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Fala, galera do Me Salva! Não deve ser novidade para vocês que a Zoologia é a área da
Biologia que se dedica ao estudo dos animais. Mas talvez vocês ainda não saibam que dentro
dessa grande área existem ramos. Como assim? Bom, um zoólogo que escolhe umadeterminada
espécie para estudar, pode se dedicar a aspectos específicos dela, como, por exemplo, sua
classificação taxonômica ou então quais os hábitos alimentares desta espécie. Geralmente são
estudos bem específicos. Se, hoje em dia, sabemos o que sabemos sobre os animais e suas
características é graças aos biólogos que se dedicam a isso. Um viva a eles!
Por outro lado, a Zoologia Comparada não deixa de ser o e studo dos animais, mas a
diferença aqui é a sua abrangência. Como o próprio nome diz, ela se dedica a um estudo
comparado entre os mais diversos grupos animais e não apenas a um determinado grupo ou
espécie. É através dela que conseguimos perceber que, mesmo apresentando as mesmas
necessidades básicas, os animais arranjaram formas diferentes para lidar com elas. Mas não
podemos pensar nesses aspectos sem recorrer à evolução. Afinal, como já disse umsenhorzinho
famoso, Theodosius Dobzhansky, “Nada na Biologia faz sentido exceto à luz da evolução”.
Mas não se assustem! Essa apostila continua sendo de Zoologia Comparada! Apenas
precisamos contextualizar algumas coisas para tudo ficar claro e podermos dar continuidade,
certo? Então, a base da evolução é a de que todos os organismos descendem de um ancestral
comum e que, ao longo do tempo, foram sofrendo modificações e seleção natural, até chegar
onde estão hoje e como os conhecemos. A partir da ideia de ancestralidade comum, fica
evidente que as necessidades dos animais vão ser semelhantes em diversos aspectos, como
respirar e excretar, por exemplo. Entretanto, a forma como eles enfrentam esses problemassão
muito variadas. Isso está relacionado com a história evolutiva de cada grupo, que inclui
diferentes ambientes e pressões seletivas. Pense por exemplo em uma esponja do mar, que é
um animal aquático e séssil (preso ao substrato) e em um cachorro, terrestre e todo serelepe.
Eles não vão realizar suas necessidades da mesma forma, né?
Então, a evolução não se deu da mesma forma em todos os animais. A partir disso,
alguns organismos desenvolveram estruturas consideradas mais complexas, enquanto outros
mantiveram características consideradas mais primitivas. E isso se aplica, então, na forma como
os diferentes grupos realizam suas funções. Mas cuidado, é importante não confundircomplexo
com mais ou menos evoluído. Um animal com estruturas mais complexas não é mais evoluído
do que um animal mais simples. Se ambos estão vivos até hoje é porque estão bem adaptados
e vivendo muito bem. Além disso, um mesmo animal pode apresentar estruturas mais
complexas relacionadas com uma determinada função e mais simples relacionadas a outra.
Visto isso, entendemos a relação entre evolução e zoologia comparada, e a importância
dela para compreendermos as diferenças existentes hoje. Iremos aprofundar melhor cadauma

dessas necessidades básicas e como elas são atendidas em cada grupo animal. Porém, é
importante não esquecer que, apesar de estudarmos elas separadas, elas estão relacionadas
entre si e todas precisam existir e funcionar direitinho para a sobrevivência dos organismos.
Vamos lá, então?

