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Excreção animal 
comparada

Fisiologia Animal

PORÍFEROS

▪ Ausência de tecidos e órgãos verdadeiros

▪ Excreção por difusão

Superfície corporal grande em relação

ao seu volume (muita área relativa).

CNIDÁRIOS

▪ Presença de tecidos e ausência de órgãos verdadeiros

▪ Excreção por difusão
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PLATELMINTOS

Parte da excreção ocorre também por difusão, através da superfície do corpo.

Amônia

Nível organogênico-sistêmico de 

organização corporal.

NEMATELMINTOS
▪ Amônia por difusão pela superfície corporal

▪ Sistema de canais excretores em H, frequentemente em conjunto com células

glandulares excretoras (renetes)

Osmorregulação

Regulação iônica 

Excreção de outros metabólitos residuais
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MOLUSCOS

▪ Par de metanefrídios que remove as excretas das cavidades corporais e 

as expelem por poros.Amônia

Ureia

▪ Moluscos aquáticos

▪ Moluscos terrestres

ANELÍDEOS
▪ Um par de metanefrídios por segmento corporal (nefrídios segmentares) que

remove as excretas tanto do sangue quanto das cavidades corporais.
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ANELÍDEOS

Anelídeos aquáticos 

Anelídeos terrestres

Células Cloragógenas

Amônia

Ureia

Camada de células amareladas que circunda o intestino.

▪ Síntese e armazenamento de glicogênio e gordura

▪ Armazenamento de toxinas e desintoxicação

▪ Síntese de hemoglobina

▪ Catabolismo proteico

▪ Formação de amônia e síntese de ureia

▪ Glândulas antenais (verdes) Amônia

ARTRÓPODES
Crustáceos
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ATRÓPODES

Quelicerados

▪ Glândulas coxais

▪ Túbulos de Malpighi

Guanina

Ácido úrico

ARTRÓPODES
Insetos

▪ Túbulos de Malpighi Ácido úrico
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EQUINODERMOS
▪ Órgãos excretores ausentes

▪ Excretam amônia por difusão, através do líquido que preenche as lacunas

celomáticas e da água que circula pelo sistema ambulacrário.

PEIXES CARTILAGINOSOS

▪ Par de rins mesonefros

▪ Principal excreta nitrogenada

▪ Uremia fisiológica

Ureia

Os condrictes marinhos são ligeiramente 

hipertônicos (relativamente isosmóticos) em 

relação a água do mar pelo acúmulo de ureia e 

TMO (óxido de trimetilamina) no sangue.
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PEIXES ÓSSEOS

▪ Par de rins mesonefros localizados na parte superior da cavidade abdominal

▪ Principal excreta nitrogenada Amônia

ANFÍBIOS

▪ Par de rins pronefros nas larvas e mesonefros nos adultos

▪ Principal excreta nitrogenada Ureia (adulto) e amônia (fase larval)

RÉPTEIS

▪ Par de rins metanefros

▪ Principal excreta nitrogenada Ácido úrico
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▪ Ausência de bexiga urinária

▪ Rins metanefros

▪ Principal excreta nitrogenada

▪ Glândula de sal

Ácido úrico

FISIOLOGIA DAS AVES

Aves marinhas (gaivotas)

As células secretoras das glândulas de sal

possuem microvilosidades e muitas

mitocôndrias.

MAMÍFEROS ▪ Par de rins metanefros

▪ Principal excreta nitrogenada Ureia

FILTRADO SECRETADOREABSORVIDOURINA = - +
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NÉFRON Unidade funcional do rim dos vertebrados.

Corpúsculo renal

TIPOS DE RINS EM VERTEBRADOS

▪ Filtra líquido celomático
▪ Situados anteriormente
▪ Funis abertos para o celoma

▪ Filtra líquido celomático e sangue
▪ Situados medianamente
▪ Funis abertos e corpúsculos renais

▪ Filtra sangue
▪ Situados posteriormente
▪ Corpúsculos renais apenas

Embrião de vertebrados
Ciclóstomos (lampreias e feiticeiras)

Larvas de anfíbios

Peixes adultos 
Anfíbios adultos

Répteis adultos
Aves adultas

Mamíferos adultos
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TIPOS DE RINS EM VERTEBRADOS

Peixes adultos 
Anfíbios adultos

Répteis adultos
Aves adultas

Mamíferos adultos

Migração dos rins no sentido craniocaudal
Presença do corpúsculo renal

Embrião de vertebrados
Ciclóstomos (lampreias e feiticeiras)

Larvas de anfíbios

EXCRETAS NITROGENADAS

Originam-se do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos.

Aminoácidos Nucleotídeos
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EXCRETAS NITROGENADAS

▪ Invertebrados aquáticos
▪ Peixes ósseos 
▪ Girinos

▪ Peixes cartilaginosos
▪ Anfíbios adultos
▪ Mamíferos

▪ Insetos
▪ Répteis
▪ Aves

+ custo
energético

para síntese

+ solubilidade

CICLO DA UREIA OU DA ORNITINA

Hepatócitos
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