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Palavra dos professores-autores
Prezado Estudante,
A importância de se estudar biologia como a ciência que trata do
estudo da vida, vai muito além da obrigatoriedade como mera disciplina de ensino médio.
Estudar biologia é conhecer de que maneira os organismos e o meio
estão influenciando, e também de como eles estão sendo influenciados pela raça humana. Quem nunca ouviu falar em biodiversidade,
clonagem, genoma, transgênicos, efeito estufa, exame de DNA, e
tantos outros temas? Através da globalização, temos visto especialistas de várias partes do mundo empenhados em encontrar formas,
soluções que ajudem a modificar as atitudes do ser humano frente
à natureza.
Assim, vamos nos dedicar a biologia para juntos ajudar a conservar
e recuperar nosso ambiente, para que possamos usufruir de forma
consciente do que ele tem e terá para nos dar.
Bom trabalho!
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Aula 1 - Introdução à Biologia
A prioridade do nosso primeiro encontro é falar a respeito da biologia, isto é, saber qual é foco e a importância deste estudo; conhecer e saber classificar os variados e diferentes tipos de seres
vivos, e tantos outros assuntos pertinentes à biologia.
Ao final desta aula, com certeza você será capaz de identificar um
ser vivo diferenciando-os dos componentes não vivos presentes na
natureza. Poderá ainda perceber como a biologia é ampla e como
o seu conhecimento e entendimento torna-se cada dia mais importante, diante de todos os impactos que o próprio ser humano
vem causando a natureza.
Então vamos lá!

1.1 O QUE É BIOLOGIA?
Vamos pensar juntos...
Para você, o que é biologia? Reflita um pouco...
Uma forma fácil de descobrir é olhando para a própria palavra e tentar entender seu significado. Os termos que formam a palavra biologia são derivados da língua grega, são cujo significado está implícito na própria palavra.
Então vejamos...
Bio		

Logia

		
Vida		

Estudo

Com isto a definição de biologia é esta: a ciência que estuda a vida. Ela
estuda os seres vivos: divisão, funcionamento, reprodução, evolução, influência e interação com o meio no qual vivem.

Aula 1 - Introdução à Biologia
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Quais as áreas da biologia que iremos abordar?
Sabemos que a biologia é uma grande ciência e que a diversidade de seres
vivos em nosso planeta é imensa. Com isso, a biologia é dividida em diversas
subáreas. Muitas das subdivisões, no entanto, encontram-se completamente
inter-relacionadas, com a química, a física e a matemática. Precisamos do conhecimento proporcionado por essas ciências para entendermos a biologia.
Veja, no quadro abaixo, as áreas que abordaremos no decorrer do curso.
Ecologia
estuda as relações dos seres vivos entre si e sua interação com o meio.
Citologia
área da biologia que estuda as células.
Histologia
estuda os tecidos.
Embriologia
estuda a formação e o desenvolvimento dos organismos.
Fisiologia
estuda o funcionamento de órgãos e sistemas.
Microbiologia
estuda os microrganismos.
Botânica
estuda as plantas
Zoologia
estuda os animais
Genética
estuda a hereditariedade
Evolução
estuda as modificações dos organismos ao longo do tempo.

1.2 CARACTERÍSTICA DOS SERES VIVOS
Vimos que a biologia trata do estudo dos seres vivos e todos estes são assim
considerados por apresentarem características comuns que os diferenciam
dentro do mundo natural dos minerais, as rochas, por exemplo.
Vejamos algumas características.

1.2.1 Composição Química
Os seres vivos são compostos por diversos elementos químicos. Os principais
são:
• Carbono (C)
• Hidrogênio (H)
• Oxigênio (O)
• Nitrogênio (N)
Além destes, são encontrados outros elementos químicos como: Cálcio (Ca),
Ferro (Fe), Cloro (Cl), Sódio (Na), Potássio (K).
Estes elementos por sua vez entram na composição de outras substâncias as
quais podem ser substâncias inorgânicas, como a água, ou substâncias mais
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complexas (compostos orgânicos) como os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas.

1.2.2 Organização celular
Todo ser vivo é constituído por uma unidade mínima funcional chamada célula. Vejamos a seguir um esquema de uma célula.

Fonte: ritaduarte22.blogspot.com

Fig. 1.1: Esquema de uma célula animal.

Toda célula é constituída por uma membrana externa (membrana plasmática), um núcleo e um citoplasma, onde estão inseridas diferentes organelas
que variam de acordo com o ser vivo. Não detalharemos este assunto agora,
uma vez que muito tem a se aprender, e teremos várias aulas dedicadas à
citologia, estudo sobre as células.
Os seres vivos são classificados em três categorias quanto ao número de
células.
• Acelulares: seres não constituídos por células, como os vírus.
• Unicelulares: seres constituídos por uma única célula, onde a célula corresponde ao organismo, como bactérias, protozoários e algas unicelulares.

Aula 1 - Introdução à Biologia
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• Pluri ou Multicelulares: seres formados por várias células, como a
maioria dos fungos, os vegetais e os animais.

1.2.3 Reação
Todos os seres vivos percebem e reagem a estímulos, resultando em movimento.

1.2.4 metabolismo
Todos os seres vivos realizam algum tipo de processo químico onde transformam e utilizam a matéria, transformando-a em energia, fonte vital para a
manutenção de qualquer organismo. O metabolismo pode ser:
• Anabolismo: síntese de substâncias.
• Catabolismo: degradação de substâncias.
Aqui trataremos o metabolismo também como tipo de nutrição. Desta forma, os seres vivos podem apresentar diferentes tipos de nutrição e serem
assim classificados em autotróficos e heterotróficos.
Seres autotróficos: são aqueles capazes de produzir substâncias que lhes
servem de alimento.
Como produzem estas substâncias?
Uma das formas é através da FOTOSSÍNTESE Síntese (fabricação) de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas com a utilização da luz solar.

Fonte: http://ib.usp.br/ecologia/energetica01_03_fotossintese.jpg
Fonte: http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/marcirio/respiracao/fotossintese.htm

Fig. 1.2: Como ocorre a fotossíntese e a forma simplificada de sua reação.
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Quem são os seres autotróficos?

http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_
bioq/trabalhos_pos2004/microorganismos/

Fig. 1.3: Cianobactérias

http://7aalgas.wordpress.com/2008/03/24/
quantidade-de-algas-produzidas-no-mundo/

Fig. 1.4: Algas

http://jorieos.blog.com/2007/03/

Fig. 1.5: Plantas

Seres heterotróficos: são os que não conseguem sintetizar seu próprio
alimento.
Como então obtêm o alimento? Através de outros seres presentes no
meio em que vivem.

Fonte: http://www.brasilescola.com/biologia/predatismo.htm

Fig. 1.6: Leoa predando uma zebra.

Quem são os seres heterotróficos?

http://blogmais.wordpress.com/2009/06/09/
coisas-interessantes-bacterias-do-bem/

Fig. 1.7: Algumas bactérias
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http://www.diariodetrasosmontes.com/noticias/
complecta.php3?id=11977

Fig. 1.8: Fungos
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http://www.ucm.es/info/parasito/aTLAS.htm

Fig. 1.9: Protozoários

http://www.overmundo.com.br/banco/exercicio-de-incoerencia-n-02-o-onca-do-pantanal

Fig. 1.10: Animais

1.2.5 Crescimento
Os seres vivos apresentam a capacidade de incorporar e transformar energia, a qual vai sendo acumulada do meio interno para o meio externo dos
organismos.

1.2.6 Reprodução
Todos os seres vivos originam outros semelhantes visando à perpetuação da
espécie. Existem diferentes formas de reprodução, as quais são inseridas em
duas categorias principais:
• Reprodução assexuada: quando um novo ser surge a partir de uma célula produzido por um único ser parental.
• Reprodução sexuada: quando um novo ser surge a partir de uma célula
(zigoto) originada pela união de duas células sexuais (gametas).

1.2.7 Ciclo vital
Os seres vivos passam pelos processos de nascimento, crescimento, reprodução e morte.

1.2.8. Evolução
Os seres vivos passam por processos de transformação de grupos de organismos ao longo do tempo, seja por modificações genéticas, seja por adaptação ao meio.

1.3 Níveis de Organização dos Seres Vivos
Ao estudar biologia, podemos distinguir diversos níveis de organização biológica. Toda matéria viva é constituída por átomos de diferentes elementos
como vimos anteriormente. Estes átomos se reúnem quimicamente formando moléculas, como proteínas, lipídios, carboidratos, etc.

e-Tec Brasil
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Estas moléculas orgânicas se organizam de modo a formar diferentes organelas celulares que se integram na formação da célula. Nos organismos
multicelulares, as células se especializam e se diferenciam de acordo com a
forma e função formando os tecidos. Estes tecidos, por sua vez se organizam formando órgãos.
Os órgãos não atuam sozinhos, eles funcionam integrados a outros para o
desempenho das funções corporais, formando os sistemas. Todos os sistemas atuando de forma conjunta e interligada vão então compor um organismo (indivíduo).
No caso dos seres unicelulares, como bactérias e protistas, a célula e
os organismos são sinônimos.
Cada organismo que conhecemos pertence a uma determinada espécie, a
qual pode ser definida como um grupo de populações que acasalam entre si e que estão isolados, em termos reprodutivos, de outros grupos
semelhantes, conceito este postulado pelo biólogo e evolucionista Ernst
Mayr. (in Whitefield, F. 1993. História Natural da Evolução. Verbo. Lisboa).

Porém, todos nós sabemos que os indivíduos não vivem isolados, eles interagem entre si e com o ambiente. Indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma determinada região geográfica constituem uma população. As
populações diferentes vivendo no mesmo lugar constituem uma comunidade (biocenose), dentro da qual estas populações interagem de várias formas.
Os membros de uma comunidade, além de interagir entre si, também interagem com os seus ambientes formando um ecossistema. Podemos falar
de um ecossistema de floresta, de pradaria, ou de estuário, por exemplo.
Contudo, todos os ecossistemas estão ligados juntos numa única biosfera,
a qual inclui todos os meios ambientes e todos os organismos na superfície
da Terra.
Na figura a seguir, temos exemplos dos níveis de organização dos seres vivos.
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Fonte: http://professoraugustomw.blogspot.com/

Fig. 1.11: Níveis de organização dos seres vivos.

1.4 OS CINCO REINOS DE SERES VIVOS
Existem diversas classificações que procuram agrupar os seres vivos em grandes reinos. Veremos de forma breve estes reinos, uma vez que estaremos
detalhando este assunto ao longo do nosso curso. Utilizaremos aqui a classificação proposta por Whittaker (1969) que leva em consideração os seguintes critérios:
a) Tipo de organização do núcleo celular

Procariontes

Eucariontes

b) Número de células

Unicelulares

Pluricelulares

c) Tipo de nutrição

Autótrofos

Heterótrofos

Sendo assim, os seres vivos são agrupados em cinco reinos, conforme a tabela abaixo.
Reino Plantae
(Metaphyta)

Reino Animalia
(Metazoa)

Eucariontes
Unicelulares ou
Pluricelulares
Heterótrofos

Eucariontes
Pluricelulares
Autótrofos

Eucariontes
Pluricelulares

Cogumelos
Leveduras

Todas as plantas que
conhecemos

Heterótrofos
Todos os animais

Reino Monera

Reino Protista

Reino Fungi

Procariontes
Unicelulares
Autótrofos ou
Heterótrofos

Eucariontes
Unicelulares Autótrofos ou
Heterótrofos

Bactérias
Cianobactérias

Protozoários
Algas
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Resumo
Nesta aula, definimos biologia como a ciência que estuda a vida. Vimos que
o foco principal da biologia é conhecer os seres vivos, isto é, sua origem,
desenvolvimento, classificação, importância. Aprendemos a caracterizar os
organismos. Vimos que eles podem ser estudados em diferentes níveis de
organização, ou seja, desde uma célula até o estudo dos grandes ecossistemas.

Atividade de Aprendizagem
Vamos ver se você consegue responder em que nível de organização dos
seres vivos, se encaixa cada item considerado:
a) um peixe.

b) uma hemácia do sangue.

c) o conjunto de capivaras de um campo.

d) a Mata Atlântica.

e) O conjunto de células epiteliais de uma folha vegetal.

f) o conjunto de seres vivos do oceano Atlântico.

Aula 1 - Introdução à Biologia
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Aula 2 - A origem dos seres vivos
Na aula de hoje, estaremos conversando sobre um assunto que
sempre chama a atenção e que provavelmente você já tenha até
pensado:
Quando e como surgiram os seres vivos?
Certamente que estas perguntas não são fáceis de responder, pois
ninguém estava lá para hoje contar como isto aconteceu. O que
temos são várias hipóteses que os cientistas através de muitos estudos tentam explicar.
Estaremos, então, apresentando algumas destas hipóteses, para
que ao final da aula você possa refletir e chegar a alguma conclusão sobre qual das hipóteses seria a mais provável para a origem
dos seres vivos.

Para começarmos, veja o tempo em que alguns eventos importantes aconteceram no planeta.
Formação da Terra – 4,5 bilhões de anos – nesta época o planeta era uma grande bola de fogo com magma
derretido.
Rochas - 3,9 bilhões de anos – as quais surgiram após resfriamento gradual do planeta.
Seres vivos – 3,5 bilhões de anos – várias teorias tentam explicar a origem.

2.1 Geração Espontânea ou Abiogênese
Até meados do século XIX, acreditava-se que os seres vivos eram gerados
espontaneamente a partir de matéria bruta. Admitiam, por exemplo, que sapos e cobras podiam se formar a partir do lodo dos rios e lagos ou que gansos podiam surgir a partir de crustáceos marinhos. Até mesmo elaboraram
uma “receita” para produzir ratos a partir de roupas sujas e grãos de trigo.

Aula 2 - A origem dos seres vivos
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Fonte: crentinho.wordpress.com

Fig. 2.1: Exemplos sobre a geração espontânea.

2.2 BIOGêNESE
Ainda no século XIX, surgiram muitos avanços importantes para mudança
do ponto de vista, principalmente pelos experimentos realizados por Redi e
Pasteur, entre outros. Tais cientistas puderam comprovar que os seres vivos
só se originam de outros seres pré-existentes da própria espécie.
Vamos conhecer como foram estes experimentos!
* Experimento de Redi (Fig. 2.2)
No século XVII, acreditava-se que os vermes que surgiam em cadáveres de
pessoas e animais originavam-se por geração espontânea da carne em putrefação. Nesta época, um médico italiano chamado Francesco Redi (Fig. 2.3)
realizou um experimento para provar que os vermes encontrados nos cadáveres nada mais eram que estágios imaturos do ciclo de vida de moscas. Este
observou que as moscas eram atraídas pelos cadáveres em decomposição e
neles colocavam seus ovos. Destes surgiam larvas e então moscas adultas.

Fonte: educador.brasilescola.com

Fig. 2.2: Experimento de Redi
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Fonte: mundoeducacao.com.br

Fig. 2.3: Francesco Redi (1626-1697)

Biologia I

Os estudos de Redi reforçaram a hipótese da biogênese até a descoberta dos
seres microscópicos. E novamente surgia a pergunta: Mas, como seres tão
simples e que estão em quase todos os lugares, surgem? Muitos começaram
a achar que os microrganismos por sua vez surgiam espontaneamente.
* Experimento de Pasteur (Fig. 2.4)
No início de 1860, um cientista chamado Louis Pasteur (Fig. 2.5), realizou um
experimento para comprovar a origem dos microrganismos, e este mostrou
que os microrganismos também só se originavam a partir de outros préexistentes.
Neste experimento, ele preparou frascos de vidro com caldo nutritivo, onde
apresentavam grandes e curvados gargalos, e em seguida ferveu o líquido ali
presente. Em nenhum dos frascos os microrganismos se desenvolveram. Em
seguida, Pasteur quebrou os gargalos de alguns frascos e verificou que em
poucos dias seus caldos tornaram-se repletos de microrganismos, os quais
estavam presentes no ar e acabaram por colonizar novamente o líquido.

Fonte: brasilescola.com

Fig. 2.4: O experimento de Pasteur.

Fonte: mundoeducacao.com.br

Fig. 2.5: Louis Pasteur (1822-1895)

Mas ainda continuava a pergunta... Mas, e o primeiro ser vivo, como
teria surgido?
Para responder a esta pergunta, também, várias hipóteses foram sendo formuladas.

2.3 Origem por Criação Divina (Criacionismo)
Esta teoria nos diz que os seres vivos foram criados por uma Divindade a
poucos milhares de anos. Desde então, possuem a mesma forma, ou seja,
não sofreram modificações através dos tempos.
Pontos contra: Surgimento da Terra data de cerca de 4,5 bilhões de anos e
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a própria evolução sendo comprovada, por exemplo, pelas evidências fósseis
que encontramos atualmente.

Fonte: fernandocaiel.blogspot.com

Fig. 2.6: Origem por criação divina.

2.4 ORIGEM EXTRATERRESTRE (PANSPERMIA)
Esta teoria nos diz que os seres vivos se originaram em outros locais do cosmo e foram trazidos para a Terra através de esporos aderidos a meteoritos.
Pontos a favor: Nos meteoritos atuais, encontram-se moléculas orgânicas
e descobriu-se que o espaço não é um ambiente tão hostil à vida como se
pensava anteriormente.

Fonte: cubbrasil.net

Fig. 2.7: Meteorito em direção à Terra.

2.5 Origem por evolução química
A teoria da evolução química admite que as substâncias inorgânicas foram
se fundindo, dando origem as moléculas orgânicas que se uniram, formando substâncias complexas organizadas, dando origem aos primeiros seres
vivos. Esta hipótese foi proposta pela primeira vez pelo biólogo inglês Thomax Huxley (1825-1895) e aprofundada mais tarde pelo inglês John Burdon
S. Haldane (1892-1964) e pelo russo Aleksandr Oparin (1894-1980).
Vamos ver em tópicos o que nos diz a hipótese de Oparin e Haldane (1920):
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a) Antes do surgimento da vida, havia erupções vulcânicas abundantes no
Planeta, liberando muitos gazes na atmosfera, que era composta primitivamente por metano (CH4), Amônia (NH3), H2 e vapor d’água. Na
atmosfera primitiva não havia ainda a presença de 02 (fig. 2.9).
b) Gradualmente, o planeta foi se resfriando favorecendo o acúmulo de
água na crosta, formando os “mares primitivos”.
c) Descargas elétricas e radiações constantes liberavam energia que proporcionavam a união de moléculas formando moléculas maiores e mais
complexas - surgimento das “primeiras moléculas orgânicas”.
d) Estas moléculas orgânicas eram arrastadas pela chuva e se acumulavam
nos mares primitivos (quentes e rasos), formando verdadeiras “sopas nutritivas”.
e) Começou a ocorrer a união das moléculas orgânicas, que eram envoltas
por água, se isolando do meio, formando os “coacervados”.
f) Os coacervados trocavam substâncias com o meio e no interior ocorriam
reações químicas.
g) Alguns coacervados foram ficando mais complexos, com membrana de
lipídios e proteínas e no interior ácido nucleico, surgindo assim o processo de reprodução.
h) Isto tudo indica um possível caminho para a origem dos primeiros seres
vivos.

Fonte: alunosonline.com.br

Fig. 2.8: John Haldane e Aleksandr Oparin

Fonte: amostravirtual.blogspot.com

Fig. 2.9: Aspecto da Terra primitiva.

Para testar esta hipótese, em 1953, o norte-americano Stanley Lioid Miller
(1930-2007), sob a supervisão de Harold Urey (1893-1981), construiu um
aparelho que simulava as condições da Terra primitiva e que como produto
final apresentava a presença de moléculas orgânicas como os aminoácidos.
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Fonte: infoescola.com

Fig. 2.10: Experiência de Urey e Miller

Fonte: Cienciaehuman.idade.blogspot.com

Fig. 2.11: Stanley L. Miller

Vamos aprender um pouco mais?
Quais foram os primeiros seres vivos que surgiram?
Vamos começar este assunto com outra pergunta... Quais são os seres
vivos mais simples que você conhece?
Se respondeu que são os vírus ou as bactérias acertou! As bactérias apresentam uma organização celular bastante simples, são unicelulares e procariontes. Já os vírus, nem ao menos apresentam célula, são apenas uma cápsula
de proteína que envolve seu material genético.
Agora, vem a pergunta, quem teria surgido antes: os vírus ou as bactérias?
A resposta correta seriam as bactérias. Mas por que não poderiam ter
sido os vírus?
Bem, os vírus apesar de serem bastante simples, eles não podem se reproduzir se não estiverem dentro de uma célula. Por este motivo são chamados de
“Parasitas Intracelulares Obrigatórios”, ou seja, só se reproduzem estando
dentro de um hospedeiro, que no caso é uma célula. Isto justifica também o
fato do vírus ser importante causador de doenças.
Portanto jamais os vírus poderiam ter surgido antes de uma célula.