R EPR O DUÇÃO

Começaremos com a reprodução. É através dela que são gerados novos descendentese
as características são passadas adiante. No caso de humanos, aposto que toda mãe adora ouvir
“ela é a sua cara”, não é mesmo? E não é que seja literalmente a cara da mãe, isso significa
apenas que aquelas características foram passadas para a prole e apareceram fenotipicamente.
Mas e como isso ocorre? É o que veremos agora.
O primeiro tipo de reprodução que encontramos é a assexuada, que é aquela em que
não há acasalamento e, por isso, os descendentes gerados serão idênticos ao progenitor, ou
seja, clones, caso não ocorram mutações. Sendo assim, esse tipo de reprodução tem como
vantagem a rapidez, já que em um curto período de tempo pode haver um aumento significativo
da população, e também não há gasto de energia na procura por parceiro sexual, podendo ser
investida em outras funções. Porém, como principal desvantagem, é reduzida a variabilidade
genética, pois toda a prole nasce igual. É a partir da variabilidade que as espécies conseguem
lidar com mudanças do ambiente e, sem ela, existe o risco de extinção se ocorrer grandes
mudanças no habitat. Ocorre em muitos animais invertebrados.
Existem três principais formas de reprodução assexuada encontradas nos animais e são
elas: brotamento, na qual a prole é gerada por crescimento ou brotamento, a partir do corpo
do animal antigo. O exemplo mais clássico desse tipo é o das esponjas; regeneração ou
fragmentação, que é quando o animal se parte, espontaneamente ou por acidente e cada
fragmento origina um novo ser vivo, como é o caso das estrelas-do-mar; por fim, a
partenogênese, que é o desenvolvimento de uma prole de ovos não fecundados. Esse último
tipo ocorre em artrópodes, como as abelhas, e também em alguns vertebrados, como peixes,
anfíbios e répteis, e pode apresentar algum tipo de comportamento sexual.
A reprodução sexuada, por sua vez, se dá através do encontro de duas células gaméticas,
que nos animais são chamadas de óvulo e espermatozoide. São células haplóides e se formam
a partir da meiose. É o tipo de reprodução encontrada na maioria das espécies e isso pode ser
explicado pela sua principal vantagem evolutiva: a de gerar descendentes com variabilidade
genética! E como se dá essa diversidade? Bom, durante o processo de divisão celular que irá
formar os organismos, podem ocorrer dois eventos: a recombinação entre os cromossomos
homólogos, conforme é mostrado na Figura 1, e a distribuição independente dos cromossomos.

FIGURA 1: ESQUEMA DE RECOMBINAÇÃO GENÉTICA, MECANISMO QUE GARANTE A VARIABILIDADE.

Como nem tudo são flores, esse tipo de reprodução também possui desvantagem.Nesse
caso, é a perda de tempo e recursos energéticos que são investidos na busca por parceiros
sexuais. Mas ainda vale a pena, já que garante a diversidade genética. Ela consiste em três
passos essenciais: a gametogênese, que é a fase inicial de produção dos gametas; o
acasalamento, que é o momento em que os dois gametas se encontrarão, e por fim, a
fertilização, que é o momento de fusão dessas duas células gaméticas, gerando,
posteriormente, o embrião diploide. A fertilização pode ser feita de duas maneiras: externaou
internamente. A externa ocorre em ambiente aquático, já que a água facilita o encontro dos
dois gametas, que são simplesmente liberados no meio. Já animais que vivem em ambiente
terrestre não podem contar com esse encontro, pois não há meio líquido. Por is so, a liberação
dos espermatozóides é feita diretamente no aparelho reprodutivo da fêmea.
Existem ainda espécies que são hermafroditas, ou seja, o mesmo organismos é capazde produzir
óvulos e espermatozoides. Um exemplo clássico é a minhoca, mas além del a também podemos
citar vermes parasitas, como a tênia. E qual a vantagem evolutiva disso? No caso das tênias,que
vivem sozinhas dentro do hospedeiro, é muito difícil encontrar parceiro sexual, e, dessa forma,
ela consegue fertilizar os próprios ovos. Mas se é vantajoso, então porque todos os animaisnão
são hermafroditas? De novo a história da variabilidade genética, a grande chave da reprodução!!

SUST E NT AÇ ÃO E L O C O MO ÇÃO

Acabamos de ver que sem reprodução não estaríamos aqui, certo? Outra das
necessidades que todos os animais possuem é a de se sustentar e se locomover. Parapensarmos
sobre isso, trago um exemplo bem simples, mas bem didático. Pensem em uma bonecade pano
e em vocês tentando deixá-la em pé. Não dá, né? Ela não fica parada. E isso acontece, porque
ela não tem estruturas internas que lhe deem sustentação. E é a partir daí, que começamos a
entender a importância e a necessidade de um esqueleto.

O esqueleto serve para dar forma e sustento ao corpo e, além disso, dá apoio aos
músculos, o que torna possível o movimento e, claro, a locomoção. Mas como tudo na biologia,
não é tão simples assim! Existem diferentes tipos de esqueletos dentre os grupos animais, já
que eles possuem necessidades iguais, mas soluções diferentes para elas, lembram? Ex istem
diferentes formas pelas quais os animais se deslocam no meio em que vivem: pode sernadando,
saltando, voando… Seja qual for ela, permite a realização de atividades essenciais, como a
captura de alimentos e a fuga de predadores.
E quais são essas variedades de esqueletos que podemos encontrar? O primeiro tipo é
o hidrostático. Esse esqueleto não apresenta estruturas ósseas e ocorre em muitos
invertebrados, geralmente, de corpo mole, como: Cnidários, Nematelmintos e Anelídeos. Na
cavidade corporal, o celoma, que parece estar vazio, há a presença de líquido e é justamente
pela pressão exercida por ele em conjunto com os músculos que ocorre a remodelação docorpo
desses animais, dando sustento. Dessa forma, também é produzido o movimento. Figura 2.

