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Todas as estruturas utilizadas para a

respiração (trocas gasosas com o meio
ambiente) contêm epitélios geralmente
de grande área de superfície, finos,
úmidos e de alta permeabilidade.
Por que um epitélio utilizado para a
respiração (trocas gasosas com o ambiente)
deve ter essas características?
Porque as trocas gasosas ocorrem por difusão,
e essas características melhoram a capacidade
de difusão dos gases pelo epitélio
respiratório.
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RESPIRAÇÃO PELO REVESTIMENTO CORPORAL
1)

Animais

unicelulares,

esponjas,

platelmintos

2) Celenterados (baixa taxa metabólica)
(alta

relação superfície/volume)
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3) Oligoquetas, alguns anfíbios (sistema circulatório)
Requisitos para a respiração tegumentar:
Epitélio cutâneo fino e permeável
Alta relação superfície/volume
Baixa taxa metabólica
Movimento constante de fluido sobre o tegumento
Desvantagens da respiração tegumentar:
Epitélio suscetível a lesões
Dificuldade
de
manutenção
eletrolítico (água e íons)
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do

equilíbrio

hidro-
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RESPIRAÇÃO POR BRÂNQUIAS
BRÂNQUIAS EXTERNAS
1) Poliquetas, alguns crustáceos, algumas salamandras
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BRÂNQUIAS INTERNAS

Desvantagens da respiração com brânquias

Bivalves, equinodermos, tunicados, crustáceos decápodes

externas:
Epitélio respiratório suscetível a lesões

Resistência ao deslocamento do animal na água

Atração de predadores

Ventilação dependente de movimentos do animal,
dos apêndices branquiais ou da água
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A ventilação (i.e., fluxo de água por minuto) é
alterada pela frequência de movimentos do
escafognatito.
O volume de água circulante a cada ciclo é
relativamente fixo e proporcional à massa corporal
do animal.
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Peixes

O fluxo de água é mais rápido do que o fluxo de sangue para
melhorar a extração de oxigênio da água.
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A área lamelar e o número de lamelas são proporcionais ao grau
de atividade do peixe.
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Vantagens da respiração com brânquias internas:

Proteção
corporal

do

epitélio

respiratório

em

uma

cavidade

Redução da resistência durante o deslocamento na água
Grande área de superfície para as trocas gasosas
Ventilação contínua
animal

e

independente

dos

movimentos

do

Fluxo de água e de sangue em contracorrente
Bomba de pressão

Bomba de sucção
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Responda as questões 5 a 7 da lista
de estudos.
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