Resumo
Com esta aula, conhecemos um pouco sobre as diversas teorias a respeito da
origem da vida. Vimos ser um tema bastante complicado uma vez que tudo
se baseia em hipóteses. No entanto, vimos também que há muito tempo
os cientistas vêm tentando provar suas hipóteses através da realização de
experimentos.
Com isto concluímos que todo ser vivo precede de outro ser vivo da mesma
espécie e que os primeiros seres vivos puderam ter tido sua origem a partir
de diferentes modificações que foram ocorrendo em nosso planeta.
e-Tec Brasil
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Atividade de Aprendizagem
Complete as frases abaixo com os seguintes termos: biogênese, geração
espontânea, reprodução.
a) A teoria de que um ser vivo só se origina de outro semelhante a ele é conhecida como __________________________________________________.
b) O processo pelo qual um ser vivo origina seres semelhantes a si é chamado
__________________________________________________.
c) A teoria da ____________________ admitia que a vida pudesse surgir a
partir de matéria inanimada.

Atividade de pesquisa. Como se
originou o universo?
Como referência você pode
consultar o texto da Revista
Super Interessante, disponível
em: http://super.abril.com.
br/tecnologia/big-banguniverso-comecou-grandeexplosao-438396.shtml

(Resposta: biogênese, reprodução, geração espontânea.)
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Aula 3 - Ecologia
Começaremos agora a tratar de um importante ramo da biologia,
a ecologia. Nesta aula, além do significado da palavra ecologia,
você conhecerá as razões deste tema ser tão atual, e aprenderá alguns conceitos igualmente importantes para compreender melhor
o ambiente no qual vive.
Então vamos lá...

Sempre que falamos em ecologia fica fácil sugerir alguma definição, não é
mesmo?
Se fosse solicitado a você que formulasse uma definição para este termo,
com certeza, mesmo sem o conhecimento técnico do assunto, você intuitivamente acertaria o conceito.
Sabemos que todos os organismos que habitam o planeta, desde um microrganismo (bactéria ou protozoário) até uma grande árvore, um animal ou o
próprio homem, não sobreviveriam sem interagir com outros seres ou com o
próprio ambiente que os circundam.
Resumidamente podemos dizer que a ecologia estuda as relações dos
seres vivos entre si e destes com o meio ambiente.
A palavra ecologia foi definida pela primeira vez em 1866, por Ernst Haeckel, um dos discípulos de Charles Darwin. Segundo ele, a ecologia era “a
ciência capaz de compreender a relação do organismo com seu ambiente”.
Tal definição resistiu ao tempo, tanto que Ricklefs em 1973, a definiu como
“o estudo do ambiente natural, particularmente as relações entre os organismos e suas adjacências”.
A ecologia, tanto como ciência pura como aplicada, pode ser considerada
como uma das ciências mais antiga. O interesse por conhecer e entender a
natureza vem desde a antiguidade. Porém, nas últimas décadas, tal interesse
vem aumentando uma vez que a humanidade tem se dado conta de que
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é preciso realmente preservar o meio ambiente. O crescimento acelerado
das populações humanas tem levado a destruição dos ambientes naturais, à
poluição e à extinção de diversas espécies. Isto afeta os ambientes naturais e
consequentemente acabam por refletir diretamente no bem–estar humano.
Sendo assim, vamos conhecer alguns temas importantes dentro da ecologia
para que possamos utilizá-los na melhoria da nossa convivência com o meio
ambiente.

3.1 O ECOSSISTEMA
Como já citamos anteriormente, o ecossistema inclui tanto os organismos,
quanto o ambiente em que estes vivem. Chamamos de ecossistema (ou sistemas ecológicos) qualquer unidade que abranja todos os organismos que
funcionam em conjunto (comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o ambiente físico (fatores abióticos) de tal forma que um fluxo de
energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de
materiais entre as partes vivas e não vivas.
Frequentemente falamos do vivo e não-vivo como coisas opostas: biológico
versus físico e químico; orgânico versus inorgânico; biótico versus abiótico;
animado versus inanimado. Embora possamos distinguir facilmente estes
dois grandes reinos no mundo natural, eles não existem isolados um do outro. A vida depende do mundo físico e os seres vivos afetam sobremaneira
este mundo.

3.1.1 Fatores abióticos e bióticos nos ecossistemas
Vamos, então, diferenciar os fatores bióticos e abióticos:
Fatores bióticos: seres vivos que compõe o ecossistema (plantas, animais,
fungos, protista e bactérias). As diferenças características na estrutura e no
funcionamento destes grupos têm implicações importantes nas suas relações ecológicas.
Fatores abióticos: fatores físicos e químicos que atuam sobre os organismos. Como luz do sol, oscilações de temperatura, umidade, salinidade, nutrientes, etc. Em conjunto estes fatores formam o biótopo (lugar onde vive
uma comunidade).
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3.12 Exemplos de ecossistema
Agora que já discutimos o que é ecossistema... Você seria capaz de exemplificar alguns tipos de ecossistema?
Aí vão alguns exemplos:
Uma floresta como a Floresta
Amazônica, é sem dúvida um
belo exemplo de ecossistema.

Fonte: http://br.viarural.com/servicos/turismo/parques-nacionais/
dos-campos-amazonicos/default.htm

Fig. 3.1: Floresta Amazônica.

Ou então
aquático.

um

ecossistema

Fonte: br.monografias.com

Fig. 3.2: Recife de coral.

Mas, uma grande cultura, apesar de ser um ambiente manipulado, não deixa de ser exemplo de um agroecossistema.

Fonte: http://br.olhares.com/a_plantacao_de_milho_
foto2685514.html

Fig. 3.3: Cultura do milho
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Ou mesmo um aquário. Um
ótimo exemplo, onde podemos
distinguir claramente os fatores
bióticos a abióticos que aí interagem.

Fonte: http://www.baixaki.com.br/papel-de-parede/4444-aquario.
htm

Fig. 3.4: Aquário

Resumo
Nesta aula, aprendemos que a ecologia é a área dentro da biologia que
estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o ambiente, o
qual é composto por fatores bióticos (seres vivos) e abióticos (que compreende os fatores físicos e químicos presentes no ambiente). Conceituamos
também o que é o ecossistema e pudemos ver alguns exemplos deste.

Atividade de Aprendizagem
Você seria capaz de dar um exemplo de um ecossistema que conhece? Dê
ainda alguns exemplos dos fatores bióticos e abióticos presentes neste ecossistema.
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Aula 4 - Níveis tróficos nos ecossistemas
Na presente aula, detalharemos um pouco mais a respeito dos
ecossistemas, conheceremos o papel dos seres vivos dentro destes ambientes, e entenderemos como se comportam a matéria e
a energia dentro dos ecossistemas. E mais... Vamos conhecer as
cadeias e teias alimentares.
Dentro de um ecossistema, os seres vivos - com mesmo tipo de nutrição - são
classificados dentro de um mesmo nível trófico, e divididos em produtores,
consumidores e decompositores.

Fonte: http://educar.sc.usp.br/ciencia/ecologia/cadeia.html

Figura 4.1: Níveis tróficos no ecossistema.

Os seres autotróficos produzem toda a matéria orgânica existente no planeta, grande parte da qual é consumida como alimento pelos seres heterotróficos. Portanto:

Seres autotróficos
Produtores (1º nível trófico)
Seres heterotróficos
Consumidores
Os consumidores por sua vez podem ainda ser classificados como:
Consumidores primários
Consumidores secundários
Consumidores terciários

Herbívoros (2º nível trófico)
Carnívoros (3º nível trófico)
Carnívoros (4º nível trófico)

Obs.: Os seres denominados onívoros são aqueles que podem ocupar mais
de um nível trófico (ex.: homem).
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Ao morrer, tanto os produtores como os consumidores servem de alimento
para outro grupo de seres. Estes seres decompõem a matéria orgânica dos
seres mortos para obter energia para suas atividades vitais e são assim chamados decompositores.

Fonte: http://olhares.aeiou.pt/decompositores_foto1003995.html

Fig. 4.2: Fungos: importantes seres decompositores.

4.1 Cadeias e teias alimentares
Dentro dos ecossistemas existe uma constante passagem de matéria e energia de um nível para outro até chegar aos decompositores, os quais reciclam
parte da matéria total utilizada neste fluxo. A este percurso de matéria e
energia que se inicia sempre por um produtor e termina em um decompositor, chamamos de cadeia alimentar.

Capim

Gafanhoto

Pássaro

Produtor

Consumidor 1º

Consumidor 2º

Cobra
Consumidor 3º

Decompositores

Ou ainda podemos chamar de cadeia alimentar a sequência linear de organismos, em que um serve de alimento para outro dentro de uma comunidade.
Vejamos, agora, um exemplo de cadeia alimentar.

e-Tec Brasil

180

Biologia I

Fonte: http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?

Figura 4.3 Cadeia alimentar aquática.

Uma cadeia alimentar, no entanto, não representa a complexidade das relações tróficas encontradas em um ecossistema. Na verdade, o que temos são
várias cadeias interligadas ocorrendo simultaneamente, o que chamamos de
teia alimentar. Vejamos um exemplo para exemplificar melhor este conceito.

Fonte: http://osseresvivos.blog.terra.com.br/files/2008/06/teia-alimentar.jpg

Fig. 4.4: Representação de uma teia alimentar que ocorre no Pantanal.

À medida que vai passando ao longo dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, a energia vai sendo perdida. Em cada nível trófico parte da energia
é utilizada para manutenção das atividades vitais dos organismos, tais como,
divisão celular, movimento, reprodução, etc. Além disto, parte vai sendo perdida sendo nas fezes, nos processos respiratórios ou na forma de calor.
Em uma cadeia alimentar, tanto a energia quanto à matéria presente nos
produtores são transferidas, pela via da alimentação, para os consumidores
primários, e deste para os consumidores secundários e assim por diante. O
que difere a energia da matéria é que a primeira não é reaproveitada, já a
matéria pode sim ser reciclada.
A energia não é reaproveitada
A matéria pode ser reciclada
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Resumo
Nesta aula, vimos que dentro de um ecossistema, temos organismos chamados de produtores, os quais ficam na base das cadeias alimentares. Em
seguida temos aqueles que se alimentam dos produtores, chamados consumidores, os quais podem ser 1º, 2º, 3º, etc. Ao morrer, tanto os produtores
quanto os consumidores servem de alimento para os seres chamados de
decompositores. Estas categorias, dentro da cadeia alimentar, são chamadas
de nível trófico.
Exemplificamos ainda o que seria uma cadeia alimentar, e vimos que dentro
dos ecossistemas estas cadeias se interligam com outras formando as teias
alimentares.

Atividade de Aprendizagem
Vamos a um pequeno exercício... Você seria capaz de produzir sua própria
cadeia alimentar?
Esquematize duas cadeias alimentares na qual você participa como consumidor primário e terciário, respectivamente.
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Aula 5 - Ciclos biogeoquímicos ou ciclos da matéria
Agora vamos compreender como a matéria orgânica é reciclada
dentro do ecossistema. Mas por que isto é importante? O conhecimento destes ciclos é de grande relevância, uma vez que eles
são a base para entendermos de que forma o homem vem interferindo nestes ciclos, e no que esta interferência acarreta ao ambiente. Então vamos lá...
Os elementos químicos que compõem a matéria orgânica, ao contrário da
energia (a qual vai sendo perdida), permanece dentro do ecossistema, onde
circulam continuamente entre os organismos e o meio físico. Estes elementos são reaproveitados várias vezes por plantas, animais e outros seres vivos
antes que se dispersem nos sedimentos, nas águas correntes, nos lençóis de
água ou na atmosfera.
Se não houvesse esta reciclagem dos componentes provenientes da matéria
orgânica de organismos mortos, muitos dos elementos fundamentais para
a formação dos seres vivos poderiam se esgotar. Neste contexto, fungos e
bactérias que agem como decompositores assumem papel fundamental na
reciclagem dos elementos químicos na natureza.
Vamos agora comentar um pouco sobre alguns ciclos biogeoquímicos importantes, como exemplo, o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio.

5.1 CICLO DA ÁGUA
Não é difícil de entendermos por que o conhecimento do ciclo da água é de
grande relevância. A água é a substância mais abundante no planeta Terra,
sendo representada pelos oceanos (cerca de 97% de toda água do planeta),
rios, lagos, calotas de gelo, água no subsolo e atmosfera, etc. Esta substância também é a principal constituinte dos seres vivos e está associada aos
processos metabólicos que nestes ocorrem.
O ciclo da água pode ser considerado sob dois aspectos, o pequeno e o
grande ciclo. Para compreendermos melhor, vamos analisar a figura
que segue.
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Fonte: http://sociencias.wordpress.com/

Fig. 5.1: Representação do ciclo da água no planeta.

O pequeno ciclo, também chamado de ciclo das chuvas, é quando a água
dos oceanos, lagos, rios, geleiras e mesmo a infiltrada no solo evapora, passando para forma gasosa. Nas partes altas da atmosfera, o vapor d’água
sofre o processo de condensação e retorna a superfície terrestre na forma
de chuva ou neve.
O grande ciclo é quando a água passa pelo corpo dos seres vivos antes de
voltar ao ambiente. Ela é retirada do solo pelas raízes dos vegetais, utilizada na fotossíntese, e pela cadeia alimentar pode chegar até o corpo dos
animais. Volta para a atmosfera por meio da transpiração ou da respiração;
volta para o solo por meio da urina, das fezes, da decomposição de folhas
e cadáveres.
Como já estudamos, a água segue um harmonioso ciclo que permite a manutenção da vida em nosso planeta. O homem, por sua vez, vem interferindo neste ciclo, com aspectos como o desmatamento e a poluição das
águas. Estes aspectos serão discutidos mais detalhadamente em aulas
posteriores. Cabe neste momento começarmos a refletir sobre estes
problemas.

5.2 CICLO DO CARBONO
Resumidamente, este ciclo consiste da passagem de átomos de carbono
presentes nas moléculas de gás carbônico (CO2) do ambiente para moléculas que constituem as substâncias orgânicas nos seres vivos e vice-versa. Os
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organismos fotossintetizantes captam o CO2 e utilizam seus átomos para a
fabricação de moléculas orgânicas. Parte destas moléculas orgânicas é degradada pelo próprio ser fotossintetizante para obtenção de energia e parte
passa circular pela cadeia alimentar. Sua volta ao ambiente se dá na forma
de CO2 por meio da respiração de microrganismos, animais e vegetais, da
decomposição de seus corpos após a morte, e da combustão de matéria
orgânica.
Vejamos agora uma representação deste ciclo.

http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/secoes/atual_cie.aspx?

Fig. 5.2: Representação do ciclo do carbono.

Atualmente os níveis elevados de CO2 não permitem que o ciclo dê conta de
reciclar todo este gás, causando sérios problemas ambientais como o efeito
estufa e o aquecimento global. Tais assuntos serão discutidos ao longo do
curso.

5.3 CICLO DO OXIGÊNIO
Este ciclo consiste na passagem do oxigênio dos compostos inorgânicos do
ambiente para substâncias orgânicas dos seres vivos e vice-versa. O principal
reservatório de oxigênio é a própria atmosfera onde este elemento se encontra na forma de O2 e CO2. Outra fonte importante é a água (H2O).
O O2 é utilizado na respiração de plantas e animais e neste processo eles se
combinam com os átomos de hidrogênio formando moléculas de água, as
quais podem ser utilizadas na síntese de outras substâncias do organismo.
O CO2 é utilizado no processo da fotossíntese e passa a fazer parte da matéria orgânica do vegetal. A decomposição dessa matéria orgânica e a respiração dos seres vivos liberam H2O e CO2, retornando o O2 para o ambiente.
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5.4 CICLO DO NITROGÊNIO
Vamos a um dado importante...
Você sabia que cerca de 78% do ar atmosférico é composto de nitrogênio?
Agora um pergunta inicial:
Por que o nitrogênio é importante para nós?
Vamos ver se você acertou...
O nitrogênio é um elemento indispensável à vida, pois é constituinte de
moléculas importantes como as proteínas e ácidos nucleicos. No entanto, a
maioria dos seres vivos não consegue fixá-lo diretamente.
Então, como esta substância chega até os seres vivos?
O nitrogênio entra nos ecossistemas por duas vias naturais: a deposição
atmosférica e a fixação biológica. A deposição atmosférica fornece cerca
de 5 a 10% do nitrogênio utilizável no ecossistema, e este chega à superfície
terrestre na forma de íons amônio e nitrato dissolvidos na água das chuvas.
A fixação biológica, por sua vez, é responsável pela maior parte da incorporação desse elemento químico nos ecossistemas. Nesta via, as bactérias são
capazes de converter o nitrogênio em moléculas, como amônia (NH3), nitrito
(NO2) e nitrato (NO3).

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/mylinks/viewcat.php?

Fig. 5.3: Representação do ciclo do nitrogênio.
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As bactérias capazes de fixar nitrogênio são chamadas de fixadoras de nitrogênio e podem ser de vida livre ou viver associadas às plantas leguminosas (feijão, soja, ervilha, etc.). Ao morrer e se decompor, as leguminosas liberam o nitrogênio de suas moléculas orgânicas em forma de amônia. Apesar
das plantas poderem utilizar diretamente estas moléculas, a maioria dos íons
nitrogênio presentes no solo é usado por bactérias nitrificantes onde são
transformados em nitrito (NO2), os quais são eliminados no solo.

Fonte: http://www.brasilescola.com/biologia/quimiossintese.htm

Fig. 5.4: Nódulos em raiz de leguminosa.

O nitrito é um tanto tóxico às plantas, mas raramente se acumula no solo,
pois é logo transformado em nitrato (NO3) por bactérias nitrificantes do gênero Nitrobacter. Este nitrito sim é facilmente incorporado pelas plantas e
passa a fazer parte das moléculas orgânicas (proteínas e ácidos nucleicos).
O nitrogênio passa para os animais através dos vegetais (alimentação) onde
passa também a fazer parte das moléculas orgânicas. Com a produção dos
resíduos nitrogenados (amônia, ureia e ácido úrico) pelos animais, a morte de
animais e vegetais, seguida da ação dos decompositores, o nitrogênio volta
ao solo em forma de amônia, podendo passar novamente pelo processo de
nitrificação. Outra parte destes compostos nitrogenados sofre o processo de
desnitrificação, pelas bactérias desnitrificantes, as quais transformam os
compostos em gás nitrogênio (N2) que retorna à atmosfera.

Atividade de Aprendizagem
Responda as questões:
a) A formação de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, está
diretamente relacionada ao ciclo do _________________________.
b) A ação de bactérias capazes de transformar amônia em nitratos está diretamente relacionada ao ciclo do _________________________.

Aula 5 - Ciclos biogeoquímicos ou ciclos da matéria

187

e-Tec Brasil

Aula 6 - Comunidades biológicas
Hoje, vamos entender como as diferentes populações interagem
dentro do ecossistema, constituindo as chamadas ‘comunidades
biológicas’. Apresentaremos os tipos de relações que os organismos fazem para melhor usufruir do ecossistema onde vivem.
Iremos ainda conversar sobre um tema muito atual, a biodiversidade. Veremos por que o Brasil é chamado de “megadiverso”, e por
que precisamos preservar toda esta biodiversidade.
Apenas relembrando o conceito de comunidade...
Comunidade ou Biocenose = conjunto de populações de espécies distintas que habitam um mesmo ecossistema.

Antes de prosseguir, precisamos primeiramente conhecer alguns termos:
• Hábitat = local ou lugar físico ou “endereço” onde vivem ou se encontram indivíduos de uma espécie.
• Nicho ecológico = é o papel ou “profissão” desempenhado pelo organismo dentro de sua comunidade, isto é, o que come, como se reproduz,
quando se reproduz, quem preda e por quem é predado, etc.
Apesar de uma espécie apresentar seu nicho ecológico típico, muitas vezes
seu modo de vida pode coincidir com o de outras espécies da comunidade,
isto gera disputa pelos recursos do meio (competição), o que pode ocasionar
o desaparecimento de uma espécie ou a adaptação a um novo nicho.

