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I N T R O D U Ç Ã O 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Querido aluno, 
 
 
 
A cada dia o conhecimento se torna imprescindível tanto na vida pessoal como na 

vida profissional. 
A globalização e o capitalismo tornam o mundo cada vez mais competitivo, e quem 

não estiver bem instrumentalizado corre o risco de ficar à margem do processo. 
A tecnologia está presente em tudo, desde o ato de escovar os dentes até o acesso 

à Internet via telefonia celular. 
A Biologia desponta como uma das ciências que mais se destacou no cenário 

tecnológico com as técnicas de clonagem, os transplantes de órgãos e tecidos, a criação 
dos transgênicos, a decifração do código genético humano, etc. 

 
Estudar Biologia é compreender a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia. 

Decifrar os mistérios da natureza. 
Maravilhar-se com a beleza do universo. 

Curvar-se diante do CRIADOR! 
 
Este material de estudo foi elaborado pensando em ajudá-lo a ingressar neste 

mundo fantástico. Ele não substitui o uso de livros, apenas os complementa. 
Espero que você possa ter sucesso nos seus estudos. 

 
 
 
 
 
 

Um abraço, 
 

Amara Maria Pedrosa Silva 
pedrosamail-contato@yahoo.com.br  

 
Esta apostila é parte integrante do site 
.:. Clickbio .:. Biologia sem mistérios 

*  www.clickbio.rg3.net   * 
 

Permitida a reprodução desde que citados a fonte e o autor 
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CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS 
 
 

 
A Biologia estuda os seres vivos, como as plantas, os animais, os micróbios e 

outros. Originada do grego (bios = vida, e logos = tratado), é a ciência que estuda os 
seres vivos em todos os seus aspectos de abrangência, quer sejam anatômicos, funcionais, 
genéticos, ambientais, comportamentais, evolutivos, geográficos ou taxonômicos. 

Ela compreende muitos princípios e leis, mas se baseia essencialmente na 
observação e na descrição dos fenômenos intrínsecos à natureza dos chamados sistemas 
organizados. Como ciência, a Biologia é filha da curiosidade, da investigação, do longo 
pensar, da experimentação e do emocionante prazer da conclusão. 

A Biologia ensina os nossos ouvidos a ouvir a Natureza; nossos olhos a enxergá-
la; nosso cérebro a entender e respeitar todas as formas de vida. 

Os seres vivos possuem características peculiares que não são encontradas nos 
seres não vivos, como as rochas, conhecidos como seres brutos. 
 

Ácidos Nucléicos 
 
Podemos dizer que ser vivo é aquele que possui ácido nucléico (DNA ou RNA), de 

fato essa é a única característica encontrada em todos os seres vivos e exclusivamente 
neles. 

 
Composição Química Complexa 
 
Os seres vivos são formados por compostos orgânicos e inorgânicos. 
Os compostos orgânicos apresentam sempre o elemento químico carbono e são as 

proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucléicos. 
Os compostos inorgânicos são a água e os sais minerais. 
 
Organização Celular 
 
Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são constituídos por unidades 

conhecidas como células. 
Alguns seres são formados por uma única célula, são os Moneras (bactérias e 

cianobactérias), Protistas (protozoários e algas) e alguns fungos; conhecidos como 
unicelulares. Os animais, as plantas e os fungos em geral são formados por muitas 
células, sendo chamados de pluricelulares ou multicelulares. 

As células constam essencialmente de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. 
Quando a célula não apresenta uma membrana separando o material nuclear do citoplasma é 
dita procariota, e quando a célula apresenta uma membrana nuclear ou carioteca é dita 
eucariota.  

No núcleo celular ficam os cromossomos onde está o DNA com os genes responsáveis 
pela transmissão das características hereditárias. 

 
Ciclo Vital 
  
Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz-se e morre.  
Embora alguns organismos individuais não completem todo o ciclo, ele acontece na 

espécie em geral. 
 
Reprodução 
 
Através da reprodução, os seres vivos são capazes de produzir outros seres vivos 

semelhantes a si mesmos, dessa forma as espécies se mantêm através dos tempos. Há dois 
tipos fundamentais de reprodução: assexuada e sexuada. 

Na reprodução assexuada ou agâmica, um organismo se divide em duas ou mais partes 
que formarão novos organismos. É comum nos seres unicelulares. 

Na reprodução sexuada ou gâmica acontece a formação de células especiais 
denominadas gametas. É necessário que o gameta masculino se uma ao gameta feminino para 
acontecer a formação de um novo organismo. É comum nos seres pluricelulares. 

 
Mutação 
 
Consiste na alteração de uma ou mais características dos seres vivos, ocasionada 

por alterações em um ou mais genes, ou por alterações nos cromossomos. 
Se essa alteração ocorrer nas células que vão formar os gametas, ela será 

transmitida aos descendentes. 
As mutações explicam, em parte, o aparecimento, ao longo do tempo, de muitas 

espécies novas a partir de outras já existentes; no processo conhecido como evolução das 
espécies. 



www.clickbio.rg3.net                                 pedrosamail-contato@yahoo.com.br 

    
4 

Metabolismo 
 
Nos seres vivos ocorrem, a todo instante, reações químicas onde moléculas simples 

se transformam em moléculas complexas. É o processo chamado de anabolismo. 
Por outro lado, moléculas complexas podem ser rompidas, formando moléculas mais 

simples. É o que se denomina catabolismo. 
A esse conjunto de reações químicas, nas quais algumas moléculas complexas são 

formadas e outras são rompidas, originando moléculas simples, denomina-se metabolismo. 
Os seres vivos estão em constante atividade e isso os obriga a um consumo 

permanente de energia. Para que isso aconteça, os seres vivos realizam a nutrição e a 
respiração. 

Quanto à forma de nutrição os organismos podem ser autótrofos ou heterótrofos. 
Os autótrofos utilizam a matéria inorgânica para sintetizar matéria orgânica, 

como os vegetais. Os heterótrofos capturam a matéria orgânica existente no ambiente, como 
os animais. 

Quanto à forma de respiração podem ser anaeróbios ou aeróbios. 
Os anaeróbios produzem energia na ausência de oxigênio molecular (O2) e os 

aeróbios utilizam o oxigênio molecular para obter energia. 
 
Excitabilidade 
 
É a capacidade de reagir aos estímulos do ambiente como luz, som, calor, 

eletricidade, movimentos, concentração de gases, hormônios, etc. 
O crescimento das raízes dos vegetais sempre em direção ao solo; o fechamento das 

folhas da sensitiva quando é tocada; o fechamento dos olhos diante de uma luz forte, são 
exemplos de excitabilidade. 

 
Crescimento 
 
Os organismos vivos retiram do ambiente os nutrientes necessários à sua 

sobrevivência. Dessa maneira, suas células aumentam de volume, se multiplicam e o tamanho 
do organismo aumenta. Esse crescimento, porém, é limitado; e acontece por acúmulo de 
matéria assimilada. 

 
Adaptação 
 
A Terra apresenta ambientes com condições diferentes e muitas vezes inadequados à 

vida, como os desertos e montanhas muito altas. 
Cada região do planeta apresenta seres vivos diferentes, adaptados às condições 

ambientais, como o urso polar e o norte americano; as florestas de pinheiros e os 
manguezais.  

 
Observe a figura a seguir. 
O animal representado vive em regiões áridas e possui urina muito hipertônica em 

relação ao sangue. Ausência de transpiração mesmo em altas temperaturas. Eliminação de 
amônia como produto nitrogenado. Eliminação de fezes praticamente desidratadas. 
Eliminação de pouca água na urina. Hábitos noturnos e ocupação de buracos na terra 
durante o dia. 
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A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ORGANISMOS 
 

Na natureza dos seres viventes, a água é o componente químico que entra em maior 
quantidade, mas as substâncias orgânicas predominam em variedade, pois é grande o número 
de proteínas, ácidos nucléicos, lipídios e carboidratos diferentes que formam a estrutura 
das células e dos organismos. Sais minerais e vitaminas participam em doses pequenas, mas 
também desempenham papéis importantes. 

A água e os sais minerais formam os componentes inorgânicos da célula. Os 
componentes orgânicos abrangem as demais substâncias. 

O estudo da composição química dos organismos tem a sua maior parte fundamentada 
na bioquímica da célula ou Citoquímica. Afinal, os seres viventes têm a sua estrutura 
basicamente organizada e estabelecida na célula. 

Os elementos químicos que participam da composição da matéria viva estão 
presentes também na matéria bruta. Entretanto, nesta última, os átomos se dispõem de 
forma mais simples, compondo substâncias cujas fórmulas são pequenas e de pequeno peso 
molecular, que muitas vezes não chegam a formar moléculas. É o que acontece nos compostos 
iônicos como o cloreto de sódio (NaCl – sal de cozinha).  

Embora a matéria vivente também apresente muitas substâncias da Química 
Inorgânica, o seu grande predomínio qualitativo se prende aos compostos da Química 
Orgânica, cujas moléculas revelam cadeias de carbono que vão de uma discreta simplicidade 
(monossacarídeos) à mais extraordinária complexidade (proteínas). 
 

COMPONENTES INORGÂNICOS COMPONENTES ORGÂNICOS 
 

Água 
Sais minerais 

Carboidratos 
Lipídios 
Proteínas 

Ácidos Nucléicos 
Vitaminas 

 
Composição Química Elementar Média da Célula 

 
PRINCIPAIS ELEMENTOS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS 
 

Oxigênio.........65,0% 
Carbono..........18,0% 
Hidrogênio.......10,0% 
Nitrogênio....... 3,05% 
Subtotal:........96,0% 
 
Cálcio (Ca).......1,80% 
Fósforo (P).......1,20% 
Potássio (K)......0,35% 
Enxofre (S).......0,25% 
Sódio (Na)........0,15% 
Cloro (Cl)........0,15% 
Magnésio (Mg).....0,05% 
Flúor (F).........0,007% 
Ferro (Fé)........0,005% 
  Subtotal:.......3,962% 
 
Outros(Zn,Br,Mn,Cu,I,Co) 
..................0,038% 
TOTAL...........100,00% 

 
Água............65% 
Proteínas.......15% 
Lipídios........ 8% 
Carboidratos.... 6% 
Sais Minerais... 5% 
Outros.......... 1% 
   TOTAL.......100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A ÁGUA 
 
A quantidade de água e sais minerais na célula e nos organismos deve ser 

perfeitamente balanceada, qualificando o chamado equilíbrio hidrossalino. Esse equilíbrio 
é fator decisivo para a manutenção da homeostase. Além disso, eles desempenham numerosos 
papéis de relevante importância para a vida da célula. 

A queda do teor de água, nas células e no organismo, abaixo de certo limite, gera 
uma situação de desequilíbrio hidrossalino, com repercussões nos mecanismos osmóticos e 
na estabilidade físico-química (homeostase). Isso caracteriza a desidratação e põe em 
risco a vida da célula e do organismo. 

A água é obtida através da ingestão de alimentos sólidos ou pastosos, de líquidos 
e da própria água. Alguns animais nunca bebem água, eles a obtêm exclusivamente através 
dos alimentos. 
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Ao fim das reações de síntese protéica, glicídica e lipídica, bem como ao final 
do processo respiratório e da fotossíntese, ocorre a formação de moléculas de água. Por 
isso o teor de água no citoplasma é proporcional à atividade celular. Nos tecidos 
muscular e nervoso sua proporção é de 70 a 80%, enquanto que no tecido ósseo é de cerca 
de 25%. 

Além da atividade da célula ou tecido, o teor de água em um organismo depende 
também da espécie considerada. Nos cnidários (águas-vivas) sua proporção pode chegar a 
98%, nos moluscos é um pouco maior do que 80%, na espécie humana varia entre 60 e 70%. 

A proporção varia também com a idade do indivíduo. Nos embriões, a quantidade de 
água é maior do que nos adultos. 

 
Importância da Água 
 
Ela representa o solvente universal dos líquidos orgânicos. É o solvente do 

sangue, da linfa, dos líquidos intersticiais nos tecidos e das secreções como a lágrima, 
o leite e o suor. 

É a fase dispersante de todo material citoplasmático. O citoplasma nada mais é do 
que uma solução coloidal de moléculas protéicas, glicídicas e lipídicas, imersas em água. 

Atua no transporte de substâncias entre o interior da célula e o meio 
extracelular. 

Grande número de reações químicas que se passam dentro dos organismos compreende 
reações de hidrólise, processos em que moléculas grandes de proteínas, lipídios e 
carboidratos se fragmentam em moléculas menores. Essas reações exigem a participação da 
água. 

Pelo seu elevado calor específico, a água contribui para a manutenção da 
temperatura nos animais homotermos (aves e mamíferos). 
 

Noção de pH 
 

Na água líquida, há uma tendência natural de algumas moléculas passarem à forma ionizada. 
 

H2O     H+ + OH- 
 
Na água pura, o número de íons H+ que se formam é exatamente igual ao número de 

íons OH-. Entretanto, quando uma substância iônica ou polar é dissolvida na água, pode 
mudar o número relativo desses íons.  

Por exemplo, quando ácido clorídrico (HCl) é dissolvido na água é quase 
completamente dissociado em íons H+ e Cl-. A solução passa a conter maior número de íons 
H+ do que íons OH-. Dizemos nesse caso que a solução está ácida. 

Quando o hidróxido de sódio (NaOH) é dissolvido na água forma íons Na+ e OH-. 
Então essa solução passa a conter maior número de íons OH- do que íons H+. Dizemos que a 
solução está básica ou alcalina. 

Para expressar o grau de acidez ou de alcalinidade de uma solução, utiliza-se o 
que se denomina pH (potencial de íons hidrogênio ou hidrogeniônico). 

A escala de pH varia de 1 a 14. 
Quando as concentrações dos íons H+ e OH- são iguais, a solução está neutra e seu 

pH vale 7. 
Quando a concentração de íons H+ é maior do que a de íons OH-, a solução está 

ácida e o seu pH é menor do que 7. 
Quando a concentração de íons H+ é menor do que a de íons OH-, a solução está 

alcalina ou básica e o pH é maior do que 7. 
 
 

OS SAIS MINERAIS 
 
Eles representam substâncias reguladoras do metabolismo celular. São obtidos pela 

ingestão de água e junto com alimentos como frutos, cereais, leite, peixes, etc. 
Os sais minerais têm participação nos mecanismos de osmose, estimulando, em 

função de suas concentrações, a entrada ou a saída de água na célula. 
A concentração dos sais na célula determina o grau de densidade do material 

intracelular em relação ao meio extracelular. Em função dessa diferença ou igualdade de 
concentração é que a célula vai se mostrar hipotônica, isotônica ou hipertônica em 
relação ao seu ambiente externo, justificando as correntes osmóticas ou de difusão 
através da sua membrana plasmática. 

Portanto, a água e os sais minerais são altamente importantes para a manutenção 
do equilíbrio hidrossalino, da pressão osmótica e da homeostase na célula. 

 
Importância dos Sais Minerais 
 
Os sais podem atuar nos organismos na sua forma cristalina ou dissociados em 

íons. 
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Cn(H2O)m + O2        CO2 + H2O + energia

H2O + CO2 + luz       Cn(H2O)m + O2

Os sais de ferro são importantes para a formação da hemoglobina. A deficiência de 
ferro no organismo causa um dos tipos de anemia. 

Os sais de iodo têm papel relevante na ativação da glândula tireóide, cujos 
hormônios possuem iodo na sua fórmula. A falta de sais de iodo na alimentação ocasiona o 
bócio. 

Os fosfatos e carbonatos de cálcio participam na sua forma cristalina da 
composição da substância intercelular do tecido ósseo e do tecido conjuntivo da dentina. 
A carência desses sais na alimentação implica no desenvolvimento anormal de ossos e 
dentes, determinando o raquitismo. Como íons isolados, os fosfatos e carbonatos atuam no 
equilíbrio do pH celular. 

Os íons de sódio e potássio têm ativa participação na transmissão dos impulsos 
nervosos através dos neurônios. 

Os íons cálcio atuam na contração das fibras musculares e no mecanismo de 
coagulação sangüínea. 

Os íons magnésio participam da formação da molécula de clorofila, essencial para 
a realização da fotossíntese. 

Os íons fósforo fazem parte da molécula do ATP (composto que armazena energia) e 
integra as moléculas de ácidos nucléicos (DNA e RNA). 

 
Os sais mais comuns na composição da matéria viva são os cloretos, os carbonatos, 

os fosfatos, os nitratos e os sulfatos (de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio e 
outros).  
 

OS CARBOIDRATOS OU GLICÍDIOS 
 
Carboidratos, glicídios, glúcides ou hidratos de carbono são compostos formados 

por cadeias de carbono, ricos em hidrogênio e oxigênio, e que representam as primeiras 
substâncias orgânicas formadas na natureza, graças à fotossíntese das plantas e 
quimiossíntese das bactérias. Podemos representar o processo pela equação simplificada: 

 
 

 

Observe que como produto secundário da reação forma-se o oxigênio. Nesses 
compostos, para cada átomo de carbono existem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, na 
proporção da molécula da água. Daí o nome hidrato de carbono, podendo-se representar 
genericamente por Cn(H2O)m (onde n pode ser igual ou diferente de m).  

A energia foi incorporada nas moléculas de carboidrato. No processo inverso 
(respiração) a energia será liberada. Os carboidratos são substâncias essencialmente 
energéticas. A oxidação dos mesmos na célula libera considerável quantidade de energia. 

 
 

 
Sob o aspecto biológico, os carboidratos podem ser classificados em: 

monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. 
Monossacarídeos ou oses são carboidratos que não sofrem hidrólise. Suas moléculas 

possuem de 3 a 7 átomos de carbono e podem ser chamadas de trioses, tetroses, pentoses, 
hexoses e heptoses. Apresentam valor biológico as hexoses [(C6H12O6) – glicose, frutose e 
galactose} e as pentoses {ribose (C5H10O5) e desoxirribose (C5H10O4)]. 