FIGURA 2: REPRESENTAÇÃO DE UM ESQUELETO HIDROSTÁTICO DE UM ANELÍDEO.

O segundo tipo é o exoesqueleto. Como o nome diz, ele é um esqueleto externo ao
corpo. Podemos encontrá-lo em Artrópodes, com composição de quitina, um polissacarídeoque
confere resistência e flexibilidade ao mesmo tempo. Por causa do exoesqueleto, os animais
desse filo realizam a ecdise, que é o processo de muda desse esqueleto. Se vocês lembrambem
das aulas de Zoologia, sabem que é um processo que ocorre de tempos em tempos e é essencial
para que o animal possa aumentar seu tamanho nesse tempo em que está sem. Como eles só
crescem durante o período em que estão sem o exoesqueleto, podemos concluir que ele é um
fator limitante ao tamanho desse grupo e, em parte, é por isso que não conseguem atingir
grandes tamanhos. Já imaginaram uma barata gigante?? Além do exoesqueleto de quitina,
existem os formados por Carbonato de Cálcio (CaCO 3 ), que é o caso dos corais e dos moluscos.
Esse último grupo ainda apresenta nácar, uma matéria orgânica, na composição do seu

esqueleto. Por fim, o que talvez seja novidade para alguns, é que as tartarugas tambémpossuem
exoesqueleto. Sim! O que a gente chama de “casinha da tartaruga” é a junção da carapaça com
o plastrão, um exoesqueleto.
Outro tipo de esqueleto e talvez o mais familiar para nós, é o endoesqueleto. É o tipo
de esqueleto encontrado em nós humanos e nos outros Vertebrados. Ele fica dentro do corpoe
é formado por ossos e/ou cartilagem e articulações, que sãos as estruturas que fazem a conexão
entre um osso e outro. Mas o grupo dos Vertebrados é muito grande e diverso e, por isso, o
endoesqueleto não é exatamente igual em todos esses animais. Existem adaptações para cada
hábito de vida e ambiente em que eles vivem. Exemplos disso são as ad aptações que
encontramos nas patas dos anfíbios para facilitação do salto. O mesmo se aplica ao esqueleto
das aves, que é modificado para o voo e no das cobras, que não possuem membros e rastejam.
Equinodermos também possuem um endoesqueleto formado por pl acas calcárias e flexíveis.
Por fim, há um meio de sustentação que não está relacionado com um esqueleto
propriamente dito e é encontrado nos Platelmintos. Eles apresentam uma massa gelatinosa, a
mesogléia, que preenche o espaço entre os órgãos e exerce pressão. Parecido comomecanismo
do esqueleto hidrostático, lembram? Mas nesse grupo, ainda há o importante papel realizado
pelas fibras musculares, que, por serem entrelaçadas e bem desenvolvidas, dão sustento ao
corpo e permitem o movimento.

DIGESTÃO

Agora já sabemos como o corpo dos animais é sustentado e de que forma realizam alguns de
seus movimentos. Mas será que tudo isso seria possível se nosso corpo não tivesse mecanismos
que nos dessem energia para tal? Provavelmente não faríamos tudo o que fazemos. E o mesmo
se encaixa para os outros grupos animais. A energia é a base para todas as funções. E da onde
ela vem? Bom, ao ingerirmos um alimento, estamos ingerindo quantidades e variedades de
nutrientes. Muitos desses nutrientes não são sintetizados pelo corpo e chegam nele na forma
de moléculas maiores e complexas e, por isso, precisam ser quebradas para conseguiremchegar
às nossas células. E é aí que entra a digestão: é o processo da quebra dos alimentos em partes
menores.
Que todos os organismos precisam se alimentar para conseguir nutrientes já sabemos,
mas isso não se dá da mesma maneira em todos eles. Existem diferentes formas pelas quais
ocorre a digestão. A mais simples delas é a chamada digestão intracelular, que como o nome
diz, ocorre totalmente dentro das células. Ela ocorre pelo englobamento das partículas, por
fagocitose ou pinocitose, para o interior da célula, como mostra a Figura 3. Lá dentro, elas são
digeridas por enzimas liberadas pelos lisossomos. Ocorre em Protozoários (que nãosãoanimais)
e Poríferos. Nesse segundo grupo, as células responsáveis por essa função são chamadas de
coanócitos.

FIGURA 3: REPRESENTAÇÃO DA FAGOCITOSE DE PARTÍCULAS DE ALIMENTO NO PROCESSO DE DI GESTÃO.

