
 No nosso organismo, existem alguns mecanismos responsáveis 

pela liberação de substâncias tóxicas resultantes da atividade das 

células. Vimos, por exemplo, que os nutrientes processados pelo 

sistema digestório e o oxigênio que vem do sistema respiratório são aproveitados 

pelas células para a produção de energia. Como resultado desse processo, surge o gás 

carbônico, uma substância tóxica que, por não ser aproveitada pelo organismo, é levada 

aos pulmões, sendo eliminada pela expiração. 

 Além do gás carbônico, existem outras substâncias tóxicas resultantes dos 

processos do organismo. Por exemplo, amônia, 

creatinina, uréia, sódio e outros elementos que são 

eliminadas pela urina (popularmente conhecido como 

xixi). A urina no seu estado normal é formada de 

95% de água e 5% de sais minerais. 

 A formação e excreção da urina é realizada 

pelo Sistema Urinário, composto dos rins e pelas 

vias urinárias (os ureteres, a bexiga e a uretra). 

 Durante seu trajeto pelo organismo, o sangue 

passa pelos rins, que têm como função filtrar o 

sangue, retirando as substâncias tóxicas, formando a urina. Nos rins, a água e as 

substâncias que não são mais aproveitadas pelo organismo formam a urina. Através dos 

ureteres, a urina é transportada até a bexiga, saindo do corpo pela uretra. 

 Os rins são os órgãos mais importantes do Sistema 

Urinário. Têm a forma de grãos de feijão, medem cerca de 

10 centímetros de comprimento e se localizam atrás do 

fígado e do estômago. Após constituída, a urina passa para as 

vias urinárias para ser eliminada. 

 As vias urinárias auxiliam o trabalho dos rins. 

 São os bacinetes, ureteres, bexiga e uretra. 

 Bacinetes – partes superiores dos ureteres, dilatados 

em forma de funil, e que recebe a urina proveniente do rim. 

 Ureteres – são tubos compridos e finos que servem 

para conduzir a urina dos bacinetes para a bexiga. 

 Bexiga – é um órgão muscular oco, apresentada em 

forma de bolsa, forrada por membrana impermeável à urina e 

cujas paredes, dotadas de elasticidade, permitem que aí se 

acumule o líquido antes de ser eliminado. Ela pode acumular em média 200 a 300 cm³ 

de urina. 

 Uretra – é um pequeno tubo entre a bexiga e o exterior do corpo, por onde a 

urina é eliminada. 

 O ato de eliminar a urina quando a bexiga fica cheia chama-se micção. 

 
SAIBA MAIS...Para fazer xixi, a bexiga se contrai, forçando a urina a sair pela uretra. Os 
músculos que contraem a bexiga não são controlados por nossa vontade. 