A glicose é encontrada em todos os carboidratos. No sangue humano deve estar na 
proporção de 70 a 110 mg por 100 ml. É a principal fonte de energia dos seres vivos. A 
frutose é encontrada no mel e nas frutas. A galactose é componente do açúcar do leite. A 
ribose é componente das moléculas de RNA e a desoxirribose do DNA. 

Dissacarídeos são carboidratos que, por hidrólise, fornecem duas moléculas de 
monossacarídeos. Os principais são a maltose, a sacarose e a lactose. 

A maltose (glicose + glicose) é um produto da hidrólise do amido. A sacarose 
(glicose + frutose) é o açúcar da cana e da beterraba. A lactose (glicose + galactose) é 
o açúcar do leite. 

Polissacarídeos são carboidratos constituídos de grande número de moléculas de 
monossacarídeos. Os principais são o amido, o glicogênio e a celulose. 

O amido forma-se como produto de reserva dos vegetais. É encontrado na mandioca, 
batatas, trigo, arroz, milho, etc. Pode ser reconhecido pela reação com uma solução 
alcoólica de iodo ou lugol, quando adquire uma coloração arroxeada. 

O glicogênio forma-se como produto de reserva dos animais e fungos. Nos animais 
acumula-se no fígado e nos músculos. 

A celulose forma a parede das células vegetais, onde serve de proteção e 
sustentação. É insolúvel na água. Os animais herbívoros dependem de bactérias e fungos 
(flora intestinal) para a digestão da celulose. Nos seres humanos ela é importante na 
formação do bolo fecal e no peristaltismo intestinal. 

Existem polissacarídeos que apresentam também átomos de nitrogênio, como a 
quitina (parede celular dos fungos e exoesqueleto dos artrópodes), coniferina (coníferas) 
e digitalina (usada no tratamento de doenças cardíacas). 
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OS LIPÍDIOS 
 

Os lipídios ou lípides são compostos orgânicos que têm a natureza de ésteres, 
pois são formados pela combinação de ácidos (graxos) com álcoois. 

Ácidos graxos são ácidos orgânicos que revelam longas cadeias, variando entre 14 
e 22 carbonos. Alguns ácidos graxos são saturados e outros são insaturados.  

Os ácidos graxos saturados não possuem qualquer ligação dupla entre os átomos de 
carbono, o que significa que não têm disponibilidade para receber mais átomos de 
hidrogênio.   Os ácidos graxos insaturados possuem uma ou mais ligações duplas entre os 
átomos de carbono, o que lhes permite receber átomos de hidrogênio na molécula. 

O álcool mais comumente encontrado na composição dos lipídios é o glicerol, que 
possui apenas 3 átomos de carbono. O glicerol pode se combinar com 1, 2 ou 3 moléculas de 
ácidos graxos iguais ou diferentes entre si, formando os monoglicerídeos, diglicerídeos e 
triglicerídeos, estes últimos muito comentados por suas implicações com as doenças do 
sistema cardiocirculatório, como a aterosclerose. 

Os lipídios são também compostos energéticos, pois, na falta de glicose, a célula 
os oxida para liberação de energia. Uma molécula lipídica fornece o dobro da quantidade 
de calorias em relação ao que oferece uma molécula glicídica. Entretanto, por ser mais 
fácil a oxidação de uma molécula de glicose, os lipídios só são metabolizados na falta 
desta. 

Na célula eles têm também um papel estrutural. Participam da formação da 
estrutura da membrana plasmática e de diversas outras. Nos animais homotermos, existe uma 
camada adiposa sob a pele que tem a função de isolante térmico, evitando a perda 
excessiva de calor. 

Os lipídios atuam como solventes de algumas vitaminas (A, D, E, K) e outras 
substâncias ditas lipossolúveis, de grande importância para os organismos. 

Uma característica importante de todos os lipídios é a circunstância de não se 
dissolverem na água, sendo solúveis apenas nos chamados líquidos orgânicos como o álcool, 
o éter, o clorofórmio e o benzeno.  
 

Classificação dos Lipídios 
 

TIPOS CARACTERÍSTICAS EXEMPLOS 
Glicerídeos Álcool: glicerol Gorduras e óleos 

 
Cerídeos 

 
Álcool: superior ao glicerol 

 
Ceras animal e vegetal 

 
 

Simples 
  

Esterídeos ou 
Esteróides 

 
Álcool de cadeia fechada 

(colesterol) 

 
Hormônios sexuais e do 
córtex das supra-renais 

 
Complexos 

 
Fosfolipídios 

 
Com radical fosforado 

Lecitina, cefalina e 
esfingomielina 

 
Os glicerídeos compreendem as gorduras e os óleos. As gorduras são derivadas de 

ácidos graxos saturados e os óleos de ácidos graxos insaturados. 
As gorduras se mostram sólidas à temperatura ambiente, enquanto os óleos se 

apresentam líquidos. Existem gorduras animais (banha de porco) e gorduras vegetais 
(gordura de coco), bem como óleos animais (óleo de fígado de bacalhau) e óleos vegetais 
(de oliva, soja, milho, etc.). 

Os cerídeos ou ceras abrangem produtos de origem animal (cerúmen do ouvido e cera 
de abelha) e de origem vegetal (cera de carnaúba, cutina).  

Os fosfolipídios possuem um radical fosforado, integrando uma cadeia nitrogenada. 
Constituem exemplos: a lecitina, integrante da membrana plasmática de todas as células 
animais e vegetais; a cefalina e a esfingomielina, encontradas na estrutura do encéfalo e 
da medula espinhal.  

 

OS ÁCIDOS NUCLÉICOS 

 
Existem dois tipos básicos de ácidos nucléicos: o ácido desoxirribonucléico (DNA) 

e o ácido ribonucléico (RNA). 
São substâncias orgânicas bastante complexas que se apresentam dentro das células 

com duas importantes funções: coordenar a síntese de todas as proteínas da célula e 
transmitir as informações genéticas durante a reprodução celular e através das gerações. 
Essas duas funções conferem aos ácidos nucléicos o papel de principais responsáveis pela 
vida e pelo tipo de atividade de cada célula.  

As células realizam suas funções, catalisando-as através das enzimas, que são 
proteínas, cuja síntese é comandada pelos ácidos nucléicos. Sem ácidos nucléicos, as 
células não receberiam de suas antecessoras as informações genéticas para orientarem a 
síntese das enzimas certas capazes de catalisar as reações responsáveis pelo tipo de 
atividade a ser desenvolvido por cada variedade de célula. 
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Os ácidos nucléicos estão sempre associados a proteínas, constituindo uma 
nucleoproteína. Eles constituem a base química da hereditariedade. 

São encontrados em todos os seres vivos, entretanto, os vírus possuem apenas um 
tipo de ácido nucléico, DNA ou RNA.  

Nas células, o DNA é encontrado quase exclusivamente no núcleo, embora exista 
também nos cloroplastos e nas mitocôndrias. Tem a função de sintetizar as moléculas de 
RNA e de transmitir as características genéticas. O DNA se encontra no núcleo celular, 
compondo o retículo nuclear e os cromossomos; é encontrado também no interior dos plastos 
e das mitocôndrias. Eles formam os genes, pois no longo código genético de cada DNA, 
registrado na seqüência de suas bases nitrogenadas, está implícita a programação de um ou 
mais caráter hereditário. Se o DNA encerra no seu código a programação para um certo 
caráter, é preciso que ele forme um RNA que transcreva o seu código. 

O RNA é encontrado tanto no núcleo como no citoplasma, embora sua função de 
controle da síntese de proteínas seja exercida exclusivamente no citoplasma. São 
encontrados no núcleo, formando os nucléolos e no citoplasma, formando os ribossomos.Os 
RNA são formados modelando-se em moléculas de DNA (transcrição). O RNA, formado no molde 
do DNA, passa ao citoplasma, levando consigo a mensagem do DNA. No citoplasma ele vai 
cumprir o seu papel, determinando a síntese de uma proteína (tradução). Essa proteína 
terá um papel na manifestação do caráter hereditário condicionado pela presença daquele 
DNA nas células do indivíduo. 

 
Logo, o DNA tem uma função eminentemente genética, mas que só é exercida pela 

atividade dos RNA, que são sintetizadores de proteínas. 
 
As unidades estruturais de um ácido nucléico são as mesmas, tanto numa bactéria 

como em um mamífero. Todos os ácidos nucléicos são constituídos de filamentos longos nos 
quais se sucedem, por polimerização, unidades chamadas nucleotídeos.  

Cada nucleotídeo é constituído por um fosfato (P), uma pentose (ribose ou 
desoxirribose) e uma base nitrogenada (adenina, guanina, citosina, timina ou uracila). 

O radical fosfato (HPO4) (1)é proveniente do ácido fosfórico.  
A ose (uma pentose, monossacarídeo com 5 átomos de carbono) é a ribose no RNA, e 

a desoxirribose (2) no DNA.  
As bases (3-4-5-6) são de dois tipos: bases púricas e 

bases pirimídicas.  
As bases púricas são a adenina (A) e a guanina (G), 

ambas encontradas tanto no DNA como no RNA.  
As bases pirimídicas são a citosina, encontrada no 

DNA e no RNA; a timina (T), encontrada no DNA; e a uracila 
(U), encontrada no RNA. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
           DNA                                             RNA 
 
No DNA, encontramos sempre duas cadeias paralelas de nucleotídeos. No RNA, só há 

uma cadeia de nucleotídeos. As cadeias de ácidos nucléicos são longas e encerram muitas 
centenas de nucleotídeos. Elas se mostram como filamentos enrolados em trajetória 
helicoidal. No caso do DNA, especificamente, as bases nitrogenadas se comportam como os 
degraus de uma escada de corda. 

Verificou-se que no DNA a quantidade de adenina é sempre igual à de timina, e a 
quantidade de guanina é sempre igual à de citosina. Isso porque a adenina está ligada à 
timina e a guanina se liga à citosina. Essas ligações são feitas por meio de pontes de 
hidrogênio, duas pontes nas ligações A-T e três pontes nas ligações C-G. 

A molécula de DNA tem a forma de uma espiral dupla, assemelhando-se a uma escada 
retorcida, onde os corrimões seriam formados pelos fosfatos e pentoses e cada degrau 
seria uma dupla de bases ligadas às pentoses. A seqüência das bases nitrogenadas ao longo 
da cadeia de polinucleotídeos pode variar, mas a outra cadeia terá de ser complementar. 

Se numa das cadeias tivermos:      A T C G C T G T A C A T 
Na cadeia complementar teremos:    T A G C G A C A T G T A 
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As moléculas de DNA são capazes de se 
autoduplicar (A - replicação), originando duas 
novas moléculas com a mesma seqüência de bases 
nitrogenadas, onde cada uma delas conserva a 
metade da cadeia da molécula original. 

Pela ação da enzima DNA-polimerase, as 
pontes de hidrogênio são rompidas e as cadeias de 
DNA separam-se. Posteriormente, por meio da ação 
de outra enzima, a DNA-ligase, novas moléculas de 
nucleotídeos vão-se ligando às moléculas 
complementares já existentes na cadeia original, 
seguindo as ligações A-T e C-G. 

Dessa forma surgem duas moléculas de DNA, 
cada uma das quais com uma nova espiral 
proveniente de uma molécula-mãe desse ácido. Cada 
uma das duas novas moléculas formadas contém 
metade do material original. Por esse motivo, o 
processo recebe o nome de síntese semiconservativa. 

A autoduplicação do DNA ocorre sempre que uma célula vai iniciar os processos de 
divisão celular (mitose ou meiose). 

 
 
 
 
 
 
 
                            
1 - replicação   
2 - transcrição 
3 – tradução 
 
Na figura ao lado tem-se uma representação 

plana de um segmento da molécula de DNA 
- Um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato (I), 
uma molécula do açúcar desoxirribose (II) e uma 
molécula de base nitrogenada. 
- Um nucleotídeo com Timina (T) em uma cadeia pareia 
com um nucleotídeo com Adenina (A) em outra cadeia. 
- Um nucleotídeo com Guanina (G) em uma cadeia pareia 
com um nucleotídeo com Citosina (C) em outra cadeia.  
- Pontes de hidrogênio se estabelecem entre as bases 
nitrogenadas T e A e entre as bases nitrogenadas C e 
G. 

 
 

AS PROTEÍNAS 
 

Elas constituem o componente orgânico mais abundante na célula e isso se explica 
porque são as principais substâncias sólidas que formam praticamente todas as estruturas 
celulares. Ainda que possam fornecer energia, quando oxidadas, as proteínas são muito 
mais compostos plásticos ou estruturais e que têm relevantes funções na organização, no 
funcionamento, no crescimento, na conservação, na reconstrução e na reprodução dos 
organismos. 

São sempre compostos quaternários, pois possuem carbono, hidrogênio, oxigênio e 
nitrogênio na sua composição. 

Apresentam sempre elevado peso molecular, já que 
são formadas pela polimerização de centenas de 
aminoácidos, constituindo moléculas enormes de estrutura 
complexa. A hidrólise completa de uma molécula protéica 
determina a liberação de um grande número de aminoácidos. 

Aminoácidos ou ácidos aminados são os monômeros 
(moléculas unitárias) de todas as proteínas. São 
compostos orgânicos cujas cadeias de carbono têm 
invariavelmente duas características: um radical COOH 
(carboxila ou grupamento ácido) e um radical NH2 
(grupamento amina); o restante da cadeia de carbonos é 
que diferencia um aminoácido de outro. Os aminoácidos se 
combinam encadeando-se uns aos outros por meio de 
ligações peptídicas que são ligações entre o grupo COOH 
de um aminoácido e o radical NH2 de outro, com a saída de uma molécula de água. 
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Na natureza das proteínas comuns que formam a matéria viva são comumente 
encontrados cerca de 20 aminoácidos diversos. Nos animais, um aminoácido é considerado 
essencial quando não pode ser sintetizado pelas células, tendo que ser absorvido através 
da alimentação, e natural quando pode ser sintetizado pelas células. Nos seres humanos, o 
fígado é o responsável pelas reações de transaminação ou síntese de aminoácidos. 

 
Classificação dos Aminoácidos nos Seres Humanos 

 
ESSENCIAIS NATURAIS 

Fenilalanina (FEN) 
Isoleucina (ILE) 
Leucina (LEU) 
Lisina (LIS) 
Metionina (MET) 
Treonina (TRE) 
Triptofano (TRI) 
Valina (VAL) 

 
Alanina (ALA) 
Ácido aspártico (ASP)
Ácido glutâmico (GLU)
Arginina (ARG) 
Asparagina (ASN) 
Cisteína (CIS) 

 
Glutamina (GLN) 
Glicina (GLI) 
Histidina (HIS) 
Prolina (PRO) 
Serina (SER) 
Tirosina (TIR) 

 
A seqüência de aminoácidos em cadeias peptídicas determina a formação de 

dipeptídios, tripeptídios, etc., a partir de 4 aminoácidos se qualifica o polímero de 
polipeptídio. A disposição intercalada, repetitiva, invertida dos 20 aminoácidos, em 
moléculas que podem chegar a mais de mil monômeros, é o que justifica o número 
incalculável de proteínas diferentes na natureza. Às vezes, basta uma inversão na posição 
entre dois aminoácidos, a ausência de um ou a presença de mais um, em qualquer ponto da 
seqüência, para que já se tenha uma nova proteína, com propriedades diversas. 

Algumas moléculas protéicas se mostram como finos e longos filamentos que são 
insolúveis em água. Essas são as proteínas fibrosas como o colágeno e a fibrina. Na 
maioria dos casos, a molécula protéica é formada por cadeias enroscadas como um novelo, 
assumindo aspecto globular. Estas participam das estruturas celulares (na membrana 
plasmática, no colóide citoplasmático, na formação dos cromossomos e genes, etc.) ou têm 
ação ativadora das reações químicas (enzimas). 

Existem proteínas simples que são formadas apenas pelo encadeamento de 
aminoácidos, e proteínas complexas, em cuja composição se encontra também um radical não 
protéico. São as glicoproteínas, as lipoproteínas, as cromoproteínas e as 
nucleoproteínas. 

As proteínas necessitam de temperaturas e pH específicos. Alterações muito 
grandes na temperatura ou no pH podem inativar ou desnaturar as proteínas. Ao se tornar 
inativa ela deixa de realizar suas funções, porém pode voltar ao normal se o meio se 
tornar propício. Ao se desnaturar ela perde a sua forma e função características e não 
mais retorna à condição inicial. 

 
As Enzimas 
 
Enzimas são proteínas especiais que têm ação catalisadora (biocatalizadores 

orgânicos), estimulando ou desencadeando reações químicas importantíssimas para a vida, 
que dificilmente se realizariam sem elas. São sempre produzidas pelas células, mas podem 
evidenciar sua atividade intra ou extracelularmente. Realizada a sua ação, a enzima 
permanece intacta. Ela acelera a reação, mas não participa dela. Assim, uma mesma 
molécula de enzima pode atuar inúmeras vezes. 

 
São características das enzimas: 

- Atividade específica na relação enzima-substrato:  
São considerados substratos as substâncias sobre as quais agem as 
enzimas. Cada enzima atua exclusivamente sobre determinado ou 
determinados substratos, não tendo qualquer efeito sobre outros. 
- Atividade reversível:  
A atividade enzimática pode ocorrer nos dois sentidos da reação 
(a+b=c ou c=a+b). 
- Intensidade de ação proporcional à temperatura:  
Dentro de certos limites, a intensidade de ação da 
enzima aumenta ou diminui quando a temperatura se 
eleva ou abaixa. O ponto ótimo de ação das enzimas 
varia de um organismo para outro. Variações muito 
grandes de temperatura levam à inativação ou 
desnaturação da enzima. 
- Intensidade de ação relacionada com o pH:  
Algumas enzimas só agem em meio ácido, outras somente 
em meio alcalino. Mudanças no pH podem inativar ou 
desnaturar a enzima. 
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Os Anticorpos 
 
Outro grupo importante de proteínas são os anticorpos. 
Quando uma proteína estranha (antígeno) penetra em um organismo animal, ocorre a 

produção de uma proteína de defesa chamada anticorpo. Eles são produzidos por células do 
sistema imunológico (linfócitos). 