6.1 O que é biodiversidade?
Sem dúvida você já deve ter ouvido falar em biodiversidade. Este é um
assunto arduamente comentado, amplamente discutido pelos vários segmentos da sociedade.
Em poucas palavras, podemos dizer que biodiversidade é a diversidade de
espécies de um ecossistema. Quanto maior a quantidade de nichos ecológicos, maior a diversidade de espécies do ambiente, ou seja, maior sua
biodiversidade.
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Não se sabe ao certo quantas espécies de seres vivos existem no mundo.
Segundo a WWF as estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora
os cientistas classificaram somente cerca de 1,5 milhões de espécies. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da "megadiversidade".
Aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão em terras
brasileiras.

6.2 RELAÇÕES ECOLÓGICAS – INTERAÇÃO DAS ESPÉCIES
Como falamos anteriormente os organismos de uma comunidade interagem
entre si.
Mas... Por que os seres vivos interagem? Isto traz alguma vantagem
a estes indivíduos?
A resposta é muito simples: interagem para que ocorra melhor aproveitamento do meio. Tais interações são denominadas genericamente de relações ecológicas e podem ser:
• Intraespecíficas: entre indivíduos de uma mesma espécie.
• Interespecíficas: entre indivíduos de espécies diferentes.
Estas relações podem ainda trazer benefício ou prejuízo aos organismos envolvidos, e assim dizemos que podem ser harmônicas ou desarmônicas.
• Harmônicas ou Positivas: quando não há prejuízo para nenhum indivíduo na associação.
• Desarmônicas ou Negativas: quando há prejuízo para pelo menos um
dos indivíduos. Um leva vantagem e o outro desvantagem com a associação.
Vamos seguir detalhando um pouco mais estas associações!

6.1.1 Relações intraespecíficas
• Harmônicas:
Colônias = indivíduos da mesma espécie que não podem viver isolados.
Apresentam profundo grau de interdependência. Ex. bactérias, caravela-domar, colônia de corais.
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Fonte: http://facaasuaparte.blogspot.com/2008_01_01_archive.html

Fig. 6.1: Colônia de corais

Sociedades = indivíduos da mesma espécie que têm capacidade de viver
isoladamente. Apresentam alto grau de cooperação entre si. Ex. formigas,
abelhas, cupins.

Fonte: http://entranaciencia.blogspot.com/2009/06/espectacular-eespantosa-sociedade-das.html

Fig. 6.2: Sociedade de abelhas.

• Desarmônicas:
Canibalismo = um indivíduo mata outro da mesma espécie para se alimentar. Ex. fêmeas matam e devoram o macho após a cópula, como as aranhas,
o louva-a-deus, os escorpiões. Alguns ratos matam e devoram seus filhotes.
Tucanos e chipanzés também apresentam este comportamento.

Fonte: http://www.prof2000.pt/users/esf_cnat/teriabioticos.htm

Fig. 6.3: Canibalismo entre aranhas.
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Competição = indivíduos da mesma espécie competem entre si pela posse
da fêmea, ou do território, ou do alimento, etc.

Fonte: http://www.alaska-in-pictures.com/moose-in-rut-6169-pictures.htm

Fig. 6.4: Competição entre alces.

6.1.2 Relações interespecíficas
• Harmônicas:
Mutualismo = indivíduos de espécies diferentes que não vivem um sem
a presença do outro. Associação obrigatória, com benefícios mútuos para
ambos. Ex. liquens (algas + fungos), cupins e protozoários, ruminantes e
bactérias.

Fonte: http://professores.unisanta.br/maramagenta/Fungos

Fig. 6.5: Liquens, uma associação entre algas e fungos.

Protocooperação = indivíduos de espécies diferentes que se beneficiam
com a associação, mas podem viver isoladamente. Associação não obrigatória. Ex. paguro (ermitão) e actínia (anêmona), aves e mamíferos, flor e inseto.

Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/animais/caranguejo_eremita.htm

Fig. 6.6: Protocooperação entre o caranguejo paguro e
anêmona.
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Comensalismo = um indivíduo aproveita os restos da alimentação de outro
de espécie diferente. Apenas um dos indivíduos se beneficia, sendo a relação
indiferente para o outro. Ex. rêmora (peixe-piolho) e tubarão, crocodilo e
ave-palito.

Fonte: http://lustyreader.wordpress.com/2009/07/08/trivia-i-learned-from-books-vol-6/

Fig. 6.7: Comensalismo entre a rêmora e o tubarão.

Inquilinismo = um indivíduo busca abrigo ou proteção no corpo de outra
espécie, sem causar prejuízos. Apenas um dos indivíduos se beneficia, sendo a relação indiferente para o outro. Ex. peixe-agulha e pepino do mar,
anêmonas-do-mar e peixes, orquídeas, bromélias e árvores.

Fonte: http://guiadoviajante.com/wp-content/uploads/2007/07/bromelias.jpg

Fig. 6.8: Bromélias.

•Desarmônicas:
Amensalismo ou Antibiose = uma espécie produz determinadas substâncias que são prejudiciais ao desenvolvimento de outra espécie (Fig. 6.9). Ex.
fungo Penicyllium sp. produz a penicilina que é um bactericida.

http://www.infoescola.com/relacoes-ecologicas/antibiose/

Fig. 6.9: Exemplo de antibiose.
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Parasitismo = um organismo (parasita) vive e se nutre à custa de outro (hospedeiro), sem produzir a sua destruição imediata.
O parasita pode viver na superfície externa de seu hospedeiro - Ectoparasita
ou viver no interior do corpo do hospedeiro - Endoparasita. Ex. verminoses,
pulgões e plantas.

Fonte: Laboratório de Controle Integrado de Insetos/UFPR

Fig. 6.10: Lagarta parasitada por larvas de um microimenóptero.

Predatismo = um indivíduo (predador) captura e mata um outro de espécie
diferente (presa), para se alimentar. Ex. zebra e leão, cobras e sapos, joaninhas e pulgões.
Apesar da presa sair prejudicada da relação, do ponto de vista ecológico, o
predatismo é um importante mecanismo de regulação da densidade populacional, tanto para presas quanto para os predadores. A estreita correlação
entre as flutuações populacionais de predadores e presas sugere que a predação é importante para a sobrevivência de ambas.

http://ricardo5150.blogspot.com/2008_09_01_archive.html

Fig. 6.11: Joaninha predando pulgões.
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Vejamos o resumo da tabela das relações ecológicas interespecíficas.
Tipo de relação

Efeito sobre as espécies
A
B

Protocooperação

+

+

Inquilinismo (A inquilino de B)

+

0

Predatismo (A é o predador)

+

-

Competição interespecífica

-

-

Comensalismo (A é o comensal de B)

+

0

Mutualismo

+

+

Parasitismo (A é o parasita)

+

-

Ganhos e perdas individuais nas relações ecológicas. Adaptado de Amabis & Martho, 2002.
+ indivíduos da espécie são beneficiados pela associação.
- indivíduos da espécie são prejudicados
0 não há benefício nem prejuízo para os indivíduos na associação.

Importante:
Simbiose - conceito criado em 1879, pelo biólogo alemão Heinrich Anton
de Bary, que se refere às espécies de uma comunidade que apresentam uma
relação ecológica próxima e interdependente. Sendo assim, o comensalismo,
mutualismo e o parasitismo podem ser classificados como relações simbióticas.

Atividades de Aprendizagem
Responda:
1) O tipo de relação ecológica que se estabelece entre as flores e as abelhas
que nelas coletam pólen e néctar é:
a) comensalismo
b) competição
c) herbivorismo
d) mutualismo
e) parasitismo
2) Dos tipos de relação ecológica seguintes, o único que ocorre exclusivamente entre organismos da mesma espécie é:
a) parasitismo
b) competição
c) herbivorismo
d) mutualismo
e) sociedade

Para entender um pouco mais
sobre biodiversidade e ecologia,
acesse o site da WWF- Brasil.
http://www.wwf.org.br/
informacoes/questoes_
ambientais

Resposta: 1) d; 2) e.
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Aula 7 - Biomas
Na aula de hoje, conheceremos os grandes biomas (ecossistemas)
presentes em nosso planeta. Daremos ênfase aos ecossistemas
brasileiros e aquáticos, aprendendo a caracterizá-los, diagnosticando os principais problemas que os biomas enfrentam para ajudar
na manutenção e preservação.
Ao final da aula, você poderá reconhecer os principais ecossistemas presentes na sua região, refletindo sobre quais são os problemas presentes nestes ambientes.

O que é um Bioma?
São grandes ecossistemas constituídos por comunidades que atingiram
a comunidade-clímax. Estes apresentam vegetação característica e fisionomia típica, onde predomina certo tipo de clima.

Um bioma tem aspecto homogêneo, cujas condições climáticas semelhantes em toda a sua área dependem de fatores como latitude, temperatura,
relevo, chuvas e solo. Em função de tais fatores formam-se os diversos tipos
biomas presentes na Terra, os quais podem ser terrestres ou aquáticos.
Os principais biomas terrestres são: tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos (estepes e savanas) e desertos. Estes são determinados
principalmente de acordo com sua composição de flora e fauna, e são afetados por fatores como temperatura e precipitação de chuvas.

Fonte: Amabis & Martho. Fundamentos da biologia moderna. 2002.

Fig. 7.1: Representação da relação entre os biomas, temperatura e pluviosidade.
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7.1 ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS
Vamos conhecer os tipos de ecossistemas aquáticos.

Fonte: abae.pt

Fonte: achetudoeregiao.com.br

Fig.7.2: Oceanos

Fig. 7.3: Rios (lóticos)

Fonte http://www.pescaargentina.com.ar/imagenes/noticias-portada/073.jpg

Fig.7.4: Lagos (lênticos)

Antes de falarmos sobre cada um deles, vamos ver que os seres vivos presentes nestes ambientes são classificados em três categorias:
• Plâncton: organismos microscópicos que vivem em suspensão na coluna
d’água. São subdivididos em zooplâncton e fitoplâncton. Veja a diferença...

Fonte: http://www.forobuceo.org

Fig. 7.5: Zooplâncton. Compreende
os seres heterótrofos, os protozoários e as larvas de crustáceos.

Fonte:http://www.cetecima.es

Fig. 7.6: Fitoplâncton. Compreende
os seres autótrofos, as algas microscópicas.

• Nécton: animais nadadores como peixes e outros animais.

Fonte: http://www.regmurcia.com

Fig. 7.7: Peixes
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• Benton: organismos que vivem em contato com o substrato. Fixos (algas
e corais) ou vágeis (caranguejos, estrela-do-mar).

Fonte: http://facaasuaparte.blogspot.
com/2008_01_01_archive.html

Fig. 7.8: Corais

Fonte: trilhasemergulho.com.br

Fig. 7.9: Estrela-do-mar

a) Oceanos
São os maiores ecossistemas do planeta, cobrindo 70% da superfície da Terra. O fitoplâncton marinho é responsável pela maior produção de oxigênio
do planeta. É dividido em duas zonas: a fótica a qual recebe luz, pois são
águas claras que atingem até 200m; e afótica, a qual não recebe luz e limita
a existência apenas de vida heterotrófica.

b) Rios
Os rios, por sua vez, têm como principal característica o fato de serem ambientes bem oxigenados devido ao movimento; no entanto, por causa desta
movimentação constante, esses ambientes são pobres em plâncton.

c) Lagos
Nestes ambientes, a quantidade de plâncton é bem maior, o que resulta em
uma biodiversidade maior do que os rios.

Para saber mais...
Vamos ver agora um exemplo de ecossistema costeiro, o costão rochoso.

Fig. 7.10: Representação de um costão rochoso.
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A ocupação de um costão rochoso se dá em faixas bastante distintas paralelas à superfície do mar. As regiões (ou zonas) de adaptações dos organismos
estão relacionadas aos fatores abióticos (ambientais) e aos fatores bióticos (diversos níveis de interações biológicas), presentes neste ambiente.
Os costões rochosos apresentam três principais zonas de distribuição: região
supralitoral, região mesolitoral (médiolitoral ou entremarés) e a região infralitoral (sublitoral).
Os fatores abióticos são mais seletivos nas regiões superiores dos costões,
sendo o mais importante, sem dúvida, a variação da maré, mas além deste, são importantes também, a dessecação, a salinidade, a temperatura, o
hidrodinamismo e a irradiação. Já com relação aos fatores bióticos, os principais são: a competição, a predação, o mutualismo, o recrutamento diferencial, a mortalidade diferencial e o deslocamento.

7.2 OS BIOmAS BRASILEIROS
Devido à grande extensão territorial e a grande variedade de clima, solo,
umidade, o Brasil abriga extraordinária variedade de ecossistemas. Segundo
IBGE (2004), estes são: Bioma Amazônia, Bioma Cerrado, Bioma Caatinga,
Bioma Pantanal, Bioma Mata Atlântica, Bioma Pampas.

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=169

Fig. 7.11: Mapa dos biomas brasileiros (IBGE, 2004)

Vamos conversar um pouco sobre cada um destes biomas.

a) Bioma Amazônia
Também chamada de floresta pluvial tropical, pois o clima é quente e com
grandes precipitações pluviométricas.
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Esta floresta possui grande importância para a estabilidade ambiental do
Planeta. Nela são fixadas mais de uma centena de trilhões de toneladas de
carbono. Sua massa vegetal libera algo em torno de sete trilhões de toneladas de água anualmente para a atmosfera, via evapotranspiração, e seus
rios descarregam cerca de 20% de toda a água doce que é despejada nos
oceanos pelos rios existentes no globo terrestre.
Possuí uma vegetação densa, formando diversos extratos, com representantes como a seringueira, castanheira, açaí, jatobá, buriti, etc., e grande
quantidade de epífitas. A fauna apresenta grande diversidade de mamíferos,
aves, anfíbios e répteis.

b) Bioma Mata Atlântica
Também chamada de floresta pluvial costeira, pois ocorre nas encostas das
montanhas que margeiam o Oceano Atlântico. Apresenta a flora mais diversificada do planeta, com mais de 25 mil espécies de plantas. O elevado índice de chuvas permite a existência de uma vegetação rica e densa, com árvores que chegam a 30 e 35 m de altura. Destacam-se pau-brasil, jequitibá,
quaresmeiras, jacarandá, xaxim, palmito, ipê-rosa, jatobá, entre outras. O
sub-bosque, composto por árvores menores, abriga numerosas epífitas, bromélias, orquídeas, musgos, líquens e samambaias. Com relação à fauna existe grande biodiversidade, além dos muitos já estão ameaçados de extinção,
como: a onça-pintada, a jaguatirica, o mono-carvoeiro, o macaco-prego, o
guariba, o mico-leão-dourado, saguis, a preguiça-de-coleira, o caxinguelê, o
tamanduá. A maioria das aves, répteis, anfíbios e borboletas são endêmicas,
ou seja, são encontradas apenas nesse ecossistema.

Você sabia?
A Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais devastado. Estima-se que restam
apenas 5% destas florestas em relação ao que havia na época da colonização.
Você saberia apontar o que levou a isto?
Primeiramente, o fato dos primeiros colonizadores terem entrando em nosso
país pelo litoral. Sendo assim, aí se criaram as primeiras cidades. Vamos pensar... As nossas maiores cidades estão inseridas exatamente onde teríamos a
presença deste bioma.
Outro fato, é claro, diz respeito a grande riqueza apresentada neste bioma,
o que levou a uma exploração descontrolada e irresponsável deste ecossistema.
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Aprofunde seus conhecimentos
sobre este tema, consultando o
site: http://www.rbma.org.
br/anuario/mata_04_areas_
corredores_ecologicos.asp

Hoje em dia o que temos são apenas fragmentos da Mata Atlântica. No entanto é preciso achar meios de preservar a biodiversidade e recuperar estes
ambientes.
Neste contexto, falamos na criação de corredores ecológicos, que visam interligar estes fragmentos de mata, a fim de se manter o fluxo genético entre
a fauna e flora destes locais, mantendo com isso a biodiversidade.

Fonte: http://empmataatlantica.zip.net/

Fig. 7.12 - Mapa mostrando a distribuição da Mata Atlântica, nos séculos 16 e 21.

c) Mata de Araucárias
Ocorre em regiões com clima temperado e estações bem definidas, como na
região sul do Brasil, com invernos rigorosos e verões relativamente quentes.
A flora tem predominância de árvores como o pinheiro-do-paraná (Araucaria
angustifolia) e outras coníferas. Coexistem representantes da flora tropical
e temperada, como samambaias e gramíneas. Antigamente essa vegetação
cobria grande parte do território do sul. Destruídas pelas indústrias madeireiras, hoje essas florestas estão praticamente extintas. A fauna é um dos
ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade, com várias espécies
ameaçadas de extinção.

d) Bioma Cerrado
É encontrado no Centro-Oeste do Brasil, com clima quente e chuvas relativamente abundantes. Flora com vegetação esparsa, poucas árvores (de cascas
grossas, troncos retorcidos), muitos arbustos; fauna diversa, mas com várias
espécies ameaçadas de extinção.

e) Bioma Caatinga
Estende-se do Maranhão ao Norte de Minas Gerais. Com clima quente e
baixo índice pluviométrico. Flora composta por árvores baixas e arbustos. As
plantas da caatinga possuem adaptações ao clima, tais como folhas transfore-Tec Brasil
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madas em espinhos, cutículas altamente impermeáveis, caules suculentos,
etc. Todas essas adaptações lhes conferem um aspecto característico denominado xeromorfismo (do grego xeros, seco, e morphos, forma, aspecto).

f) Bioma Pantanal
Ocupa grande parte do Centro-Oeste brasileiro e apresenta duas estações
bem definidas: a seca e a chuvosa. A flora forma um mosaico de matas, cerradões, savanas, campos inundáveis de diversos tipos, brejos e lagoas com
plantas típicas. A fauna é bastante rica e diversificada, porém, há muitas
espécies ameaçadas de extinção. Grande diversidade de peixes.

Para conhecer um pouco mais
sobre os Biomas Brasileiros visite
a página do IBGE: http://www.
ibge.gov.br

g) Bioma Pampa
Com a predominância de gramíneas, apresentam ótimas condições para a
criação de gado. Grande parte da vegetação original foi destruída para dar
lugar a cultivos de interesse econômico.

Resumo
Na aula de hoje, definimos os biomas como sendo grandes ecossistemas
onde as comunidades atingiram o clímax e os quais apresentam uma vegetação e um clima muito característicos.
Pudemos conhecer os ecossistemas aquáticos (oceanos, rios e lagos), caracterizamos os ecossistemas brasileiros e ainda vimos quais são os principais
biomas terrestres.

Atividade de Aprendizagem
Retirado do material disponível no site http://www.unb.br/ib/ecl/eaprobio/, elaborado pelo professor Carlos Hiroo Saito, do Departamento de Ecologia da UnB – Universidade de Brasília, 2006.
Reflita, discuta e responda as seguintes perguntas:
a) Quais os biomas encontrados na sua região?
b) Quais os conflitos socioambientais encontrados nestes biomas? Existem
ações positivas para solucionar tais conflitos? Quais?
c) Os conflitos socioambientais encontrados nos biomas do Brasil têm causas comuns? Os impactos são semelhantes? Demandam soluções semelhantes?
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Aula 8 - Conservação ambiental
Se refletirmos um pouco nesta aula, perceberemos que todas as
espécies exploram o ambiente e causam algum impacto sobre ele.
No entanto, os ciclos biogeoquímicos, durante milhões de anos,
reciclaram os materiais produzidos e consumidos pela biosfera. Atualmente, o equilíbrio da biosfera vem sendo alterado. As
atividades do homem têm se mostrado fator desorganizador da
natureza. Desta forma, as condições físicas, químicas e climáticas
sofrem grandes alterações, podendo até mesmo tornar inviável a
vida em nosso planeta.
Mas quando todo este desequilíbrio começou...
Tudo começou com o desenvolvimento da sociedade industrial e o crescimento populacional. A partir daí apareceram os primeiros impactos causados pelo homem, como o esgotamento dos recursos naturais e os resíduos
que se acumulam no ambiente.

