 a 11). 

 

 
Figura 9. Esquematização dos órgãos centrais da circulação sanguínea do barbo. 

 

Este órgão apresenta uma aurícula, de paredes finas e de cor vermelho-escura, com a 

qual comunica directamente o seio venoso que a precede e um ventrículo musculoso, de forma 

tetraédrica, que apresenta uma cor mais clara. O ventrículo fica situado sobre a aurícula, 

considerando a posição em que se encontra o exemplar, na tina de dissecção. 

Saindo do ventrículo, no sentido anterior, e estendendo-se ao longo da linha média entre 

as brânquias, vê-se, com a maior facilidade, a artéria branquial, em cuja base existe uma 

dilatação - o bolbo arterial ou aórtico. De cada lado dessa artéria, saem três ramos que, com a 

bifurcação do posterior, originam os quatro arcos aórticos (artérias branquiais aferentes). São 

estes vasos que levam o sangue venoso às brânquias. 

Um pouco atrás e dorsalmente ao coração, podem também ver-se: 

⇒ o seio venoso, que recebe, de cada lado, um vaso de grande calibre, o canal de 

Cuvier; 

⇒ as veias cardinais (anteriores e posteriores) e as subclávias, que se abrem nos canais 
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de Cuvier; 

⇒ as supra-hepáticas, veias curtas que saem do pólo anterior do fígado e se dirigem ao 

seio venoso. 

Numa dissecção executada com método e precaução outros vasos podem ser vistos 

como, por exemplo, os que vascularizam a parte anterior do tubo digestivo, a aorta dorsal (ao 

longo da coluna vertebral) com a confluência das suas raízes. 

O estudo pormenorizado e completo do aparelho circulatório de um peixe só pode ser 

feito com métodos especiais de injecções prévias, o que está fora dos limites do índole 

elementar destes trabalhos. 

 
Figura 10. Esquematização do sistema 

circulatório venoso do barbo. 
 
 

Figura 11. Esquematização do sistema 
circulatório arterial do barbo (a negro, os vasos 

onde circula sangue arterial). 
 

Como já é sabido, no coração dos peixes apenas circula sangue venoso pois o sangue 
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arterial, vindo das guelras, não se dirige àquele órgão propulsor. É levado pelas ramificações da 

aorta dorsal, às diferentes partes do organismo, transformado em venoso. É então, recolhido 

por grandes veias (cardinais e canais de Cuvier) que se abrem no coração. 

 

9. APARELHO RESPIRATÓRIO 
 

No barbo, a respiração é exclusivamente branquial. O sangue sofre a hematose nas 

brânquias pela acção do oxigénio dissolvido na água que entra na boca e sai pela fenda 

opercular, depois de ter banhado as brânquias (ou guelras). 

 

                                  
Figura 12. Representação do corte 

transversal duma brânquia do 
barbo. 

 
 

Figura 13. Representação esquemática da 
circulação da água durante a respiração do 

peixe. 
 

É fácil observar quatro pares destes órgãos respiratórios simetricamente situados nos 

lados da região posterior da cavidade bucal. Todos os órgãos do mesmo lado estão contidos 

numa única câmara branquial que comunica com a cavidade bucofaríngea pelas fendas 

branquiais e, com o exterior, pela fenda opercular. 

As brânquias são muitíssimo vascularizadas. Duas séries simétricas de filamentos ou 

lamelas branquiais (Figura 12), prendem-se a uma base suportada por um arco branquial que, 

no caso do barbo, é de natureza óssea. 

O peixe respira quando a corrente de água que lhe entra pela boca chega aos quatro 

pares de brânquias (Figura 13). O sangue que irriga as lamelas branquiais absorve cerca de 80 

% do oxigénio dissolvido na água. 
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10. SISTEMA NERVOSO 
 

Em relação ao sistema nervoso interessa estudar, em especial, o encéfalo. Para se fazer 

a sua observação, começamos por decapitar o exemplar. Depois, segurando firmemente a 

cabeça, utiliza-se uma serra fina e uma pinça para levantar toda a parte superior do crânio, 

operando-se de forma a destruir apenas as paredes da abóbada deste. 