Os anticorpos são específicos; determinado anticorpo age somente contra aquele 
antígeno particular que induziu a sua formação.  

Desde que um certo antígeno tenha penetrado uma primeira vez no organismo, 
provocando a fabricação de anticorpos, o organismo guarda uma ‘lembrança’ da proteína 
invasora. Ocorrendo novas invasões, o organismo se defende com os anticorpos formados. 
Diz-se que o organismo ficou imunizado. 

Se a ação do antígeno for muito rápida, perigosa ou letal, a ciência recorre a 
vacinas e soros.  

As vacinas vão induzir o organismo a produzir anticorpos contra determinado 
antígeno (imunização ativa) enquanto os soros já contêm o anticorpo específico 
(imunização passiva). 

 
 

 
 
 
 

AS VITAMINAS 
 
São substâncias orgânicas especiais que atuam a nível celular como 

desencadeadores da atividade de enzimas (coenzimas). Elas são atuantes em quantidades 
mínimas na química da célula, com função exclusivamente reguladora. São produzidas 
habitualmente nas estruturas das plantas e por alguns organismos unicelulares.  

Os seres mais desenvolvidos necessitam obtê-las através da alimentação. Algumas 
vitaminas são obtidas pelos animais na forma de provitamina, substância não ativa, 
precursora das vitaminas propriamente ditas. Assim acontece com a vitamina A, que é 
encontrada como provitamina A ou caroteno; e a vitamina D2 (calciferol), obtida de certos 
óleos vegetais na forma de ergosterol ou provitamina D2. A falta de determinada vitamina 
no organismo humano causa distúrbios que caracterizam uma avitaminose ou doença 
carencial. A melhor forma de se evitar as avitaminoses é consumir uma dieta rica em 
frutos, verduras, cereais, leite e derivados, ovos e carnes.  

As vitaminas se classificam em hidrossolúveis e lipossolúveis, conforme sejam 
solúveis em água ou lipídios (óleos e gorduras). São lipossolúveis as vitaminas A, D, E e 
K; as demais são hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis dissolvem-se na água durante 
o processo de cozimento de verduras e legumes, por isso, recomenda-se o aproveitamento do 
caldo resultante. 
 

Vitamina A (axeroftol ou retinol) 
Pode ser encontrada no leite, na manteiga, na gema de ovos, nos óleos de fígado 

de bacalhau e baleia, na cenoura, nas pimentas e outros vegetais amarelos, alaranjados e 
vermelhos.  

É termoestável, pois suporta temperaturas de até 100 0C. É importante nos 
processos de cicatrização e entra na composição da rodopsina ou púrpura visual, 
substância formada na retina e necessária para o bom funcionamento da visão.  

A sua carência provoca dificuldade de adaptação da visão em locais pouco 
iluminados, o que é conhecido como hemeralopia ou cegueira noturna. Também provoca a 
xeroftalmia, que é um processo de ressecamento e ulceração da córnea transparente do 
olho, podendo levar à cegueira parcial ou total. 

 
Vitamina B1 (tiamina ou aneurina) 
Encontrada no arroz e trigo integrais, na levedura de cerveja e em vegetais 

verdes folhosos (couve, repolho, alface), fígado, ovos, soja, nozes, feijões, leite e 
derivados, frutas frescas, carne e peixes.  

Atua nos processos de oxidação da glicose e outros carboidratos. 
Sua carência provoca o beribéri, caracterizado por fraqueza e atrofia muscular, 

inflamação de nervos periféricos (polineurite), absorção defeituosa de alimentos no 
intestino, falta de apetite (anorexia), crescimento retardado, inchaços (edemas) e 
insuficiência cardíaca. 

 
Vitamina B2 (riboflavina) 
Também é obtida de vegetais folhosos, de cereais, do leite e de frutos.  
Também previne contra neurites. 
Sua carência provoca lesões na mucosa bucal (glossite) e rachaduras nos cantos 

dos lábios (queilose). 
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Vitamina B12 (cianocobalamina e hidroxicobalamina) 
É encontrada na carne fresca, no fígado, nos rins e é produzida no intestino por 

alguns microorganismos (leveduras do gênero Streptomyces).  
É essencial para o processo de maturação dos glóbulos vermelhos na medula óssea. 

Tem ação antineurítica e antianêmica. 
Sua carência provoca a formação de hemácias imaturas, ocasionando a chamada 

anemia perniciosa ou megaloblástica. 
 
Vitamina PP (niacina ou nicotinamida) 
Pertence ao complexo B, sendo obtida das mesmas fontes das anteriores. 
Sua carência ocasiona a pelagra, distúrbio que provoca diarréia, dermatite 

(inflamação da pele) e lesões nervosas que afetam o sistema nervoso central, levando à 
demência. É chamada doença dos três D: dermatite, diarréia, demência. 

 
Além dessas, fazem parte do Complexo B as vitaminas B6 (piridoxina), H (biotina) 

e P (rutina), assim como o ácido fólico, o ácido pantotênico, a colina e o inositol. 
 
Vitamina C (ácido ascórbico) 
Encontrada nos frutos cítricos (laranja, limão, tangerina), na acerola, no caju, 

no pimentão, na goiaba e nas hortaliças em geral.  
Decompõe-se facilmente quando exposta às condições normais do meio ambiente. 
É essencial para a produção adequada de colágeno, participa do desenvolvimento do 

tecido conjuntivo e é estimulante da produção de anticorpos pelo organismo. É por isso 
chamada de vitamina antiifecciosa, sendo largamente usada no tratamento e prevenção dos 
estados gripais. 

Sua carência provoca o escorbuto, caracterizado por lesões da mucosa intestinal 
com hemorragias digestivas, vermelhidão das gengivas que sangram facilmente e 
enfraquecimento dos dentes. 

 
Vitamina E (tocoferol) 
Encontrada nas verduras, cereais (aveia, cevada, milho, trigo, arroz), 

leguminosas (feijão, ervilha, soja), leite e seus derivados, ovos, etc. 
Age como estimulante da gametogênese, retarda o envelhecimento e regulariza a 

taxa de colesterol. 
 

Vitamina K (filoquinona) 
É encontrada em vegetais folhosos e no alho. Também é sintetizada naturalmente 

pela flora bacteriana do nosso intestino delgado.  
É conhecida como anti-hemorrágica porque atua no mecanismo de formação da 

protrombina, substância que entra no processo de coagulação sangüínea.  
Sua carência ocasiona um tempo maior para a coagulação do sangue, o que pode ser 

fatal em alguns casos. 
 
Vitamina D [calciferol (D2 – vegetal) e 7-deidrocolesterol ativado (D3 - animal)] 
Na forma de provitamina D2 (ergosterol), é encontrada nos óleos vegetais e de 

fígado de bacalhau e baleia, leite e seus derivados, gema de ovos, fígado bovino, etc. Só 
se forma pela transformação das provitaminas na pele, quando o indivíduo se expõe às 
radiações ultravioletas dos raios solares.  

Ela atua estimulando a absorção dos sais de cálcio nos intestinos, regulando a 
sua fixação nos ossos e nos dentes. 

A carência de vitamina D implica no raquitismo, doença que se caracteriza pela 
formação defeituosa dos ossos e dentes. Os ossos ficam moles e deformáveis, comprometendo 
o crescimento. Os ossos da cabeça se alargam e os do tórax se deformam, originando o 
chamado ‘peito de pombo’ (curvatura óssea do tórax para fora), os ossos da perna se 
curvam para fora, a coluna vertebral se apresenta com saliências anormais (rosário 
raquítico). 
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A ORGANIZAÇÃO CELULAR DOS SERES VIVOS 
A CÉLULA – SUA ESTRUTURA E SEU FUNCIONAMENTO 

 
Com exceção dos vírus, todos os demais seres têm as suas estruturas fundamentadas 

na célula. Muitos são apenas unicelulares, outros são multicelulares. Mas, a despeito de 
algumas diferenças, a arquitetura fundamental da célula se repete com impressionante 
semelhança em todos os níveis de organização, o que justifica considerarmos a célula como 
a unidade biológica.  

Na sua diminuta dimensão, a célula demonstra um admirável arranjo na disposição 
de microestruturas diferentes, que representam os seus orgânulos. A ela cabe a realização 
de importantes funções, como o determinismo genético, a síntese de proteínas, o 
armazenamento e a liberação de energia, a produção de substâncias que devem atuar no meio 
extracelular controlando as funções do organismo, ou até mesmo cuidando em manter o 
equilíbrio físico-químico (hidrossalino e ácido-básico) fundamental à preservação da 
vida. 

A parte da Biologia que estuda a célula se chama Citologia. 
O termo célula foi usado pela primeira vez em 1665, por Robert Hooke, quando 

observava em um microscópio rudimentar um pequeno fragmento de cortiça. A cortiça é um 
tecido vegetal obtido da casca de caules velhos de certas árvores, no qual as células já 
morreram e desapareceram. Mas as células deixam o seu vestígio no contorno das camadas de 
suberina, substância que antes as envolvia. Vendo aquela grande quantidade de diminutos 
espaços vazios na estrutura da planta, Hooke resolveu chamá-los de células – pequeninas 
celas. Tempos depois outros cientistas conseguiram ver a célula viva e descobriram que 
ela é um corpo minúsculo, cheio de conteúdo e com funções muito importantes. Mas o nome 
célula foi conservado. 

Em virtude de suas minúsculas dimensões, as células só podem ser estudadas com 
ajuda do microscópio. Ele é um aparelho que aumenta as imagens. 

O microscópio óptico ou de luz (MO) usa um feixe de luz que atravessa a célula, 
passa por um sistema de lentes e vai projetar no olho do observador a imagem imensamente 
aumentada. Como a maior parte da estruturas celulares não tem cor, usam-se corantes 
específicos para determinadas partes da célula. Os tecidos têm de ser preparados em 
cortes finíssimos, para que a luz os atravesse. Pode-se observar a célula viva, 
dependendo da técnica de preparação. 

O microscópio eletrônico (ME) usa um feixe de elétrons que é detonado por um 
canhão de elétrons numa câmara de vácuo, onde é posto o material com a célula a ser 
examinada. A imagem é observada, indiretamente, em uma tela. Só podemos observar células 
mortas embora seja possível vê-la por todos os ângulos. 

O microscópio óptico oferece aumentos de 100 até 1 200 vezes, enquanto o 
eletrônico pode ampliar a imagem mais de 500 000 vezes. A capacidade de aumento de um 
microscópio é denominada poder de resolução, que é a capacidade de distinção entre dois 
pontos muito próximos. 

 
Células Procariotas e Eucariotas 
 
Em alguns organismos mais simples a célula não apresenta um núcleo 

individualizado, bem visível, em cujo interior se concentra o material genético. Falta-
lhe a membrana nuclear, carioteca ou cariomembrana; o conteúdo nuclear se apresenta 
espalhado por todo o interior celular, dando a impressão de que a célula não possui 
núcleo. Ela o possui, apenas não está individualizado; encontra-se disperso ou difuso no 
citoplasma. Esse tipo de célula é chamado de procariota e, os organismos que são formados 
por células desse tipo são os procariontes. Bactérias e cianófitas (algas cianofíceas) 
são procariontes e estão agrupadas no reino Monera. 

Todos os demais seres possuem células com núcleo bem individualizado, dotadas de 
cariomembrana e são chamados eucariontes, e suas células, visivelmente nucleadas, são 
qualificadas de eucariotas. São os protistas, fungos, vegetais e animais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Célula procariota                                       Célula eucariota animal 
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Célula vegetal. O número 1 representa o 
retículo endoplasmático, o número 2 
corresponde ao cloroplasto e o número 3 
refere-se à estrutura responsável por 
organizar ribossomos. 

A Origem das Células 
 
Segundo a hipótese que tenta explicar a origem da vida, as primeiras células que 

surgiram eram procariotas anaeróbias. Essas células, para sobreviver, realizavam a 
fermentação. Posteriormente apareceram as células procariotas fotossintetizantes. Estas 
tinham a capacidade de realizar a fotossíntese, liberando o oxigênio (O2) para a 
atmosfera terrestre. Depois delas surgiram as células procariotas aeróbias, que passaram 
a utilizar o O2 para respirar. 

Tudo isso aconteceu há cerca de 3,5 bilhões a 2 bilhões de anos. A partir dessa 
época surgiram as células eucariotas. A princípio, essas células tinham a estrutura de 
uma célula procariota anaeróbia. Sua membrana começou a formar evaginações e invaginações 
de tal forma que sua superfície tornou-se bastante ampliada. Essas transformações da 
membrana foram originando organelas, como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi 
e a própria carioteca. 

Acredita-se que os cloroplastos e as mitocôndrias são as únicas organelas que não 
tiveram essa origem. As mitocôndrias teriam se formado a partir de bactérias aeróbias que 
foram englobadas por seres eucariontes anaeróbios. A partir daí, passaram a viver numa 
relação mutualística: o eucarionte dava proteção à bactéria aeróbia (agora mitocôndria) e 
desta aproveitava a capacidade respiratória que lhe fornecia a energia necessária à sua 
sobrevivência. 

Da mesma forma, alguns procariontes fotossintetizadores associaram-se com certos 
eucariontes passando a viver mutualisticamente. No curso da evolução esses procariontes 
tornaram-se cloroplastos vivendo em organismos eucariontes, agora fotossintetizadores. 
 

As Dimensões das Células 
 
1 µm (micrômetro) = 0,001 mm (1 milésimo de milímetro) 
1 nm (nanômetro) = 0,000 001 mm (1 milionésimo de milímetro)  
1 Å  (Ångström) = 0,000 000 1 mm (1 décimo milionésimo de milímetro) 
 
A grande maioria ou quase totalidade das células tem dimensões microscópicas, 

medidas em micrômetros. Existem, porém, células macroscópicas como a gema do ovo, a fibra 
do algodão e as células das algas Nitella sp. e Acetabularia sp., que são medidas em 
centímetros (cm).  

As menores células conhecidas pertencem às bactérias do gênero Mycoplasma (PPLO), 
que podem ser menores que alguns vírus e são medidas em nanômetros. 
 

Estruturas Celulares dos Eucariontes 
 
Existem algumas diferenças notáveis entre células animais e vegetais, mas, a 

arquitetura e o padrão geral de funcionamento são os mesmos para todas. As células 
vegetais costumam ter contornos prismáticos, com grandes vacúolos centrais, deixando o 
citoplasma comprimido na periferia. A sua membrana plasmática é protegida por uma parede 
celular formada de celulose. A célula animal costuma ser arredondada ou achatada, sem 
ângulos acentuados, revelando ausência de grandes vacúolos, bem como de parede celular. 

A maior parte dos orgânulos intracelulares é delimitada por membranas 
lipoprotéicas. São os orgânulos membranosos como o retículo endoplasmático, complexo 
golgiense, mitocôndrias, cloroplastos, lisossomos e núcleo que, juntamente com a membrana 
plasmática, formam o sistema de membranas da célula.  

Alguns poucos orgânulos não são delimitados por membranas como os ribossomos, 
centríolos e cromossomos que formam o sistema não-membranoso. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Célula Animal 
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Esquema ultra-estrutural da
membrana celular. A natureza
química dos componentes 1, 2 e 3,
respectivamente, é: lípides;
lípides; proteínas. 

1 indica a camada de fosfolipídios. 
2 indica proteína responsável pelo transporte 
de  certas substâncias que atravessam a 
membrana. 
3 indica carboidrato que forma o glicocálix. 

MEMBRANAS CELULARES: OS PORTÕES DAS CÉLULAS 
 
A membrana plasmática é o envoltório celular, regula a entrada e saída de 

substâncias e impede que o conteúdo celular se derrame para o exterior. Ela se apresenta 
ao ME com duas camadas escuras, mais densas, separadas por uma camada mais clara, menos 
densa. Atualmente se admite que a membrana plasmática é formada por uma dupla camada 
lipídica (fosfolipídios) e mergulhadas nessa matriz lipídica encontram-se as moléculas de 
proteínas com ampla capacidade de movimentação e deslocamento, cabendo-lhes papel de 
relevante importância na retenção e no transporte de outras moléculas através da 
membrana, entre os meios intra e extracelulares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As substâncias lipossolúveis atravessam a membrana, passando diretamente através 

da dupla camada lipídica. As demais são transportadas pelas moléculas protéicas que se 
movimentam, recolhendo-as de um lado e largando-as do outro. Íons e pequenas moléculas 
hidrossolúveis, inclusive a própria água, atravessam a membrana por minúsculos canais 
formados pelas moléculas protéicas. 

 
 
Especializações da Membrana Plasmática 
 
A membrana plasmática revela adaptações especiais como: microvilosidades, 

desmossomos, interdigitações, plasmodesmos, cílios e flagelos. 
 
 
Microvilosidades (A) são minúsculas expansões 

em forma de dedos na superfície da célula que se 
projetam para o meio extracelular quando se torna 
necessário ampliar a área de absorção da célula. São 
numerosíssimas nas células epiteliais de revestimento 
da mucosa intestinal. 

Desmossomos (B) são destinados à maior 
fixação de uma célula às suas vizinhas. Cada 
desmossomo compreende duas metades, cada um 
pertencente a uma célula. O espaço entre eles contém 
uma substância cimentante formada por moléculas de 
glicoproteínas. 

Interdigitações representam um recurso para proporcionar a melhor ligação das 
células entre si num tecido. A superfície celular descreve saliências e reentrâncias que 
se encaixam perfeitamente nas das células vizinhas. 

Plasmodesmos compreendem pontes de continuidade do citoplasma entre células 
vizinhas, graças a diminutas interrupções nas membranas de separação entre tais células. 
São exclusivos das células vegetais. 

