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• Sistema responsável, dentre outras funções, pela 
retirada dos Resíduos Metabólicos do organismo

• Resíduos Metabólicos: são substâncias químicas 
oriundas do metabolismo de compostos nitrogenados, 
principalmente Aminoácidos, dos quais são retirados 
os grupos Aminas (Reação de Desaminação)



• Mas quais são esses resíduos metabólicos???
–Amônia
•Muito tóxica e muito solúvel em água

–Ureia
•Medianamente tóxica e medianamente solúvel 

em água
–Ácido Úrico
•Pouco tóxico e pouco solúvel em água



→ Um Breve Histórico Evolu vo



• Sendo que:
–Poríferos: Difusão
–Cnidários: Difusão
–Platelmintos: Células-Flama ou Solenócitos ou Protonefrídios
–Nematelmintos: Túbulos em “H”
–Moluscos: Nefrídios
–Anelídeos: Nefrídios
–Artrópodes: Túbulos de Malpighi ou Glândulas Antenais ou 

Glândulas Coxais
–Equinodermos: Difusão
–Cordados: Rins



→ Classificação dos Animais quanto ao po de 
Resíduo Metabólico

- Amoniotélicos
- Ureotélicos
- Uricotélicos



(UNISA) Qual das expressões abaixo melhor traduz a 
ideia de homeostase?
a) Composição do meio interno;
b) Crescimento constante;
c) Crescimento exponencial;
d) Equilíbrio dinâmico;
e) Equilíbrio estático.



Considere os seguintes catabólitos animais:
I. ureia
II. amônia
III. ácido úrico
Assinale a alternativa que contém a sequência desde o que 
necessita de menos até o que necessita de mais água para ser 
excretado:
a) I – II – III
b) I – III – II
c) II – III – I
d) III – I – II
e) III – II – I



(UFSCar) O tipo de composto nitrogenado (amônia, uréia ou 
ácido úrico) eliminado por um organismo depende, entre outros 
fatores, da disponibilidade de água no meio em que vive, da sua 
capacidade de concentrar a urina e da necessidade de 
economizar a água do corpo. Exemplos de animais que 
eliminam, respectivamente, amônia, uréia e ácido úrico, são 
a) lambari, macaco e gavião..
b) sapo, foca e lambari. 
c) golfinho, peixe-boi e galinha. 
d) sapo, lambari e gafanhoto. 
e) lagarto, boi e sapo.



(Fuvest) Uma pessoa passará a excretar maior 
quantidade de ureia se aumentar, em sua dieta 
alimentar, a quantidade de 
a) amido. 
b) cloreto de sódio.
c) glicídios. 
d) lipídios.
e) proteínas. 



(UFU MG) Considere a tabela a seguir.

São exemplos de animais dos grupos 1, 2 e 3, respectivamente,
a) Cachorro; Tubarão; Cobra.
b) Tubarão; Avestruz; Macaco.
c) Avestruz; Cobra; Piramboia.
d) Piramboia; Macaco; Avestruz..



(ENEM) Recentemente um grupo de Biólogos descobriu um animal que 
vive em uma região extremamente árida no território brasileiro. 
Fizeram a coleta do sangue e da urina desse animal e observaram que 
sua urina apresenta uma concentração hipertônica em relação ao 
sangue.
Que adaptação desse animal lhe permite viver na região citada?
a) Diminuição da transpiração..
b) Eliminação de fezes hidratadas.
c) Predominância de hábitos diurnos.
d) Eliminação de muita água na urina.
e) Excreção de amônia como produto nitrogenado.



(FUVEST SP) Borboleta, Lula e Avestruz têm como 
principal excreta nitrogenado, respectivamente,
a) ácido úrico, amônia e ácido úrico..
b) ácido úrico, ureia e amônia.
c) amônia, ácido úrico e amônia.
d) amônia, ureia e ácido úrico.
e) ureia, amônia e ácido úrico.



→ O Sistema Excretor Humano
- Estrutura Anatômica  





-- Rins
- marrom – avermelhado
- formato de “grão de feijão”
- 10 cm +ou-
- parte posterior da cavidade abdominal
- abaixo do Diafragma
- um de cada lado da coluna vertebral
- sobre cada Rim: uma Glândula Adrenal ou 
Suprarrenal
- revestidos por: fáscia renal + cápsula adiposa + 
cápsula fibrosa
- Córtex Renal



- Medula Renal
- Pirâmides Renais
- Cálices Menores
- Cálices Maiores
- Pelve Renal

- Funções:
- Filtrar o Sangue
- Regular a Pressão Arterial
- Produz Eritropoietina
- Regular o pH do Sangue
- Participa do metabolismo do Cálcio







(UEMG-2008) Observe, abaixo, o esquema de um sistema 
funcional humano. Utilizando as informações desse esquema e 
outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, NÃO 
está correto afirmar que 
a) o sistema atua na regulação da pressão sanguínea. 
b) o órgão que filtra o sangue produz o hormônio antidiurético.. 
c) pela artéria renal, o sangue provém do coração, rico em 
excretas.
d) a presença de glicose no ureter pode indicar disfunção 
pancreática.