E o que esperar do futuro?
É necessário refletir sobre (1) o impacto que cada um de nós causa ao ambiente; (2) dos recursos que utilizamos; (3) a destinação dada ao lixo que
produzimos, e tantos outros. Precisamos amenizar o impacto da espécie humana sobre o ambiente para garantir um local habitável para as futuras
gerações
Vamos então falar um pouco sobre a poluição ambiental...
Poluição: é toda a substância que quando lançada no meio ambiente,
produz efeito nocivo sobre os seres vivos.

Fonte: http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/geografia/geografia_trabalhos/
poluicaoatmosferica.htm

Fonte: http://library.thinkquest.org/C0126481/
pola.html

Fig. 8.1: Exemplo da poluição atmosférica e poluição da água
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Os poluentes podem ser classificados em dois grandes grupos:
Poluentes quantitativos: são aqueles que, apesar de já estarem presentes
nos ecossistemas, são liberados pela atividade humana em quantidades muito maiores do que o meio é capaz de reciclar. Ex.: gás carbônico, enxofre,
ácido sulfúrico, etc.
Poluentes qualitativos: são aqueles que não ocorrem espontaneamente
nos ecossistemas. É o caso dos produtos sintéticos, que não são nem decompostos. Ex.: pesticidas, compostos radioativos, etc.

8.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
• Monóxido de carbono (CO)
Um dos principais agentes poluidores do ar é o monóxido de carbono, o
qual é incolor, inodoro e extremamente venenoso. Ele resulta da queima de
moléculas orgânicas e suas maiores fontes são os motores dos automóveis.
O monóxido de carbono tem a capacidade de se combinar com a hemoglobina do sangue, impedindo o transporte de oxigênio. Este gás provoca
nas pessoas afetadas dores de cabeça, desconforto, cansaço, palpitações no
coração, vertigem, diminuição dos reflexos e, em ambientes fechados, pode
até matar.
• Gás carbônico (CO2) e o aumento no efeito estufa
O aumento de gás carbônico no ambiente ocorre devido à queima excessiva
de combustíveis fósseis (petróleo, carvão, etc.) e ao desmatamento. Este aumento de CO2 no ambiente leva ao desequilíbrio do efeito estufa.
O efeito estufa é um fenômeno que ocorre naturalmente em nosso planeta, e é graças a ele que a biosfera possui uma temperatura compatível
com a vida.

No efeito estufa uma parte da energia solar que incide sobre a Terra, fica
retida na forma de calor, em substâncias como o gás carbônico, o metano e
o vapor d’água. O calor que fica retido na atmosfera exerce um efeito estufa,
contribuindo para a temperatura da superfície terrestre.
No entanto, o aumento na quantidade de CO2 tem provocado também um
aumento na quantidade de calor que fica retido, alterando o comportamento atmosférico.
e-Tec Brasil
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Mas, o que o aumento do efeito estufa pode causar? Vamos
analisar alguns:
• Aumento da temperatura do planeta, onde ocorre maior evaporação dos
oceanos, aumentando o teor de vapor de água na atmosfera, o que piora
ainda mais o efeito estufa.
• Influencia sobre os ventos que pode alterar o ritmo e a formação das
chuvas.
• Degelo das calotas polares que pode aumentar o nível dos mares.
• Extinção em massa de muitas espécies acarretando consequências imprevisíveis.

Fonte: http://foradarota.wordpress.com/2008/04/09/47/

Fonte: http://abuscapelaverdade.blogspot.
com/2008_12_01_archive.html

Fig. 8.2: Algumas das consequências do aquecimento global.

• Óxido de enxofre e de nitrogênio e a chuva ácida.
Os óxidos que contaminam o ar são liberados pela queima de combustíveis
fósseis como o carbono, a gasolina e os óleos. Ao chegarem à atmosfera, os
óxidos misturam-se ao vapor de água e geram ácidos, como o sulfúrico e
o nitroso que são muito perigosos. Quando chove, estes ácidos voltam para
a Terra com efeitos devastadores em rios, lagos e vegetações. A acidez exagerada mata todas as formas de vida, e atualmente já se tem muitos sinais
dos estragos causados por este fenômeno, até mesmo em monumentos
históricos.
• O enxofre e a inversão térmica
O enxofre é liberado tanto pelas indústrias quanto pelos veículos e sobe muito quente para a atmosfera. Esta substância causa a inversão térmica onde
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as condições climáticas alteram o quadro de poluição de um determinado
local.

Vamos ver como ocorre a inversão térmica:
• À medida que o dia passa, o ar da superfície terrestre vai se aquecendo.
Uma vez aquecido, o ar fica mais leve e tende a subir para as camadas
mais altas e frias da atmosfera. Isto é muito importante para renovar o
ar, pois quando ele sobe leva consigo muitas substâncias poluentes liberadas durante o dia.
• Durante a inversão térmica verifica-se que uma camada de ar quente fica
estacionada entre a superfície e a massa de ar frio do alto, impossibilitando o ar de subir.
• Como o ar não consegue subir, os poluentes não se dispersam e, portanto o ar não é renovado.

http://concursowebmaster.com/user/projects/723e8180af3ce00c
28deedd252db91b3/poluicao%20termica.htm

http://flickr.com/photos/alexandregabriely/891895638/

Fig. 8.3: Ilustração de como ocorre à inversão térmica, e um exemplo na cidade de
São Paulo.

• A camada de ozônio (O3)
Na atmosfera terrestre, a cerca de 50 quilômetros de altura, existe a camada
de gás ozônio (O3). Este gás é formado a partir do gás oxigênio (O2) sob a
ação da radiação do sol.
A camada de ozônio é muito importante para os seres vivos, pois protege
a Terra dos raios solares, absorvendo cerca de 80% dos raios. Dois tipos
de raios solares interferem na saúde do homem, são eles: os raios infravermelhos e ultravioletas. Os dois tipos de raios, quando em excesso, causam
queimaduras, desidratação e câncer de pele.
O homem vem destruindo a camada de ozônio principalmente através da
liberação do gás CFC (clorofluorcarboneto) na atmosfera. Este gás é utiliza-
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do nos tubos de aerossóis e nos sistemas de refrigeração. Quando liberados
acumulam-se nas altas camadas da atmosfera, onde o cloro presente em
suas moléculas reage com moléculas de ozônio, quebrando-as.

8.2 POLUIÇÃO DA ÁGUA
Sem dúvida a forma mais comum e mais antiga de poluir as águas é pelo
lançamento de dejetos humanos e de animais domésticos em rios, lagos e
mares. Somando-se a isto temos as substâncias químicas, pesticidas e os
derramamentos de petróleo que vêm cada vez mais trazendo consequências
sérias a estes ambientes, acabando com a biodiversidade e acarretando até
mesmo em prejuízo da utilização deste recurso pelo homem.

Uma notícia nos mostra que
podemos sim melhorar a situação
tão negativa na qual vivemos.
Leia o artigo “Camada de ozônio
começa a se recuperar” publicado
pela Agência Fapesp em 23/09/09
disponível no site:
http://www.inovacaotecnologica.
com.br/noticias/noticia.
php?artigo=recuperacao-dacamada-de-ozonio&id

Fonte: http://e-geo.ineti.pt/edicoes_online/diversos/agua_subterranea/poluicao.htm

Fig. 8.4: Formas de poluição da água.

• Compostos biodegradáveis X não biodegradáveis
a) Compostos biodegradáveis: são as substâncias capazes de serem degradadas pela ação de seres vivos (microrganismos). Ex.: esgoto doméstico.
b) Compostos não biodegradáveis: são as substâncias incapazes de serem
degradadas pelos microorganismos. Acabam sendo acumuladas no ambiente. Ex.: mercúrio, chumbo, DDT, plástico, amianto, alumínio, etc.
• Eutrofização das águas
Uma das formas mais comuns de poluição das águas é causada pela grande quantidade de esgotos lançados em rios, lagos e mares, o que provoca
um grande aumento na quantidade de nutrientes nestes ambientes. Estes
nutrientes levam a uma grande proliferação de bactérias aeróbicas, que con-
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somem rapidamente o oxigênio da água. A redução de teor de oxigênio da
água leva a morte (por asfixia) de muitas formas de vida como os peixes,
crustáceos, moluscos e outros animais aquáticos. Apenas as bactérias anaeróbicas (que conseguem viver sem o oxigênio), não são afetadas por este
fenômeno. Outra consequência são os gases e substâncias tóxicas produzidas pelos microrganismos, o que provoca a intoxicação e a morte de animais
e plantas.
• Poluição por mercúrio e chumbo
O mercúrio é um metal pesado que polui os rios; é utilizado frequentemente
no garimpo. Este material envenena os peixes, os quais são consumidos pelo
homem. O mercúrio é de difícil remoção do organismo e a pessoa contaminada sofre descoordenação motora, cegueira, surdez e acúmulo de mercúrio
no sistema nervoso.
O chumbo também é um material pesado que se acumula no organismo humano. A pessoa contaminada sofre degeneração do sistema nervoso central
e doenças nos ossos.
• Marés vermelhas
São produzidas pela proliferação excessiva de algumas algas microscópicas
(dinoflagelados) em regiões poluídas por sais de nitrogênio, fósforo e matéria orgânica. Nestas condições ocorre uma mortalidade excessiva das algas
que acabam por liberar substâncias tóxicas em altas concentrações, o que
provoca grande mortalidade de peixes e outros animais marinhos.

Fonte: http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/jornal/julho2008/materias/meio_ambiente.html

Fig. 8.5: O fenômeno da maré vermelha.
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• Derrames de petróleo
A camada de óleo que se forma sobre a água pode produzir vários efeitos,
dentre eles:
• Dificultar a penetração de a luz solar na água, o que compromete a atividade fotossintética das algas, reduzindo o teor de oxigênio e alimento
disponível.
• Impede a difusão de oxigênio da atmosfera para água.
• Adere às brânquias dos animais marinhos, provocando asfixia.
• Pequenos organismos são contaminados pelas substâncias tóxicas, e a
partir daí contaminam outros animais através da cadeia alimentar.

8.3 POLUIÇÃO DO SOLO
• Os inseticidas na cadeia alimentar
Entre os inseticidas utilizados para o controle de pragas, o DDT (diclorodifeniltricloretano) e alguns similares continuam a ser bastante empregado
nas lavouras, embora já tenham sido proibidos em vários países. Seu uso
indiscriminado leva a contaminação do ambiente e ao envenenamento de
pessoas. Estas substâncias possuem a capacidade de se concentrar nos organismos, sendo absorvidas pelos produtores e passam para os consumidores
primários, secundários e assim por diante. Como cada organismo de um
nível trófico superior tende a comer grande quantidade de organismos do
nível inferior, estas substâncias se acumulam nos níveis tróficos superiores da
cadeia alimentar. Ex.:
•
•
•
•
•

Águias (DDT= 25ppm)
Peixes grandes (DDT= 2ppm)
Peixes pequenos (DDT= 0,5ppm)
Zooplâncton (DDT= 0,04ppm)
Fitoplâncton (DDT= 0,000003ppm)

Controle biológico de pragas – Uma alternativa
no controle de pragas
O controle biológico é uma técnica moderna de proteção das culturas. Esta
técnica visa um controle efetivo de pragas agrícolas ou florestais, através da
utilização de agentes naturais de controle, como parasitóides, predadores
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ou patógenos (doenças). Este método tem por objetivo reduzir ou substituir
o uso de produtos químicos, os quais são altamente tóxicos ao ambiente.

Fonte: Laboratório de Controle
Integrado de insetos (UFPR)

Laboratório de Controle Integrado de insetos (UFPR)

Fig. 8.6: Agentes de controle biológico - Vespinha parasitóide (a) e percevejo predador (b)

• O problema do lixo
O lixo que produzimos é certamente nossa contribuição mais direta para a
poluição do ambiente, e seu acúmulo é uma desagradável consequência do
nosso “progresso”.
Nos países desenvolvidos, uma pessoa produz, em média, cerca de 2,5 kg de
lixo por dia. O que fazer com ele?
Enterrar – não é boa solução, pois contamina os lençóis freáticos.
Queimar – agrava ainda mais a poluição atmosférica.
Solução – Reciclagem do lixo. Separação dos diversos tipos de lixo. Esta é
sem dúvida a única forma de solucionar o problema do lixo.

Ilha de lixo é encontrada no
Oceano Pacífico.
Leia o artigo “Ilha de lixo
aumenta no Oceano Pacífico”
publicado pelo Jornal A
Tribuna em novembro de 2009.
Encontra-se disponível no site:
http://www.atribuna.com.br
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Aula 9 - A interferência humana nas
comunidades naturais
9.1 DESMATAMENTO
Um dos maiores problemas ecológicos da atualidade é a destruição das florestas, através das derrubadas e queimadas. No Brasil, resta menos de 10%
da mata atlântica. Este problema acarreta sérios prejuízos ao solo e provoca
poluição atmosférica. Além disso, diversas espécies acabam por se extinguir,
o que diminui a biodiversidade.

Fonte: http://quiprona.wordpress.com/2009/06/22/desmatamento-nao-leva-ao-desenvolvimento/

Fig. 9.1: O problema do desmatamento.

9.2 EXTINÇÃO DE ESPÉCIES
O total desaparecimento de uma ou mais espécie, acarreta sérios desequilíbrios no ecossistema. Embora as extinções sejam processos naturais, grande
número de espécies tem sido extintas devido à interferência humana, com
suas atividades, tais como: a caça e a devastação de áreas de ambiente natural. Muitas espécies já foram extintas na última década e centenas de outras
continuam ameaçadas.

Conheça quais são os animais
ameaçados de extinção em
nosso país. Faça uma pesquisa
em sites relacionados e perceba
quão grave é a situação. Para
começar você pode procurar
a “Lista vermelha” no site do
IBAMA.

Fonte: http://www.pantanalecoturismo.tur.br/GALERIA-3-4-HAROLDO+PALO+JR.htm

Fig. 9.2: A onça pintada, um dos símbolos das espécies ameaçadas de extinção no Brasil.
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9.3 INTRODUÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES
A introdução de novas espécies em uma ambiente equilibrado pode causar
problemas de grandes proporções, comprometendo a estabilidade de toda
a comunidade biológica local. Esse tipo de desequilíbrio é frequente, uma
vez que a humanidade transfere espécies de um local para outro em todo
mundo. Uma forma muito comum da chegada de uma espécie exótica é
através da água de lastro, que é transportada pelos navios para ajudar na sua
flutuação, e que é lançada ao mar quando este se aproxima do continente.

Fonte: http://www.labec.com.br/biodigital/

Fig. 9.3: Água de lastro lançada por um navio; a entrada de
muitas espécies exóticas.

9.4 Caminhos e perspectivas para o futuro sustentabilidade
Durante as aulas de ecologia, percebemos que a humanidade está a caminho da autodestruição; estudamos as causas e as consequências provocadas
pela poluição e estamos sempre ouvindo que nossos recursos naturais e fontes de energia estão se esgotando.

Sugestão de vídeo: Para
complementar tudo que vimos
nesta aula, assista o filme
“Home - nosso planeta, nossa
casa”. Se quiser saber mais
sobre o filme veja o site oficial:
http://www.home2009.com.br/.
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A maioria dos estudiosos acredita que estamos muito perto de provocar danos irreparáveis em nosso planeta. Mas ao mesmo tempo, sabemos que não
podemos sobreviver senão explorarmos os recursos do ambiente. É neste
contexto que precisamos pensar em uma sociedade sustentável, utilizar
os recursos naturais de forma responsável, procurar alternativas energéticas
para nossas atividades, minimizar os efeitos negativos de nossas ações e acima de tudo, respeitar o planeta e todas as comunidades de seres vivos que
nele habitam.
Sendo assim, segue alguns princípios importantes para a busca de uma sociedade sustentável.
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Princípios para uma sociedade sustentável
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMM),
deve-se:
1. Respeitar e preservar a comunidade dos seres vivos.
2. Melhorar a qualidade de vida humana.
3. Conservar a vitalidade e a diversidade da Terra.
4. Minimizar o esgotamento de recursos não-renováveis.
5. Permanecer nos limites da capacidade de suporte da Terra.
6. Modificar atitudes e práticas pessoais.
7. Permitir que as comunidades cuidem de seu próprio ambiente.
8. Gerar uma estrutura nacional para integrar desenvolvimento e conservação
9. Constituir uma aliança global.

Resumo
Nestas duas últimas aulas, pudemos conhecer os impactos que o homem
causa sobre o ambiente e como nós temos interferido nos ecossistemas.
Assuntos como o aumento do efeito estufa, a problemática sobre o lixo, as
extinções de espécies, os derrames de petróleo, etc. são bastante atuais e
sérios, podendo causar alterações profundas no ambiente, inclusive inviabilizar a vida em nosso planeta.
O que temos a fazer é tentar modificar esta situação. Se não reverter, ao
menos diminuir nossos efeitos deletérios sobre o planeta. Todos são sabedores de que para sobreviver precisamos explorar o ambiente. No entanto,
isto pode ser feito de forma racional e responsável, buscando uma sociedade
sustentável. Só assim poderemos pensar em um planeta habitável para as
gerações futuras.
Para isto precisamos fazer a nossa parte. Assim, a minha e a sua contribuição
hoje se chama conhecimento. Com as aulas de ecologia, eu e você debate-
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mos, estudamos, pesquisamos diversas fontes, analisamos conceitos, tudo
isso com o intuito de aprofundar conhecimentos relacionados às questões
ambientais.

Atividade de Aprendizagem
Um dos problemas ambientais mais alarmantes da atualidade é o aquecimento global. Descreva como este problema tem se intensificado, quais são
os efeitos, e de que forma podemos contribuir para que, gradualmente, tais
efeitos possam ser diminuídos e/ou eliminados de vez.
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Aula 10 - Estudo da célula
Nesta aula, você conhecerá o significado da palavra célula, bem
como os descobridores do aparelho que possibilitou a evolução
dos estudos celulares. Conhecerá também o que significa e qual
a importância da membrana plasmática na vida do ser humano.

Como tudo começou!!!
A palavra célula vem do latim cellula (quarto pequeno ou cavidade). Na antiguidade, os homens não sabiam que as células existiam. Somente a partir da
descoberta do microscópio é que os cientistas puderam estudar essas pequenas estruturas que formam o corpo da maioria dos seres vivos, e descobrir
que cada grupo celular possui uma forma e uma função específica. Embora
a maioria das células só possa ser observada em microscópio, algumas são
visualizadas a olho nu como o óvulo (células germinativas femininas).

Robert Hooke e Leeuwenhoek
Em 1665, Robert Hooke, observando cuidadosamente um pedaço de cortiça, notou uma membrana dura que ele descreveu como um favo de mel,
composta por pequenos compartimentos, que batizou de células. Mais tarde, em 1676, um holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek, conseguiu observar, pela primeira vez, uma série de células vivas como bactérias,
glóbulos vermelhos do sangue, espermatozóides e protozoários.

Fonte: Site Arsmachina, 07/08/2010.

Fig. 10.1 - Microscópio de Robert Hooke
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10.1 ESTRUTURA CELULAR
Para iniciarmos o estudo das células, é importante primeiro conhecer como
elas são divididas. Então vamos lá...
As células são divididas em dois grupos: procariontes e eucariontes.

a. Células Procariontes
Estes seres são diferentes das células eucariontes pois sua principal característica é a ausência da membrana nuclear, isto é, membrana que envolve o
núcleo. Por este motivo o material genético dessas células estão localizados
diretamente no citoplasma como você pode observar na figura abaixo. Ocorre também a ausência de algumas organelas. Exemplo deste grupo são as
bactérias, as Cianófitas (Cyanobacterias) e as PPLO ("pleuro-pneumonia like
organisms") encontrados no trato respiratório das aves.