Um segundo tipo de digestão encontrada nos animais é a extra e intracelular. Sim, é
isso mesmo! É um processo digestivo dividido em duas etapas: a primeira é a extracelular, na
qual as partículas são parcialmente digeridas na cavidade digestiva e, em seguida, ocorre a
segunda etapa, que é a intracelular, ou seja, dentro das célul as. É encontrada em Cnidários,
Platelmintos, Nematelmintos e Moluscos.
Há ainda, a digestão extracelular, que como é de se imaginar, ocorre totalmente fora
das células. Isso só foi possível com o surgimento de estruturas mais complexas, ou órgãos,
especializados para tal função. É considerada uma vantagem evolutiva, pois possibilitou a
ingestão de maiores variedades de alimentos.É encontrada em Anelídeos e em todos os
Vertebrados.
Por fim, existe um tipo de digestão peculiar presente nas aranhas: a digestão
extracorpórea. Esses animais liberam enzimas no corpo de suas presas, que vão sendo digeridas
e, assim, conseguem ser sugadas. A digestão é concluída extracelularmente no tubo digestivo.
Existem animais que apresentam o tubo digestivo incompleto, ou seja, formado por
apenas uma abertura. É o caso de Cnidários e Platelmintos. Já os outros grupos animaispossuem
o tubo digestivo composto por duas aberturas, a boca e o ânus, sendo considerado completo.
Esses últimos podem, ainda, ser classificados de acordo com a origem dessas estruturas. Mas
para que tanta classificação? Porque estamos falando de Biologia! Então, todos os animais
passaram pelo estágio embrionário e, nele, pela fase de gastrulação. Nessa fase, há o
blastóporo: uma abertura, que, posteriormente, irá originar a boca ou o ânus. Em Equinodermos
e Cordados, o blastóporo origina o ânus e, por isso, são chamados de deuterostomados. Já nos
outros grupos, o blastóporo origina a boca e são chamados de protostomados.
É importante compreender que mesmo entre espécies do mesmo grupo, como por
exemplo, Vertebrados, existem hábitos diferentes e isso influencia na formacomoessesanimais
realizam suas funções. Estamos falando das adaptações, lembram delas? Em mamíferos,
existem animais carnívoros, como os leões, e herbívoros, como as vacas. Sendo assim, há
diferenças no sistema digestivo desses grupos. Em carnívoros, que ingerem basicamente
proteínas, o tubo digestivo é mais simplificado, já que são estruturas de fácil digestão. Já em
herbívoros, que se alimentam de vegetais, que possuem parede celular de celulose, a digestão

é um pouco mais complexa. Isso porque, a celulose é difícil de ser quebrada e esses animaisnão
têm essa capacidade. Dessa forma, o seu tubo digestivo apresenta adaptações para que issoseja
possível. Há a presença de micro-organismos que quebram celulose e, além disso, em
ruminantes o estômago é composto por quatro câmaras: rúmen, retículo, omaso e abomaso.
Esse foi apenas um exemplo, existem outras adaptações do sistema digestivo, mas a função é a
mesma.

C IR C UL AÇÃO

Outra necessidade básica que todos os animais possuem é a de circulação. Mas vocês já
se perguntaram porque isso é preciso? Acabamos de ver que as células precisam receber
nutrientes, resultantes do processo de digestão, para realizar suas funções. E, como todo
metabolismo, esse também gera resíduos que precisam ser eliminados das células. Isso só é
possível porque as células estão imersas em meio líquido e é aí que entra o Sistema Circulatório!
Sua principal função é, então, a de transporte de substâncias. E não apenas de nutrientes
e resíduos, mas também de hormônios, gases respiratórios, células sanguíneas, como as
hemácias, e também células do sistema imune, como os monócitos. Para que esse transporte
seja possível, o sistema circulatório é formado por um órgão propulsor, o coração; um fluído
extracelular, que pode ser a hemolinfa ou o sangue; e por fim, de vasos condutores.
Existem animais que não possuem esse tipo de sistema. Mas como eles vivem, já que
ele é essencial? Esse transporte, de fato, é necessário, mas lembram das soluções diferentesem
cada grupo? O contexto mudou, mas a ideia não. Bom, em organismos mais simples, como é o
caso de alguns invertebrados marinhos, esse sistema não faz falta. Isso porque, geralmente,
possuem o corpo pequeno e achatado, e esse formato faz toda a diferença, já que permite um
fácil contato da superfície do corpo com o meio e, assim, ocorre a difusão desses nutrientes,
resíduos e todo o resto. E, ainda por cima, conseguem manter taxas metabólicas elevadas.Legal,
né? Em outros invertebrados, que não possuem sistema circulatório, mas são maiores, essa
condição impossibilita um elevado metabolismo e, por isso, existe a tendência de seremanimais
mais lentos e, até mesmo, fixos ao substrato, como é o caso das esponjas do mar.
Com o aumento do corpo dos animais e o surgimento de atividades mais complexas, se
fez a necessidade de sistemas circulatórios diferentes. Principalmente porque os músculos
consomem muita energia, ou seja, nutrientes, e com isso, também elimina muitos resíduos.
Além disso, tecidos e órgãos não são capazes de sintetizar seus próprios nutrientes e, então,
precisam ser abastecidos.
Como tudo, o sistema circulatório também se diferencia nos grupos animais. Existem
espécies que possuem sistema circulatório aberto, que é o caso de Artrópodes e alguns
Moluscos. Nesse tipo de circulação, o fluído extracelular é a hemolinfa, que é incolor e, pela
pressão exercida pelo coração, é impulsionada para as regiões do corpo, através dos vasos.
Porém, em algum momento, esse fluído vai sair dos vasos e escoar livremente pelos tecidos.
Depois retorna para o coração. Devido a essa característica de ser aberta, há pouca pressão e,