Cílios e flagelos são expansões celulares finas e muito móveis que contribuem 
para a movimentação celular com deslocamento ou para proporcionar o aparecimento de 
correntes líquidas ao redor das células. Em bactérias, protozoários, euglenófitas, 
pirrófitas e em células reprodutoras (gametas masculinos) de plantas e animais 
(anterozóides e espermatozóides) esses orgânulos atuam na motricidade celular. Em tecidos 
animais, como no epitélio ciliado das trompas de Falópio e no epitélio ciliado da 
traquéia, eles formam um fluxo de líquido. Em células bacterianas essas estruturas são 
apenas expansões citoplasmáticas. Já nos protozoários e organismos multicelulares, 
flagelos e cílios são mais complexos e ligados ao centríolo (microtúbulos).Os cílios são 
curtos e numerosíssimos, enquanto os flagelos são longos e pouco numerosos.  
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A figura ao lado representa uma hemácia (A)
que sofre plasmólise quando mergulhada em um
meio hipertônico (1), e turgescência 
quando mergulhada em um meio hipotônico (2). 

A Parede Celular ou Parede Esquelética 
 
Aparece nas células dos vegetais, das algas protistas, dos fungos e dos 

organismos procariontes (bactérias e cianofíceas) como um envoltório rígido e espesso, 
que serve de proteção e suporte. Não existe nas células dos animais ou dos protozoários. 
Sua composição química varia segundo o tipo celular. Assim, nas bactérias é composta de 
glicoproteínas; nas algas diatomáceas compõe-se de sílica; nos fungos é constituída de 
quitina, etc. 

Nas células vegetais jovens, a parede celular compõe-se de celulose e pequena 
quantidade de pectina e glicoproteínas. Essa é a parede celular primária que é pouco 
rígida, apresentando certa elasticidade e permeabilidade. À medida que a célula se 
diferencia, tornando-se adulta, na parede celular primária depositam-se substâncias de 
natureza química diferente como, por exemplo, a lignina e a suberina, formando a parede 
celular secundária. O espaço ocupado pelo lúmen celular diminui devido ao espessamento 
dessa parede. Em alguns casos o conteúdo vivo acaba por morrer, restando um lúmen vazio 
como acontece na cortiça.  

As células vegetais que permanecem em contato direto com a atmosfera apresentam 
uma cobertura de substâncias de natureza graxa (cutina ou cera), cujo objetivo é evitar a 
perda excessiva de água. Geralmente a parede celular não é contínua, deixa uns poros ou 
pontuações em certas regiões por onde o citoplasma de uma célula se comunica com o 
citoplasma de células vizinhas através dos plasmodesmos. 

Apesar de rígida, a parede celular é permeável à água, que a atravessa livremente 
em ambos os sentidos. Ela pode se destacar da membrana plasmática se a célula for 
submetida a uma solução hipertônica e perder água para o meio extracelular. Neste caso, o 
citoplasma se retrai e a membrana plasmática se desgarra da parede celular. 

 
 
Atividades da Membrana Plasmática 
 
O que caracteriza a vida da célula é a sua inalterável constituição físico-

química, e compete à membrana celular manter um controle rígido do intercâmbio de 
substâncias entre os meios intra e extracelular. O conjunto de substâncias que formam a 
matéria viva e ativa da célula recebe o nome de protoplasma e compõe-se de soluções 
coloidais, soluções químicas e suspensões. As soluções coloidais não atravessam as 
membranas semipermeáveis, entretanto a água e as soluções químicas podem atravessar 
facilmente a membrana pelo processo de difusão simples que compreende a osmose e a 
diálise.  

A osmose é a passagem de moléculas de água através de uma membrana semipermeável 
sempre no sentido do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se a célula não se mantiver 
em isotonia com o meio extracelular pode ocorrer a turgescência ou a plasmólise. Na 
turgescência a célula absorve um excesso de água que a faz aumentar de volume, podendo 
ocorrer a ruptura da membrana e a morte celular.  Na plasmólise a célula perde água para 
o meio e se desidrata. Seu volume sofre retração, podendo ocorrer a morte celular. 
Recolocada em meio isotônico ela volta ao volume normal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A diálise é a difusão de partículas do soluto das soluções químicas através da 

membrana plasmática sempre no sentido da solução mais concentrada para a solução menos 
concentrada. 

Na difusão facilitada participam moléculas de natureza protéica que recolhem 
pequenas moléculas e íons do meio extracelular e os descarregam no meio intracelular e 
vice-versa. 

 
A osmose, a diálise e a difusão facilitada são consideradas como transporte 

passivo, pois em nenhuma delas ocorre dispêndio de energia pela célula. Em função dessas 
atividades, dizemos que a membrana plasmática é dotada de permeabilidade seletiva, 
controlando as substâncias que entram ou saem do meio celular. 
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Na figura acima, as setas 
numeradas indicam o 
sentido do fluxo de água 
em duas células.  
I e II - osmose, 
III - transporte ativo. 

1 - Captura de íons Na+ 

2 - Liberação de íons Na+ 

3 - Captura de íons K+ 

4 - Liberação de íons K+ 

transporte ativo 

A membrana realiza ainda o transporte ativo e o transporte em bloco.  
 
No transporte ativo já se observa o consumo de energia pela célula. Ele consiste 

na passagem de moléculas de um lado para o outro da membrana plasmática sempre contra um 
gradiente de concentração, contra as leis da difusão.  

A absorção de sais pelas raízes das plantas e a passagem da glicose para o 
interior das células são exemplos de transporte ativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O transporte em bloco compreende o englobamento de substâncias cujo volume não 
poderia atravessar a membrana sem rompê-la. A célula promove modificações na sua 
superfície no sentido de englobar o material a ser recolhido ou eliminado. Compreende a 
endocitose (fagocitose e pinocitose) e a exocitose. A fagocitose é o englobamento de 
partículas sólidas. Amebas, leucócitos e macrófagos (tecido conjuntivo) realizam 
fagocitose emitindo pseudópodos (expansões citoplasmáticas) que abraçam o material a ser 
englobado. A pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. As células da mucosa 
intestinal absorvem os nutrientes resultantes da digestão por pinocitose. A exocitose ou 
clasmocitose é um movimento contrário à endocitose destinado à expulsão de substâncias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  Fagocitose 
 
 
 
 

 
 

O CITOPLASMA E SUAS ESTRUTURAS 
 
O citoplasma tem uma estrutura complexa com uma emaranhada rede de canalículos, e 

os espaços que permeiam essa rede são preenchidos por um material que constitui o 
hialoplasma ou citoplasma fundamental.  

No espaço entre a membrana plasmática e a nuclear encontram-se: retículo 
endoplasmático, mitocôndrias, complexo ou aparelho golgiense, cloroplastos, centríolos ou 
centrossomos, ribossomos, lisossomos, vacúolos e microtúbulos. 

 
O retículo endoplasmático é um sistema de canalículos que confluem para pequenos 

vacúolos ou se abrem em bolsas achatadas ou cisternas, formando uma emaranhada rede que 
ocupa a maior parte do citoplasma. Todo esse sistema é delimitado por membranas 
lipoprotéicas.  Ele só é encontrado nas células dos eucariontes, estendendo-se muitas 
vezes desde a membrana plasmática até a carioteca, aumentando grandemente a superfície 
interna celular. 

Em alguns pontos observa-se a presença de grande número de ribossomos aderidos à 
face externa das membranas do retículo endoplasmático. Os ribossomos são grânulos 
formados de proteínas e RNA que atuam na síntese protéica. As regiões do retículo 
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endoplasmático onde se acumulam os ribossomos caracterizam o retículo endoplasmático 
granuloso (REG). Nas células glandulares e naquelas onde a síntese protéica é intensa, o 
REG se mostra muito desenvolvido. 

Quando o retículo endoplasmático apresenta membranas 
lisas, sem ribossomos, é chamado de retículo endoplasmático não-
granuloso (RENG), funcionando na síntese de lipídios e como via de 
transporte de substâncias de um ponto para outro do citoplasma. 

O RENG desempenha as seguintes funções: 
. nele se realizam reações enzimáticas facilitadas por sua ampla 
superfície; 
. transporta substâncias através da formação de vesículas; 
. armazena substâncias por meio de vacúolos; 
. sintetiza lipídios como o colesterol, a lecitina e os hormônios sexuais. 

O REG, além dessas funções, sintetiza proteínas graças à presença dos ribossomos. 
 

O complexo golgiense é uma região especial do RENG que se mostra como um 
empilhamento de bolsas achatadas ou cisternas, rodeadas de pequenos vacúolos ou vesículas 
que se desprendem da bolsa por brotamento. Existe em 
todas as células eucariotas. 

Desenvolve as seguintes atividades: 
acúmulo de proteínas sintetizadas no REG para 

posterior eliminação por clasmocitose; 
produção de glicoproteínas graças à associação de 

moléculas de proteínas provenientes do REG com 
polissacarídeos sintetizados no próprio complexo 
golgiense pela polimerização de monossacarídeos obtidos 
pela alimentação; 

síntese de esteróides, como sucede em células das 
glândulas supra-renais e nas gônadas.  
                              

As mitocôndrias são encontradas em todas as células eucariotas. O seu contorno é 
delimitado por uma dupla membrana lipoprotéica. 
A externa é lisa e a interna é pregueada ou 
franjada, com numerosas dobras perpendiculares 
ao eixo do orgânulo chamadas de cristas 
mitocondriais. Essas cristas dividem o interior 
da mitocôndria em lojas que fazem continuidade 
entre si. O interior do orgânulo é preenchido 
por um material homogêneo, a matriz 
mitocondrial.  

Desenvolvem importante atividade nos 
processos metabólicos celulares. Reprocessam a 
energia contida nas moléculas dos compostos 
orgânicos obtidos pela alimentação (respiração 
celular), transferindo o acúmulo energético para 
outras moléculas especializadas para 
armazenamento e liberação rápida de energia. Elas produzem moléculas de ATP (adenosina 
trifosfato).  

Dispõem de moléculas de DNA e RNA, ribossomos, sintetizam suas próprias proteínas 
e se auto-reproduzem. 

 
Plastos ou plastídios são orgânulos de estrutura membranosa encontrados em todas 

as células vegetais e em alguns protistas como as euglenófitas e diatomáceas. São 
inexistentes nas moneras, nos fungos e nos animais.  

Os plastos são dotados de uma dupla membrana de natureza lipoprotéica. A externa 
é lisa e a interna faz dobras ou franjas que se dispõem como lâminas paralelas no sentido 
do maior eixo do plasto. Essas dobras se chamam lamelas e na sua estrutura química se 
encontra a clorofila, substância extremamente importante para a realização da 
fotossíntese. São portadores de DNA, RNA, ribossomos e se auto-reproduzem. 

Compreendem algumas variedades que se distinguem essencialmente pela cor, em 
função dos pigmentos de que são portadores. Cloroplastos (verdes – com clorofila), 
leucoplastos (brancos – com amido ou lipídios) e cromoplastos ou cromatóforos (amarelos – 
xantoplastos; pardos – feoplastos; vermelhos – eritroplastos).  

De qualquer cor, todos eles são cloroplastos disfarçados, que 
acumularam pigmentos diversos, encobrindo a clorofila. Os 
leucoplastos são brancos pelo acúmulo de amido, lipídios ou 
proteínas. São abundantes nas células de armazenamento das raízes, 
caules e frutos. Os cromoplastos acumulam pigmentos carotenóides que 
lhes dão a cor amarela, alaranjada ou vermelha. Podem ser vistos nas 
folhas, nos frutos, na cenoura, beterraba, etc. 
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Os lisossomos são minúsculas vesículas delimitadas por membrana lipoprotéica e 
espalhadas pelo citoplasma. Existem sempre nas células animais. Desempenham papel 
importante na realização da digestão intracelular, pois encerram no seu interior razoável 
quantidade de enzimas hidrolisantes (proteolíticas, lipolíticas e glicolíticas).  

Atuam intensamente na autólise e autofagia. Quando um orgânulo envelhecido é 
digerido no lisossomo ocorre a autofagia e quando há necessidade da destruição total da 
célula os lisossomos se rompem e seu conteúdo se derrama no citoplasma, realizando a 
autólise (metamorfose dos sapos, por exemplo). 

O desenvolvimento de seres multicelulares 
depende da morte programada de certas células. Esse 
fenômeno biológico, regulado por genes, é conhecido 
como apoptose e está ilustrado nestas figuras: 
I - Durante a metamorfose, desaparecem as guelras, as 
nadadeiras e a cauda. 
II - No embrião, os sulcos dos dedos das mãos são 
formados como conseqüência da morte das células das 
membranas interdigitais a apoptose que ocorre no caso I 
resulta da ação de enzimas digestivas presentes nos 
lisossomos. 

A ocorrência de alterações nos genes 
responsáveis pela apoptose, nos casos I e II, pode ser transmitida aos descendentes 

 
Os peroxissomos são pequeninas vesículas contendo enzimas oxidantes e limitadas 

por membrana lipoprotéica. Originam-se a partir do RENG, onde acumulam enzimas 
provenientes do REG. Dentre as enzimas acumuladas, a de ação mais notável é a catalase, 
que oxida a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio (H2O2), decompondo-a em água comum e 
oxigênio nascente. A água oxigenada se forma nas células como produto final de certas 
reações e tem efeito altamente lesivo. 

 
Os vacúolos dividem-se em três tipos essenciais: digestivos, pulsáteis e de suco 

celular. 
Os vacúolos digestivos são resultantes da fusão de fagossomos ou pinossomos com 

os lisossomos (fagocitose e pinocitose).  
Os vacúolos pulsáteis ou contráteis são encontrados nos 

protozoários e euglenófitas, nos quais contribuem para a 
manutenção do equilíbrio homeostático, pois eliminam o excesso de 
água e alguns derivados nitrogenados do metabolismo protéico, como 
amônia.  

Os vacúolos de suco celular são observados nas células 
vegetais. Contêm água com algumas substâncias e pigmentos. 
Pequenos e numerosos nas células vegetais jovens, crescem e se 
fundem na célula vegetal adulta, formando poucos e enormes vacúolos repletos de líquidos 
que deslocam o citoplasma para a periferia. 
 

O centrossomo, centro-celular ou centríolo é uma estrutura não membranosa do 
citoplasma, existente em células de animais e de vegetais inferiores (algas e briófitas). 
Só é bem visível durante a mitose (divisão celular), quando dele se irradiam os 
microtúbulos que orientam a distribuição dos cromossomos para as células-filha. São 
importantes também na formação de flagelos e cílios. 

 
     Os ribossomos são grãos formados por RNA e proteínas. Estão presentes em 

todos os seres vivos, até nos mais simples como os PPLO. Podem ser encontrados dispersos 
no citoplasma (procariontes) ou ligados ao REG (eucariontes) 
 

O NÚCLEO CELULAR 
 
É uma estrutura na maioria das vezes esférica, delimitada por uma membrana dupla 

com numerosos poros e que se apresenta praticamente em todas as células, pois nas 
procariotas ele se encontra difuso. As únicas células verdadeiramente anucleadas são as 
hemácias dos mamíferos. Algumas células podem apresentar mais de um núcleo 
(polinucleadas) como as células musculares estriadas esqueléticas dos seres humanos. 

O núcleo encerra nos seus cromossomos todo o material genético (DNA) que responde 
pela programação completa das atividades que a célula deverá desenvolver durante toda a 
sua vida e pela transmissão dos caracteres hereditários; controla a formação dos RNA, que 
no citoplasma vão comandar a síntese de proteínas; tem, portanto uma importância decisiva 
no comportamento e na vida da célula. Se ela perder o núcleo morrerá.  
São componentes gerais do núcleo:     -  membrana nuclear, cariomembrana ou carioteca; 

-  nucleoplasma, suco nuclear ou cariolinfa; 
-  cromatina; 
-  cromossomos; 
-  nucléolos. 
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Cariomembrana é uma membrana dupla de natureza lipoprotéica, com numerosos poros, 
que faz continuidade com o retículo endoplasmático. Durante a mitose (divisão celular) 
ela se desfaz para voltar a se restaurar no final do processo. 

 
Nucleoplasma, Suco nuclear ou Cariolinfa é um líquido claro, homogêneo, contendo 

água e proteínas globulares, onde se encontram mergulhados os outros componentes. 
 
Cromatina é uma rede de filamentos delgados que se denominam cromonemas.  
A cromatina é uma proteína composta por grande número de aminoácidos ligados a um 

radical de ácido nucléico (DNA). Durante a interfase, os cromonemas ficam distendidos, 
formando uma rede. 

 
Cromossomos são cordões curtos e grossos formados pelo espiralamento dos 

cromonemas. Possuem centrômeros e braços.  
São classificados em metacêntricos (A), submetacêntricos (C), acrocêntricos (B) e 

telocêntricos. 
Durante a interfase (fora do período de divisão), não se observam os cromossomos. 

O material que os forma está desenrolado, constituindo-se em pequenos filamentos de 
cromatina. Durante a divisão celular, esses filamentos se enrodilham e individualizam os 
cromossomos.   

As numerosas moléculas de DNA encerradas no cromossomo representam os seus genes, 
o material genético responsável pela transmissão dos caracteres hereditários de pais a 
filhos. Cada cromossomo contém um grande número de genes. 

 
          - satélite 
 
 
 
 
          - braço   
                A       B     C 
 
  

 
Nucléolos são conglomerados de moléculas de RNAr, só observáveis durante a 

interfase. 
 

Cariótipo e Genoma 
 
Cariótipo é a constante cromossômica diplóide (2n) das células somáticas. É o 

conjunto de cromossomos da espécie. Nos seres humanos 2n = 46. 
Na espécie humana, os cromossomos são classificados em 7 grupos, compreendendo 22 

pares de cromossomos autossômicos, e mais um par de cromossomos sexuais que, no homem, é 
XY e, na mulher, XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cariótipo Humano 
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A partir da análise de cariótipos, informações valiosas podem ser obtidas, tais 
como a existência de cromossomos extras ou de quebras cromossômicas, auxiliando no 
diagnóstico de certas anomalias genéticas. 