Fig. 10.2 – Esquema de uma Bactéria

Fonte: http://saudavel.blogs.sapo.pt/arquivo/
644764.html.07/08/2010

Para entender um pouco mais!!!
As bactérias são seres microscópicos, ou seja, não são visíveis a olho nu. Elas
estão presentes tanto fora como dentro do nosso corpo. Elas auxiliam na
nossa digestão. Leia o trecho da reportagem abaixo:
Por Nicholas Wade - The New York Times
Grande parte do leite humano não pode ser digerida pelos bebês e
parece ter uma finalidade bastante distinta da nutrição infantil – influenciar na composição das bactérias nos intestinos do bebê.
Os detalhes dessa relação a três entre mãe, criança e micróbios intestinais estão sendo analisados por três pesquisadores da Universidade
da Califórnia, em Davis – Bruce German, Carlito Lebrilla e David Mills.
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Junto a colegas, eles descobriram que um tipo específico de bactérias,
uma subespécie da Bifidobacterium longum, possui um conjunto especial de genes que possibilita seu desenvolvimento nos componentes
indigeríveis do leite.
Essa subespécie é comumente encontrada nas fezes de bebês amamentados. Ela reveste a superfície interior dos intestinos infantis, protegendo contra bactérias nocivas.
Fonte: http://noticias.bol.uol.com.br/ciencia/2010/08/11/leite-materno-favorece-crescimentode-bacterias-intestinais-que-protegem-bebes.jhtm

b. Células Eucariontes
Também chamadas de eucélulas (FIG. 10.3), são mais complexas que as procariontes. Possuem membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. A maioria dos animais e plantas a que estamos habituados possuem
este tipo de células.

Fonte: Biologia Moderna Cesar e Sezar

Fig. 10.3 - Célula Animal e Vegetal

Diferença entre Células Vegetais e Animais:
Células Vegetais (com cloroplastos e com parede celular; normalmente,
apenas, um grande vacúolo central).
Células Animais (sem cloroplastos e sem parede celular; vários pequenos
vacúolos).
Além dos citados acima, as células ainda possuem outras organelas como:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cílios e Flagelos
Cromossomo
Proteínas
ADN (DNA)
ARN (RNA)
Lípidos
Outros compostos orgânicos
Outros compostos inorgânicos

10.2 MEMBRANA PLASMÁTICA
A membrana celular é a componente de todas as células vivas que estabelece a fronteira entre o meio intracelular e o meio ambiente. Como todas
as fronteiras, a membrana celular é uma “porta” seletiva que a célula usa
para captar os elementos do meio exterior com interesse para o seu metabolismo e para libertar as substâncias que a célula produz e serão enviadas
para o exterior. Ela é uma camada fina e altamente estruturada de moléculas de lipídios e proteínas, organizadas de forma a manter a célula.

Constituição da membrana
Formada por uma dupla camada de fosfolipídios (fosfato associado a lipídios), bem como por proteínas espaçadas e que podem atravessar de um
lado a outro da membrana. Essas proteínas controlam a entrada e a saída de
substâncias da célula.

Fonte: Site sobiologia, 07/08/2010.

Fig. 10.4 - Estrutura de Membrana

Funções da membrana
• A membrana plasmática contém e delimita o espaço da célula;
• Mantém condições adequadas para que ocorram as reações metabólicas
necessárias;
• Ela seleciona o que entra e sai da célula;
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• Ajuda a manter o formato celular;
• Ajuda a locomoção.

10.3 TRANSPORTE ATRAVÉS DAS MEMBRANAS
Mesmo nas membranas não biológicas, como as de plástico ou celulose,
existem moléculas que conseguem atravessá-las. Em determinadas condições, o transporte pode ser:
Transporte ativo – quando o transporte das moléculas envolve a utilização
de energia pelo sistema; no caso da célula viva, a energia utilizada é na forma de ATP.
Transporte passivo – quando não envolve o consumo de energia do sistema, sendo utilizada apenas a energia cinética das moléculas;

Difusão
A difusão é um fenômeno de transporte no qual ocorre deslocamento de
solução do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Este
processo divide-se em:
• Difusão simples
• Difusão facilitada

Osmose
A difusão molecular de um solvente ocorre no sentido inverso, ou seja,
de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada.
Esta difusão do solvente é denominada de Osmose. A solução menos concentrada é denominada hipotônica e a mais concentrada de hipertônica. O
processo de difusão do soluto ou solvente é extremamente importante na
absorção de nutrientes pelas células, através da membrana celular.

Fonte: Site sobiologia, 07/08/2010.

Fig. 10.5 - Esquema da Osmose
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Transporte ativo – com gasto de energia
O transporte ativo através da membrana celular é realizado com gasto de
energia originária das mitocôndrias. O principal transporte é a “bomba de
sódio/potássio”, que tem a função de manter o potencial eletroquímico
das células.

Bomba de sódio/potássio
A bomba de sódio/potássio é encontrada na membrana de todas as células
de um organismo, e transporta o íon sódio para o lado externo da célula, ao
mesmo tempo em que transporta o íon potássio para dentro da célula. Note
que este transporte é realizado contra os gradientes de concentração destes
dois íons, o que ocorre graças à energia liberada com a clivagem (quebra) de
ATP (pacotes de energia originários da mitocôndria).

Fonte: Site Ciadaescola, 08/08/2010.

Fig. 10.6 - Esquema da Bomba de sódio/potássio

Há ainda dois processos em que, não apenas moléculas específicas, mas a
própria membrana celular é envolvida no transporte de matéria para dentro
e para fora da célula:
Endocitose – A membrana celular envolve partículas ou fluido do exterior
e a transporta para dentro, na forma de uma vesícula. Como a Fagocitos e
a Pinocitose.
Exocitose – Uma vesícula contendo material que deve ser expelido se une à
membrana celular, que depois expele o seu conteúdo.
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Fonte: Site Netexplica, 08/08/2010

Fig. 10.7 - Endocitose e Exocitose.

10.4 ESpECIALIzAçÕES DE mEmBRANA pLASmÁTICA
Em algumas células, a membrana plasmática mostra modificações ligadas a
uma especialização de função. Algumas dessas diferenciações são particularmente bem conhecidas nas células da superfície do intestino.

a) microvilosidades
São dobras da membrana plasmática, na superfície da célula voltada para
a cavidade do intestino. Calcula-se que cada célula possui em média 2.500
microvilosidades. Como consequência de sua existência, há um aumento
apreciável da superfície da membrana em contato com o alimento.

Fonte: Site Mundovestibular, 08/08/2010.

Fig. 10.8 - Microvilosidades Intestinais

b) Desmossomos
São regiões especializadas que ocorrem nas membranas adjacentes de duas
células vizinhas. São espécies de presilhas que aumentam a adesão entre
uma célula e a outra.
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Fonte: Site Cienciasmorfologicas, 08/08/2010.

Fig.10.9 – Representação esquemática dos Desmossomos

c) Interdigitações
Como os desmossomos também têm um papel importante na coesão de
células vizinhas.

Resumo
Vimos neste capítulo que as células são estruturas microscópicas que estão
presentes em quase todos os organismos vivos, exceto os vírus. Todas as
células são formadas por membrana, citoplasma e algumas podem ter seu
núcleo individualizado (as eucariontes); outras o material genético é disperso no citoplasma (as procariontes). Quanto à membrana plasmática, esta
funciona como uma barreira que separa o citoplasma do ambiente, e por
ela algumas substâncias pode passar. A este fenômeno dá-se o nome de
Transporte que pode ser Passivo ou Ativo. Isso quer dizer sem gasto ou
com gasto de energia respectivamente.

Atividades de Aprendizagem
1) O modelo abaixo representa a configuração molecular da membrana celular, segundo Singer e Nicholson. Acerca do modelo proposto, assinale a
alternativa incorreta.
(Questão adaptada de: http://professoraugustomw.blogspot.com/2007_11_01_archive.html)
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a) O algarismo 1 assinala a extremidade polar (hidrófila) das moléculas lipídicas.
b) O algarismo 2 assinala a extremidade apolar (hidrófoba) das moléculas
lipídicas.
c) O algarismo 3 assinala uma molécula de proteína.
d) O algarismo 4 assinala uma molécula de proteína que faz parte do glicocálix.
e) e) O algarismo 5 assinala uma proteína extrínseca à estrutura da membrana.
2) A membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está
presente:
a) em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica.
b) apenas nas células animais.
c) apenas nas células vegetais.
d) apenas nas células dos eucariontes.
e) apenas nas células dos procariontes.
3) Assinale, dentre as estruturas abaixo, aquela que representa EXCEÇÃO à
especialização da membrana plasmática:
a) desmossomos.
b) pelos absorventes nas raízes dos vegetais.
c) microvilosidades intestinais.
d) axônio.
e) cílios.
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Aula 11 - Citoplasma e organelas citoplasmáticas
Nesta aula, você não apenas compreenderá alguns termos da Biologia Celular, como conhecerá a célula e suas organelas citoplasmáticas.

11.1 CITOPLASMA
Esta é uma região celular localizada entre a membrana plasmática e a membrana nuclear (carioteca). É preenchido por um complexo de substâncias
químicas. Mergulhados no citoplasma, encontramos uma série de organelas citoplasmáticas como, retículo endoplasmático, complexo ou sistema de
Golgi, ribossomos, lisossomos, mitocôndrias, plastos, centríolos, peroxissomos, vacúolos. Organelas Citoplasmáticas são pequenas estruturas que estão dentro de cada célula e cada uma delas possui uma função diferente.
Assim como no nosso corpo cada órgão tem uma função diferente, as organelas são para a célula.

11.2 ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS
Funções
a) Retículo endoplasmático: É um conjunto (rede) de canalículos, pequenos vacúolos ou cisternas de natureza membranosa lipoproteica – possui
lipídios (gordura) e proteínas.

Fonte: Site Brasilescola, 08/08/2010.

Fig. 11.1 - Retículo Endoplasmático Rugoso e Liso.

Funções do RE (liso e rugoso)
• Condução de substâncias pelo citoplasma;
• Produz lipídios;
• Produção de Proteínas;
• Desintoxicação celular.
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b) Complexo de Golgi ou sistema Golgiense: É um conjunto de bolsas
ou cisternas membranosas, achatadas e empilhadas, tendo ao redor (lateralmente) pequenos vacúolos ou vesículas que se desprendem por brotamento
(os lisossomos). Nos vegetais, eles se apresentam fragmentados em porções
menores e são denominados de dictiossomos.

Fonte: Site brasilescola, 08/08/2010.

Fig. 11.2 - Complexo Golgiense (morfologia de sacos empilhados)

Funções do Complexo de Golgi
• Secretora;
• Formação dos lisossomos;
• Formação do acrossomo dos espermatozoides.
c) Lisossomos: São vesículas originadas do retículo endoplasmático e do
complexo de Golgi, contendo enzimas digestivas, dispersas no citoplasma
de células animais.

Fonte: Site sobiologia, 08/08/2010.

Fig. 11.3 - Lisossomos e a digestão intracelular

Funções dos Lisossomos
• Digestão intracelular;
• Autofagia (quando uma estrutura da própria célula é destruída, digerida,
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podendo as substâncias ser reaproveitadas);
• Autólise;
• O desaparecimento de determinados órgãos ou partes do corpo, como o
desaparecimento da cauda dos girinos, larvas de sapos.

d) Ribossomos: São pequenos grãos não membranosos, presentes em todas as células, ricos quimicamente de proteínas e RNAr (RNA ribossômico),
constituídos de duas subunidades.
Função: Síntese proteica.
e) Plastos ou plastídeos: São orgânulos típicos de células vegetais, classificados em leucoplastos ou plastos incolores e cromoplastos ou plastos coloridos. Exemplos de leucoplastos: proteoplastos, amiloplastos, oleoplastos;
enquanto os cromoplastos mais comuns são: os cloroplastos, xantoplastos,
carotenoides, etc.

Fonte: Imagem Porto Editora In: site BIOGEOGILDE, 08/08/2010.

Fig. 11.4 - Esquema de cloroplastos.

Função dos plastos:
• Leucoplastos armazenam os produtos da fotossíntese (carboidratos, lipídios, proteínas de reserva).
• Já os cromoplastos, participam diretamente da fotossíntese.

f) Mitocôndrias: Estrutura membranosa de forma variável (esférica ou de
bastonete), constituída de duas membranas, cristas mitocondriais e matriz
mitocondrial, com capacidade de autoreprodução. Possui DNA próprio.
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Fig. 11.5 - Esquema da Mitocôndria.

Função:
Participam da respiração celular (segunda e terceira etapas da respiração
aeróbia, respectivamente o ciclo de Krebs, ocorre na matriz mitocondrial e
cadeia respiratória, acontece nas cristas mitocondriais), cujos produtos finais
são CO2, H2O e moléculas de ATP (energia).

Respiração Celular
Todas as nossas atividades celulares necessitam de energia e é a mitocôndria
responsável pela produção desta energia através de um processo conhecido
como Respiração Celular. Para que a mitocôndria produza energia suficiente para as células é necessário que o organismo tenha Glicose, um tipo
de açúcar encontrado nos alimentos.
Portanto, a mitocôndria captura a glicose que foi ingerida na alimentação
e a quebra em partes menores, e libera o gás carbônico (CO2). O processamento da molécula de Glicose resulta em pacotes de energia chamado
ATP. E para que este processo ocorra deve estar presente a molécula de
oxigênio que inspiramos durante a respiração pulmonar, por isso este tipo
de respiração é chamada de AERÓBICA, porque tem a participação de oxigênio.

Respiração Anaeróbica
Quando o organismo não utiliza oxigênio é também denominada de fermentação. Ocorre em certas bactérias - fermentação ácida (lática ou acética) e em levedos, fermentação alcoólica. É utilizada na industrialização do
pão, laticínios e de bebidas alcoólicas. Os músculos também realizam os dois
tipos de respiração. A dor muscular observada após exercício físico intenso
deve-se ao acúmulo de ácido lático entre as fibras musculares. Esse ácido
leva de 7 a 10 dias para ser reabsorvido pelo organismo.
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Outras organelas e suas respectivas funções!!!
g) Microtúbulos: Finos tubos proteicos (tubulina-proteína globular) dispersos pelo citoplasma. Estão presente nos filamentos do fuso mitótico e na
estrutura dos cílios e flagelos (estruturas vibráteis).

Fonte: Site Mundoeducacao, 08/08/2010.

Fig. 11.6 - Microtúbulos formando os centríolos

h) Centríolos: São dois cilindros, um perpendicular ao outro, sendo que
cada centríolo possui nove trincas de microtúbulos paralelos. Sua função é
participar da divisão celular (orientando a disposição das fibras do fuso mitótico e a distribuição dos cromossomos) e participar também da estrutura
interna dos cílios e flagelos.
i) Peroxissomos: São vesículas membranosas, encontradas em vegetais,
animais, em certos fungos e algas. Sua função é a decomposição da água
oxigenada ou peróxido de hidrogênio pela ação da catalase, além de possuir
outras enzimas que degradam o etanol e certos radicais livres.

Fotossíntese
As plantas são seres autótrofos. Graças à presença de clorofila em suas folhas, elas são capazes de captar energia luminosa do sol e utilizá-la na síntese de moléculas orgânicas, que lhes servirão de alimento. Esse processo é
chamado de fotossíntese.

Fonte: Site Plantasonya, 08/08/2010.

Fig. 11.7 - Esquema geral da Fotossíntese
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Resumo
Nas aulas 10 e 11, vocês conheceram um pouco sobre as células, suas organelas e suas funções. Vale a pena lembrar que existem seres que são formados por apenas uma célula (unicelulares) e outros que são formados por
milhares de células chamadas de multicelulares. Nós, seres humanos somos
classificados como multicelulares (pluricelulares). A célula é uma unidade
funcional do organismo, e por esta razão elas possuem pequenas estruturas conhecidas como organelas no seu interior. Cada organela possui uma
função diferenciada e desta forma a célula pode trabalhar para que o nosso
organismo funcione como um todo.
Ao respirarmos capturamos O2, ou seja, oxigênio. Este chega às nossas células é utilizado pela organela chamada mitocôndria. Ela pega o oxigênio e
junto com a glicose que adquirimos durante nossa alimentação, transforma
em energia para que possamos desenvolver nossas atividades diárias.

Atividades de aprendizagem
1) Cruzada Biológica
Para realizar esta atividade, é necessário que você preencha as lacunas de
acordo com as questões propostas. Em alguns casos as linhas horizontais
complementam as verticais.
2

7
1
8
4

9

6

3
10

11
5
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Leia e complete a cruzada:
1. Fina camada que reveste todas as células e algumas organelas.
2. Processo de digestão intracelular que ocorre com a participação dos lisossomos na ingestão de partículas sólidas.
3. Tipo de transporte que ocorre com o gasto de energia.
4. Substância que ingerimos na alimentação e que é importante para o funcionamento das mitocôndrias para a produção de energia.
5. O vegetal utiliza para a realização da fotossíntese.
6. Estruturas presentes em células eucariontes e que possuem várias funções.
7. Organela que tem por função sintetizar proteína dentro da célula.
8. É uma especialização de membrana e está presente no intestino delgado
para aumentar a superfície de absorção dos alimentos.
9. Tipo de transporte passivo que leva as substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado.
10. Seres formados por apenas uma única célula.
11. Tipo de respiração que não utiliza oxigênio.
2) Sobre as funções das estruturas e das organelas, associe as colunas, e
assinale a alternativa que aponta a sequência correta.
( ) movimento de células
1. Flagelos
( ) realizam a fotossíntese
2. Lisossomos
( ) respiração celular
3. Cloroplastos
( ) digestão intracelular
4. Mitocôndrias
e)
f)
g)
h)
i)

1, 3, 4 e 2
1, 4, 3 e 2
3, 2, 4 e 1
1, 3, 2 e 4
4, 2, 1 e 3

3) Nas questões abaixo, preencha os espaços vazios com as palavras indicadas a seguir:
retículo endoplasmático – digestão intracelular – cloroplastos – produção de energia
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Com relação às células, organelas celulares e suas funções, é correto afirmar:
a) As mitocôndrias estão presentes tanto em células animais quanto em
vegetais e são responsáveis pela _________________________________
________________.
b) Lisossomas são organelas responsáveis pela _______________________
______________.
c) Numa célula onde se processa intensa síntese de proteínas encontra-se
bastante desenvolvido o ____________________________________granular ou rugoso.
d) Um organismo multicelular que produza gás carbônico e água a partir da
glicose apresenta obrigatoriamente ____________________________.
4) Os vegetais, animais e os homens precisam de energia para viver. É a
alimentação que lhes fornece esta energia. Reflita, e assinale a alternativa
correta.
a) Para transformar o que comemos em energia, as organelas responsáveis
são os ribossomos.
b) Para transformar o que comemos em energia, a organela responsável é
o complexo de Golgi.
c) Para transformar o que comemos em energia, as organelas responsáveis
são os lisossomos.
d) Para transformar o que comemos em energia, as organelas responsáveis
são os vacúolos.
e) Para transformar o que comemos em energia, a organela responsável é
a mitocôndria.

Respostas:
1) Cruzadinha - 1 – Membrana; 2 – Fagocitose; 3 – Ativo; 4 – Glicose; 5 – Luz; 6 – Organelas; 7 – Ribossomos; 8 – Microvilosidade; 9 – Difusão; 10 – Unicelulares; 11 – Anaeróbica; 2) A; 3) produção de
energia, digestão intracelular, retículo endoplasmático e cloroplasto; 4) e.
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Aula 12 - Núcleo e divisão celular
Nesta aula, você entenderá a importância que o núcleo celular
tem para a célula, pois ele é o responsável pelas atividades desenvolvidas por ela. Conhecerá também que dentro do núcleo existe
nosso material genético, ou seja, aquilo que é passado dos pais
para os filhos.

12.1 NÚCLEO CELULAR
O núcleo controla todas as atividades celulares. Ele representa assim o centro de coordenação celular. É no DNA do núcleo que estão localizados a
maioria dos genes, depositários da informação genética responsáveis pela
atividade celular, pela arquitetura e fisiologia celulares. A maioria das células
é uninucleada (apenas um núcleo), mas existem células binucleadas (dois
núcleos, como as hepáticas e cartilaginosas) e as plurinucleadas (mais de
dois núcleos, como as musculares estriadas). Observamos o núcleo em dois
estágios: Interfase e Divisão. A primeira refere-se ao período que a célula
está “descansando”, mas suas atividades internas permanecem as mesmas.
A segunda refere-se a fase que as células estão sendo produzidas como na
cicatrização ou na formação de espermatozoides.

Fonte: Site Azimutedabiologia, 08/08/2010.

Figura 12.1 - Estrutura do Núcleo

12.2 COMPONENTES DO NÚCLEO INTERFÁSICO (em
descanso)
Envoltório Nuclear ou Carioteca: a membrana nuclear constitui um envoltório que engloba o suco nuclear.
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Cromatina: entidades portadoras da informação genética.
Nucleolo: síntese de RNA - ribossômico (principal constituinte dos ribossomos).
Nucleoplasma: líquido onde estão imersos o nucleolo e a cromatina, e são
acumulados produtos resultante da atividade nuclear, como RNA e Proteínas.