(PUC - RJ) Para considerarmos um exame de urina 
como normal, em um indivíduo da espécie humana, 
devemos encontrar nesta urina somente as seguintes 
substâncias: 
a) água, ureia e proteína. 
b) água, açúcar e proteína. 
c) água, açúcar e ureia. 
d) água, amônia e açúcar. 
e) água, ureia e sais..



• Néfron: a unidade de filtração renal
–Cerca de 1 milhão por Rim
–Cápsula renal (Cápsula de Bowman)
–Glomérulo renal (Glomérulo de Malpighi)
–Que juntos formam o Corpúsculo Renal!!!
–Túbulo Néfrico

• Túbulo Contorcido Proximal
•Alça Néfrica (Alça de Henle)
• Túbulo Contorcido Distal
•Ducto Coletor









• Ureteres
• Ductos que conduzem a urina da Pelve Renal à Bexiga 

Urinária
• São dois!!
• Camada mucosa interna
• Camada intermediaria de Músculo Liso (movimentos 

peristálticos)
• Camada externa fibrosa



• Bexiga Urinária
–Bolsa de parede muscular (Músculo Liso)
–Cavidade Pélvica atrás da Sínfise Púbica
–ARMAZENAMENTO
–300 mL









• Uretra
–Ducto que comunica a Bexiga Urinária com o meio externo

– É uma só!!
–Feminina 

• +ou- 3 cm 
• Exclusiva do Sistema Excretor
•O Ostíolo fica na superfície do Pudendo Feminino



–Masculina
• Tamanho variável
• Comum aos Sistemas Excretor e Reprodutor
•Uretra Prostática: Ductos ejaculatórios (Líquido Seminal) 

+ Ductos Prostáticos (Líquido Prostático)
•Uretra Membranosa: envolvida por um anel de músculo 

estriado esquelético (Diafragma Urogenital) = controle 
voluntário da micção

•Uretra Esponjosa: percorre o corpo esponjoso do pênis 
(Ductos das Glândulas Bulbouretrais)



(UEL-PR) Considere as listas a seguir referentes às estruturas e funções do 
sistema excretor humano.
I. Néfron II. Bexiga III. Uretra IV. Ureter
a) Condução de urina para o meio externo.
b) Produção de urina.
c) Armazenamento de urina.
d) Condução de urina até o órgão armazenador.
Assinale a alternativa que associa corretamente cada estrutura à sua 
função.
a) Ia, IIb, IIIc, IVd.
b) Ib, IIc, IIIa, IVd..
c) Ib, IId, IIIc, IVa.
d) Ic, IIa, IIId, IVb.
e) Id, IIc, IIIb, IVa.



(UFSC) Cada ureter conduz a urina:
a) do rim à bexiga..
b) da bexiga ao meio externo.
c) da bexiga ao rim.
d) da pelve renal aos cálices.
e) dos cálices às pelves renais.



Imagine que você foi ao médico e ele observou a 
presença de cálculos renais na região dos ureteres. 
Até serem eliminados, esses cálculos passarão por 
quais partes do sistema urinário?
a) Rim e bexiga.
b) Bexiga e uretra..
c) Rim, bexiga e uretra.
d) Ureter e uretra.



A reabsorção de água pelos rins é controlada 
hormonalmente. Esse hormônio atua nos túbulos néfricos
e nos ductos coletores, aumentando sua capacidade de 
reabsorção de água quando nosso organismo necessita 
dessa substância.
Marque a alternativa que indica corretamente o nome 
desse hormônio.
a) Testosterona.
b) Estrogênio.
c) Oxitocina.
d) Vasopressina.
e) Somatotrofina.



• A Fisiologia do Sistema Excretor e a formação da 
Urina
–Uma das funções dos Rins é filtrar o sangue
–Ureia, sais, ácido úrico e outras substâncias que estejam 

em excesso, bem como a água
–Artéria Renal
–Arteríolas Aferentes
–Cápsula Renal
–Glomérulo Renal
–Arteríolas Eferentes
–Capilares Peritubulares / Vênulas / Veia Renal







• A Formação da Urina
–Filtração Glomerular

•Artéria Renal
•Arteríolas Aferentes
•Glomérulo Renal
• Pressão
• Saída de líquido sanguíneo para a Cápsula
• Filtrado Glomerular ou Urina Inicial
•Água, Ureia, Sais, Glicose, Aminoácidos... Moléculas 

pequenas e sem células
•Volume Diário



–Reabsorção Renal
–Túbulo Contorcido Proximal

»Rodeado por um malha de capilares sanguíneos 
oriundos da Arteríola Eferente

»Água, Glicose, Aminoácidos, Sais e Vitaminas



–Alça Renal
»Água na parte Descendente
»Sais na parte Ascendente

–Túbulo Contorcido Distal
»Secreção de Potássio
»Influência dos Hormônios ADH e Aldosterona

–Tubo Coletor
»Água e Ureia, principalmente
»Influência dos mesmos Hormônios



(UFPE) O sangue, nos mamíferos, é filtrado a nível 
da(os): 
a) cápsula de Bowman.. 
b) túbulos contornados proximais.
c) túbulos contornados distais.
d) alça de Henle.
e) ductos coletores.



• A Regulação da função Renal