Em fetos, normalmente a cariotipagem só deve ser feita quando há real suspeita de 
algum tipo de alteração cromossômica, já que as técnicas de coleta de material apresentam 
risco de aborto. 
 

Genoma é a constante cromossômica haplóide (n) dos gametas. É a metade dos 
cromossomos da espécie. Nos seres humanos n = 23. 
 

A divisão, multiplicação ou reprodução celular 
 
É o fenômeno pelo qual uma célula se divide em duas novas células, o que pode 

representar fator importante no desenvolvimento de um organismo ou constituir-se num 
recurso de reprodução quando se trata de espécie unicelular.  

As células dos organismos multicelulares apresentam dois tipos de divisão 
celular: a mitose e a meiose. 

 
Mitose 
ocorre geralmente nas células somáticas (do corpo) e tem a função de proporcionar 

o desenvolvimento do organismo e a renovação ou regeneração dos tecidos. É uma divisão 
com profundas alterações citoplasmáticas e nucleares. Cada célula-mãe (2n) dá origem a 
duas células-filhas (2n). Ocorre uma equilibrada distribuição dos cromossomos para as 
células-filhas, que serão idênticas à célula-mãe, pois encerram o mesmo número de 
cromossomos e contêm a mesma programação genética. 

 
Fases da Mitose: 
Durante a interfase (A), período de crescimento celular, os cromonemas se duplicam. 
B - Prófase: espiralamento e individualização dos cromossomos. Formação do fuso mitótico 
e desaparecimento da cariomembrana. 
C - Metáfase: arrumação dos cromossomos entre as fibrilas do fuso mitótico. Disposição 
dos cromossomos na placa equatorial. 
D - Anáfase: separação e ascensão polar dos cromossomos. 
E - Telófase: reconstituição nuclear, desespiralamento dos cromonemas e citodiérese 
(divisão do citoplasma). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citodiérese animal e vegetal 
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A meiose é observada na formação de gametas e esporos (células reprodutoras). Só 
raramente ela contribui para a formação de células somáticas. É o processo pelo qual uma 
célula diplóide (2n) pode originar quatro células haplóides (n), o que se faz através de 
duas divisões celulares sucessivas. As células-filhas não são iguais geneticamente entre 
si, pois ocorre uma recombinação gênica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OS CLOROPLASTOS E O PROCESSO DE FOTOSSÍNTESE 
 
Os cloroplastos são ricos em clorofila e são responsáveis pela fotossíntese. O 

seu número é variável de célula para célula. Apresentam duas membranas, uma externa 
(lisa) e uma interna (pregueada, formando lamelas). Possuem DNA e são capazes de auto-
reprodução. 

A fotossíntese é o fenômeno pelo qual os organismos clorofilados retêm a energia 
da luz e a utilizam na reação entre o CO2 e a água para obtenção de glicose (matéria 
orgânica), com liberação de O2 para o meio. A fotossíntese representa uma fonte 
permanente de matéria orgânica que é usada como alimento por todos os seres 
heterotróficos, como também possibilita a renovação constante do ar atmosférico, 
retirando o gás carbônico e liberando o oxigênio. 

 

6CO2  +  12H2O              C6H12O6  +  6H2O  +  6O2 
 

A fotossíntese compreende duas etapas: a fase luminosa e a fase escura. A fase 
luminosa exige a participação da luz para a formação de ATP (adenosina trifosfato) e 

fotólise da água (rompimento da molécula de água com liberação de oxigênio). Encerrada a 
primeira fase, tem prosseguimento a segunda, mesmo na ausência de luz.        

A – membranas   
                                                                    B - tilacóide 
                                                                    C - granum 
                                                                    D - estroma 
 
 
 
 
 
 
 
Adenosina trifosfato - ATP 
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O processo 1 é anaeróbico, e
parte da energia fica no
álcool etílico, enquanto o
processo 2 é aeróbico, e a 
energia vem da glicose
decomposta em água e gás
carbônico. 

I – cloroplasto > fotossíntese 
II – mitocôndria > respiração 

AS MITOCÔNDRIAS E O REPROCESSAMENTO DE ENERGIA NA CÉLULA 
 
As mitocôndrias apresentam duas membranas: uma externa (lisa) e uma interna 

(pregueada, formando as cristas mitocondriais). Elas extraem a energia acumulada nas 
moléculas orgânicas formadas na fotossíntese, guardando-a em moléculas de ATP, no 
processo chamado de respiração. 

A respiração pode ser aeróbia ou anaeróbia. 
A respiração aeróbia é uma seqüência de reações de degradação das moléculas 

orgânicas, visando à liberação da energia nelas contidas, afim de guardá-las em moléculas 
de ATP, com a participação do oxigênio molecular (O2). Acontece em três etapas: 
glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 

A glicólise acontece no citoplasma; o ciclo de Krebs ocorre na matriz 
mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Durante o processo são 
utilizados a glicose ou outros metabólitos, o O2 e ADP, resultando na formação de CO2, H2O 
e 38 moléculas de ATP. 

 

C6H12O6  +  6O2              6CO2  + 6H2O  + ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A respiração anaeróbia é uma forma de obtenção de energia pela oxidação de 

compostos orgânicos, porém com a utilização de substâncias inorgânicas como nitratos, 
sulfatos ou carbonatos no lugar do oxigênio. O ganho energético é inferior ao da 
respiração aeróbia. Ocorre em microorganismos como as bactérias denitrificantes do solo, 
as leveduras, etc. 

O principal tipo é a fermentação que pode ser alcoólica, lática ou acética. 
A fermentação é uma modalidade de respiração anaeróbia em que os íons hidrogênio 

liberados não são recolhidos nem pelo oxigênio (r. aeróbia) nem pelos compostos 
inorgânicos, mas sim pelos próprios subprodutos da degradação da glicose, como o ácido 
pirúvico. 

Na fermentação alcoólica, o ácido pirúvico dá como produtos finais o álcool 
etílico e CO2. Na fermentação lática, o ácido pirúvico se transforma em ácido lático. Na 
fermentação acética, o ácido pirúvico forma ácido acético e CO2. 
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H I S T O L O G I A 
 
A célula é a unidade básica do ser vivo. Poucos seres, porém, são formados por 

uma única célula. A maioria dos seres é multicelular, o que significa que o seu corpo é 
formado por um aglomerado de células. 

Na maioria dos seres multicelulares, existem grupos de células com formas e 
funções diferentes. Isso ocorre porque nesses seres cada grupo de células é responsável 
por um determinado tipo de trabalho. As células com a mesma função têm geralmente formas 
semelhantes, uma vez que a forma de uma célula está adaptada à função que ela exerce. 

Estes grupos de células reunidas para executar um determinado trabalho são 
chamados de tecidos. 

A Histologia é a parte da Biologia que estuda os tecidos. 
 

Como Surgem os Tecidos? 
 
Nos seres de reprodução sexuada todas as células surgem a partir de uma única 

célula, a célula-ovo. Esta célula sofre divisões e produz um grupo de células 
inicialmente muito semelhantes. Após um certo tempo, elas começam a se especializar para 
a execução das diversas funções e vão se tornando cada vez mais diferentes. Este processo 
é chamado diferenciação celular.  

A diferenciação celular torna possível a histogênese ou formação dos tecidos. 
O mecanismo de diferenciação celular ainda não foi completamente desvendado. 

Supõe-se que, apesar de todas as células de um indivíduo possuírem os mesmos genes, 
alguns estão em funcionamento em determinada célula enquanto outros se encontram 
inativos. Depois de diferenciadas, as células quando se reproduzem, só originam outras do 
mesmo tipo.  

No início da formação do embrião existem grupos de células com potencialidades 
diferentes. Há uma fase em que o embrião animal é formado por apenas duas camadas de 
células: a externa e a interna. 

A camada externa é chamada ectoderma e dá origem aos tecidos que revestem o corpo 
do embrião. Já a camada interna ou endoderma, dá origem ao revestimento do tubo digestivo 
e do aparelho respiratório. Posteriormente surge uma terceira camada, o mesoderma, que é 
responsável pela produção dos vários tecidos encontrados no interior do corpo do animal. 

Nos animais um tecido não é formado apenas por células, mas também pelo material 
fabricado por elas. Este material é chamado de substância intercelular, às vezes funciona 
somente como ligação entre as células e às vezes desempenha um papel importante na função 
do tecido. Existe também um líquido que sai dos vasos sangüíneos levando ao tecido 
alimento, oxigênio e hormônios e removendo dele o gás carbônico e os resíduos do 
metabolismo, é o líquido intersticial ou intercelular. 

Os tecidos animais diferem bastante dos tecidos vegetais. Essa diferença, como 
muitas outras, deve-se ao fato de os vegetais serem autotróficos, em oposição aos 
animais, que são heterotróficos.  

Estudaremos primeiro os tecidos animais, dando ênfase aos vertebrados e, 
especialmente, aos seres humanos. Depois estudaremos os vegetais, especialmente as 
plantas com flores. 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS TECIDOS 
 

TECIDOS ANIMAIS TECIDOS VEGETAIS 
1. Tecidos epiteliais 
2. Tecidos Conjuntivos 
   a)tecido conectivo 
   b)tecido adiposo 
   c)tecido cartilaginoso 
   d)tecido ósseo 
   e)sangue e tecido hemopoético 
3. Tecidos Musculares 
   a)tecido muscular liso 
   b)tecido muscular estriado esquelético 
   c)tecido muscular estriado cardíaco 
4. Tecido Nervoso 

1. Tecidos Embrionários (meristemas) 
2. Tecidos Permanentes 
   a)tecidos de proteção e arejamento 
   b)tecidos de sustentação 
   c)tecidos absorventes e condutores 
   d)tecidos de síntese e armazenamento 
   e)tecidos de secreção 
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HISTOLOGIA ANIMAL 
O TECIDO EPITELIAL: A COBERTURA PROTETORA DO CORPO 

 
Cobrindo o nosso corpo e forrando seus tubos e suas cavidades internas, 

encontramos um tecido, formado por células estreitamente unidas, denominado tecido 
epitelial ou simplesmente epitélio.  

Entre as células desse tipo de tecido não há substância intercelular; apesar de 
possuírem terminações nervosas, esse tecido não tem vasos sangüíneos e sua nutrição é 
feita pelo tecido conjuntivo sobre o qual ele sempre repousa.  Há dois tipos básicos de 
epitélio: de revestimento e glandular. 

 
Epiderme, Mucosas e Serosas: O Tecido Epitelial de Revestimento. 
 
A epiderme forma a camada externa da pele, o maior órgão do corpo. Ela protege o 

organismo contra a entrada de agentes estranhos e contra seu desgaste pelo atrito.  
É formada por grande número de camadas superpostas de células, sendo classificada 

como tecido epitelial estratificado. As células superficiais possuem forma achatada 
(pavimentosas) e nos animais terrestres fabricam uma proteína impermeável, a queratina. 
Após acumular uma boa quantidade de queratina em seu citoplasma, estas células morrem, 
dando origem a uma camada impermeabilizante que evita a desidratação dos animais 
terrestres. Essa camada de queratina é também uma proteção eficiente contra o atrito, por 
isso ela é mais espessa na palma das mãos e na sola dos pés. Nas regiões do corpo 
submetidas a atritos constantes, a espessura da camada de queratina aumenta bastante, 
formando os calos. Os pêlos e as unhas também são feitos de queratina. 

As células das camadas mais profundas da epiderme estão em constante divisão, 
substituindo as células superficiais que se desgastam. Nas camadas profundas da epiderme 
encontram-se os melanócitos, células que fabricam um pigmento denominado melanina, 
responsável pela cor da pele e dos pêlos e que protege contra o excesso de raios 
ultravioleta.        

As impressões digitais são formadas por dobras da epiderme e do tecido conjuntivo 
subjacente; estas dobras, presentes também nas palmas das mãos e nas solas dos pés, são 
geneticamente determinadas durante o desenvolvimento embrionário. Certas doenças 
hereditárias, como a Síndrome de Dawn, alteram o padrão normal dessas dobras. 

O epitélio que forra o interior das cavidades é bem diferente da epiderme, pois é 
constituído por uma única camada de células de formato cilíndrico e forma as mucosas. A 
proteção contra o atrito é fornecida por uma substância viscosa, formada por 
glicoproteínas, denominada de muco. Este muco é produzido no estômago e intestino por 
células especiais (caliciformes). No aparelho respiratório o muco retém partículas de 
poeira e bactérias que serão ‘varridas’ para fora pelos cílios encontrados nas células 
cilíndricas deste tecido. 

O epitélio que reveste os vasos sangüíneos e que forma as membranas que cobrem 
externamente os órgãos situados nas grandes cavidades do corpo constitui as serosas. A 
pleura envolve os pulmões, o pericárdio reveste o coração e o peritônio reveste o 
estômago e o intestino. 

 
 

A - epiderme 
B - derme 
1 – glândula sudorípara 

 
 
 
 

 
 
 
 

As Glândulas: O Tecido Epitelial de Secreção 
 
Algumas células do tecido epitelial, como as caliciformes, podem se especializar 

para produzir substâncias. Estas células ou grupos de células formam as glândulas. 
Algumas glândulas apresentam um canal através do qual lançam suas secreções para 

o exterior do corpo ou para dentro de cavidades dos órgãos. Estas glândulas são chamadas 
de exócrinas ou de secreção externa, ex: sudoríparas, sebáceas, lacrimais, salivares, 
mamárias. 

Quando a glândula elimina sua secreção diretamente no sangue é chamada de 
endócrina ou de secreção interna. As substâncias produzidas por elas recebem o nome de 
hormônio. É o caso da hipófise, tireóide, supra-renais. 

Algumas glândulas lançam suas secreções tanto no sangue como em cavidades 
abertas. São as glândulas mistas, mesócrinas ou anfícrinas. É o caso do pâncreas, fígado, 
testículos e ovários. 
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O TECIDO CONJUNTIVO: O TRABALHO DE LIGAR E SUSTENTAR 
 
As funções básicas desse tecido são ligar e sustentar os órgãos e demais tecidos, 

funcionando como uma armação para o corpo, dando-lhe a sua forma característica; 
preencher os espaços entre os órgãos; armazenar substâncias; participar da defesa, 
cicatrização e nutrição dos tecidos.  

Essa capacidade de ligar e sustentar é fornecida pela grande quantidade de 
substância intercelular presente no tecido conjuntivo. Esta substância tem consistência 
variável, de acordo com as necessidades de sustentação de cada parte do corpo. Ela pode 
ser gelatinosa como no tecido conjuntivo frouxo, flexível como na cartilagem, ou dura 
como no osso. São originados do mesoderma. 
 

O Tecido Conjuntivo Frouxo: O Acolchoamento do Corpo 
 
É um tecido delicado e flexível espalhado por todo o corpo. Envolve os órgãos, 

preenche os espaços entre eles e liga um tecido a outro. No seu interior passam vasos 
sangüíneos que irão nutrir tecidos sem vascularização, como o tecido epitelial.  

Sua substância intercelular é formada por uma parte gelatinosa (substância 
amorfa) onde se acham imersos fios de proteínas (fibras). 

A substância amorfa é constituída de glicoproteínas e água. O principal glicídio 
é o ácido hialurônico. As fibras são de dois tipos: as colágenas e as elásticas. As 
fibras colágenas são formadas por uma proteína chamada colágeno (ao ser fervida produz 
uma cola) e são muito resistentes à tração. As fibras elásticas são constituídas por uma 
proteína chamada elastina e são capazes de voltar à posição normal após terem sido 
distendidas. 

A substância intercelular do tecido conjuntivo frouxo é fabricada por células 
especializadas, os fibroblastos. Há também células indiferenciadas que são capazes de 
originar qualquer outra célula do tecido conjuntivo sempre que necessário; daí o grande 
poder de regeneração desse tecido. 

O tecido conjuntivo que está embaixo do tecido epitelial funciona como uma 
segunda barreira contra os microorganismos invasores, pois apresentam células de defesa 
(macrófagos e plasmócitos), formadas a partir de glóbulos brancos que saem do sangue e 
invadem o tecido conjuntivo. 
 

O Tecido Conjuntivo Denso: A Resistência a Tensões 
 
É um tecido mais resistente encontrado na derme e nos tendões. Essa resistência 

maior é conseqüência de uma grande concentração de fibras. 
Na derme (tecido conjuntivo situado sob a epiderme) as fibras estão dispostas de 

forma irregular, distribuindo-se nas mais variadas 
direções, o que explica a grande resistência da 
derme, observável no couro curtido. Nos tendões as 
fibras colágenas estão todas orientadas no sentido da 
contração muscular, o que lhe permite suportar a 
tensão imposta pelo músculo. 

Os tecidos conjuntivos conectivos (frouxo e 
denso) são chamados de tecidos conjuntivos 
propriamente ditos (TCPD), em oposição aos tecidos 
conjuntivos mais especializados como a cartilagem, o 
osso e os tecidos adiposo e hemopoético. 

O jogador Ronaldo, do Inter de Milão e da 
Seleção Brasileira, sofreu uma lesão no tendão que 
liga a rótula (patela) ao osso denominado tíbia, 
conforme figura adiante. O tendão patelar é formado 
por fibras colágenas orientadas. 
 
 

O Tecido Adiposo 
 
O acúmulo de células adiposas embaixo da pele forma 

o tecido adiposo, que funciona como uma reserva de alimento 
e como proteção contra o frio e traumatismos. Esse tecido 
também preenche os espaços entre os órgãos, evitando que se 
desloquem de sua posição normal. O excesso de tecido 
adiposo (obesidade) é prejudicial, pois aumenta o trabalho 
do coração. 
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A Cartilagem e o Osso: Os Tecidos Duros do Corpo e a Sustentação 
 
A cartilagem e o osso possuem, além das fibras, uma substância intercelular mais 

rígida que os tecidos conjuntivos propriamente ditos. Tal fato torna esses tecidos mais 
aptos a sustentar o peso e dar forma ao corpo. 