com isso, a hemolinfa não consegue atingir grandes distâncias, sendo uma circulação lenta e
limitante no tamanho desses animais.
Já na circulação fechada, o fluído é o sangue e circula apenas dentro dos vasos. Há a
presença de capilares, que são vasinhos finos, por onde ocorre a troca entre o fluído e os
tecidos. Foi uma vantagem evolutiva que apareceu, pois permitiu animais de tamanhosmaiores
e com maiores taxas de metabolismo. É encontrado em Anelídeos, Vertebrados e Cefalópodes,
um grupo de Moluscos. Nesse tipo de circulação, podemos encontrar ainda d iferenças. A
primeira é a circulação simples. Simples por quê? Porque passa apenas uma vez pelo coração
dos animais que a possuem. Nesse caso, o coração entra em contato apenas com sangue venoso,
ou seja, aquele sangue rico em gás carbônico (CO 2). É encontrada em animais que possuem
brânquias, como peixes e anfíbios larvais. O sangue é bombeado para as brânquias, onde é
oxigenado, e de lá é bombeado para as outras partes do corpo, retornando, por fim, ao coração.
Já na circulação dupla, como o nome sugere, o sangue passa duas vezes pelo coração, já que é
separado em dois circuitos: a circulação pulmonar, que leva o sangue até o pulmão, e a
circulação sistêmica, que leva o sangue para o restante do corpo. Dessa forma, o coração recebe
sangue venoso e sangue arterial, que é o rico em oxigênio. Encontramos esse tipo de circulação
em de anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos. Ela pode ser dividida, ainda, em circulação
incompleta, que é caracterizada pela mistura do sangue venoso com arterial e ocorre em
anfíbios e répteis, e em circulação completa, que ocorre nas aves e mamíferos e não há a
mistura dos dois tipos de sangue, devido ao coração desses animais possuírem quatro câmaras
completamente separadas umas das outras.

RESPIRAÇ ÃO

Agora pensemos em um animal aquático, como um peixe, e em um animal terrestre,
como um cavalo. Os dois respiram, certo? Sim, mas como veremos, por mais que o objetivo seja
o mesmo, a forma pela qual se dá é diferente. Então porque é necessário respirar? Para realizar
troca de gases. As células animais precisam de oxigênio para produção de energia e o obtém do
ambiente. Nesse processo de obtenção de energia, chamado de respiração celular, se temcomo
produto o gás carbônico, que por ter alguns efeitos tóxicos no organismo, precisa ser eliminado.
Essa obtenção e eliminação dos gases com o meio é feita por difusão.
O meio em que o animal vive, ar ou água, influencia diretamente na maneira como vão
ocorrer essas trocas. Isso porque em ambiente terrestre há mai or disponibilidade de oxigênio
que no ambiente aquático e, além disso, se difunde mais rápido e, com isso, requer menosgasto
de energia. Fatores como temperatura e altitude influenciam na quantidade de oxigênio
disponível. Águas mais quentes apresentam menores porcentagens de oxigênio, dificultando
mais ainda a respiração dos animais que ali vivem. Isso porque, em geral, são animais
ectotérmicos, ou seja, regulam suas taxas metabólicas de acordo com a temperatura do
ambiente. Se a temperatura aumenta, o mesmo ocorre com o metabolismo e, com isso, a
necessidade de respirar. Mas como respirar mais em um meio que possui menos oxigênio

