
A LÍNGUA 
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A língua é o órgão muscular 

relacionado ao sentido do 

paladar que fica localizado na 

parte ventral da boca da maior 

parte dos animais vertebrados e 

que serve para "processar" os 

alimentos. Participa na formação 

dos fonemas da fala e é o único 

músculo voluntário do corpo 

humano que não fadiga. 

Ela é revestida com uma 

membrana mucosa macia que 

aloja, no centro, o freio da 

língua. Não há papilas linguais 

na parte debaixo da língua.  

  

 

A língua movimenta o alimento empurrando-o em direcção à 

garganta, para que seja engolido. A língua é formada essencialmente 

de músculo-esquelético. 

Na superfície da língua existem dezenas de 

papilas gustativas, cujas células sensoriais 

percebem os quatro sabores primários: 

amargo (A), azedo ou ácido (B), salgado (C) 

e doce (D). Da sua combinação resultam 

centenas de sabores distintos.  

A distribuição dos quatro tipos de receptores 

gustativos, na superfície da língua, não é 

homogénea. 
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Há quatro tipos de papilas: filiformes, fungiformes, circunvaladas ou 

caliciformes e foliadas.  

Papilas fungiformes: não tem sulco, nem queratina. Possuem muitos 

botões gustativos. 

Papilas foliáceas: podem estar na borda lateral da língua humana, 

mas a quantidade é muito pequena. Essas papilas são semelhantes 

às fungiformes mas com epitélio com projecções grandes. Está 

presente em grande quantidade, por exemplo, na língua dos coelhos.  

Papilas foliáceas: têm botão gustativo e estão envolvidas com um 

tipo de captação de sabor. O epitélio forma projecções, e tem muitas 

glândulas de Von Ebner em baixo. 

 Papilas filiformes: são ricas em queratina. Quanto mais agressiva for 

a alimentação do animal, mais a papila terá queratina. A papila 

filiforme além de queratina tem muitas bactérias. Existem muito 

poucos botões gustativos. 

Papilas caliciformes ou circunvaladas: possuem um sulco, na parede 

do qual, e também da papila, há presença de botões gustativos. Em 

baixo das papilas caliciformes existem glândulas que são ricas na 

produção de uma secreção muito fluida, que cai no sulco lavando-o. 

O alimento é dissolvido e suja o sulco, toca nas papilas e essas 

glândulas expelem a sua secreção. Se não fosse essa “limpeza”, o 

alimento encheria o sulco e o sabor do próximo alimento não seria 

sentido. Essas glândulas são chamadas de Von Ebner. 
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Corte transversal da língua 

 

 

1 – Papilas filiformes 

2 – Papilas caliciforme 

3 – Botões gustativos 

4 – Glândulas de Von Ebner  
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