A cartilagem possui uma substância intercelular de consistência dura e flexível. 
É formada por células cartilaginosas jovens (os condroblastos) que se transformam em 
células cartilaginosas adultas (os condrócitos). Não apresenta vasos sangüíneos. O tecido 
cartilaginoso divide-se em: hialino (nariz, traquéia, etc.), elástico (orelha, epiglote, 
etc.) ou fibroso (discos intervertebrais).   

O crescimento da cartilagem adulta se dá por aposição (de fora para dentro), o 
crescimento intersticial (de dentro para fora) é observado apenas em cartilagens jovens. 

Quase todo o esqueleto do embrião é formado inicialmente por tecido 
cartilaginoso. Ainda durante o desenvolvimento embrionário, a maior parte da cartilagem é 
substituída por um tecido preparado para sustentar o peso do corpo, o tecido ósseo. No 
adulto completamente desenvolvido, a cartilagem é encontrada apenas no pavilhão auditivo, 
nas vias respiratórias (nariz, traquéia, laringe e brônquios) e nas articulações, 
cobrindo a extremidade dos ossos. 

Embora o esqueleto de alguns peixes primitivos como o tubarão e a arraia seja 
cartilaginoso, a maior parte dos vertebrados desenvolveu um tecido mais rígido e mais 
forte que a cartilagem, o tecido ósseo. Além de servir para a sustentação do corpo, o 
osso é importante também nos movimentos, servindo como ponto de apoio para os músculos e 
protegendo órgãos vitais como o sistema nervoso, o coração e os pulmões. Além disso, no 
interior de vários ossos há um tecido mole, a medula óssea, vulgarmente chamado tutano, 
que é responsável pela produção das células do sangue (tecido hemopoético).  

O osso é bem mais duro que a cartilagem porque é constituído também por uma 
substância mineral, formada principalmente por fosfato e cálcio. No seu interior existem 
células vivas, os osteócitos. Através dos canais de Havers, as células recebem alimento e 
oxigênio. 

A maior parte dos ossos forma-se a partir da cartilagem que, recebendo depósitos 
de fosfato e cálcio, origina um osso. Quando o 
indivíduo nasce, o modelo de cartilagem já foi 
quase totalmente substituído por tecido ósseo. 
Porém, próximo às extremidades dos ossos longos, 
persiste uma região cartilaginosa que permite que 
esses ossos cresçam em comprimento. Até o final 
da adolescência esta cartilagem é inteiramente 
substituída por osso e o indivíduo pára de 
crescer. O crescimento dos ossos em espessura 
ocorre a partir de novas camadas ósseas 
adicionadas ao periósteo. 

Em caso de necessidade, células ósseas 
(osteoclastos) retiram minerais do osso, 
lançando-os na corrente sangüínea; assim, o osso 
funciona como um reservatório de minerais para o 
organismo. 
 
 

O Tecido Hemopoético: Produtor das Células do Sangue 
 
Tanto as células que circulam no sangue como as que estão presentes na linfa são 

produzidas pelo tecido hemopoético. Além de produzir estas células, o tecido hemopoético 
realiza também a limpeza da linfa, removendo os corpos estranhos e destruindo as células 
que se tornam imprestáveis. Há dois tipos de tecido hemopoético: o tecido mielóide ou 
medula óssea e o tecido linfóide ou linfático. 

O tecido mielóide é encontrado no interior dos ossos. Nos embriões, a maioria dos 
ossos possui uma medula ativa, de cor vermelha. Porém, à medida que o indivíduo cresce, a 
maior parte desta medula passa a acumular gordura, parando de trabalhar e transformando-
se em medula amarela (tutano). No adulto, a medula vermelha é encontrada praticamente 
apenas nas costelas, nas vértebras, no esterno e nos ossos do crânio. 

Todas as células do sangue são produzidas na medula óssea. Algumas, porém, irão 
migrar para grupos de tecidos linfóides, formando importantes órgãos de defesa espalhados 
estrategicamente em nosso corpo (nódulos linfáticos, baço, timo, amídalas e adenóides). 
As amídalas e as adenóides formam um aglomerado de tecido linfóide que intercepta os 
germes que entram pelas vias respiratórias e digestivas. Os germes que atravessam o 
tecido epitelial irão encontrar, no tecido conjuntivo frouxo e adiposo, massas de tecido 
linfático que formam os nódulos linfáticos. Os germes que atingirem a linfa ou o sangue 
terão de passar pelos gânglios linfáticos e pelo baço. Durante certas infecções sentimos 
inchaço e dor nos gânglios linfáticos do pescoço, axila ou virilha (íngua). 
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O Tecido Sangüíneo 
 
O sangue é formado por uma parte líquida, o plasma, onde se acham mergulhados 

células e pedaços de células, que são os 
elementos figurados (hemácias (a), leucócitos (b) 
e plaquetas).  

 
O plasma é a parte intersticial do 

sangue, rico em fibrinogênio, que pode passar a 
fibrina e provocar a coagulação sangüínea. O 
plasma sem fibrinogênio denomina-se soro. 

 
Entre os elementos figurados, o que 

existe em maior quantidade são os glóbulos 
vermelhos, hemácias ou eritrócitos. O sangue do 
homem contém de 5 a 5,5 milhões de hemácias por 
mm3, e o da mulher de 4,5 a 5 milhões, em média. 
Em cada 100 ml de sangue há, em média, 14 a 17 mg 
de hemoglobina no homem e 12 a 16 mg na mulher. A hemácia tem a forma de um disco 
circular e bicôncavo, achatado no centro. Esta forma aumenta a superfície de contato da 
hemácia com os gases a serem transportados, tornando mais rápida sua absorção e 
eliminação (a hemácia dos mamíferos não possui núcleo, seu citoplasma está totalmente 
ocupado pela hemoglobina). Elas são formadas na medula óssea, duram cerca de 120 dias e 
são destruídas no fígado e no baço. 

 
Os glóbulos brancos ou leucócitos defendem o organismo contra microorganismos 

causadores de doenças e contra qualquer partícula estranha que penetre em nosso 
organismo. Essa defesa é feita de várias maneiras. Os leucócitos podem ingerir o 
organismo estranho, destruindo-o através de enzimas digestivas (fagocitose). Podem também 
produzir proteínas especiais (anticorpos) que se combinam com as proteínas invasoras 
(antígenos), neutralizando seus efeitos. Podem produzir células especiais que se ligam às 
células invasoras e as destroem. 

A fim de realizar a defesa do organismo, os leucócitos podem sair dos vasos 
capilares (diapedese), chegando ao local da infecção. O pus que se forma em ferimentos é 
um aglomerado de leucócitos, micróbios e células mortas. Nosso sangue possui de 5 a 10 
mil leucócitos por mm3 de sangue, podendo aumentar durante uma infecção ou alergia 
(leucocitose). Quando esse número diminui denomina-se leucopenia.  

São vários os tipos de leucócitos presentes no sangue: 
. neutrófilos: encontrados em maior proporção, são os mais ativos na fagocitose, 
apresentando muitas enzimas digestivas; 
. acidófilos ou eosinófilos: responsáveis pela fagocitose do conjunto formado pela união 
do anticorpo com o antígeno. Seu número aumenta durante as alergias e verminoses 
intestinais; 
. basófilos: encontrados com menor freqüência, exercem a fagocitose, produzem heparina 
(anticoagulante) e histamina (vasodilatador); 
. linfócitos: são os menores leucócitos, produzem anticorpos, surgem inicialmente na 
medula e depois de lançados no sangue podem seguir dois caminhos: alguns migram para o 
timo e daí dirigem-se para os demais órgãos linfáticos; outro grupo migra para os tecidos 
linfáticos situados no intestino e daí seguem para os órgãos linfáticos. 
. monócitos: podem sair dos capilares e penetrar no tecido conjuntivo, nos órgãos 
linfáticos, no fígado ou outra parte do corpo, onde se transformam em macrófagos. Os 
macrófagos são maiores que os neutrófilos, podendo fagocitar células ou organismos 
maiores do que as bactérias, removendo células lesadas ou mortas e materiais estranhos. 

 
 
 
 

 
     
             neutrófilo   acidófilo   basófilo  linfócito   monócito 

 
Cada ser vivo possui um grupo de proteínas diferente do de qualquer outro ser 

vivo. Quando uma bactéria ou um organismo estranho penetra em nosso corpo, suas proteínas 
são reconhecidas como proteínas estranhas ou antígenos, sendo então neutralizadas pelos 
anticorpos. Os anticorpos são moléculas específicas, isto é, para cada tipo de antígeno 
será formado um anticorpo específico. 

 
Plaquetas ou trombócitos são fragmentos de citoplasma, desprovidos de núcleo e em 

forma de disco, presentes em nosso sangue. São formadas na medula óssea, têm a função de 
interromper ou prevenir hemorragias. Cada mm3 de sangue apresenta cerca de 200 a 400 mil 
plaquetas.  
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Diversos mecanismos trabalham em conjunto para impedir uma perda excessiva de 
sangue. Assim que um vaso sangüíneo se rompe, ele se contrai, diminuindo o fluxo de 
sangue no local da ferida. Quando as plaquetas entram em contato com a superfície lesada 
do vaso, elas se tornam ‘pegajosas’ e aderem ao local da lesão, formando um tampão ou 
trombo. Pouco depois esse tampão é reforçado por uma rede de proteínas que retém os 
glóbulos do sangue, formando um coágulo. Esse, por sua vez, termina por bloquear o vaso 
sangüíneo, interrompendo a hemorragia. Alguns minutos depois de formado, o coágulo se 
contrai, expelindo um líquido claro, chamado soro (plasma). A formação do coágulo envolve 
muitas substâncias ou fatores.  

A protrombina e o fibrinogênio têm de ser constantemente produzidos pelo fígado, 
para esta produção é necessária a vitamina K ou anti-hemorrágica. É necessária também uma 
concentração mínima de íons-cálcio. 

 
A linfa: defendendo o organismo 
A linfa é o líquido circulante do sistema linfático. É constituída de plasma e 

linfócitos. Não contém hemácias nem plaquetas, por isso não coagula. O papel da linfa é a 
remoção das impurezas, a defesa do organismo, bem como o transporte de ácidos graxos e 
glicerol absorvidos no intestino. 
 

O TECIDO MUSCULAR: RESPONSÁVEL PELOS MOVIMENTOS DO CORPO 
 
Quase a metade do peso de nosso corpo deve-se a um tecido formado por células 

altamente especializadas em se contrair, produzindo movimentos. Esse tecido também é 
originado do mesoderma. Esse tecido recebe o nome de tecido muscular, e as células que o 
constituem são chamadas fibras musculares, em virtude de sua forma alongada, que aumenta 
a eficiência das contrações. A contração muscular depende da presença de filamentos 
contráteis de proteínas, as miofibrilas. As células do tecido muscular perderam a 
capacidade de se reproduzir. 

Nosso corpo apresenta três tipos de músculos: o músculo estriado esquelético, o 
músculo liso e o músculo estriado cardíaco. 

Os músculos estriados esqueléticos ou voluntários se prendem aos ossos ou a outro 
músculo. Representam a maior massa do nosso corpo. São capazes de contrações fortes e 
rápidas que, geralmente, obedecem à nossa vontade. É através deles que reagimos aos 
estímulos do ambiente. São formados por células cilíndricas alongadas com vários núcleos. 

Os músculos lisos ou 
involuntários encontram-se envolvendo a 
parede de órgãos ocos. São responsáveis 
pelas contrações que empurram os 
alimentos através do tubo digestivo 
(peristaltismo), que diminuem o calibre 
das artérias, que determinam os 
movimentos do útero durante o parto e 
que alteram o diâmetro dos bronquíolos, 
são encontrados também na raiz dos 
pêlos. Suas contrações são lentas, 
sucessivas e não obedecem à nossa 
vontade. Suas células são pequenas, 
fusiformes e com um só núcleo. 

O músculo estriado cardíaco ou 
miocárdio forma o coração. Suas células 
apresentam estrias, seus movimentos são 
rápidos, ritmados e involuntários. 
 
 

O Mecanismo da Contração Muscular 
 
 
 
As miofibrilas são formadas por 

dois tipos de proteína, a actina e a 
miosina. A contração dos músculos é 
provocada pela contração de suas fibras 
devido ao encurtamento de centenas de 
miofibrilas contidas no citoplasma da 
célula muscular. Os íons-cálcio também são 
vitais no processo de contração muscular. 
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A Fadiga Muscular 
 
Quando um músculo é estimulado 

de forma regular, mas não recebe taxa 
adequada de oxigênio, as contrações 
atingem certa amplitude e a seguir 
decrescem até que o músculo deixa de 
responder. Dizemos que o músculo 
entrou em fadiga. A partir desse 
momento, ele passa a utilizar energia 
de fermentação lática. Como o ácido 
lático é um produto tóxico, provoca 
dores musculares. Com o repouso, o 
músculo passa a receber suprimento 
adequado de oxigênio, voltando a 
contrair-se normalmente. 

A dor muscular pode ser 
produzida também por contração súbita 
e involuntária de um ou mais músculos, mas de duração passageira. É o que se denomina 
câimbra. 
 

O TECIDO NERVOSO: A COORDENAÇÃO E A RESPOSTA AOS ESTÍMULOS 
 
Ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolveram um tecido muito especial 

chamado tecido nervoso, que se origina do ectoderma. Esse tecido é capaz de receber 
estímulos do ambiente e do interior do próprio organismo do animal, bem como interpretar 
esses estímulos e comandar as respostas a eles.  

Essas propriedades do tecido nervoso devem-se a uma célula altamente 
especializada, o neurônio, que sofreu o mais alto grau de diferenciação. Por isso, já não 
tem mais a capacidade de reprodução. É uma célula permanente, não-renovável, e com 
precária aptidão para se regenerar. 

No tecido nervoso encontramos também as células da neuróglia com a função de 
nutrir e suportar a trama de neurônios que forma o tecido nervoso.  

A maioria dos neurônios é constituída por uma região onde se concentram o 
citoplasma e o núcleo, chamada de corpo celular, que fica sempre no sistema nervoso 
central (encéfalo ou medula raquiana) e nos gânglios nervosos situados junto à medula 
raquiana. Dos corpos celulares saem várias ramificações, os dendritos. Há um 
prolongamento maior, o axônio, que pode atingir até um metro de comprimento. 

Os nervos são formados por feixes de axônios envolvidos por tecido conjuntivo. 
O axônio é recoberto por uma substância gordurosa de cor branca, a mielina. 
Os neurônios estão separados entre si por uma região denominada de sinapse, a 

comunicação entre dois neurônios ou entre um neurônio e um órgão é feita por meio de 
substâncias especiais, os neurotransmissores ou neurormônios (adrenalina, serotonina, 
etc). 

 
Muitas drogas químicas alteram os impulsos nervosos. O curare bloqueia a passagem 

do impulso nervoso para os músculos esqueléticos e respiratórios. Certos alcalóides do 
café e do chá (cafeína, etc.) facilitam a transmissão do impulso nervoso. Alguns 
anestésicos inibem essa transmissão. 
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HISTOLOGIA VEGETAL 
 
A organização do corpo dos vegetais é bem diferente da organização do corpo dos 

animais. A maior parte dessas diferenças é uma adaptação ao modo autotrófico de vida. 
Somente os vegetais possuem tecidos especializados para a fotossíntese e para a condução 
da seiva retirada do ambiente. Essas diferenças são ainda maiores nos vegetais 
terrestres. Nessas plantas encontramos tecidos especializados para evitar a perda de água 
e para sustentar o corpo do vegetal contra a gravidade. 

 
OS MERISTEMAS: TECIDOS EMBRIONÁRIOS OU DE FORMAÇÃO 

 
À medida que as células do embrião da planta se especializam, elas perdem 

gradativamente a capacidade de se dividir. Em algumas regiões da planta, porém, persistem 
grupos de células de estrutura simples, não diferenciadas, que conservam as 
características embrionárias. Esses grupos de células, chamados meristemas, encontram-se 
em constante divisão, promovendo o crescimento da planta e dando origem, por 
diferenciação, aos outros tecidos vegetais. 

O tecido que constitui o embrião da planta e que é responsável por seu 
desenvolvimento, chama-se meristema primário, encontrado também nas gemas ou brotos. 
Durante o desenvolvimento do embrião, a maior parte desse meristema transforma-se em 
outros tipos de tecido, e uma parte menor fica restrita às extremidades da raiz e do 
caule, garantindo, assim, que o vegetal cresça no sentido do comprimento (crescimento 
longitudinal). O meristema dessa região apresenta três camadas que originam a epiderme, a 
casca e a medula da planta. Enquanto a planta cresce em comprimento, dizemos que ela 
possui estrutura primária.  

Nas plantas lenhosas (árvores e arbustos) encontramos no interior do caule e da 
raiz outro meristema, o meristema secundário, que é responsável pelo crescimento da 
planta em espessura (crescimento transversal). Esse tipo de crescimento começa a ocorrer 
cerca de um ou dois anos após a germinação. O meristema secundário é encontrado na casca 
ou córtex e no câmbio (cilindro central dos caules e raízes). 
 

OS TECIDOS PERMANENTES 
Epiderme e Súber: Os Tecidos de Revestimento, Proteção e Absorção 

 
Todo o corpo dos vegetais superiores é revestido por uma camada protetora simples 

de células, a epiderme. Nas plantas terrestres, a epiderme das partes aéreas é coberta 
por um lipídio impermeável, a cutina, que evita a perda 
excessiva de água pela planta; pode haver também uma cera, 
impedindo a transpiração excessiva. Essas substâncias, porém, 
dificultam a passagem de CO2 e O2.  

A entrada e a saída desses gases são garantidas por 
aberturas que existem na epiderme, os estômatos. Além de 
permitir as trocas de gases, facilitando a fotossíntese e a 
respiração, essas aberturas podem se fechar sempre que a perda 
de água ameaça a vida da planta. 