disponível? Complicado, né? Em ambientes mais altos a quantidade desse gás tambémé menor,
afetando animais de respiração aérea. É por isso que, quando jogadores de futebol vão jogarem
algum lugar de maior altitude, é necessário um treino adaptado, pois é mais difícil respirar
nesses locais.
Agora que vimos fatores que influenciam e limitam as trocas gasosas, vamos entender
as adaptações que os animais encontraram para lidar com elas. Anfíbios larvais e alguns insetos
possuem brânquias externas, que tem como vantagem a maximização da área de superfície,
facilitando a difusão. Porém, por serem expostas, são vulneráveis a lesões e ataques de
predadores. Com isso, uma vantagem evolutiva foi o aparecimento de brânquias internas.
Nesse caso, a estrutura morfológica das brânquias é o que facilita a difusão. Elas são formadas
por muitos filamentos, branquiais e lamelas, que, juntos, diminuem a distância de difusão.Além
disso, o fato da água fluir unidirecionalmente e haver um fluxo contra-corrente, tambémfacilita
o processo respiratório. É encontrada em todos os peixes, muitos moluscos e artrópodes.
Os insetos apresentam respiração traqueal, que consiste em túbulos ramificados
preenchidos por ar e encontrados em todos os tecidos corporais. Esse sistema possui uma
grande área superficial, o que facilita as trocas gasosas. Através dos espiráculos há conexãocom
o ar. Essas estruturas podem se abrir, realizando as trocas, e fechar, para evitar grandes perdas
de água. Nesses animais, esse sistema está intimamente relacionado com o sistema circulatório,
já que os dois são realizados pelas mesmas estruturas.
Com a conquista do ambiente terrestre, evoluíram os pulmões, que possuem grandes
áreas de superfície. Isso porque são estruturas divididas e apresentam a capacidade de se inflar
e desinflar, caracterizado como o processo de ventilação pulmonar. Anfíbios, répteis, aves e
mamíferos apresentam respiração pulmonar. Mas claro que cada grupo possui adaptações
específicas para seu hábito de vida. Os anfíbios também apresentam respiração cutâneaquando
estão em ambiente úmido, e seu pulmão é saculiforme. Já os répteis apresentam um pulmão
um pouco mais desenvolvido, com dobras internas, que aumentam a capacidade respiratória.
As aves possuem pulmões menores que os dos mamíferos e junto a eles uma adaptação
interessante: os sacos aéreos! Eles estão conectados aos pulmões e atuam movendo o ar de
acordo com a diferença de pressão. Nos mamíferos, o pulmão é grande e apresenta alvéolos,
pequenas bolsas que auxiliam no processo respiratório. Até mesmo mamíferos aquáticos,como
baleias, possuem pulmões e precisam ir a superfície para respirar!
Mas e vocês já ouviram falar nos peixes pulmonados? Como assim, são peixes e
respiram por pulmões? Isso é possível? Eles são peixes, sim, e vivem em ambiente aquático,
animais que respiram por brânquias, quando há água. Porém possuem estruturas pulmonares
primitivas e as utilizam quando não há água como recurso. É uma novidade e vantagemevolutiva
importante que nos ajuda a entender o processo de surgimentos dos pulmões em outrosgrupos
animais.
Por fim, existem animais mais simples, que não possuem estruturas especializadaspara
a realização de trocas gasosas. Eles realizam, então, essa função totalmente por difusão através
das células do corpo, que estão em contato direto com o meio. É o tipo de respiração que
encontramos em Poríferos e Cnidários. Já em Platelmintos, Nematelmintos e Anelídeos,onde já
existe tecidos de revestimento, a respiração é chamada de cutânea.

FIGURA 4: TIPOS DE APARELHOS RESPIRATÓRIOS DOS DIFERENTES GRUPOS ANIMAIS.

EXCREÇÃO

Vocês já repararam que as lágrimas e o suor possuem um gosto salgado? O sangue
também. Isso tem relação com a composição dos fluídos que percorrem nosso corpo. Ela deve
se manter constante, dentro de certos limites e é aí que entra o sistema excretor. Ele é
necessário para manter a homeostase do corpo, ou seja, o equilíbrio interno. Além de manter
os níveis de sais e água, esse sistema é responsável por eliminar resíduos e produtos do
metabolismo, que não podem ficar no corpo por, muitas vezes, serem tóxicos. Esse processo
pode ser mais simples ou um pouco mais complicado, dependendo do ambiente em que vive o
animal.
Do metabolismo podem ser gerados diversos produtos finais. Entre eles, água e dióxido
de carbono, que são de fácil eliminação. Das proteínas são gerados produtos nitrogenados, que
são mais difíceis de serem excretados. Um deles é a amônia, que é super tóxica para o
organismo. Por ser altamente solúvel em água, exigindo gasto de água e de fácil difusão,animais
aquáticos conseguem eliminá-la facilmente. É o caso de muitos invertebrados marinhose peixes
ósseos, que são chamados de amoniotélicos. Já nos outros animais, como os terrestres e alguns
aquáticos, a amônia é convertida, no fígado, em outros produtos. Um desses produtos é a uréia,
que também é bastante solúvel em água, mas não tão tóxica. Ela ainda exige gasto de água para
ser eliminada e é o produto nitrogenado excretado por animais terrestres, como alguns anfíbios
e mamíferos, que conseguiram achar mecanismos para lidar com essa perda de água, e dos
peixes cartilaginosos. São os chamados ureotélicos. Já o outro excreta nitrogenado é o ácido
úrico, que é insolúvel em água, conservando água e sendo eliminado de forma quase sólida.
Aves e répteis, animais uricotélicos, excretam esse produto.

