
OSMORREGULAÇÃO

AULAS 2 E 3

OSMORREGULAÇÃO NO AMBIENTE MARINHO

PEIXES:

OSMORREGULAÇÃO EM CICLOSTOMATA

OSMORREGULAÇÃO EM ELASMOBRÂNQUIOS

OSMORREGULAÇÃO EM TELEÓSTEOS



ANIMAIS MARINHOS

Concentrações de íons (mmol/kg H2O) na água do mar e nos
fluidos corporais de alguns animais marinhhos. 



Tunicados

Salpa maxima

Salpa maxima

Na – 100%

Mg – 95%

Ca – 96%

K – 113%

Cl – 102%

SO4 – 65%



Concentrações dos principais solutos 
(mmol/L) na água do mar e no plasma 

sangüíneo de alguns ciclóstomos



Myxine glutinosa

Ciclostomata Myxinoidea

FEITICEIRA

• Únicos vertebrados isosmóticos e isoiônicos em relação à água do mar
(comportamento osmótico = invertebrados marinhos)

• São estritamente marinhos - ESTENOALINOS



Concentrações dos principais solutos (mmol/L) na água do 
mar e no plasma sangüíneo de alguns ciclóstomos

As lampréias, de água doce ou marinhas, tem concentração osmótica 
em torno de 1/4 a 1/3 da água do mar.



Lampetra fluvialitis

Petromyzon marinuz

A lampréia marinha é EURIALINA e ANÁDROMA, pois migra 
para a água doce para a reprodução.



Latimeria

Raja

Squalus

ELASMOBRÂNQUIOS

CELACANTO



Concentrações dos principais solutos (mmol/L) 

na água do mar e no plasma sangüíneo de  

elasmobrânquios e celacanto

Hipoiônicos 
para Na e K

Isosmóticos em 
relação à AM

UREOCONFORMAÇÃO



Osmorregulação em elasmobrânquio marinho



[uréia] ~ 100X mamíferos

Os efeitos deletérios da uréia são 
antagonizados por compostos 
metilados: TMAO, betaína e 

sarcosina.
URÉIA : TMAO = 2 : 1

OCORRE REABSORÇÃO DE URÉIA E TMAO NOS RINS 

95% DA URÉIA É REABSORVIDA



Modificação do filtrado nos túbulos renais 
de elasmobrânquio marinho. 

GFR=taxa de filtração glomerular.

Urina 
hiposmótica

Morfologia geral do néfron de um 
elasmobrânquio



GLÂNDULA 
RETAL

SECREÇÃO ATIVA 
DE Na E Cl



Junções de oclusão





EXCREÇÃO DE SAL ATRAVÉS DA GLÂNDULA RETAL 
A excreção de sal através da 

glândula retal de tubarões é 

dirigida pela secreção de Cl-

O cloreto é importado para 

dentro da célula através do co-

transportador Na+/K+/2Cl- e 

escapa através de canais de 

cloreto. O processo é sensível a 

hormônios, como o peptídeo 

intestinal vasoativo (VIP).

A excreção de Na+ se dá por 

transporte paracelular, dirigido 

pelo potencial eletroquímico 

transepitelial.

Na+

Na+



Não é possível exibir esta imagem no momento.

Elasmobrânquios 
de água doce

Não é possível exibir esta imagem no momento.

Potamotrygon

As concentrações de solutos 
no sangue da arraia-lixa 

amazonense são 
semelhantes às de um 
teleósteo dulcícola.



OSMORREGULAÇÃO

OSMORREGULAÇÃO EM PEIXES TELEÓSTEOS



Carassius auratus

Opsanus pardus

Dulcícola
[CO] ambiente = 2 mOsm/Kg
[CO] sangue = 259 mOsm/Kg

HIPERREGULADOR

Marinho
[CO] ambiente = 1000 mOsm/Kg
[CO] sangue = 392 mOsm/Kg

HIPORREGULADOR



Teleósteo 
dulcícola

Brânquias: principal local 
para a regulação dos íons 

monovalentes (sódio e 
cloreto)

abundante e 
diluída

� Permeabilidade do tegumento:
• Escamas

• Grande quantidade de tecido 
conjuntivo próximo a superfície



Teleósteos 
marinhos

Expostos à dessecação 
osmótica: bebem água do mar

Eliminação ativa de íons 
monovalentes pelas brânquias

Incapazes de produzir 
urina concentrada



BRÂNQUIAS

AF   AF

H2O

sg

X 50

X 125

X 5000

Fotos de MEV de brânquia 
de Prochilodus lineatus



REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA 
DE CÉLULA CLORETO



Zonas de oclusão





Modelo de funcionamento da CC de teleósteos de 

água doce e marinhos



2 TIPOS DE CC NOS 
TELEÓSTEOS 
DULCÍCOLAS

células alfa: localizadas na base
na lamela,

células beta: localizadas na região
interlamelar,

São células com funções 
diferentes.



Modelo de funcionamento da CC de teleósteos de 

água doce e marinhos



FUNÇÕES DA CÉLULA 
CLORETO

Teleósteos de 
Água doce

• ABSORÇÃO: Na+ E Cl-

• REGULAÇÃO 
ÁCIDO-BASE:

Células α : secreta ácido

Células β : secreta base

• ABSORÇÃO:  Ca2+

Célula α

Célula β



REPRESENTAÇÃO 
ESQUEMÁTICA DE 
CÉLULA CLORETO 
DE TELEÓSTEOS 
MARINHOS

Junções com 

menor Ω



Modelo de funcionamento da CC de teleósteos de 

água doce e marinhos



Teleósteos 
Marinhos

As CC de teleósteos marinhos secretam 
cloreto, enquanto o sódio atravessa o 
epitélio branquial via paracelular.



PRODUÇÃO DE URINA
Teleósteo dulcícola



PRODUÇÃO DE URINA
Teleósteo marinho

Reabsorção de H2O e íons 
monovalentes pode 

continuar na bexiga urinária