Na região central, envolvido por substâncias conjuntivas (sobretudo, adiposas) que é 

necessário remover cuidadosamente, está o encéfalo. 

Reduzem-se os efeitos traumáticos das operações, endurecendo previamente o 

encéfalo. Para isto, mergulha-se este, depois de estar a descoberto, num banho de formol 

(soluto aquoso a 3 ou 4%) durante várias horas ou mesmo alguns dias. Em seguida, liberta-se 

da caixa craniana toda a massa encefálica depois de se cortarem cautelosamente a medula na 

região occipital e as raízes dos nervos cranianos. Mergulha-se, então, toda essa massa na 

água contida num pequeno recipiente como, por exemplo, uma caixa de Petri. Examinando 

então o encéfalo pelas suas duas faces pode concluir-se que, no barbo, (Figura 14) é pouco 

desenvolvido. Aloja-se numa reduzida caixa craniana e apresenta as suas partes constitutivas 

dispostas em série na linha recta correspondente ao prolongamento da medula espinal. 

 
Figura 14. Esquema do encéfalo do barbo (A – face dorsal; B - face ventral).  

 

Anteriormente, no protencéfalo ou cérebro anterior, vêem-se duas pequenas massas 
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ampolares, os lobos olfactivos, donde provêm os nervos olfactivos, que se dirigem para diante e 

terminam, pelos bolbos, nos sacos olfactivos. Para trás dos lobos olfactivos, estão duas massas 

globosas que são os hemisférios cerebrais, representados por um manto que cobre os corpos 

estriados ocultos no seu interior. 

No talamencéfalo ou cérebro intermédio, que é reduzido, encontra-se, dorsalmente, um 

pequeno órgão difícil de identificar - a epífise ou glândula pineal e, na face ventral, a hipófise, 

situada por trás do cruzamento dos nervos ópticos (quiasma óptico). 

O mesencéfalo ou cérebro médio é formado por dois grandes lobos ópticos (tubérculos 

bigémeos). 

O metencéfalo ou cérebro posterior apresenta-se constituído pelo cerebelo, órgão 

também desenvolvido. 

O mielencéfalo ou cérebro terminal (medula alongada ou bolbo raquidiano), é um corpo 

de aparência piramidal, dilatado anteriormente. Na sua face dorsal há um pequeno espaço 

losângico, estreito, que é a fossa romboidal ou 4º ventrículo. 

Do bolbo saem muitos dos nervos cranianos, como se pode verificar pelas suas raízes 

que se conservam ligadas às faces laterais e inferior desse orgão cujo prolongamento ao longo 

da coluna vertebral forma a medula espinhal. 

Para se examinar a constituição interna do encéfalo, corta-se este pela linha média 

longitudinal, dividindo-o em duas partes. Assim, torna-se fácil verificar a disposição das suas 

cavidades - os ventrículos (Figura 15). 

 
Figura 15. Representação esquemática do encéfalo do barbo,  

em corte pela linha longitudinal média. 
 

Estas cavidades são: 

⇒ o 1º e o 2º ventrículos (os laterais); 

⇒ o 3º ventrículo, que está em comunicação com os anteriores pelos buracos de Monro, 
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e se prolonga por uma estreita passagem (aqueduto de Sylvius) até ao 4º ventrículo; 

⇒ o 4º ventrículo encontra-se no bolbo raquidiano, como já foi dito. É a continuação 

desta cavidade ao longo da medula espinhal que origina o canal do epêndimo. 

 

11. ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 
 

Em relação à visão, o barbo tem dois olhos desprovidos de pálpebras em posição 

lateral, o que permite uma visão estereoscópica. Cortando longitudinalmente o globo ocular vê-

se que o cristalino, esférico, está preso por um filamento muscular especial (processo 

falciforme) que o desloca aproximando-o ou afastando-o da retina, o que permite a acomodação 

visual. 

