
Transporte nos animais
Dos mais simples aos mais complexos: 

o caminho da eficiência



Nos animais mais simples…

Nos animais mais simples, como os Celenterados, não existe

sistema de transporte especializado.
Todas as células 

estão 

suficientemente 

próximas da 

superfície.

As trocas são 
efectuadas 

directamente 
por difusão 

simples.



A difusão dos nutrientes e dos produtos de excreção

realiza-se sem a intervenção de um sistema de transporte.

Como possuem todas as células próximas da superfície do

corpo, efectua-se uma difusão directa entre as células e o

meio exterior.

Nos animais um pouco mais complexos, como os Platelmintes ou nos

Nematelmintes, não existe sistema de transporte especializado.
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Sistema circulatório

Nos animais mais complexos, existem orgãos

especializados na absorção de nutrientes e

oxigénio e na excreção de substâncias tóxicas que

constituem o:



Sistema circulatório ABERTO, no qual o fluido

circulante – HEMOLINFA- é bombeada por um coração

tubular ao longo dos vasos. Ao chegar aos tecidos,

abandona os vasos e passa para um sistema de

cavidades entre as células, designadas lacunas, que no

seu conjunto formam o hemocélio.
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Nos animais com

sistemas circulatórios

abertos, existe somente

um tipo de fluido

circulante, a hemolinfa,
que abandona os vasos

sanguíneos, banhando

directamente as células

dos diferentes tecidos

para que se realizem

trocas de substâncias.

http://www.planetabio.com/
transporte.html

http://www.planetabio.com/transporte.html


Nos Vertebrados, existem dois tipos

de fluidos circulantes – o sangue e a

linfa. O sangue é formado por uma

parte líquida – o plasma – e por

elementos figurados – as hemácias, os

leucócitos e as plaquetas. A linfa é um

líquido semelhante ao sangue, mas

não apresenta hemácias nem

plaquetas.









Mais material disponível em: 
www.biogeolearning.com
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