12.3 DIVISÃO CELULAR
Existem células que se dividem a cada 15 dias, e outras que apenas se dividem quando necessário. Por conta disso, elas são classificadas em lábeis, estáveis e permanentes. Nesta fase, a célula se prepara e se divide para manter
as características de um tecido ou para manter a espécie.
• Células lábeis – células do sangue. Nossas células sanguíneas duram
cerca de 120 dias.
• Estáveis – células epiteliais que se multiplicam enquanto crescemos e
depois se estabilizam.
• Permanentes – são produzidas enquanto somos embriões; depois se
especializam e não se multiplicam mais. Exemplo: os neurônios. Por isso
que quando alguém sofre um AVC (Acidente Vascular Cerebral) mais
conhecido por derrame, esta pessoa pode ficar com sequelas.
Existem duas divisões celulares responsáveis por repor as células em nosso
corpo. Vamos conhecê-las na sequência.

Mitose
Processo de divisão celular que ocorre especialmente em células do corpo e
em alguns tipos de células germinativas dos animais e dos vegetais eucariontes. A principal característica da mitose é que no final desse processo ocorre
a formação de duas células-filhas idênticas à mãe. Ocorre esta divisão quando o organismo sofre a cicatrização de um ferimento, para o crescimento de
animais e vegetais e para a reprodução bacteriana.

Meiose
É um tipo de divisão que ocorre para a formação de células germinativas em
animais e vegetais. Na espécie humana esta divisão resulta em espermatozoide nos homens, e ovócitos ou óvulos nas mulheres.
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Para saber mais!!!
GENOMA
É o conjunto completo de cromossomos encontrados em uma célula. Corresponde ao número haploide (possui a metade do número de cromossomos
de uma espécie). Assim sendo, uma célula haploide tem um genoma, uma
célula diploide tem dois genomas e assim por diante.

A mulher inicia sua meiose para
produção de ovócitos ainda no
útero da mãe; enquanto que o
homem inicia com cerca de seis
anos de idade.

Cuidado para não confundir este conceito de genoma com o projeto desenvolvido para localizar e sequenciar os pares de bases do DNA.

Leitura complementar
Os avanços na área da genética estão levando a ciência muito além dos
estudos sobre a formação e o funcionamento do corpo humano. Agora é
cada vez maior o número de pesquisadores que se dedicam a entender de
que forma o DNA pode influenciar nossa personalidade. É um tipo de estudo
que desperta polêmica até entre os especialistas. Mas está acontecendo, e
num ritmo veloz.
O avanço da tecnologia por um lado, e o do conhecimento do DNA humano
por outro trazem questões que assombraram a humanidade no passado e
que poucos imaginavam que voltariam a nos desafiar.
'Se o comportamento humano é influenciado pelos genes e se nós podemos
interferir no código genético, quais características de personalidade favorecer e quais descartar?'
Essa pergunta que parece saída dos livros de ficção científica já está sendo
feita pela professora Mayana Zatz, coordenadora do Centro de Estudos do
Genoma Humano do Instituto de Biociências da USP. Segundo ela, “agora a
tecnologia serve para prevenção a doenças, mas daqui a pouco se discutirá
a personalidade”.
'A questão não é se vamos fazer manipulação genética, mas sim quando, em
que circunstâncias e de que forma', diz Gregory Stock, diretor do programa
de Medicina e Tecnologia da Universidade da Califórnia e autor do livro 'Redesigning Humans' (Redesenhando Humanos). No cerne da discussão está o
avanço do conhecimento humano sobre o funcionamento e a manipulação
do DNA - o conjunto de moléculas que está presente no interior das células e que contém a codificação das características de cada organismo (veja
ilustração). A manipulação do DNA se chama engenharia genética, ramo da
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tecnologia que avança em ritmo acelerado.
Usando ferramentas sofisticadas como a técnica que permite 'desativar' genes, os geneticistas vêm nos maravilhando com suas criações. Pesquisadores
da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, criaram um camundongo
que, ao ter um gene desativado pela ingestão de uma substância açucarada,
mudava a cor de sua penugem de branca para marrom.
No ano de 2004, cientistas da Universidade Stanford, nos EUA, criaram células cancerosas ósseas com uma versão 'desativável' do gene C-Myc, que
orienta o desenvolvimento e a reprodução da célula. Injetaram essas células
nos camundongos, que desenvolveram o câncer. Quando a equipe fez os
ratinhos comerem a substância desativadora, a ação do C-Myc foi paralisada
e as células cancerosas rapidamente se tornaram sadias.
Até a produção de animais transgênicos deu um salto de complexidade em
2000, quando foi gerado ANDi, um macaco que possuía o gene de uma
água-viva. ANDi foi o único resultado positivo de um experimento que partiu
de 240 embriões para chegar a cinco fetos, dos quais quatro morreram. Um
detalhe interessante é que o gene de água-viva pode gerar em seu portador
uma luminescência no escuro. Por algum motivo ignorado, o gene de ANDi
não está ativo. Mas seus irmãos natimortos possuíam até uma placenta luminescente.
PABLO NOGUEIRA - pdiogo@edglobo.com.br
Fonte: Site Revistagalileu, 08/08/2010.

Resumo
Neste capítulo, vimos que o núcleo é o grande maestro das nossas células.
É bom salientar que nem todas as células possuem núcleo. Um exemplo de
células deste tipo são as bactérias, que não possuem núcleo verdadeiro. Já
as células humanas possuem diversos tipos de núcleo. Mas o importante é
saber que este núcleo abriga nosso mais precioso material: o DNA e o RNA.
Nosso DNA diz quem somos geneticamente. Toda a tecnologia voltada para
genética está direcionada para o estudo do núcleo das células. Também estudamos a dinâmica das nossas células, agora sabemos que elas passam
por um processo de divisão celular para que o organismo humano possa ser
formado.
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Atividades de aprendizagem
1) A seguir são feitas afirmações referentes aos processos de mitose e de
meiose.
a) Duas divisões celulares necessárias ao desenvolvimento humano.
b) Ocorre para a renovação das células como a cicatrização.
c) Processo de divisão que forma gametas.
d) Como conseqüência, ocorre redução à metade do número de cromossomos nas células filhas.
e) Através deste processo que se originam células epiteliais.
f) As células filhas são idênticas às células mães.
Em relação a essas afirmações, assinale V para o que for verdadeiro e F para
o que você considerar falso.
( ) A afirmação A refere–se à meiose.
( ) A afirmação B refere–se à mitose.
( ) A afirmação C refere–se à meiose.
( ) A afirmação D refere–se à meiose.
( ) A afirmação E refere–se à mitose.
( ) A afirmação F refere–se à mitose.
2) Descreva as estruturas encontradas no núcleo das células em sua fase de
“descanso”, ou seja, enquanto ela não está se dividindo.
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Aula 13 - ácidos nucleicos e biotecnologia
Hoje, você conhecerá o que são, quais são e para que servem os
ácidos nucleicos; compreenderá que a molécula de DNA é nossa
identidade genética, e cada um tem o seu. Assista ao filme sugerido e aproveite para fazer uma comparação entre a realidade
mostrada no filme e a nossa. Boa leitura e bom filme!

13.1 ÁCIDOS NUCLEICOS – DNA e RNA
Quem são e para que servem?
Os ácidos nucléicos são as maiores moléculas orgânicas encontradas nos
seres vivos.
São os compostos responsáveis pela determinação e transmissão das características hereditárias em todos os seres vivos. Controlam todo o
metabolismo celular, dirigindo a síntese de proteínas. Existem dois tipos de
ácidos (DNA e RNA).
DNA - Ácido Desoxirribonucleico
RNA - Ácido Ribonucleico

Ácido Desoxirribonucleico - Dna
A molécula de DNA é constituída por duas hélices em espiral, em cada uma
das quais há uma sucessão de nucleotídeos. As duas hélices se ligam pelas
bases nitrogenadas através de pontes de hidrogênio. No DNA, a base adenina (A) liga-se sempre à base timina (T) através de duas pontes de hidrogênio, e a guanina (G) liga-se sempre à citosina (C) por pontes de hidrogênio
também.

Fig. 13.1 Fonte: site elusion-pedion.blogspot.com/2009/04/como-funciona-o-dna-de-craig.html
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Duplicação do dna
Dá–se o nome de autoduplicação ou de replicação ao fenômeno de duplicação de DNA. A replicação é um processo semiconservativo, isto é, para
cada molécula nova que é formada, uma porção dela faz parte da molécula
antiga. O DNA se duplica para que as células possam se regenerar. Processos
como cicatrização, crescimento ou até a renovação da nossa pele tem a participação do DNA e sua duplicação.

Fig. 13.2 – Estrutura do DNA.
Fonte: Biologia-César e Sezar http://www.contra-ataque.com/forum/lofiversion/index.php?t12030.html

Ácido Ribonucleico – RNA
Dica para filme.
Gattaca – a experiência
genética. É um filme de ficção
científica produzido nos Estados
Unidos em 1997. O filme baseiase em preocupações sobre
as tecnologias reprodutivas
que facilitam a produção de
seres humanos perfeitos e as
possíveis consequências de tais
desenvolvimentos tecnológicos
para a humanidade.

O RNA está intimamente ligado ao processo da síntese de proteínas nas células. Ele é formado a partir de uma molécula de DNA, e ao contrário deste,
é uma cadeia simples, isto é, formada por uma cadeia de nucleotídeos.

13.2 Biotecnologia

Fonte: http://www.ort.org.br/uploads/2008/06/bt15.jpg

Fig 13.3
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É tecnologia baseada na biologia, especialmente quando usada na agricultura, ciência dos alimentos e medicina. A Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU (Organização das Naçoes Unidas) traz a seguinte definição:
"Biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos
biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver
problemas e criar produtos de utilidade."

Assim, Biotecnologia é o conjunto de técnicas que permite à indústria farmacêutica cultivar microrganismos para produzir os antibióticos. E também
é esta ciência que permite o tratamento de despejos sanitários pela ação
de microrganismos em fossas sépticas. A Biotecnologia transforma nossa
vida cotidiana. O seu impacto atinge vários setores produtivos, oferecendo
novas oportunidades de emprego e inversões. Hoje contamos com plantas
resistentes a doenças; plásticos biodegradáveis; detergentes mais eficientes;
biocombustíveis; processos industriais e agrícolas menos poluentes; métodos
de biorremediação do meio ambiente; centenas de testes diagnósticos e novos medicamentos.

Produtos de origem Biotecnológica
Tabela que demonstra a utilização da Biotecnologia
Setores

Bens e serviços

Agricultura

adubo composto, pesticidas, silagem, mudas de plantas ou de
árvores, plantas transgênicas, etc

Alimentação

pães, queijos, picles, cerveja, vinho, proteína unicelular, aditivos,
etc.

Química

butanol, acetona, glicerol, ácidos, enzimas, metais, etc

Eletrônica

Biossensores

Energia

etanol, biogás

Meio Ambiente

recuperação de petróleo, tratamento do lixo, purificação da água

Pecuária

Embriões

Saúde

antibióticos, hormônios e outros produtos farmacêuticos, vacinas,
reagentes e testes para diagnóstico, etc.

Saiba Mais
Bioética
Que ciência é essa? Nós a utilizamos no nosso dia a dia? E na nossa profissão? Quais são os valores envolvidos para o estudo desta ciência? Então,
vamos descobrir e responder as questões que foram levantadas.
A bioética, enquanto disciplina, é relativamente recente. Nascida no início
da década de 1970, nos Estados Unidos. Teve início com a preocupação
do homem em punir todas as formas de ‘crimes contra a humanidade’. Ela
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incorporou sucessivamente a problemática dos direitos-deveres de todos
os humanos, dos direitos dos outros seres vivos e dos direitos ambientais ou
ecológicos. Constitui-se, portanto, como um campo em rápida expansão,
integrando argumentos vindos das ciências naturais, das ciências humanas e
sociais e da própria teologia (religião). É nesta ciência que se debate temas a
respeito do nosso futuro.
Uma das questões que a Bioética se preocupa é com as manipulações genéticas que constitui uma pretensão antiga do homem em querer manipular e
transformar o próprio homem, como no filme Frankstein. Alguns acreditam
que manipular geneticamente o homem pode gerar consequências imprevisíveis e/ou incontroláveis. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto?

Cena do filme "Frankenstein" de James
Whale, 1931 - baseado no romance de
Mary Shelley "Frankenstein, or The
Modern Prometheus" (1818)

Sugestão de atividade em grupo
Promova em sua turma um debate a respeito do assunto “Manipulação Genética em Seres Humanos”. Ao final do debate criem um texto sobre Bioética e Manipulação Genética.

Resumo
Vimos, na aula de hoje, que a molécula de DNA é importante, pois é nossa
identidade e nossa maneira de dizer que somos únicos. Ninguém possui um
DNA parecido com o outro. Por isso, estudar esta molécula se tornou um
ofício que os pesquisadores desejam há muito tempo. Vimos que muitas
pesquisas estão sendo realizadas para produzir células e órgãos humanos,
com o objetivo de serem utilizadas em transplantes ou na reposição de células mortas. Estudamos que para esta situação não sair do controle existe a
Bioética, que controla pesquisas nesta área do conhecimento.
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Atividades de aprendizagem
01) Com base nas assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.
I) Os ácidos nucleicos estão presentes em todos os seres vivos.
II) A reprodução é um dos processos que caracteriza a vida.
III) Os vírus são organismos unicelulares.
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) Apenas a III
e) I, II e III
02) Defina Biotecnologia e Bioética. Dê um exemplo de utilização da biotecnologia.

03) Você certamente já ouviu falar em exame de DNA, então a partir do seu
conhecimento cite qual a importância desta molécula para os seres vivos.

Respostas: 1) A; 2) Biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e
sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade como
as vacinas; e Bioética é uma ciência que integra argumentos vindos das ciências naturais, das ciências
humanas e sociais e da própria teologia (religião), é nela que se debate temas a respeito do nosso futuro.
3) É a molécula que armazena todas as informações genéticas dos seres vivos.
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Aula 14 - Reprodução e reprodução humana
Esta aula tem o propósito de levar você a diferenciar tipos de reprodução animal; a reconhecer as características pertinentes do organismo feminino e masculino; e a identificar qual o melhor meio
de proteção nas relações sexuais. Lembre-se de que o sexo seguro
é o sexo inteligente.

Reprodução
é a capacidade que o ser vivo possui de originar novos indivíduos, de perpetuar e se manter como espécie. Existem dois tipos de mecanismos de reprodução: sexuada e assexuada.
Sexuada: Também conhecida como gâmica, ou seja, é caracterizada pela
união entre dois gametas (células). Esta união proporciona uma variabilidade
genética importante para a espécie.
Assexuada: Ou agâmica, apenas um indivíduo participa da reprodução,
dando origem a outros geneticamente iguais entre si. Não há variação genética.

14.1 SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO
O sistema genital masculino é constituído pelos seguintes órgãos:
• Um par de testículos, alojados no interior dos quais estão os tubos seminíferos, onde ocorre a produção de espermatozóides.
• Vias extratesticulares: canais eferentes e canal epidimário (armazena
os espermatozoides), canal deferente, canal ejaculador (passa no interior
da próstata), uretra (via geniturinária).
• Glândulas anexas: vesículas seminais, próstata, glândulas de Cowper
(bulbouretral), que produzem secreções, e juntamente com os espermatozóides constituem o sêmen.
• Pênis: órgão copulador.
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1) Cada espermatogônia que
inicia a gametogênese leva cerca
de 64 a 70 dias para originar
espermatozoides.
2) Uma ejaculação elimina
cerca de 450 milhões de
espermatozoides, mergulhados
no líquido seminal, deslocamse a uma velocidade de 3 cm
por minuto no interior das vias
genitais femininas.
3) O tempo de vida dos
espermatozoides nas vias
genitais femininas é de 72 horas,
porém seu tempo de fertilidade é
de apenas 24 horas.

Fonte: Site Infoescola, 08/08/2010

Fig. 14.1 - Aparelho reprodutor masculino e testículo.

14.2 Sistema Reprodutor Feminino
O sistema genital feminino é constituído pelos seguintes órgãos:
• Dois ovários: possuem aproximadamente 3 cm de comprimento por 2
cm de largura e 1 cm de espessura, localizam-se no abdome, à direita e
à esquerda do útero. Produzem estrógeno e progesterona e produzem e
liberam o óvulo.
• Tubas uterinas: São os canais que ligam cada ovário ao útero e por
onde caminha o óvulo. Têm, em média, 12 cm de comprimento.
• Útero: Órgão da gestação e do parto; tem o formato de pêra, é dividido
em corpo e colo. O útero é constituído por uma parede muscular espessa
chamada de miométrio.
• Vagina: Órgão de copulação que se estende até o útero. Possibilita a
eliminação de sangue durante o período menstrual e constitui o canal
do parto.
• Vulva: Conjunto de formações que protegem a vagina e colaboram na
copulação. É formada pelos grandes e pequenos lábios, clitóris, vestíbulo
vaginal e orifício vaginal.
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Fonte: Site mclocosta, 08/08/2010.

Fig. 14.2 - Ap.reprodutor feminino.

Ciclo ovulatório
De uma maneira bem simples, o ciclo ovulatório ocorre da seguinte maneira:
• O início da menstruação marca o início de um novo ciclo ovulatório; nesse momento, a taxa de todos os hormônios é baixa.
• No começo de um novo ciclo, aumenta a taxa de FSH (hormônio folículo
estimulante), que estimula o desenvolvimento de alguns folículos primários no ovário, os quais aumentam a secreção do estrógeno. O estrógeno
estimula a produção do LH (hormônio luteinizante) e a inibição do FSH
produzidos pela hipófise.
• Por volta do 14º dia do ciclo, a taxa do LH e do estrógeno é alta e a do
FSH é baixa.
• O folículo que completa o amadurecimento rompe-se e ocorre a ovulação. O folículo que libera o ovócito transforma-se em corpo lúteo.
• Depois da ovulação, diminui a formação do corpo lúteo, diminui a produção de estrógeno e do LH; aumenta a produção de progesterona pelo
corpo lúteo. A progesterona prepara o útero para a fixação do embrião.
• Por volta do 21º dia do ciclo, a taxa de progesterona é alta. Se não ocorreu a fecundação, a partir deste momento o corpo lúteo começa a regredir e diminui a produção de progesterona.
• No 28º dia, a taxa de todos os hormônios é novamente baixa, condição
para que se inicie uma nova menstruação, que marca o final deste ciclo
e início de outro.
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PARA PENSAR UM POUCO!!!
Você já parou para analisar por
que antigamente as famílias
eram mais numerosas? A
cada geração o número de
filhos por casal tem diminuído
consideravelmente. Na geração
dos nossos avós, cada casal
tinha cerca de 12 a 14 filhos,
ou mais. Analise o número de
irmãos que seus pais geraram
e pense em quantos filhos você
tem ou terá. Qual ou quais as
razões que você julga importante
para que esta situação tenha
ocorrido? Pense e compartilhe
suas opiniões com sua
comunidade ou na sua turma.
Boa reflexão!

OBS: Se ocorrer fecundação, o embrião vai se fixar na mucosa uterina. A
sua placenta passa a produzir a gonadotrofina coriônica (HCG), hormônio
que estimula a produção de progesterona pelo corpo lúteo. Dessa forma, a
taxa de progesterona mantém-se elevada até o final do ciclo, impedindo a
ocorrência da menstruação e início de um novo ciclo.
A suspensão da menstruação é um dos sintomas da gravidez.

14.3 Métodos Contraceptivos
Naturais – São aqueles que exigem que a mulher aprenda a observar seu
período fértil. Ao identificar este período os parceiros podem evitar a gravidez. Mas é importante saber que este método não previne contra doenças
sexualmente transmissíveis, como gonorreia e HIV.
Artificiais – São métodos seguros para evitar gestação, porém alguns também não protegem de DSTs, como pílulas, adesivos ou injeções de hormônios.

PESQUISA - Faça uma pesquisa
relacionando os métodos
contraceptivos aprendidos
ao vírus HIV. E descreva qual
o melhor e mais seguro dos
métodos para a prevenção desta
doença.