FIGURA 5: PRINCIPAIS EXCRETAS NITROGENADOS E EXEMPLOS DE ANIMAIS QUE OS EXCRETAM.

Animais mais simples, como Poríferos e Cnidários, não possuem um sistema
especializado para isso e, dessa forma, eliminam seus resíduos por difusão. Em Platelmin tos,
encontramos os protonefrídios, uma rede de túbulos distribuídos pelo corpo e que apresentam
na extremidade as células-flama. Nessas células existem cílios, que, ao baterem, empurram o
fluido filtrado para o poro excretor. Nos Anelídeos temos os metanefrídios. Esse órgão excretor
é formado por uma estrutura semelhante a de um funil, que possui uma abertura, o nefróstoma.
No fim do tubo, há o nefridióporo, aberto para fora do corpo do animal, por onde ocorre a
excreção. Em Artrópodes, encontramos diferentes mecanismos de excreção. Um deles são os
túbulos de malpighi, dos insetos, que possuem conexão direta com o intestino desses animais,
sendo os excretas eliminados pelo reto. Há ainda as glândulas coxais, que como o nome sugere,
são encontradas na bases das pernas dos aracnídeos. Por fim, nesse grande grupo ainda
encontramos, nos crustáceos, as glândulas verdes ou antenais, que se abrem para o exterior
por um poro na extremidade da antena.
Nos Vertebrados, os rins são os órgãos excretores. Sua unidade funcional é o néfron e
apresenta diferenças entre os grupos. Há o pronefro, que é o mais simples, não apresenta
glomérulos e é funcional apenas nos animais Ciclostomados. Já em peixes e anfíbios,
encontramos o mesonefro, que já apresenta alguns glomérulos, com cápsula de Bowman,
filtradores de sangue e ainda mantém contato com celoma. Por fim, o terceiro tipo é o
metanefro, localizado na região posterior do corpo e sem mais contato com o celoma. É
formado por muitos glomérulos que filtram e reabsorvem o sangue.

FIGURA 6: TIPOS DE RINS ENCONTRADOS NOS VERTEBRADOS.

PERCEPÇÃO

Quem aqui não saliva ao sentir o cheiro de um pão quentinho recém saído do forno? Ou
ficou enjoado ao sentir o cheiro de algo podre? Nós e os outros animais percebemos e sentimos
os estímulos químicos do ambiente através de quimiorreceptores. Eles são responsáveis pela
percepção do olfato e paladar e, a partir disso, gera respostas fisiológicas e comportamentais.
Percepções mais complexas do ambiente só foram possíveis com o maior
desenvolvimento e surgimento de estruturas especializadas para tal. Isso permite que nos
localizemos em um determinado meio ou situação, através de um conjunto de sensações que
nos permitem identificar se aquele é ou não um lugar seguro, se já estivemos ali antes, se
gostamos ou não... Tudo isso depende da ação de cinco principais sentidos: visão, olfato,
paladar, tato e audição.
Sentir cheiros pode ser uma experiência agradável ou não. Já sentiram um perfume e
lembraram de alguém ou de alguma fase da vida? Provavelmente sim. E isso nos traz um
turbilhão de sentimentos. Mas biologicamente falando, essa associação que conseguimosfazer
é essencial para sobrevivência. Possibilita fugir de situações que se reconhece o perigo, evitar
comidas estragadas que fariam mal entre outras coisas. Mas até esse cheiro chegar até nosso
cérebro e lá ser feita essa conexão, há um longo caminho. Ele começa nas células olfativas
presentes na cavidade nasal. O estímulo seguirá pela ação dos neurônios. Há animais, comonós
humanos, que têm o olfato apurado, mas se guia muito mais pela visão. Já os cachorrospossuem
muitos mais receptores olfativos e, assim, apresentam olfato muito mais apurado.Basicamente,
quanto mais moléculas odorantes se ligarem aos receptores, maior será a percepção desse
estímulo. Alguns animais, como anfíbios, répteis e muitos mamíferos, possuem o órgão
vomeronasal, que, quando estimulado pelo farejo, pulsa e o fluido nasal entra em contato com

