A água dissipa o calor do animal
(alta condutividade térmica)
A água absorve calor sem aumentar
sua temperatura
(alto calor específico)
Os animais ganham pouco calor por
radiação

Os animais não podem dissipar calor
por evaporação
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A termorregulação aquática mais eficiente é o

Alguns peixes grandes e ativos podem exibir heterotermia
regional (preservação local de calor metabólico).

deslocamento para um microclima mais adequado

Sangue frio das
brânquias vai primeiro
para os tecidos
superficiais

(termorregulação comportamental).

Trocador vascular
contra-corrente de calor

Musculatura muito ativa
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Sangue frio das
brânquias vai primeiro
para os tecidos
profundos

Baixa condutividade térmica do ar
(não dissipa o calor)

Baixo calor específico do ar
(maior variação térmica)
Possibilidade de termorregulação
comportamental e fisiológica
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Insetos:

Insetos:

Exposição ao sol (heliotermia)
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Ajustes posturais
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Insetos:
Produção de calor metabólico

Répteis:
Postura corporal

Exposição ao sol (heliotermia)
Contato com rochas (tigmotermia)
Cor de pele e contorno corporal
Ajustes vasculares (termorregulação fisiológica)
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Estratégias de Anti-Congelamento
1) Depressão Osmótica do Ponto de Congelamento

Quanto maior a osmolaridade da solução, menor seu
ponto de congelamento.
Migração
Recolhimento a microclimas menos severos
Uso de estratégias de anti-congelamento

Água doce: 0º C

Água do mar: - 1,86º C

Ectotermos adaptados: - 17º C ou menos (adição de
osmólitos de baixo peso molecular)

Tolerância ao congelamento
glicerol
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3) Proteínas Anticongelantes

2) Superesfriamento

Manutenção do estado líquido abaixo do ponto de
congelamento.
Água pura: - 20º C
Sangue de vertebrados: - 5 a - 10º C

peixe do gelo antártico
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3) Proteínas Anticongelantes

Tolerância ao Congelamento

Em peixes antárticos a produção de proteínas

Congelamento restrito aos fluidos extracelulares

anticongelantes é contínua.
Em peixes árticos, a síntese é estimulada por

Sem superesfriamento prévio
Uso de agentes nucleantes (induzem a formação do gelo)

fotoperíodo, redução do alimento ou da taxa de
crescimento.

Em insetos, os sinais para a síntese de proteínas
anticongelantes incluem temperatura, fotoperíodo e
umidade.
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ANTES DO CONGELAMENTO:
LEC e LIC isotônicos
Pouca água livre no LIC
DURANTE O CONGELAMENTO:
Formação de gelo no LEC


Resfriamento por evaporação

Aumento da osmolaridade do LEC

Saída osmótica de água do LIC para o LEC

Temperatura crítica máxima aumentada


Aumento da osmolaridade do LIC


Redução do ponto de congelamento do LIC
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Como a temperatura corporal dos ectotermos
não difere muito da ambiental, eles podem
ser

muito

menores

(maior

relação

superfície/volume) do que os endotermos.
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Os
Os

ectotermos

gastam

tempo

termoconformadores
ou

energia

para

ectotermos

termorreguladores

não

não

gastam energia metabólica direta para a

a

termorregulação, uma vez que suas fontes

termorregulação.
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de calor são primariamente ambientais.
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Os ectotermos termorreguladores aplicam
uma proporção maior de sua energia em

Os

produção (crescimento, reprodução) do que

ambientes de menor qualidade alimentar.

ectotermos

podem

explorar

melhor

em metabolismo.
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Os ectotermos termoconformadores estão

Os

mais sujeitos a variações no funcionamento

sujeitos

enzimático

obterem

e

fisiológico

em

função

da

temperatura.
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ectotermos
às

termorreguladores

condições

uma

ambientais

temperatura

ficam
para

corporal

adequada.
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