Pílula: É o método mais seguro para evitar a gravidez. Porém, não deve ser
usado por adolescentes, pois contém hormônios que podem alterar o desenvolvimento normal da jovem.
Camisinha: É um preservativo de borracha fina (látex), que cobre o pênis e
impede que os espermatozoides penetrem na mulher. É um método muito
útil para prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS.
Geleias ou Cremes Espermicidas: Têm a função de matar os espermatozoides; estes produtos devem ser colocados meia hora antes da relação
sexual.

Atividades de aprendizagem
1) Quais os métodos contraceptivos que você conhece que pode proteger,
ao mesmo tempo, de gestação e das doenças sexualmente transmissíveis?
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2) Sobre ciclo ovulatório, escreva (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas:
(

) O início da menstruação marca o início de um novo ciclo ovulatório.

( ) No começo de um novo ciclo, diminui a taxa de FSH (hormônio folículo
estimulante), que estimula o desenvolvimento de alguns folículos primários
no ovário, os quais aumentam a secreção do estrógeno.
( ) Por volta do 14º dia do ciclo, a taxa do LH e do estrógeno é alta e a do
FSH é baixa.
( ) O folículo que completa o amadurecimento rompe-se e ocorre a ovulação. O folículo que libera o ovócito transforma-se em corpo lúteo.
(
) Depois da ovulação, diminui a formação do corpo lúteo, aumenta a
produção de estrógeno e do LH, diminui a produção de progesterona pelo
corpo lúteo. A progesterona prepara o útero para a fixação do embrião.
( ) Por volta do 21º dia do ciclo, a taxa de progesterona é baixa. Se não
ocorreu a fecundação, a partir deste momento o corpo lúteo começa a regredir e diminui a produção de progesterona.
( ) No 28º dia, a taxa de todos os hormônios é novamente baixa, condição
para que se inicie uma nova menstruação, que marca o final deste ciclo e
início de outro.
3) Pesquise e defina o significado das palavras HIV e AIDS, comente por que
esta doença, apesar de mais controlada, ainda não tem cura.

Gabarito:
1) camisinha masculina ou feminina; 2) V – F – V – V – F – F – V;
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Aula 15 - Embriologia
O objetivo desta aula é levá-lo a diferenciar as estruturas que fazem com que os embriões dos animais não desidrate e nem fique
sem oxigênio durante a gestação.
A Embriologia é o estudo do desenvolvimento embrionário, que se inicia
com a fecundação e se caracteriza não só por uma rápida sequência de
divisões celulares (mitoses), mas também pela diferenciação dessas células
em tecidos e órgãos, que se tornam mais complexos, especializando-se em
novas funções.

15.1 Segmentação
Inicia-se com uma sequência de divisões celulares a partir do zigoto, que
levam à formação de um grupo maciço, a chamada mórula.
A mórula mantém o mesmo volume do zigoto, embora tenha dezenas de
células. Em seguida, essas se afastam umas das outras, originando-se uma
cavidade interna, central, a blastocele, que caracteriza o estágio da blástula.

15.2 Gastrulação
A gastrulação se caracteriza por acentuado crescimento e diferenciação das
células em tecidos ou folhetos embrionários, os quais são inicialmente dois,
a ectoderme e a endoderme.
Na gastrulação por invaginação, ou embolia, os micrômeros apresentam
divisões mitóticas mais rápidas do que os macrômeros, consequentemente gerando a invaginação. Assim, a blastocele desaparece gradualmente e
origina-se uma nova cavidade interna, que é um futuro tubo digestório, que
se comunica com o exterior por um poro, o blastóporo. Esse estágio chamase gástrula.

Fonte: site http://embriologiabio.webnode.com/gástrula. Acesso em 08/08/2010

Fig. 15.1
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15.3 Anexos Embrionários
Os anexos embrionários são estruturas derivadas dos folhetos germinativos
e que, com o desenvolvimento do embrião, atrofiam-se ou são expelidos por
ocasião do nascimento. No entanto, são fundamentais para a manutenção
da integridade do embrião, garantindo o seu desenvolvimento.

Saco Vitelino
É o anexo embrionário que armazena substâncias nutritivas para o embrião.
Apresenta-se bem desenvolvida nos peixes, nos répteis e nas aves. Nos mamíferos é muito reduzido, constituindo um órgão vestigial.

Fonte: site portalsaofranscisco.com. 08/08/2010

Fig. 15.2 - Anexos embrionários.

Âmnio e Córion
O âmnio é uma membrana que envolve o embrião dos répteis, aves e mamíferos. Forma uma cavidade preenchida pelo líquido amniótico, que tem
por função proteger o embrião contra choques mecânicos e desidratação. O
córion ou serosa é uma membrana que recobre o embrião e outros anexos.
Ocorre nos répteis, nas aves e nos mamíferos, contribuindo, nestes últimos,
para a fixação do embrião na parede uterina.

Alantoide
É um anexo que ocorre nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Nos répteis
e nas aves, promove a eliminação dos excretas e a metabolização de parte
do cálcio presente na casca do ovo, transferindo-o para a formação do esqueleto desses animais. Além disso, permite as trocas de gases respiratórios
entre o embrião e o meio ambiente. Nos mamíferos é reduzido e encontra-se
associado ao córion (constituindo o alantocórion), participando da formação
da placenta.

Placenta
É o anexo exclusivo dos mamíferos, resultando da fusão do alantocórion
com a mucosa uterina. Tem por função nutrir o embrião, promover as trocas
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gasosas e eliminar excretas. Além disso, tem função hormonal, uma vez que
produz gonadotrofina coriônica e progesterona, hormônios fundamentais
para a gestação.

Cordão Umbilical
Anexo exclusivo dos mamíferos e que permite a comunicação entre o embrião e a placenta. É um longo cordão contendo grande quantidade de vasos sanguíneos, e preenchido por um material gelatinoso.

Fonte: site portalsaofranscisco.com. 08/08/2010

Fig. 15.3 - Anexos embrionários de mamíferos placentários.

Saiba Mais
Você sabe o que são células-tronco e qual sua utilidade? Então, preste
atenção no trecho desta reportagem.
Cordões umbilicais que iriam para o lixo podem curar quem tem leucemia.
Células-tronco são usadas em transplantes semelhantes ao de medula. Material é retirado durante o parto, logo após o nascimento do
bebê.
Mal saiu do ventre da mãe, o pequeno Pedro, de São Paulo, já era um doador de sangue. E não era um sangue qualquer: o líquido estava dentro do
seu cordão umbilical, cheio de células-tronco, e seria jogado fora, mas foi recolhido para congelamento e poderá servir para curar alguém com leucemia.
Esse tipo de doação, consentida pela mãe, tem crescido no Brasil. Já são
seis bancos públicos que coletam e congelam o sangue, e até o início de
2011, está prevista a inauguração de mais sete, espalhados pelas principais
capitais.
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SUGESTÃO DE FILME
Uma prova de amor – filme
dirigido por Nick Cassavetes, é
um drama que envolve questões
de ética e ao mesmo tempo,
liberdade. Até que ponto os pais
podem controlar o corpo de um
filho em favor de outro? Assista
ao filme e pense um pouco nas
questões de ética e célulastronco. Bom filme!

O material guardado é usado em cirurgias iguais aos transplantes de medula,
feitos em pessoas que têm doenças do sangue, como leucemia ou anemia
falciforme, e que não encontram doadores compatíveis em sua família. Em
vez de injetar no corpo do doente as células da medula, são colocadas as
células-tronco do cordão umbilical.
(Iberê Thenório do G1, em São Paulo )

Sugestão de atividade em grupo
Após assistirem ao filme ‘Uma prova de amor’, formem pequenos grupos
e discutam a respeito do assunto tratado. Levantem questões sobre Ética,
Reprodução em Laboratório e Células-Tronco.

Resumo
Neste capítulo, você conheceu as estruturas que compõem os embriões de
animais. Ficou sabendo que sem elas o desenvolvimento se torna inviável,
e que a ausência de qualquer uma delas para o desenvolvimento humano
seria letal, ou seja, levaria a morte (aborto natural).
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Aula 16 - Fisiologia humana - I
Nesta aula, você conhecerá as estruturas que formam o aparelho
respiratório e também a importância do ato simples que é a respiração.

16.1 SISTEMA RESPIRATÓRIO
Do meio exterior até atingir os alvéolos pulmonares, o ar atmosférico faz um
percurso relativamente curto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fossas nasais
Faringe
Glote
Laringe
Traqueia
Brônquios
Bronquíolos
Alvéolos
Pulmões

FONTE: Site afh.bio.br. Acesso em 08/08/2010

Fig. 16.1 – Sistema respiratório.
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O sistema respiratório é basicamente um conjunto de canais, cujas últimas e
finas ramificações, os bronquíolos, e terminam em câmaras microscópicas,
os alvéolos. Nos pulmões ocorrem as trocas gasosas denominadas de hematose.

Fossas nasais
São duas cavidades que começam nas narinas e terminam na faringe. Elas
são separadas, uma da outra, por uma parede cartilaginosa denominada
septo nasal. São responsáveis pelo sentido do olfato. Têm as funções de
filtrar, umedecer e aquecer o ar.

Faringe
É um canal comum ao sistema digestório e ao respiratório; e se comunica
com a boca e com as fossas nasais. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca
passa necessariamente pela faringe, antes de atingir a laringe.

Pulmões
São dois sacos aéreos, róseos, infláveis, protegidos por uma fina membrana,
a pleura. Ocupam a caixa torácica.

FONTE: Site afh.bio.br. Acesso em 08/08/2010

Fig.16.2 – Esquema dos Pulmões.

Diafragma
Músculo exclusivo dos mamíferos, que separa o tórax do abdome.

16.2 Sistema Cardiovascular
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FONTE: Site Sociencias, 08/08/2010.

Fig. 16.3 – Esquema do sistema cardiovascular humano.

O sistema cardiovascular ou circulatório é uma vasta rede de tubos de vários
tipos e calibres, que põe em comunicação todas as partes do corpo. Dentro
desses tubos circula o sangue venoso (que corre nas veias) e sangue arterial
(que corre nas artérias), impulsionado pelas contrações rítmicas do coração.

Funções do sistema cardiovascular
O sistema circulatório permite que algumas atividades sejam executadas
com grande eficiência:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte de gases
Transporte de nutrientes
Transporte de resíduos metabólicos
Transporte de hormônios
Intercâmbio de materiais
Transporte de calor
Distribuição de mecanismos de defesa
Coagulação sanguínea.

Coração humano
O que é o coração? Qual a importância deste órgão geralmente relacionado
à paixão? Leia o trecho da poesia de Carlos Drummond de Andrade, e reflita
comigo.
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Amor
Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar
de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida.
Se os olhares se cruzarem e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta: pode ser a pessoa que você
está esperando desde o dia em que nasceu.
Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os
olhos encherem d'água neste momento, perceba: existe algo mágico entre vocês.
Se o primeiro e o último pensamento do dia for essa pessoa, se a
vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça:
Deus te mandou um presente divino: o amor.
Note que o poeta Drummond utiliza a palavra coração para dizer que alguém se apaixonou. Esta analogia de paixão, amor ou qualquer outro sentimento está relacionado ao coração. Desde a antiguidade, o ser humano relaciona o coração aos sentimentos, porque quando estamos sob qualquer
tipo de emoção nossos batimentos cardíacos aumentam, dando a sensação
de que a raiz delas está no coração. Na verdade essas emoções estão
no cérebro, e é ele que envia impulsos elétricos fazendo o coração
acelerar.

Voltando ao coração anatômico!!!
O coração é um órgão muscular oco que se localiza no meio do peito, sob
o osso esterno, ligeiramente deslocado para a esquerda. Em uma pessoa
adulta, tem o tamanho aproximado de um punho fechado e pesa cerca de
400 gramas. O coração humano, como o dos demais mamíferos, apresenta
quatro cavidades: duas superiores, denominadas átrios (ou aurículas) e duas
inferiores, denominadas ventrículos. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito através da válvula tricúspide. O átrio esquerdo, por sua vez,
comunica-se com o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral. A função das válvulas cardíacas é garantir que o sangue siga uma única
direção, sempre dos átrios para os ventrículos.
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Fonte: Site Fatioupassou, 08/08/2010.

Fig. 16.4- Coração em corte.

Circulação sanguínea
A circulação sanguínea humana pode ser dividida em dois grandes circuitos:
um leva sangue aos pulmões para oxigená-lo, e o outro leva sangue oxigenado a todas as células do corpo. Por isso se diz que nossa circulação é dupla.
O trajeto da pequena circulação:
1. Coração (ventrículo direito)
2. Pulmões
3. Coração (átrio esquerdo) é denominado circulação pulmonar ou pequena circulação.
O trajeto da grande circulação:
1. Coração (ventrículo esquerdo)
2. Sistemas corporais
3. Coração (átrio direito) é denominado circulação sistêmica ou grande
circulação.

Fonte: Site Portalsaofrancisco, 08/08/2010.

Fig. 16.5 - Esquema da pequena e grande circulação.
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Resumo
Neste capítulo, você aprendeu que o coração é um dos órgãos mais importantes do organismo, ele indica se uma pessoa está viva ou não. Através
do coração ocorre a pequena e a grande circulação. A corrente sanguínea
faz com que o oxigênio inspirado pelo sistema respiratório alcance todas as
células do corpo, fazendo chegar até as mitocôndrias que estão no interior
das células, e produza energia para nossas atividades como foi explicado no
capítulo 11.

Atividades de aprendizagem
1) Descreva o sistema respiratório e o seu funcionamento.

2) O sistema cardiovascular é o que transporta sangue para todo o corpo,
e tem o coração como órgão que também impulsiona esse sangue para todas as partes do corpo, a fim de que todas as células possam realizar trocas
gasosas, isto é trocar CO2 (gás carbônico) por O2 (oxigênio). Se um grupo
de células não receber suprimento necessário de oxigênio, estas células morrem. Sobre este tema responda:
a) Quais os dois tipos de vasos que temos no corpo e que tipo de sangue
corre em cada um?

b) Descreva o coração humano e onde está situado?

.
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3) Faça um esquema mostrando a pequena e a grande circulação
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Aula 17 - Fisiologia humana - II
Nesta aula, você aprenderá sobre o sistema digestório: o que é,
como funciona, como é dividido. Verá que o nosso sistema digestório não é um sistema isolado. Ele trabalha em conjunto com
todos os outros sistemas e desta forma nosso corpo funciona perfeitamente.

17.1 Sistema Digestório e Digestão	
O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso,
ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão.
Apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino
delgado, intestino grosso e ânus.

Fonte: Site educação.uol, 08/08/2010

Figura 17.1 - Órgãos do Sistema Digestório.

Boca
A abertura pela qual o alimento entra no tubo digestivo é a boca. Aí se
encontram os dentes e a língua, que preparam o alimento para a digestão,
por meio da mastigação. Os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva, o que irá facilitar a futura ação das enzimas.
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Características dos dentes:

Fonte: Site guilhermerostirolla, 08/08/2010.

Fig. 17.2 - Estrutura dos dentes.

Os dentes são estruturas duras, calcificadas, presas ao maxilar superior e
mandíbula, cuja atividade principal é a mastigação. Estão implicados, de forma direta, na articulação das linguagens. A camada mais externa, o esmalte, é a substância mais dura. Sob o esmalte, circulando a polpa, da coroa até
a raiz, está situada uma camada de substância óssea chamada dentina. Um
tecido duro chamado cimento separa a raiz do ligamento peridental, que
prende a raiz e liga o dente à gengiva e à mandíbula, na estrutura e composição química assemelha-se ao osso.

Tipos de dentes
Em sua primeira dentição, o ser humano tem 20 peças que recebem o nome
de dentes de leite. À medida que os maxilares crescem, estes dentes são
substituídos por outros 32 do tipo permanente.
Os dentes permanentes podem ser de três tipos:
• Incisivos – cortam o alimento
• Caninos – perfuram e rasgam o alimento
• Molares – trituram o alimento

Cuidados pessoais para a higiene bucal
A escovação dentária e o uso de fio dental devem ser frequentes, além de
ajudar a prevenir o acúmulo de placas e tártaro, que podem ocasionar halitose e cáries. A escovação deve ocorrer pelo menos duas vezes ao dia, de
preferência após as principais refeições e antes de dormir. Muitos brasileiros
têm problemas dentários apenas por falta de uma boa higienização da boca.
Lembre-se que a apresentação de uma boca saudável mostra muito quem
somos.

Língua
A língua movimenta o alimento empurrando-o em direção a garganta, para
que seja engolido. Na superfície da língua existem dezenas de papilas gustae-Tec Brasil
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tivas, cujas células sensoriais percebem os quatro sabores primários: amargo
(A), azedo ou ácido (B), salgado (C) e doce (D). De sua combinação resultam
centenas de sabores distintos. A distribuição dos quatro tipos de receptores
gustativos, na superfície da língua, não é homogênea.

Fonte: Site soscorpo, 08/08/2010.

Fig. 17.3 – Estrutura da língua

As Glândulas Salivares
A presença de alimento na boca, assim como sua visão e cheiro, estimula as
glândulas salivares a secretar saliva, que contém a enzima amilase salivar ou
ptialina, além de sais e outras substâncias. A amilase salivar digere o amido
e outros polissacarídeos (como o glicogênio), reduzindo-os em moléculas de
maltose (dissacarídeo).

Faringe e Esôfago
A faringe, situada no final da cavidade bucal, é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório, pois por ela passam o alimento e o ar, que se
dirige à laringe.
O esôfago é um canal que liga a faringe ao estômago, localiza-se entre os
pulmões, atrás do coração, e atravessa o músculo diafragma. O bolo alimentar leva de 5 a 10 segundos para percorrer todo o esôfago.

Fonte: Site studiomel, 08/08/2010.

Fig. 17.4 – Esôfago e Faringe.
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Estômago e Suco Gástrico
O estômago é um órgão de parede musculosa, localizada no lado esquerdo
do abdome, logo abaixo das últimas costelas. Ele liga o esôfago ao intestino
delgado e sua função é a digestão de alimentos protéicos, isto é rico em
proteínas. O estômago pode armazenar até um litro e meio de comida.
O bolo alimentar pode permanecer no estômago por até quatro horas, ao se
misturar ao suco gástrico, transforma-se em uma massa cremosa acidificada
chamada de quimo.
O quimo vai sendo aos poucos, liberado no intestino delgado, onde ocorre
a maior parte da digestão.

Fonte: Site presenteparahomem

Fig. 17.5 – Estômago humano

Saiba Mais
Cirurgia Bariátrica (Redução do Estômago) http://www.francoerizzi.com.
br/cirurgia_bariatrica.htm
O tratamento da obesidade é clínico. Baseia-se na reeducação global (nutricional, física e psicológica). Essa reeducação precisa ser mantida por toda
a vida. O uso de medicamentos tem apenas valor coadjuvante pequeno,
e deve ser prescrito apenas por especialistas devido ao grande número de
efeitos colaterais.
Estudos estatísticos mundiais comprovaram que o tratamento clínico só funciona bem até certo peso. Pacientes muito obesos não tem boa resposta ao
tratamento clínico. Ou perdem pouco peso ou reengordam com facilidade.
Demonstrou-se que até o limite de IMC=40 Kg/m2 (Índice de Massa Corporal) o tratamento clínico é bem sucedido, mas acima desse valor o resultado
é ruim. Por isso que o IMC=40 é o limite do tratamento clínico, e pessoas
com esse limite ou maior são chamadas de Obesos Mórbidos.
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Os obesos mórbidos eram pessoas que não tinham tratamento e continuavam a engordar indefinidamente até falecerem em decorrência das doenças
causadas pela obesidade. Nesse panorama surgiu em 1952 nos EUA, uma
proposta de tratamento cirúrgico e assim nasceu uma especialidade médica
denominada Cirurgia Bariátrica.

Intestino Delgado
É um tubo longo dividido em duodeno, jejuno e íleo. No intestino delgado
ocorre a absorção de alimento através das microvilosidades. A absorção dos
nutrientes ocorre através de mecanismos ativos ou passivos, nas regiões do
jejuno e do íleo.

Fonte: Site Sistema completo

Fig. 17.6 – Intestino delgado e suas microvilosidades.

Os nutrientes absorvidos pelos vasos sanguíneos do intestino passam ao fígado para serem distribuídos pelo resto do organismo.

