RESPIRAÇÃO
Reações metabólicas celulares que envolvem oxigênio.
(BIOQUÍMICA)

Trocas gasosas entre as células de um organismo e o

meio ambiente.
(FISIOLOGIA)
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ANIMAIS OXICONFORMADORES:
Diminuem o consumo de oxigênio em proporção à concentração
decrescente de oxigênio ambiental.
Comum em invertebrados marinhos, geralmente sedentários ou
pouco ativos e com órgãos respiratórios pouco desenvolvidos.

FÍSICA DOS GASES

ANIMAIS OXIRREGULADORES:
Mantêm seu consumo de oxigênio em ambientes hipóxicos até que
um nível crítico de oxigênio ambiental seja atingido.

OXICONFORMAÇÃO

temperatura (ectotermos)
condições externas
experiência individual

OXIRREGULAÇÃO
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I - Um gás ou uma mistura de gases exerce uma pressão em um

II - Quando os gases em uma mistura não se combinam, a pressão total é

compartimento que é proporcional à sua concentração. A pressão gasosa

a soma das pressões parciais exercidas por cada gás individualmente.

é uma medida dessa concentração.
Gases combinados quimicamente ou fisicamente entre si ou com outras
moléculas não exercem pressão.
A pressão pode ser dada em mmHg ou atm ou Pascal
(1 atm = 760 mmHg = 101,3 kPa)

Pressão total = 100 mmHg

Pressão total = 100 mmHg

Pressão parcial de X (PX) = 100 mmHg

Pressão parcial de X (PX) = 50 mmHg
Pressão parcial de Y (PY) = 50 mmHg

Na atmosfera ao nível do mar:
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Conc. do gás = 10 mol/L

Conc. do gás = 5 mol/L

Pressão gasosa = 100 mmHg

Pressão gasosa = 50 mmHg

Total

100%

N2

79%

PN 2

760 mmHg
600 mmHg

O2

21%

PO2

160 mmHg

8

1

III - Se a pressão total não muda, mas a concentração de um dos gases da

IV - Se a pressão total é reduzida ou aumentada, a pressão parcial de cada

mistura aumenta ou diminui, sua contribuição para a pressão total (ou seja,

gás diminui ou aumenta correspondentemente.

sua pressão parcial) aumenta ou diminui correspondentemente.

Pressão total = 100 mmHg

Pressão total = 50 mmHg

Pressão parcial de X = 50 mmHg

Pressão parcial de X = 25 mmHg

Pressão parcial de Y = 50 mmHg

Pressão parcial de Y = 25 mmHg

Pressão total = 100 mmHg

Pressão total = 100 mmHg

Pressão parcial de X = 50 mmHg

Pressão parcial de X = 20 mmHg

Ao nível do mar

760 mmHg

O2

21%

Pressão parcial de Y = 50 mmHg

Pressão parcial de Y = 80 mmHg

A 6000 m de altitude

350 mmHg

O2

21%

Na superfície da água

760 mmHg

O2

160 mmHg

1520 mmHg

O2

320 mmHg

A 10 m de profund.
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160 mmHg
73 mmHg
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V - A solubilidade de um gás determina que volume dele está dissolvido
em meio líquido a uma dada pressão parcial. Dessa forma, pressões
parciais equivalentes no ar ou no líquido não representam volumes

A SOLUBILIDADE DO CO2 NAS SOLUÇÕES AQUOSAS É CERCA DE 20

equivalentes de gás livre nos dois meios.

VEZES MAIOR QUE A DO O2 (PARA PRESSÕES PARCIAIS IGUAIS, O
VOLUME DE CO2 LIVRE DISSOLVIDO NA SOLUÇÃO É 20 VEZES MAIOR
QUE O VOLUME DE O2)
Sangue

PO2

40 mmHg

1,2 mL/L de sangue

PCO2

40 mmHg

24 mL/L de sangue

NO AR, AS SOLUBILIDADES DO CO2 E DO O2 SÃO EQUIVALENTES
(PARA PRESSÕES PARCIAIS IGUAIS, O VOLUME DE CADA GÁS POR
VOLUME DE AR É O MESMO)
Pressão parcial de X = 50 mmHg

Pressão parcial de X = 50 mmHg

Conc. de X no ar = 10 mol/L

Conc. de X na água = 5 mol/L

Ar

O2

1,38 mL/L de ar por mmHg de pressão parcial

CO2

1,38 mL/Lde ar por mmHg de pressão parcial

A solubilidade dos gases é maior no ar, menor em lipídeos e menor ainda
em soluções aquosas.
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VI - Os gases livres movimentam-se no ar e nos líquidos por difusão.

CONCEITOS BÁSICOS SOBRE DIFUSÃO
A solubilidade de um gás em uma solução aquosa:
-Diminui com o aumento da temperatura: águas
quentes tem menos oxigênio do que águas frias

-Diminui
com
o
aumento
da
salinidade
(osmolaridade): a água salgada tem menos oxigênio
do que a água doce
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Acontece da (maior/menor) para a (menor/maior) concentração.
Acontece da maior para a menor concentração.
Intensidade (proporcional/inversamente proporcional) ao gradiente
de concentração.
Intensidade proporcional ao gradiente de concentração.
Intensidade (reduzida/aumentada) pela distância.
Intensidade reduzida pela distância.
Usa energia da (célula/molécula).
Usa energia da molécula.
Intensidade
(proporcional/inversamente
proporcional)
à
permeabilidade da barreira.
Intensidade proporcional à permeabilidade da barreira.
Intensidade (proporcional/inversamente proporcional) à área de
difusão.
Intensidade proporcional à área de difusão.
Intensidade (aumentada/reduzida) pela temperatura.
Intensidade aumentada pela temperatura.
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VI - Os gases livres movimentam-se no ar e nos líquidos por difusão.
Se houver diferença de pressão parcial de um gás entre dois
compartimentos separados por uma barreira permeável ao gás, este se

A PRESSÃO GASOSA É UMA MEDIDA DA CONCENTRAÇÃO
(CONTEÚDO, VOLUME) DO GÁS EM UM COMPARTIMENTO GASOSO
OU LÍQUIDO.

difunde do compartimento de maior pressão parcial para o de menor
pressão parcial.

PRESSÃO PARCIAL É A PRESSÃO DE UM GÁS EM UMA
MISTURA GASOSA.
A PRESSÃO TOTAL É A SOMA DAS PRESSÕES PARCIAIS.

OS GASES LIVRES MOVIMENTAM-SE NO AR E NOS LÍQUIDOS POR
DIFUSÃO, IMPULSIONADOS POR DIFERENÇAS DE PRESSÃO PARCIAL.
PARA PRESSÕES PARCIAIS IGUAIS, O VOLUME DE CO2 LIVRE EM

Por que é a diferença de pressão parcial, e não de concentração do gás, que
determina a direção da difusão?
Porque concentrações (mL/L) gasosas iguais no ar e nos líquidos causam
pressões parciais diferentes (efeito da solubilidade).
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UMA SOLUÇÃO É 20 VEZES MAIOR QUE O
VOLUME DE O2 PORQUE O CO2 É MAIS SOLÚVEL.

18

Responda as questões 1 a 4 da lista
de estudos.
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