A temperatura tecidual tem uma função
importante em determinar as propriedades
funcionais dos tecidos e seus
constituintes, por exemplo, conformação
molecular de proteínas, difusão e osmose,

velocidade de reações bioquímicas,
viscosidade lipídica.
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CONDUÇÃO

Condução

Transferência direta de calor entre dois
corpos sólidos em contato físico.

Convecção

Depende de:
Radiação

 Área de contato físico

 Diferença de temperatura
Evaporação

 Condutividade

térmica

(capacidade

de

conduzir calor)
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CONVECÇÃO

RADIAÇÃO

Transferência de calor entre um corpo

Os animais emitem radiação infravermelha,

sólido e um fluido (líquido ou gás).

de comprimento de onda longo (mm a µm),
porque sua temperatura superficial é baixa.

Depende de:

As trocas radiativas também acontecem

 Diferença de temperatura entre o corpo

dentro do espectro de luz visível (400 a
700 nm).

e o fluido

 Área

de

contato

entre

o

corpo

e

o

Depende de:

fluido

 Diferença

 Deslocamento do fluido
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de

temperatura

entre

as

superfícies.
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EVAPORAÇÃO

Glândulas sudoríparas
Secreção eletrolítica estimulada por fibras

Perda de calor causada pela mudança de estado

simpáticas colinérgicas.

da água (de líquida para vapor).

Evaporação controlada de água.

A evaporação de 1 grama de água consome 2500

Joules (~600 calorias).
Depende de:
 Diferença entre a densidade de vapor de água
do

corpo

(concentração

ambiente

(umidade,

osmótica)

e

a

dependente

do
da

temperatura)
 Permeabilidade da superfície do corpo
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Animais ectotermos: têm balanço térmico

Animais termoconformadores: não possuem
mecanismos funcionais ou comportamentais para

dominado por fontes externas de calor,

controlar sua temperatura corporal, que

enquanto a produção endógena de calor é

acompanha passivamente a temperatura do

insignificante.

ambiente.
Animais termorreguladores: exibem processos
funcionais ou comportamentais para regular sua

Animais endotermos: têm balanço térmico

temperatura corporal, geralmente criando um

dominado pela produção endógena de calor.

gradiente térmico entre o corpo e o ambiente.
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Animais pecilotermos: têm temperatura

corporal variando de modo semelhante à
temperatura ambiental.

Animais estenotermos: toleram ou estão
ativos em um pequeno limite de temperaturas

Animais homeotermos: têm temperatura

corporais.

corporal relativamente constante.
Animais euritermos: estão ativos ou toleram
Animais heterotermos: têm temperatura

um amplo limite de temperaturas corporais.

corporal diferente em regiões corporais
diferentes (heterotermos regionais) ou em
períodos diferentes do dia ou do ano
(heterotermos temporais).
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Temp. corporal
preferencial
Amplitude térmica de desempenho
Limite de tolerância térmica
Zona de sobrevivência térmica

Temperatura crítica
mínima

Temperatura crítica
máxima
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