O órgão que tem a seu cargo a audição, reduz-se ao ouvido interno que deve 

considerar-se, também, como adequado ao equilíbrio. Na base dos canais semicirculares 

dispersam-se ramificações do nervo acústico. 

O olfacto reside nos sacos olfactivos, onde se distribuem as ramificações do primeiro par 

de nervos cranianos, que comunicam com o exterior pelos orifícios nasais externos. 

O tacto é percebido com a intervenção de numerosos corpúsculos especiais localizados 

nos lábios e nos barbilhões. 

O sentido do gosto é reconhecido pelo revestimento interno da cavidade bucal, 

sobretudo na língua. 

 

12. LINHA LATERAL 
 

Além dos órgãos dos sentidos referidos anteriormente há, no barbo e outros peixes, a 

chamada linha lateral (Figura 165) que pode ser considerada como estando relacionada com o 

tacto. Dentro dos tubos, já observados nas escamas dessa região (página 3), no seio da 

substância mucosa que eles contém, dispersam-se ramificações nervosas (nervo lateral). 

Através da linha lateral, o peixe é capaz de detectar as diferenças de pressão que se verificam 

no meio fluído, uma espécie de tacto à distância. 
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13. ESQUELETO INTERNO DO BARBO 
 

Observando uma preparação do endosqueleto do barbo, deve notar-se que, na cabeça, 

há um grande número de peças ósseas que podem constituir dois grupos: o crânio e o 

esqueleto visceral. 

O crânio é a caixa esquelética óssea onde se aloja o encéfalo. Apresenta-se dividido em 

regiões mais ou menos distintas: a occipital, a esfenoidal, a etmoidal, a temporal (auditiva ou 

óptica) a parietal e a frontal. 

O esqueleto visceral está constituído por um certo número de ossos, quase todos pares, 

que constituem os arcos maxilar, mandibular, pterigopalatino, hióide, faríngeo e os branquiais e 

ainda os aparelhos suspensor da mandíbula e opercular. 

Todo este conjunto forma o esqueleto que suporta as paredes da cavidade bucal, a 

faringe e as brânquias. 

O arco mandibular não se articula directamente com o crânio, mas sim por intermédio 

das peças de um aparelho suspensor. O arco faríngeo é formado por dois ossos munidos de 

dentes. O aparelho opercular é um conjunto de quatro peças resistentes que tapam a câmara 

branquial. 

A coluna vertebral é um grupo linear de peças ósseas (vértebras) que permanecem 

enfiadas pela sua parte central (corpo da vértebra), num cordão conjuntivo - a corda dorsal. 

O corpo destas vértebras é discóide e mostra as suas duas faces côncavas (vértebras 

anficélicas). Dorsalmente, cada vértebra apresenta duas neuroapófises que se fundem, entre si 

pelas extremidades distais, originando a arcada neural. São essas arcadas que formam, ao 

longo da coluna, o canal raquidiano que contém a medula espinhal. 

Ventralmente, ligam-se ao corpo da vértebra duas apófises (hemais) que só são 

convergentes na região caudal, formando, então, no conjunto, uma arcada dentro da qual está a 

artéria caudal. 

O esqueleto dos membros, dentro dos limites de um estudo elementar, tem uma 

constituição relativamente simples. 

Nas barbatanas ímpares como, por exemplo, a dorsal, os raios que suportam a parte 

espalmada do órgão assentam numa base de ossículos presos aos raios interespinhosos que 

se articulam entre as apófises neurais das vértebras. 

Nas barbatanas pares há a considerar, além da parte livre homóloga da das ímpares, o 

conjunto de ossos que formam as cinturas: 

⇒ a cintura escapular (peitoral), desenvolvida e resistente, liga-se à parte posterior do 
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crânio, suportando as barbatanas peitorais; 

⇒ a cintura pélvica, à qual se prendem as barbatanas abdominais, é reduzida e está 

livre na massa muscular. 
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