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Respiração comparada 

 

Resumo 

 

Apesar da respiração ser um processo que ocorre no interior das células, liberando a energia que garante 
a atividade do ser vivo. Este processo ocorre por difusão simples, onde o oxigênio, que está em maior 
concentração no meio externo, entra na célula e o gás carbônico, que está presente em maior concentração no 
meio interno, sai da célula para o meio. 

Ao longo da evolução, os seres vivos desenvolveram estruturas para que ocorram essas trocas gasosas, 
e de acordo com o Reino Animalia, vamos descobrir como funciona a respiração em cada filo: 

• Poríferos e Cnidários → a respiração ocorre por difusão em qualquer parte do corpo do animal, pois 
não possuem estruturas especializadas 

• Platelmintos e Nematelmintos → respiração ocorre através da pele (cutânea), indo de célula a célula, 
ou seja, respiração cutânea direta 

•   Anelídeos e Cordados (Anfíbio adulto) → respiração ocorre através da pele (cutânea), indo da 
célula, passando pelo sangue que transportará o oxigênio para as células, ou seja, respiração 
cutânea indireta 

 
Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao.php 

 

• Artrópodes (Insetos, Diplópodes e Quilópodes) → respiração por uma rede de tubos que irá 
transportar o gás até os tecidos, ou seja, respiração traqueal. OBS.: o sangue não transporta gases. 

 

 
Disponível em: http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/50028682/Trocas%20gasosas%20em%20seres%20multicelulares 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao.php
http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/50028682/Trocas%20gasosas%20em%20seres%20multicelulares
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• Artrópodes (Aracnídeos) → respiração por uma rede de tubos parecida com a tranqueal, porém com 
ramificações sobrepostas, ou seja, respiração filotraqueal 

 

• Anelídeos (Poliquetos), Artrópodes (Crustáceos), Equinodermas, Moluscos, Cordados (Peixes e 
larvas de Anfíbios) → a respiração se dá por estruturas que possuem dobras externas as quais 
aumentam a superfície de contato chamadas brânquias 

 
Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/respiracao2.php 

 

• Cordados (Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos) →  a respiração se dá por estruturas que possuem 
dobras internas as quais aumentam a superfície de contato chamadas de pulmões.  

 

Por ser mais interna, os pulmões evitam a perda excessiva de água e permitem que os seres que 
possuem esta estrutura consigam conquistar o ambiente terrestre. Os pulmões variam de acordo com cada 
classe de Cordados: 

 
Disponível em: https://www.engrade.com/wikis/page-print.php?itemid=300000000643618&pageid=d 

 

• Anfíbios → possuem pulmão saculiforme, que é pouco eficaz nas trocas gasosas. Por isso eles 
também realizam respiração cutânea indireta 

• Répteis → possuem pulmão parenquimatoso e com melhor superfície de contato, o que permite 
menor dependência da água e assim ajuda na conquista do ambiente terrestre 

• Aves e Mamíferos → possuem pulmão alveolar, que garantem a máxima eficiência respiratória 
 
Obs.: o pulmão das Aves possuem sacos aéreos que ajudam no vôo destes seres.  
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