Aparecem com freqüência na epiderme diversos tipos de pêlos que são 
prolongamentos das células da epiderme. É o caso dos pêlos da raiz, importantes na 
absorção da água do ambiente; e dos pêlos da urtiga, que contêm um líquido urticante que 
funciona como defesa. O aspecto aveludado de certas folhas e pétalas de flores é devido à 
presença de pequeninas projeções da epiderme, as papilas, que também impedem a 
transpiração excessiva. Os acúleos são projeções pontiagudas da epiderme. São encontrados 
nos caules das roseiras.  

Nas regiões velhas de caules e raízes surge uma camada de tecido protetor, 
formado por células mortas e revestidas por uma substância impermeável, a suberina. É com 
esse tecido, chamado súber, que se fabrica a cortiça. As lenticelas são aberturas 
existentes no súber que permitem o arejamento da planta. 

 
 
I   – epiderme superior com proteção de cutina 
II  - parênquima clorofiliano paliçádico 
III – parênquima clorofiliano lacunoso 
IV  - estômato 
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Parênquimas: Os Tecidos de Síntese e Armazenamento 
 
O parênquima clorofiliano é o tecido responsável pela síntese da matéria orgânica 

do vegetal. Suas células, ricas em cloroplastos, realizam a fotossíntese e são 
encontradas nas partes aéreas dos vegetais, principalmente nas folhas. 

Uma parte da matéria orgânica fabricada pela fotossíntese é armazenada no 
parênquima de reserva, para ser usada posteriormente pela planta ou pelo embrião. O 
parênquima de reserva é encontrado nas raízes (batata-doce, beterraba, cenoura, 
macaxeira, etc.); nos caules (batata inglesa, cana-de-açúcar, cará, etc.); e nas folhas, 
sementes e frutos. 

Nas plantas do deserto, como as cactáceas, o parênquima pode armazenar água 
(parênquima aqüífero).  

Em certas plantas aquáticas como a vitória-régia e o aguapé, as células desse 
tecido se arrumam de modo a formar grandes lacunas onde o ar se acumula, facilitando a 
flutuação, é o parênquima aerífero. 
 

Colênquima e Esclerênquima: Os Tecidos de Sustentação 
   
Na periferia dos caules e das folhas, logo abaixo da epiderme, há um tecido 

formado por um agrupamento compacto de células com espessamentos de celulose na parede 
celular. Esse tecido de sustentação, o colênquima, é resistente e dotado de grande 
flexibilidade, permitindo o crescimento da planta. É encontrado em plantas jovens e em 
plantas herbáceas, de estrutura delicada. 

Já nos caules das plantas lenhosas (troncos) encontramos um tecido mais duro, o 
esclerênquima, formado por células com paredes espessas, constituídas de celulose e de 
uma substância rígida e impermeável, a lignina. O esclerênquima forma o ‘cerne’ (parte 
mais central e dura dos troncos. A madeira). 

Enquanto o colênquima é formado por células vivas, pois a celulose é permeável; o 
esclerênquima é formado por células mortas, já que a lignina impede a troca de gases e a 
absorção de alimentos. 

 
Xilema e Floema: Os Tecidos Condutores de Seiva 

 
A água e os sais minerais absorvidos pela raiz (seiva bruta, inorgânica ou 

mineral) são conduzidos para as folhas onde, pelo processo da fotossíntese, são 
transformados nas substâncias orgânicas que formam o corpo do vegetal (seiva elaborada ou 
orgânica).  

A condução da seiva bruta até as folhas é feita por um conjunto de células 
alongadas que formam os vasos lenhosos da planta. Nos vegetais mais simples, como as 
pteridófitas (samambaias) e gimnospermas (pinheiros), os vasos são formados por células 
mortas sem citoplasma e núcleo. Essas células formam os vasos fechados que apresentam 
regiões sem lignina, denominadas pontuações, que permitem a passagem da seiva de uma 
célula a outra do vaso. Nas angiospermas as células se unem mais intimamente o que 
resulta no desaparecimento completo da parede de celulose entre as duas células. Forma-se 
assim um longo tubo chamado vaso aberto ou traquéia, por onde a seiva circula mais 
facilmente. Esses vasos formam o tecido condutor da seiva bruta que é chamado de xilema 
ou lenho. 

As substâncias orgânicas fabricadas pelas 
folhas (seiva elaborada ou orgânica) são levadas 
para toda a planta através dos vasos liberianos, 
formados por células vivas sem núcleo, com 
membranas de celulose mais espessas. Na parede de 
contato entre duas células há pequenos furos ou 
crivos atravessados por pontes de citoplasma; daí 
a denominação de vasos crivados. Esses vasos 
formam o tecido condutor da seiva elaborada que é 
chamado de floema ou líber. 

O câmbio produz novos elementos do xilema 
e do floema à medida que a planta cresce em 
espessura. 

Os vasos condutores de seiva formam um 
feixe contínuo de canais que vão da raiz às 
folhas. A disposição dos vasos na raiz é diferente da disposição dos vasos no caule. Nas 
raízes, o xilema e o floema estão dispostos alternadamente em uma região central. No 
caule das dicotiledôneas, os vasos estão ao redor da medula, o xilema situado mais 
internamente e o floema situado mais externamente. Nas monocotiledôneas o xilema e o 
floema estão espalhados por todo o caule. 
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Caule de dicotiledônea, A e B
correspondem ao floema e xilema,
respectivamente. 

Corte transversal do caule de uma planta 
herbácea, mostrando os feixes vasculares com a 
disposição típica encontrada em um dos grupos de 
angiospermas (monocotiledôneas). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os Tecidos Secretores 

 
Diversos produtos finais do metabolismo das plantas ficam armazenados em células 

ou agrupamentos de células espalhados pelo vegetal. Embora esses produtos não atuem mais 
diretamente no metabolismo, eles ainda podem ser úteis à planta. 

O néctar, uma substância doce e perfumada produzida nas flores serve para atrair 
os insetos e as aves responsáveis pelo transporte do grão do pólen, realizando a 
polinização e fecundação. Esta substância é produzida pelos nectários. 

Outras substâncias são produzidas por pêlos glandulares ou secretores, como os da 
urtiga que fabricam um líquido cáustico; e os das plantas insetívoras que fabricam 
substâncias digestivas.  

Alguns grupos de células formam bolsas oleíferas em cujo interior ficam 
acumuladas substâncias de natureza lipídica (caules, folhas e frutos).  

Às vezes não é fácil determinar se um produto é ou não útil à planta, o que torna 
difícil classificá-lo como excreção ou secreção. É o caso do látex, substância leitosa 
que circula dentro dos vasos lactíferos (seringueira), e das resinas que circulam dentro 
dos vasos resiníferos (pinheiros).  

Nas plantas de clima úmido, em que a saída de vapor de água pelos estômatos é 
difícil ou insuficiente, encontramos nas bordas das folhas pequenas aberturas, os 
hidatódios, que eliminam água na forma líquida. Esse fenômeno, chamado gutação, pode ser 
considerado como excreção, uma vez que o excesso de água não desempenha qualquer função 
na planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parabéns! 
Você chegou ao 2º Ano! 
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Os Carboidratos 
 
 
 

Carboidrato que é açúcar 
de energia é fonte principal. 

Também aparece como reserva 
e uma função que é chamada estrutural. 

 
Observando o carboidrato dá pra ver 

que ele basicamente tem na composição 
carbono, hidrogênio, oxigênio e pode ter 

enxofre, fósforo ou nitrogênio. 
 

Hidratos de carbono, sacarídeos e glucídios 
são nomes que freqüentemente aparecerão. 

Tem mono, tem o di e tem polissacarídeos 
separados na classificação. 

 
Carboidrato... 

 
Desoxirribose e ribose já serão 

dois monossacarídeos com função estrutural. 
Glicose, frutose, galactose quem diria 

três monos que são fontes de energia. 
 

Nos monossacarídeos radicais distinguirão 
se for cetona ele é poliidroxicetona,  
se for aldeído ele é poliidroxialdeído,  

não quero mais errar essa questão. 
 

Carboidrato... 
 

Dissacarídeos são dois monos que já se uniram 
e liberaram água nessa união legal. 
Quando dissacarídeo é então hidrolisado 

portanto são dois monos liberados. 
 

Alguns exemplos de dissacarídeos vamos ter 
os mais comuns suas funções nós vamos ver:  

maltose, lactose, sacarose, energia; 
celubiose é estrutural. 

 
Carboidrato... 

 
Pra encerrar vamos falar dos polissacarídeos,  
a união de vários monossacarídeos são.  

Presentes em reservas, em estruturas e energia,  
nos animais e vegetais estão. 

 
Formando as carapaças aparece a quitina,  

amido é reserva presente no vegetal,  
o glicogênio é reserva que tá no animal, 

celulose na parede celular. 
 

Carboidrato... 
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Os Lipídios 
 
 

Ué! Que turma é essa que tá chegando aí gente! 
Ah! É a turma dos lipídios. 

 
Chegou a turma dos lipídios 

que são conhecidos como simples e compostos. 
Também tem os esteróides 

e também vão surgir como carotenóides. 
 

Orgânicos, são importantes,  
como isolantes, reservas ou hormonais. 

Insolúveis em água, de vários tipos são,  
nos animais e vegetais estão. 

 
Os simples originados 

entre um álcool e ácidos graxos,  
tem óleos e gorduras chamados glicerídeos,  

as ceras são chamadas de cerídeos. 
 

Chegou... 
 

O álcool nos glicerídeos 
tem 3 carbonos é chamado glicerol. 

Manteiga, ovo e banha têm gordura animal,  
semente que tem óleo vegetal. 

 
O álcool já nos cerídeos 

cadeia longa não é mais o glicerol. 
Impermeabilizante, estão nos vegetais 

também na proteção dos animais. 
 

Chegou... 
 

Compostos ou conjugados 
ácido e álcool num radical vão se ligar 
que pode ser fosfato, como fosfolipídio,  

que compõe a membrana celular. 
 

E tem outro composto 
esfingomielina vai se chamar 

com ácido fosfórico também o nitrogênio 
no tecido nervoso vai estar. 

 
Chegou... 

 
Falando dos esteróides 

um importante é o tal colesterol 
precursor de hormônios, presente em animais,  

no sangue e membrana celular. 
 

Também um esteróide 
interessante é chamado ergosterol 

que sob ação do sol, vou ver aparecer, 
a tão falada vitamina D. 

 
E os carotenóides 

na fotossíntese já vão auxiliar 
e olhe o caroteno que vai originar 

a conhecida vitamina A. 
 

Chegou... 
 

Legal, né? Agora vocês já sabem como são classificados os lipídios. 
Ficou fácil. 
Valeu moçada! 

 
 
 
 



www.clickbio.rg3.net                                 pedrosamail-contato@yahoo.com.br 

    
39

Ácidos Nucléicos 
 
 

Ácido nucléico duas formas tem, 
é o DNA e o RNA também. (bis) 

 
Sua menor unidade nucleotídeo é chamada 

que estão ligados fosfato, pentose e uma base nitrogenada. 
Pra se unirem e formarem cadeia  

nos nucleotídeos, dentro da mesma fileira  
fosfato vai ligando, formando a escadinha  
com a pentose do nucleotídeo e o vizinho. 

 
O DNA tem cadeia dupla podemos chamar  

pentose é a desoxirribose e as bases que vão se ligar. 
Adenina se liga à timina,  

se for guanina quem se junta é citosina. 
Autoduplicação, mecanismo celular, 

hereditariedade, transcrição em RNA. 
 

Ácido nucléico... 
 

E na transcrição DNA vai formando RNA,  
a fita dupla vai se abrindo, nucleotídeos vão se parear. 

Adenina se liga à uracila,  
se for guanina quem se junta é citosina. 

Mas se no DNA a base for a timina,  
no RNA quem se junta é adenina. 

 
RNA fita simples que vem do DNA (pela transcrição),  

pentose agora é ribose e as fitas podem se ligar (pelas bases). 
Adenina se liga à uracila,  

se for guanina quem se junta é citosina. 
Processo importante veja só, nunca termina. 

São três RNAs para formar a proteína. 
 

Ácido nucléico... 
 

RNA mensageiro é produzido pelo DNA,  
chegando até o citoplasma a proteína já vai se formar,  

o segundo é o transportador,  
leva aminoácidos ao polirribossomo, 

O terceiro é conhecido por função estrutural,  
chamado ribossomo que faz tradução legal. 

 
E pra encerrar não podemos nunca mais nos enganar. 

As bases conhecidas como púricas já podem se apresentar:  
adenina e guanina elas são. 

E as pirimídicas não tem mais erro não, 
timina, citosina, uracila já serão. 

Então já vou cantando e guardando essa canção. 
 

Ácido nucléico... 
 

E aí moçada! Nós vimos os ácidos nucléicos hein! 
O DNA e o RNA. 

Vimos também a importância deles. 
Fique ligado então. 

Assim como nos amigos nucleotídeos. Falou? 
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As Proteínas 
 
 

Ó gente no balanço das proteínas. 
Vamos cantar um pouquinho sobre esse composto que abunda demais! 

 
Composto orgânico que é muito abundante,  
abunda sempre, abunda muito, abunda à toa. 
Com tanto abunda a gente acaba delirando, 

Acreditando a proteína é uma boa. 
Várias funções têm esses polipeptídios 

de dois processos eles aparecerão 
no núcleo começando com a transcrição 
no citoplasma acontece a tradução. 

 
Tem proteínas na formação de tecidos,  

nas cartilagens e também outras funções,  
colágeno e queratina são estruturais,  
como hormonal a insulina é demais. 
E na defesa aparecem anticorpos,  
respiração envolve a hemoglobina, 

Também nós vamos encontrar a proteína 
nas reações, catalisando como enzima. 

 
Toda enzima será sempre proteína, nem toda proteína é sempre uma enzima. (Bis) 

 
Aminoácido é a sua menor parte 

e no carbono central estarão ligados 
um radical que varia de 1 a 20,  
carboxila, hidrogênio e amina. 

O aminoácido feito pelo organismo 
é conhecido como sendo natural,  

se o aminoácido tiver que ser ingerido,  
o aminoácido é chamado essencial. 

 
São necessários para formar a proteína 

vários aminoácidos então ligados,  
que variando em ordem, tipo e quantidade, 
Já vão formando a proteína de verdade. 

A ligação peptídica aparece,  
ligando dois aminoácidos através 
a amina de um, carboxila do outro,  
na ligação perda de água acontece. 

 
Toda enzima... 

 
Pra proteína a estrutura é importante  
e alterações podem romper as ligações  
e talvez ela não atue como antes,  
temperatura e pH desnaturantes. 

Tem a primária, secundária e terciária  
ou linear, helicoidal e globular. 
Várias cadeias numa forma agrupada  

de quaternária a estrutura é chamada. 
 

E a enzima que também é proteína  
aumenta a velocidade das reações,  

seu centro ativo se ligando ao substrato,  
abaixa a energia de ativação. 

Sistema chave-fechadura se combina  
e o substrato é encaixado numa enzima. 
E como exemplo, degradando proteína,  
a protease que também é uma enzima. 

 
Toda enzima... 

 
 

Olha aí, você viu que temos vários tipos de proteínas  
com várias funções. 

Fique ligado! 
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Vitaminas 
 
 

Aí moçada, vamos falar de vitaminas. 
Quem é que tá com fome aí? Não quero ver ninguém dormindo na minha aula. 

Todo mundo cantando pra aprender. 
 

Me dá que eu quero. Eu quero o quê? Quero papar. Vamos lá! 
Essa matéria e passar no vestibular. 
Acelera aí moçada, tá muito devagar. 

Eu quero, quero papar. Tem um cara dormindo aí, pô! 
Essa matéria e passar no vestibular. 

Vamos lá, todo mundo agora! 
 

Lá vêm as vitaminas importantes elas são  
no papel de coenzimas muitas aparecerão. 
Composto orgânico de muita utilidade  

normalmente usado em pequenas quantidades,  
processos metabólicos já vão participar,  
portanto estarão na atividade celular. 

Podendo ser solúveis em água ou lipídios,  
faltando vitaminas as carências vamos ter. 

 
Me dá... 

 
Chamando hidrossolúvel, traz a vitamina C  

e as do complexo B como a rutina, biotina e a niacina,  
serão hidrossolúveis todas essas vitaminas. 

Antixeroftálmica é a vitamina A,  
previne a cegueira e o olha ressecar. 

Tiamina é a B1 pra não paralisar,  
não inflamar os nervos, beribéri afastar. 

 
Me dá... 

 
B2 é conhecida como riboflavina,  

carência irrita a boca, mucosa, nariz e língua. 
A piridoxina é chamada de B6,  

impede os distúrbios, dermatite em vocês. 
Cianocobalamina ou B12 vou contar,  

formando as hemácias. Anemia sai pra lá! 
Com a vitamina C escorbuto não vai dar,  

não vai sangrar gengiva e as dores vão parar. 
 

Me dá... 
 

Contra o raquitismo toma a vitamina D. 
Fortalece seus dentinhos, faz o osso enrijecer. 

Pra não ficar estéril, a vitamina E. 
Já pode dar no couro que o bicho vai crescer. 

A anti-hemorrágica é a vitamina K. 
Cuidado que o seu sangue pode não coagular. 

E com a niacina sem pelagra ou 3 D,  
diarréia, dermatite e demência não vou ter. 

 
Me dá... 

 
Também a biotina que é a vitamina H  

previne dermatite e também dor muscular. 
Rutina é chamada vitamina P,  

fortalecendo vasos, sem varizes vou viver. 
Finalizando tudo quero mais é entender  

e sobre as vitaminas muita coisa vou saber. 
Com isso vou cantando, assim vou aprender,  
com esse rock’n roll dá vontade de comer. 

 
Me dá... 

 
Aí moçada! Essa é a música das vitaminas. 

Todo mundo. Vamos comer aí. Oh! 
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Divisão Celular – Mitose 
 
 

Oba! 
Hei, pra dividir. Mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! 

Hei, pra dividir. Mitose vem aí, mitose vem aí. 
Comigo vai galera. 