os receptores, sendo identificado por um bulbo olfatório acessóri o. É importante para a
percepção de feromônios.
Outro sentido importante é o paladar. Não tem como negar que comer e sentir alguns
gostos, como o de chocolate, é uma das melhores coisas, não é mesmo? Na maioria dos
Vertebrados, essa experiência é possível graças ao agrupamento de células quimiorreceptoras
chamadas de botões gustativos. Em animais terrestres elas se limitam apenas à boca,masalguns
animais aquáticos, como peixes, aumentam sua sensibilidade gustativa apresentando -as
externamente. Se observarmos nossa língua, podemos perceber pequenas bolinhas, as papilas
gustativas. O processo de gustação ocorre nas proteínas receptoras dos botões gustativos e a
resposta que se tem varia de acordo com o gosto do alimento ingerido. Todos os sentidos são
conectados e podemos observar isso quando ficamos gripados e com o nariz congestionado,
dificultando sentirmos o gosto das coisas.
Outra forma de sentir e perceber o ambiente ao redor é através de mecanorreceptores.
A pele é um órgão cheio desses receptores, já que é o que mais está em contato com o meio e
estímulos. Existe uma grande variedade de receptores táteis responsáveis por obter
informações sobre os objetos que encostam ali e suas características. Esses mecanorreceptores
também estão em músculos, tendões e ligamentos, regulando o controle da postura e dos
movimentos.
Agora pensem na música preferida de vocês ou na voz da pessoa que vocês gostam. É
um prazer ouvir esse som, certo? Percebemos esses estímulos, graças a capacidade do sistema
auditivo de converter as ondas mecânicas do som. É um sentido, que além de dar prazer, é
essencial para a comunicação entres os indivíduos, como por exemplo, na fuga de predadores.
Para isso ser possível, esse sistema é formado por estruturas especializadas. Junto a el as, há a
presença de células pilosas, que são mecanorreceptores e, além de atuar na audição, ajudamno
equilíbrio. Em peixes, essas células estão presentes na linha lateral, ajudando o animal a
perceber seus movimentos e os objetos ao redor, como predadore s e presas. Como na água o
som se propaga por ondas de pressão, é possível dizer que esses animais “ouvem” por sua linha
lateral.
Por fim, já pararam para pensar em como funciona a visão? Em animais mais simples, que não
possuem estruturas especializadas para enxergar, a percepção e orientação se dá pela relação
com a luz. Já em animais mais complexos, a fotossensibilidade permite informações mais
detalhadas dos objetos e, assim, maior “domínio” sobre o espaço que estão ocupando. O que é
interessante é que todo os animais, até os mais simples, reagem à luz e possuem uma famíliade
pigmentos, as rodopsinas, que permitem isso. São esses pigmentos que têm a capacidade de
absorver fótons de luz e, assim, gerar uma resposta. Porém, nem todos os animais possuem
olhos como os nossos. Dessa forma, esse processo se dá de forma diferente. Planárias, que são
Platelmintos, percebem a luz através de células fotorreceptoras presentes nos ocelos, como
mostra a figura 7.

FIGURA 7: REPRESENTAÇÃO DE UMA PLANÁRIA COM OS OCELOS, ESTRUTURAS FOTORRECEPTORAS.

Já nos Artrópodes, encontramos olhos compostos, que são capazes de fornecer
informações sobre a luminosidade e sobre o ambiente. Se observarmos mais de perto um olho
de uma mosca, por exemplo, conseguimos perceber esse olho composto. A grande diferença
entre um olho de inseto e vertebrado, é que nesse primeiro grupo o olho é formado por uma
grande quantidade de unidades ópticas, os omatídeos, que funcionam como lentes, enquanto
que no segundo grupo os olhos são compostos por uma única unidade óptica. Olhos com alta
capacidade de formação de imagens são encontrados em Vertebrados e Cefalópodes e
evoluíram de forma independentes nesses dois grupos. É um tipo de olho formado por
estruturas complexas e que atuam como câmeras fotográficas, formando as imagens em uma
superfície interna e sensível à luz.

Depois de ler essa apostila, vocês não chegaram à conclusão de que Biologia é demais?!
É incrível como existem tantas formas de vida, tão diferentes entre si, mas ao mesmo tempotão
ligadas e semelhantes em suas funções. Das mais simples às mais complexas, todas estão aí até
hoje nos mostrando que para todo problema, existe uma solução. :)

