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Órgão

de

excreção:

qualquer

estrutura

responsável pela eliminação controlada de solutos
e/ou água para regular a osmolaridade, o volume
e a concentração de eletrólitos nos líquidos

corporais.
Os rins de vertebrados são apenas um dos muitos
tipos de órgão excretor.
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Existem células excretoras especializadas, mas os órgãos

FILTRAÇÃO: passagem passiva do fluido corporal para o lúmen

excretores tubulares são muito frequentes.

tubular, através de uma membrana filtrante, causada por uma

Nos órgãos excretores tubulares, um fluido inicial é formado e

diferença de pressão.

vai sendo modificado pelo epitélio tubular antes de ser
eliminado.

REABSORÇÃO: remoção de substâncias do fluido filtrado de volta

A formação da urina em um órgão excretor tubular depende de

para os líquidos corporais, através do epitélio tubular. Pode

três processos básicos: filtração, reabsorção e secreção.

ocorrer por mecanismos passivos ou ativos.
SECREÇÃO: adição de substâncias dos líquidos corporais ao

Sangue (dentro do corpo)

fluido filtrado, através do epitélio tubular. Pode ocorrer por
mecanismos passivos ou ativos.

Fluido urinário (fora do corpo)

EXCREÇÃO: eliminação do fluido filtrado e modificado no meio
ambiente.
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Associe os termos com suas definições correspondentes:
1-FILTRAÇÃO

2-REABSORÇÃO

3-SECREÇÃO

4-EXCREÇÃO

Adição de substâncias dos líquidos corporais ao fluido filtrado,
através do epitélio tubular. Pode ocorrer por mecanismos passivos
ou ativos.
Eliminação do fluido filtrado e modificado no meio ambiente.
Remoção de substâncias do fluido filtrado de volta para os líquidos
corporais, através do epitélio tubular. Pode ocorrer por mecanismos
passivos ou ativos.

Passagem passiva do fluido corporal para o lúmen tubular, através
de uma membrana filtrante, causada por uma diferença de pressão.
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Associe os termos com suas definições correspondentes:
1-FILTRAÇÃO

2-REABSORÇÃO

3-SECREÇÃO

4-EXCREÇÃO

3-Adição de substâncias dos líquidos corporais ao fluido filtrado,
através do epitélio tubular. Pode ocorrer por mecanismos passivos
ou ativos.
4-Eliminação do fluido filtrado e modificado no meio ambiente.
2-Remoção de substâncias do fluido filtrado de volta para os
líquidos corporais, através do epitélio tubular. Pode ocorrer por
mecanismos passivos ou ativos.

1-Passagem passiva do fluido corporal para o lúmen tubular,
através de uma membrana filtrante, causada por uma diferença de
pressão.
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VACÚOLOS CONTRÁTEIS
Organelas intracelulares.

ÓRGÃOS EXCRETORES

Podem ser compartimentos esféricos simples ou estarem
ligados a sistemas intracelulares de canais e ampolas.

DE INVERTEBRADOS

Participam do controle da excreção de água (ambientes de água
doce) e da excreção de eletrólitos e amônia (ambientes

Vacúolos Contráteis

marinhos).

Nefrídios
Glândulas Antenais

Glândulas Coxais

Túbulos de Malpighi
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PROTONEFRÍDIOS
Filtração a partir de uma cavidade corporal. Sem abertura interna.
Células de
filtração

Célula de
filtração

P
P

Filtração

Modificação
do filtrado
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METANEFRÍDIOS

METANEFRÍDIOS

Filtração a partir do celoma (anelídeos).

Filtração a partir da cavidade pericárdica (moluscos).

P

Filtração

P

Filtração

P

P

Modificação do filtrado

Modificação do filtrado
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GLÂNDULAS ANTENAIS

GLÂNDULAS COXAIS

Filtração a partir da hemolinfa (crustáceos).

Filtração a partir da hemolinfa (aracnídeos).

Filtração
Filtração

P
P

Modificação do
filtrado (dilui a
urina)

Modificação do filtrado
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TÚBULOS DE MALPIGHI

TÚBULOS DE MALPIGHI
3.Secreção passiva de
outros solutos

Secreção epitelial a partir da hemolinfa (insetos).
Modificação do fluido pelo intestino posterior.

secreção

Capaz de produzir urina com osmolaridade maior que a do

1.Secreção ativa de KCl

plasma (hiperosmótica).

2.Osmose para o túbulo

Secreção

4.Reabsorção ativa de KCl

secreção

reabsorção

5.Reabsorção
osmótica de água

reabsorção

Modificação
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RINS (néfrons)

ÓRGÃOS EXCRETORES

Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos

DE VERTEBRADOS

FILTRAÇÃO

Rins
Brânquias
REABSORÇÃO/SECREÇÃO

Glândulas de Sal
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Animal

Filtração Glomerular

Fluxo Urinário

(ml/kg/hora)

(ml/kg/hora)

Peixe-bruxa

0,3

0,3

Lampreias (água doce)

11

6

Teleósteos (água doce)

4-20

4-13

Teleósteos (marinhos)
Anfíbios
Répteis

DS – segmento distal
(dilui a urina)
G – glomérulo
(área de filtração)
LH – alça de Henle
(concentração/diluição da urina)

0,5

0,3

25-100

10-25

0,5-20

0,6-2,7

Aves

100-270

1,0-18

Mamíferos

10-600

0,05-3,5

Por que a filtração glomerular é tão menor em peixes
marinhos do que em peixes de água doce?
Porque esses animais tendem a perder água para o
ambiente. Reduzir a filtração é uma forma de minimizar
esse perigo.

19

20

Animal

Filtração Glomerular

Fluxo Urinário

(ml/kg/hora)

(ml/kg/hora)

Peixe-bruxa

0,3

0,3

Lampreias (água doce)

11

6



Teleósteos (água doce)

4-20

4-13

Água doce
(absorvem NaCl)

Teleósteos (marinhos)

Anfíbios
Répteis

0,5

0,3

25-100

10-25

0,5-20

0,6-2,7

Aves

100-270

1,0-18

Mamíferos

10-600

0,05-3,5

Como aves e mamíferos filtram muito mas excretam
pouca urina, em comparação com outros vertebrados?
Seus rins tem alta capacidade de reabsorver o fluido
filtrado.

BRÂNQUIAS (células de cloreto)
Peixes
 GH e IGF-1
Prolactina e Cortisol
Água do mar
(excretam NaCl)

2 ClK+
+
Na

NaCl na água 0,01 mM
NaCl no corpo 100-200 mM
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GLÂNDULAS DE SAL
Tubarões (gl. retais), répteis (gl. bucais) e aves (gl. orbitais)
marinhos

De onde vem a sobrecarga de sal desses animais?
Da

alimentação.

O

revestimento

cutâneo

é

impermeável o suficiente para evitar a entrada de
sal e a perda de água, e a água do mar ingerida é
aquela que vem com o alimento.
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Responda as questões 1, 2 e 3 da lista de estudo.
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