Hei, pra dividir. Mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! 
Hei, pra dividir. Mitose vem aí, mitose vem aí. 

 
A intérfase vai preparar 

e em G1 produz RNA,  
no S DNA vai duplicar,  

G2 mais proteínas, pra tudo começar. 
E agora não erro mais não (não erro mais não). 

Quero entender como é a divisão. 
Se for mitose 4 fases tem,  

e pra formar tecidos, a mesma sempre vem (a mesma sempre vem). 
 

Hei...(bis) Eu quero ouvir! Hei...(bis) 
 

Prófase os cromossomos  
já duplicados começam espiralar 

nucléolo e carioteca vão desaparecer 
mas em compensação vai fuso aparecer. 
Na metáfase é bem legal (é bem legal), 

tudo na placa equatorial 
e a máxima espiralização 

centrômeros, no canto, já se duplicarão  
(já se duplicarão). 

 
Hei... (bis) Comigo vai! Hei... (bis) 

 
Na anáfase, já separadas,  

e as cromátides pros pólos são puxadas 
e pra ocorrer, portanto, a migração 

são as fibras do fuso que se encurtarão. 
E na telófase, pra encerrar, (pra encerrar),  

os cromossomos já vão descondensar,  
nucléolo e carioteca vão reaparecer,  

são duas celulinhas que agora vamos ter. 
(que agora vamos ter). 

 
Hei... (bis) Vamos lá moçada! Hei... (bis) 

 
Mas na meiose é outro papo (é outro papo) 

de uma célula agora formam quatro. 
São oito fases pra reprodução,  

esporos ou gametas já aparecerão. 
(já aparecerão). 

 
Hei... (bis) E todo mundo! Hei... (bis) 

 
Você viu que cada fase tem uma característica legal. 

Agora é com você, hem! 
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Fotossíntese 
 
 

Eu fui lá numa célula vegetal e conheci o processo fotossintético. 
E agora eu vou cantar para vocês. 

 
Eu vi o cloroplasto que organela maravilha. 

Ele possui tilacóides que são botãozinhos verdes  
porque têm a clorofila. 

Fase clara é também fotoquímica chamada. 
Fase escura ou então bioquímica já pode  

assim também ser tratada. 
Membrana do tilacóide é o lugar da fase clara. 
Fase escura ocorrendo, no interior do estroma  

sei que está acontecendo. 
 

Mas esse tal botão  
lá tem clorofila. 

Elétrons já vão saindo,  
fase clara produzindo  

pra usar na fase escura. (bis) 
 

Fase clara apresenta fotofosforilação  
que de cíclica é chamada, são elétrons retirados  

do fotossistema I. 
E o elétron vai partindo, mas sabe vai retornar,  

liberando energia pra produzir ATP  
e ao sistema I voltar. 

E o tal de ATP, que tá cheio de energia,  
esse ninguém mais segura, vai doar a energia,  

chegando na fase escura. 
 

Mas esse... 
 

Tem também na fase clara fosforilação acíclica 
quando a água é quebrada.  

Água doa os elétrons pro fotossistema II. 
A água também libera hidrogênio e oxigênio  

e na passagem de elétrons do sistema II pro I  
aparece o ATP. 

E os elétrons vão deixando o fotossistema I. 
E os NADP vão chegar pro composto ser formado  

que é o NADPH. 
 

Mas esse... 
 

E a fase escura? 
 

No estroma o CO2 na pentose é fixado. 
Hexose originada e ao meio é quebrada, produzindo o APG  
que reage com o ATP e o NADPH numa seqüência gozada,  

veja que interessante, a glicose é formada. 
Essa história foi contada pra você sempre lembrar,  

se cair essa questão com certeza você vai  
passar no vestibular. 

 
Mas esse... 

 
Entendeu? Agora ficou muito fácil. 

Não confunda, hein! 
O botão é o tilacóide. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



www.clickbio.rg3.net                                 pedrosamail-contato@yahoo.com.br 

    
44

Características dos Seres Vivos 
 
1. Quais os compostos químicos encontrados nos seres vivos? 
2. Quanto à organização celular como são classificados os seres vivos? Explique e cite 
exemplos. 
3. Por que os genes são importantes? 
4. Qual a importância da reprodução? 
5. Qual a característica principal da reprodução assexuada e da reprodução sexuada? 
6. Qual a importância das mutações? 
7. O que é metabolismo? 
8. O que é excitabilidade? 
9. Caracterize os seres humanos quanto à: 
    - organização celular: 
    - reprodução: 
    - nutrição: 
    - respiração: 
 
A Água e os Sais Minerais 
 
10. Como varia a proporção de água nos seres vivos? 
11. Por que a água é importante para os seres vivos? 
12. O tecido cartilaginoso apresenta um metabolismo menos intenso do que o tecido 
muscular. Qual desses dois tecidos apresenta maior proporção de água? 
13. Betinho tem 5 meses de idade enquanto seu pai tem 26 anos. Qual dos dois apresenta 
menor proporção de água no corpo? 
14. O que significa o equilíbrio hidrossalino? 
15. Se numa solução a concentração de íons H+ é maior do que a de íons OH-, essa solução 
está ácida, básica ou neutra? Qual o valor do seu pH? 
16. Cite três fatos que explique a importância dos sais minerais nos seres vivos. 
 
Os Carboidratos ou Glicídios 
 
17. Como se formam os carboidratos na natureza? 
18. Que relação existe entre a fotossíntese e a respiração? 
19. O que são monossacarídeos? Quais os que têm interesse biológico? Qual o mais usado 
pelos seres vivos? 
20. O que são dissacarídeos? Dê exemplos. 
21. Qual a importância do amido e do glicogênio para os seres vivos? 
22. Por que a celulose é importante na nossa alimentação? 
23. Adicione uma gota de solução de iodo em pão, açúcar, batata, manteiga, farinha de 
trigo, goma de mandioca, macarrão, queijo, farinha de mesa, sal e feijão. Quais desses 
produtos contêm amido? Por quê você chegou a essa conclusão? 
 
Os Lipídios 
 
24. Qual a importância biológica dos lipídios? 
25. O que são glicerídeos? Quais são eles? 
26. Quais as diferenças entre óleos e gorduras? 
27. Cite algumas fontes de óleos. 
28. Cite algumas fontes de gorduras. 
29. O que são esteróides? Dê exemplos. 
 
As Proteínas 
 
30. Quais os grupamentos atômicos encontrados nos aminoácidos para que assim sejam 
denominados? 
31. Em que condição se forma uma ligação peptídica? 
32. O que são proteínas? 
33. Em que uma proteína simples difere de outra? 
34. Como podemos classificar as proteínas? Explique. 
35. O que é desnaturação protéica? Cite alguns exemplos de produtos obtidos pela 
desnaturação de proteínas. 
36. O que são enzimas? Qual a sua relação com a energia de ativação? 
37. Qual a importância da temperatura na atividade enzimática? 
38. O que significa especificidade enzimática? Exemplifique. 
39. Todas as enzimas agem da mesma forma em qualquer tipo de reação? Explique. 
40. Como o organismo humano se defende naturalmente quando atacado por micróbios? 
41. O que é vacina? Qual o seu efeito no nosso organismo? 
42. Em que consiste a imunização passiva? 
43. Qual a diferença de ação entre a vacina e o soro? 
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Os Ácidos Nucléicos 
 
44. Quais as diferenças entre as moléculas de DNA e RNA? 
45. Suponha que no DNA de um organismo 20% das bases nitrogenadas são constituídas de 
guanina. Que outras bases nitrogenadas devem existir nesse DNA e em que proporções? 
Explique. 
46. Se numa molécula de DNA a seqüência de bases nitrogenadas é AGTCCAGCGCAT, qual seria 
a seqüência de bases na cadeia complementar? 
47. O que significa dizer que a síntese do DNA é semiconservativa? 
48. Suponha que um determinado segmento de DNA apresenta a seguinte seqüência de bases 
nitrogenadas: GTCAGTGCATAC. Qual seria a seqüência de bases nitrogenadas do RNA por ele 
produzido? Justifique a sua resposta. 
 
As Vitaminas 
 
49. O que são vitaminas? Onde são produzidas? Como podem ser classificadas? 
50. O que são avitaminoses e como podem ser evitadas? 
51. Qual a vitamina encontrada em grande proporção nos frutos cítricos? 
52. Qual a vitamina produzida por ação das bactérias intestinais? 
53. A anemia pode ser combatida com qual vitamina? 
54. Qual a vitamina que é sintetizada por ação de raios solares sobre a pele? O que 
ocorre no organismo na sua ausência? 
55. Qual a vitamina em cuja falta há um enfraquecimento no processo de coagulação 
sangüínea?  
 
A Célula  
 
56. Por que o estudo da célula só começou a ser feito após a invenção do microscópio? 
57. Quem, pela primeira vez, observou uma célula ao microscópio? 
58. Segundo a Teoria Celular, as células são as menores partes componentes dos seres 
vivos, responsáveis por suas formas e funções. O que você acrescentaria a essa teoria? 
59. Em que uma célula procariota difere fundamentalmente de uma célula eucariota? 
60. Como você pode diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal? 
61. De acordo com a Teoria da Origem da Vida, como seriam as primeiras células? Que 
outros tipos de células surgiram posteriormente? 
62. Quanto ao tamanho, todas as células são microscópicas? Justifique. 
 
Membranas Celulares 
 
63. Como é constituída a membrana plasmática? 
64. O que são microvilosidades? Qual a sua função? Onde são encontradas? 
65. Qual o papel dos desmossomos e das interdigitações na membrana plasmática? 
66. Qual o papel da parede celular? Em que tipo de células é encontrada? 
68. Como é a parede celular primária? Em que tipo de célula ocorre? O que ocorre na 
parede celular primária de uma célula vegetal adulta? Qual a conseqüência disso? 
69. O que são plasmodesmos? 
70. O que pode ser encontrado na parede de células vegetais em contato com a atmosfera? 
Qual a conseqüência disso? 
71. O que é osmose? Rodelas de batatinha colocadas em solução salina tornam-se flácidas. 
Por que isso acontece? 
72. O que se deve fazer para que uma célula plasmolizada volte a seu estado natural? 
73. Uma célula animal viva foi colocada numa solução hipotônica em relação ao seu suco 
celular. O que acontece com essa célula diante dessa condição? 
74. Dê as diferenças entre os processos de fagocitose e pinocitose.  
 
O Citoplasma  
 
75. Quais as formas de retículo endoplasmático? Em que uma difere da outra? 
76. Quais as funções do retículo endoplasmático? 
77. O que são ribossomos? Onde se encontram nas células? Qual a sua função? 
78. Em que tipo de célula é encontrado o complexo golgiense? Qual a sua função? 
79. Numa célula glandular, quais as organelas citoplasmáticas que se encontram bem 
desenvolvidas? 
80. O que existe de importante no interior dos lisossomos? Qual a sua função específica? 
O que você entende por autofagia celular? 
81. O que são peroxissomos? Onde são encontrados? Qual a sua função? 
82. O que as mitocôndrias e os cloroplastos possuem de importante que lhes conferem a 
capacidade de autoduplicação? 
83. O que significa dizer que os cloroplastos e as mitocôndrias têm funções antagônicas? 
84. A quantidade de mitocôndrias nas células está subordinada a que fator? 
85. Em que diferem entre si os leucoplastos e os cromoplastos? 
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86. Quais os pigmentos dos plastos e suas respectivas cores? 
87. Como são constituídos os centríolos? Qual a sua função? 
88. Qual a função dos cílios e flagelos? Em que tipo de células são encontrados? 
89. Qual a função dos vacúolos? Como podem ser? 
 
O Núcleo Celular 
 
90. Toda célula possui um núcleo no interior do citoplasma? Justifique. 
91. Como é constituído o núcleo interfásico? 
92. Como são constituídos os cromossomos das células eucariotas? 
93. Caracterize os tipos de cromossomos. 
94. Qual a diferença entre célula haplóide e célula diplóide? 
95. O que são cariótipo e genoma? 
96. Qual a importância dos cromossomos? 
97. Em que fase da vida celular ocorre a duplicação do DNA? 
98. Quais os principais eventos da prófase? 
99. Como se reconhece a metáfase da mitose? O que caracteriza a anáfase da mitose? 
100. O que ocorre de importante na telófase da mitose? 
101. Qual a diferença entre mitose e meiose? 
102. Uma célula com número diplóide 2n = 20 cromossomos sofre meiose. Quantas  
células se originam e quantos cromossomos terão cada célula-filha? 
 
Os Cloroplastos e as Mitocôndrias 
 
103. De que maneira os seres vivos captam a energia do meio ambiente para depois utilizá-
la em suas atividades? 
104. Quais os fatores do ambiente necessários para a realização da fotossíntese? 
105. A fotossíntese é realizada somente pelos vegetais? Justifique. 
106. Qual a origem do oxigênio (O2) liberado na fotossíntese? 
107. Qual a importância da fotossíntese e da respiração? 
108. Quais as fases da respiração aeróbia e em que partes da célula elas ocorrem? 
109. Como você diferencia fermentação de respiração aeróbia? 
110. Quais os produtos finais da fermentação utilizada na fabricação de vinagre e da 
cachaça, respectivamente? 
111. Suponha a massa do pão em crescimento por ação das enzimas das leveduras. Quais 
leveduras estão em maior atividade metabólica, as que estão na superfície ou as que estão 
no interior da massa? Explique. 
 
Histologia animal 
Tecido Epitelial 
 
112. O que são tecidos? Como você os classifica? 
113. Caracterize o tecido epitelial. 
114. Qual a diferença fundamental entre glândulas exócrinas e endócrinas? Dê exemplos. 
115. Qual a diferença entre mucosas e serosas? Exemplifique. 
116. Qual a importância da queratina e em quais animais ela é encontrada? 
117. Que são melanócitos e qual a sua importância? 
 
O Tecido Conjuntivo 
 
118. Caracterize os tecidos de origem conjuntiva. Quais as suas funções? Como são 
classificados? 
119. Como é constituído o tecido conjuntivo propriamente dito (TCPD)? 
120. Qual o papel dos fibroblastos? 
121. O que são macrófagos? Qual a sua principal função? 
122. Qual o papel do tecido adiposo? 
123. Onde são encontrados os tecidos conjuntivos frouxo e denso? 
124. Em que o tecido conjuntivo denso difere do tecido conjuntivo frouxo? 
125. Em que grupo de animais é encontrado o tecido cartilaginoso e o que ele forma nesses 
animais? 
126. Quais as funções do tecido cartilaginoso? 
127. Como é constituído o tecido cartilaginoso? 
128. Quais os tipos de cartilagens e onde são encontradas no corpo humano? 
129. Qual a importância do tecido ósseo? 
130. Como é constituído o tecido ósseo? 
131. O que são osteócitos? 
132. Qual o papel dos osteoclastos? 
133. Qual a função dos canais de Havers? 
134. Qual a função do tecido hemopoético? 
135. Cite os tipos de tecido hemopoético e onde pode ser encontrado. 
136. Qual o principal órgão hemopoético no embrião e no adulto? 
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137. Como é constituído o sangue? 
138. Qual a função das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas? 
139. Defina leucocitose e leucopenia. 
140. O que é diapedese e qual a sua importância? 
141. O que é a linfa? Qual a sua função? 
 
O Tecido Muscular 
 
142. Qual a propriedade fundamental do tecido muscular? 
143. Como é constituído o tecido muscular? 
144. Quantas variedades de tecido muscular existem e onde são encontrados? 
145. Quais as diferenças entre tecido muscular liso e tecido muscular esquelético? 
146. Em que o tecido estriado cardíaco difere do tecido estriado esquelético? 
147. Qual a composição química das fibras musculares? 
148. Qual a condição para um músculo entrar em fadiga? 
149. O que câimbra? 
 
O Tecido Nervoso 
 
150. Por que o tecido nervoso é considerado um tecido de grande especialização? 
151. Qual é a origem embrionária dos neurônios? 
152. Quais as partes fundamentais dos neurônios? 
153. Qual a função da neuróglia? 
154. O que é a mielina? 
155. Qual o papel dos neurormônios? 
156. O que é sinapse? Qual a sua importância? 
 
Os Meristemas 
 
157. Qual a principal característica dos meristemas? 
158. Onde fica localizado o meristema primário? 
159. Qual a função do meristema secundário e onde pode ser encontrado? 
 
Os Tecidos Permanentes 
 
160. O que existe de importante na epiderme das plantas terrestres? Qual a sua função? 
161. Que são estômatos e lenticelas? 
162. Descreva o súber. 
163. Quais as estruturas que podem ser formadas na epiderme de algumas plantas e suas 
funções? 
164. Cite os tipos de parênquimas e suas funções. 
165. Qual a função geral dos parênquimas? 
166. Em que parte dos vegetai é encontrado o parênquima clorofiliano? 
167. Cite 5 vegetais usados na alimentação e que possuem parênquimas de reserva. 
168. De que tipo de tecido retiramos o açúcar e o amido? 
169. Caracterize o colênquima e o esclerênquima. 
170. Onde são encontrados o colênquima e o esclerênquima? 
171. No nordeste brasileiro é comum o uso de fibras de sisal, juta e agave para a 
confecção de cestas, tapetes, espanadores, cordas, etc. As folhas dessas plantas são 
batidas e lavadas até que restem apenas os tecidos de sustentação. Qual é esse tecido? 
172. Diferencie seiva bruta de seiva elaborada. 
173. Qual a função do xilema e do floema? 
174. Cite a principal característica do xilema e do floema, quanto ao tipo de célula. 
175. Observando o xilema e o floema, como é possível diferenciar uma raiz de um caule? 
176. Quais são as principais estruturas secretoras das plantas e suas funções? 
177. Que diferença existe entre seiva e látex? 
178. Cite alguns vegetais que produzem látex e como são utilizados. 
179. Que são hidatódios e para que servem? 
180. Em nossa alimentação usamos óleos de diversos vegetais (soja, milho, algodão, etc.). 
Quais estruturas vegetais produzem essas substâncias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