Intestino Grosso
É o local de absorção de água quer seja a ingerida ou a das secreções digestivas. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco, que lubrifica
as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação pelo ânus. Este órgão mede
cerca de 1,5 m de comprimento e divide-se em ceco, cólon ascendente,
cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. A saída do reto
chama-se ânus e é fechada por um músculo que o rodeia, o esfíncter anal.

Glândulas Anexas
Pâncreas
Esta glândula secreta os hormônios insulina e glucagon. Além de auxiliar na
digestão, o seu funcionamento correto mantém as taxas de glicose dentro
dos limites no organismo, protegendo desta forma o indivíduo de uma doença conhecida por diabetes.
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Fígado
É a mais volumosa de todas as vísceras, pesa cerca de 1,5 kg, e na mulher
adulta entre 1,2 e 1,4 kg. Tem cor arroxeada, superfície lisa e recoberta por
uma cápsula própria.
Funções do fígado:
• Secretar a bile;
• Remover moléculas de glicose no sangue, reunindo-as quimicamente
para formar glicogênio, que é armazenado. Nos momentos de necessidade, o glicogênio é reconvertido em moléculas de glicose, que são
relançadas na circulação;
• Armazenar ferro e certas vitaminas em suas células;
• Metabolizar lipídeos;
• Sintetizar diversas proteínas presentes no sangue, de fatores imunológicos e de coagulação e de substâncias transportadoras de oxigênio e
gorduras;
• Degradar álcool e outras substâncias tóxicas, auxiliando na desintoxicação do organismo;
• Destruir hemácias (glóbulos vermelhos) velhas ou anormais, transformando sua hemoglobina em bilirrubina, o pigmento castanho-esverdeado
presente na bile.

Resumo
Neste capítulo, você estudou que o sistema digestório, assim como todos os
órgãos que o formam possuem a função de digerir e assimilar os nutrientes
dos alimentos, para que possamos manter nossa homeostase, isto é, o equilíbrio orgânico do organismo. Também aprendeu o significado de Cirurgia
Bariátrica e as complicações que pode ocorrer se engordarmos exageradamente.

Atividades de Aprendizagem
01) (UFRO) Os itens abaixo, que relacionam diferentes estruturas do sistema
digestivo com suas respectivas funções, estão corretos, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

e-Tec Brasil

dentes – mastigação e trituração
língua – deglutição e paladar
intestino – digestão e absorção
estômago – produção de bile
esôfago – condução do alimento da faringe ao estômago
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02) O órgão anexo do tubo digestivo do homem cujas secreções permitem
digerir uma maior variedade de substância é:
a)
b)
c)
d)
e)

boca
esôfago
estômago
fígado
pâncreas

03) O alimento é movido ao longo do trato gastrointestinal por um processo
proveniente da contração da camada muscular circular; a onda progride e
espreme o alimento para baixo e/ou para frente de maneira semelhante à
saída de creme dental de um tubo.
Sobre este processo cite quais órgãos e glândulas fazem parte do aparelho
digestivo.

04) Quais as funções dos dentes? E como fazer para prevenir as cáries?

Respostas: 1) D; 2) D.
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Aula 18 - Sistema excretor
Nesta aula, você conhecerá as funções do nosso sistema excretor
e sua importância para o organismo. Uma das atenções que você
deve ter com os seus rins é ingerir cerca de dois litros de água por
dia. Assim você estará colaborando com sua saúde.
O sistema excretor é formado por um conjunto de órgãos que filtram o
sangue, produzem e excretam a urina - o principal líquido de excreção do
organismo. É constituído por rins, ureteres, bexiga urinária e uretra.

Fonte: Site patymari, 08/08/2010.

Fig. 18.1 – Sistema excretor

Os Rins
Os rins situam-se na parte dorsal do abdome, logo abaixo do diafragma,
um de cada lado da coluna vertebral, nessa posição estão protegidos pelas
últimas costelas e também por uma camada de gordura. Têm a forma de um
grão de feijão enorme, e possuem uma cápsula fibrosa, que protege o córtex
(mais externo) e a medula (mais interna).
Cada rim é formado de tecido conjuntivo, que sustenta e dá forma ao órgão, e também por milhares ou milhões de unidades filtradoras, os néfrons,
localizados na região renal.
O néfron é uma longa estrutura tubular microscópica, responsável pela filtração do sangue e remoção das excreções.
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Fig. 18.2 – Estrutura renal

Saiba mais
Leitura complementar - Como os Rins funcionam?
O sangue é filtrado por diversos canais que se enrolam dentro dos rins. Este
sangue arterial é conduzido sob alta pressão nos capilares de cada glomérulo
(estrutura que forma os rins). Essa pressão, que normalmente é de 70 a 80
mmHg, tem intensidade suficiente para que a parte líquida do sangue denominada de plasma seja filtrado. As substâncias filtradas são semelhantes
em composição química ao plasma sanguíneo, com a diferença de que não
possuem proteínas, e são incapazes de atravessar os capilares glomerulares.
Ocorre ainda a remoção de sódio, ficando o líquido tubular hipotônico. Ao
sair do néfron, a urina entra nos dutos coletores, onde ocorre a reabsorção
final de água.
Dessa forma, estima-se que em 24 horas são filtrados cerca de 180 litros de
fluido do plasma; porém são formados apenas 1 a 2 litros de urina por dia,
o que significa que aproximadamente 99% do filtrado glomerular é reabsorvido.
Além desses processos gerais descritos, ocorre, ao longo dos túbulos renais,
reabsorção ativa de aminoácidos e glicose. No final do túbulo distal, essas
substâncias já não são mais encontradas.

http://www.brasilescola.com/
doencas/hemodialise.htm
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Algumas pessoas desenvolvem problemas nos rins como cálculos renais (pedra), infecção renal até a falência total dos mesmos. Se acontecer esta última situação a pessoa não faz mais a filtração do sangue,
e tem que depender de um tratamento conhecido por Hemodiálise.
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Bexiga Urinária
Situada na parte inferior do abdômen, à frente do reto nos homens, e na
parte da frente do útero nas mulheres. A bexiga é um reservatório músculo
membranoso onde recebe e acumula a urina nos intervalos das micções. A
função da bexiga é acumular a urina produzida nos rins. A urina chega à
bexiga através dos ureteres e é eliminada para o exterior pela uretra.

Resumo
Os rins são estruturas extremamente importantes para o nosso organismo.
Ingerir água com frequência pode fazer com que eles funcionem com mais
eficiência. Pessoas com pressão alta devem tomar cuidado redobrado, pois
o aumento constante de pressão pode danificar os rins. Medicamentos que
controlam a pressão provocam excesso de diurese, isto é, urinam com facilidade.

Atividades de aprendizagem
Em relação à excreção humana, responda:
a) Quais são os órgãos do aparelho renal humano?

b) Qual é a composição normal da urina humana?
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Aula 19 - Sistema nervoso
Nesta aula, você conhecerá as estruturas do sistema nervoso central e suas funções mais importantes. O objetivo maior dessa aula
é que você reconheça quão importante é manter saudáveis as
células nervosas. Assim, evitar álcool, drogas e tabaco são algumas
ações que o ser humano deve fazer para evitar a morte das células
nervosas.
O tecido nervoso atua com uma estrutura sensível que ao ser estimulado
conduz os impulsos nervosos de maneira rápida e, às vezes, por longas distâncias.

Sistema Nervoso Central (SNC) e Periférico
(SNP)
O tecido nervoso se divide em:
• sistema nervoso central (SNC) – formado pelo encéfalo e pela medula
espinhal;
• sistema nervoso periférico (SNP) – formado pelos nervos e gânglios
nervosos.
O sistema nervoso é constituído de neurônios (células nervosas) e de uma
variedade de células de manutenção, sustentação e nutrição denominadas
neuróglias.

O Sistema Nervoso

Fonte: Site cerebrohumano, 08/08/2010.

Fig. 19.1 – Cérebro humano
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É formado por células altamente especializadas responsáveis pelos mecanismos de regulação interna e coordenação funcional. É um dos fatores que
garante o equilíbrio do organismo. As funções de regulação e coordenação
são exercidas por dois tecidos, o endócrino e o nervoso. O primeiro atua por
meio de mensageiros químicos, os hormônios. Já o tecido nervoso envia impulsos a todos os órgãos, por intermédio de conexões celulares diretas, para
uma regulação mais imediata. Enquanto o mecanismo hormonal é lento e
de efeito duradouro, o mecanismo nervoso é rápido, e seu efeito, de curta
duração.

Fonte: Site existencialismo, 08/08/2010.

Fig. 19.2 – Sistema Nervoso

Neurônios

Fonte: Site amora2008cerebro

Fig. 19.3 – Neurônio.
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São células alongadas, dotadas de um corpo celular e numerosos. Os prolongamentos do neurônio podem ser: prolongamentos
• Dendritos – prolongamentos bastante ramificados que têm a função de
captar estímulos;
• Axônio – prolongamento terminado em ramificações que delimitam pequenas dilatações.
Em toda sua extensão, o axônio é envolvido pela bainha de Schwann. E em
muitos axônios, as células de Schwann determinam a formação da bainha
de mielina (invólucro lipídico que atua como isolante térmico e facilita a
transmissão do impulso nervoso).
De acordo com a direção da transmissão do impulso nervoso, os nervos
podem ser:
• Sensitivos – quando transmitem os impulsos nervosos dos órgãos receptores até o sistema nervoso central;
• Motores – quando transmitem os impulsos nervosos do sistema nervoso
central para os órgãos efetores.

SUGESTÃO DE FILME
Filme dirigido por Barry Levinson
e estrelado por Dustin Hoffman,
fala sobre um distúrbio mental
chamado autismo. Pessoas
que sofrem deste distúrbio são
aparentemente normais, porém
evidencia-se o distúrbio através
do comportamento do indivíduo.
Para melhorar sua compreensão
acerca deste assunto assista ao
filme.

Fonte: Site afh.bio, 08/08/2010

Figura 19.4 – Estímulo e resposta dos neurônios.

Resumo
Na aula de hoje você viu, leu e assistiu temas que falam sobre o sistema nervoso. Ele é formado por Encéfalo e Medula Espinhal. O Encéfalo é subdividido em Cérebro, Cerebelo e Bulbo. Cada uma dessas partes são responsáveis
por uma atividade diferenciada do Encéfalo. Exemplo: Cérebro é responsável
pela memória e pela inteligência, Cerebelo é responsável pelo equilíbrio corporal, e por último o Bulbo que regula nossas atividades como respiração e
batimentos cardíacos. A medula espinhal controla nossas ações voluntárias
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como andar, correr etc. Qualquer lesão nela faz com que o indivíduo fique
paraplégico ou tetraplégico.

Atividades de Aprendizagem
1) Descreva a estrutura do sistema nervoso central e quais as funções que
cada uma exerce sobre o corpo?

Leia o texto abaixo, se precisar realize uma pesquisa e responda a questão:
2) Um pescador depois de um dia inteiro de trabalho resolveu tomar um
banho de mar numa região de muitas pedras. Afirmando conhecer bem o
local, ele pula e mergulha de cabeça. Ao atingir uma rocha o pescoço do
pescador entorta e ele quebra duas vértebras próximas do ombro. O que
ocorre quando uma pessoa sofre um acidente e lesiona (quebra) a parte
superior da coluna vertebral, na região dos ombros. Que tipo de lesão o
pescador sofreu? Ele poderá andar normalmente?
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Aula 20 - Os sentidos: visão, audição, paladar
e olfato
Nas aulas anteriores, você estudou e compreendeu as diversas
atividades do nosso organismo. Na aula de hoje, você reconhecerá
as funções dos órgãos do sentido. Vale ressaltar que na ausência
de qualquer um desses órgãos, principalmente a visão e audição,
não torna as pessoas incapazes ou deficientes, mas com necessidades diferentes das pessoas que não possuem nenhuma alteração
nestes órgãos.

Fig. 20.1 – Órgãos dos sentidos.
Fonte: Imagem: BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson R. O Corpo Humano. São
Paulo, Ed. Ática, 2000.

Os Órgãos dos Sentidos
Os sentidos fundamentais do corpo humano - visão, audição, tato, gustação
ou paladar e olfato - constituem as funções que propiciam o nosso relacionamento com o ambiente. Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode
perceber muita coisa do que nos rodeia; contribuindo para a nossa sobrevivência e integração com o ambiente em que vivemos.
Existem determinados receptores, altamente especializados, capazes de
captar estímulos diversos. Tais receptores, chamados receptores sensoriais,
são formados por células nervosas capazes de traduzir ou converter esses
estímulos em impulsos elétricos ou nervosos que serão processados e analisados em centros específicos do sistema nervoso central (SNC), onde será
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produzida uma resposta (voluntária ou involuntária). A estrutura e o modo
de funcionamento destes receptores nervosos especializados são diversos.
•
•
•
•
•

pelo tato - sentimos o frio, o calor, a pressão atmosférica, etc.
pela gustação - identificamos os sabores.
pelo olfato - sentimos o odor ou cheiro.
pela audição - captamos os sons.
pela visão - observamos as cores, as formas, os contornos, etc.

Gustação (Paladar)
O gustativo e olfativo são chamados sentidos químicos, porque seus receptores são excitados por estimulantes químicos. Os receptores gustativos são
excitados por substâncias químicas existentes nos alimentos, enquanto que
os receptores olfativos são excitados por substâncias químicas existentes no
ar. Esses sentidos trabalham conjuntamente na percepção dos sabores. O
centro do olfato e do gosto no cérebro combina a informação sensorial da
língua e do nariz.

Fig. 20.2 – Detecção de odores.
Fonte: Imagem: www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_06/seccion_06_072.
html, com adaptações.

Olfato
O olfato humano é pouco desenvolvido se comparado ao de outros mamíferos. O epitélio olfativo humano contém cerca de 20 milhões de células
sensoriais, cada qual com seis pêlos sensoriais (um cachorro tem mais de
100 milhões de células sensoriais, cada qual com pelo menos 100 pêlos
sensoriais). Os receptores olfativos são neurônios genuínos, com receptores
próprios que penetram no sistema nervoso central.
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Fig. 20.3 – Fossas nasais
Fonte imagem: http://www.afh.bio.br/sentidos/img/nariz.gif

A cavidade nasal, que começa a partir das janelas do nariz, está situada em
cima da boca e debaixo da caixa craniana. Contém os órgãos do sentido do
olfato, e é forrada por um epitélio secretor de muco. Ao circular pela cavidade nasal, o ar se purifica, umedece e esquenta. O órgão olfativo é a mucosa
que forra a parte superior das fossas nasais - chamada mucosa olfativa
ou amarela, para distingui-la da vermelha - que cobre a parte inferior.

Tato
Por toda a pele de nosso corpo existem terminações nervosas livres e terminações nervosas fechadas dentro dos chamados corpúsculos táteis. Há vários
tipos de corpúsculos táteis, específicos para diferentes impressões.
A sensibilidade tátil pode ser definida como a sensação originada pelo leve
contato do algodão com a pele. São muito numerosos nas polpas dos dedos.

Fig. 20.4 – Esquema da pele com corpúsculos
Fonte: Site: 7seriie.blogspot.com/ 08/08/2010
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A polpa dos dedos percebe, em média, cerca de seis impressões táteis de
uma só vez. O alfabeto Braile, que permite aos cegos ler, foi criado levando
em conta essa característica. Nesse alfabeto, cada letra é uma combinação
de até seis pontos.
A dor resulta de estímulos captados pelas terminações nervosas livres espalhadas por toda a pele. A sensação de dor tem função protetora, pois alerta
a pessoa contra ameaças de lesão ao corpo.

Resumo
Chegamos ao final de nossa caminhada. Espero que você tenha aproveitado,
ao máximo, cada parte deste material. Neste capítulo final, pudemos observar cada órgão do sentido que facilita nosso dia a dia. A visão, a audição, o
olfato, o tato e a gustação são sensações que só nos são possíveis graças aos
nervos que levam e trazem as informações do cérebro para a célula estimulada e vice versa.
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Atividades autoinstrutivas
01) De acordo com os itens abaixo, assinale a alternativa correta que
representa uma ordem crescente de complexidade entre os níveis de
organização biológica:
a) espécie, indivíduo, ecossistema, comunidade, população.
b) espécie, indivíduo, comunidade, população, ecossistema.
c) indivíduo, comunidade, ecossistema, espécie, população.
d) indivíduo, espécie, população, ecossistema, comunidade.
e) indivíduo, espécie, população, comunidade, ecossistema.
02) Suponhamos que um dos planetas do Sistema Solar tenha as
mesmas condições que a Terra apresentava antes do aparecimento
do primeiro ser vivo. Das condições abaixo colocadas, assinale a
alternativa que identifica as frases corretas.
I. Atmosfera contendo 80% de nitrogênio livre;
II. Tempestades contínuas e violentas;
III. Produção e consumo contínuos de CO2 e O2;
IV. Atmosfera contendo vapor de água, metano, amônia e hidrogênio;
V. Altas temperaturas;
VI. Presença da camada protetora de ozônio na atmosfera.
a) I, II e IV
b) II, III, IV e V
c) I, III e V
d) II, IV e V
e) V e VI
03) Relacione as colunas, e depois assinale a alternativa que indica a
sequência correta.
(1) Reino Plantae
( ) Organismos eucariontes, pluricelulares, heteró		
trofos.
(2) Reino Monera
( ) Organismos eucariontes, unicelulares, autótro		
fos ou heterótrofos.
(3) Reino Animalia
( ) Organismos procariontes, unicelulares, autótro		
fos ou heterótrofos.
(4) Reino Fungi
( ) Organismos eucariontes, pluricelulares, autótro		
fos.
(5) Reino Protista
( ) Organismos eucariontes, unicelulares ou plurice		
lulares, heterótrofos.
a) 5, 2, 3, 1, 4
b) 4, 5, 1, 2, 4
c) 3, 2, 1, 4, 5
d) 3, 5, 2, 1, 4
e) 4, 5, 1, 2, 3
Atividades autoinstrutivas
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04) Num balão de vidro com gargalo recurvado e aberto, Pasteur
ferveu um caldo nutritivo, deixando esfriar lentamente. O caldo
permaneceu inalterado por muitos dias. A seguir o gargalo foi
removido e, 48 horas depois, era evidente a presença de bactérias e
fungos no caldo. Assinale a alternativa correta, referentes ao
experimento descrito.
a) As bactérias e fungos do ar foram capazes de passar ao longo do gargalo
e atingir o caldo nutritivo, logo após seu resfriamento.
b) O aquecimento não matou bactérias e fungos primitivamente existentes
no caldo.
c) As bactérias e fungos, que apareceram no caldo, eram diferentes daquelas do ar.
d) O aquecimento inativou as substâncias do caldo capazes de originar bactérias e fungos.
e) Todo ser vivo precede outro ser vivo.
05) O professor recomendou ao aluno que fizesse uma observação
cuidadosa no aquário, considerando a água, o ar, a luminosidade, a
temperatura, o limo verde, as plantas aquáticas, os peixes, as
eventuais larvas, e não se esquecesse dos organismos invisíveis a
olho nu.
Nessa recomendação, o professor fez menção aos componentes abióticos e
bióticos do ecossistema aquário, em número de:
a) 4 e 5
b) 5 e 4
c) 6 e 3
d) 7 e 2
e) 8 e 1
06) Relacione os exemplos com os termos, e assinale a alternativa
que indica a sequência correta:
( ) produtores
1. fungos e bactérias
( ) consumidores primários 2. mamíferos que comem frutas
( ) decompositores
3. algas
		
4. pássaros e morcegos que comem insetos
a)
b)
c)
d)
e)
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07) As interações que ocorrem entre os seres vivos de uma comunidade
biológica são genericamente denominadas de:
a) biomas
b) sucessão ecológica
c) relações ecológicas
d) simbiose
e) comunidade-clímax
08) Os organismos estão sempre retirando da natureza os elementos
químicos de que necessitam. Estes elementos retornam ao ambiente,
constituindo os ciclos biogeoquímicos. O carbono é um elemento
essencial na constituição dos seres vivos e retorna à atmosfera sob a
forma de gás carbônico (CO2) através dos seguintes processos:
a) fotossíntese, combustão ou decomposição.
b) transpiração, respiração ou fotossíntese.
c) decomposição, transpiração ou fotossíntese.
d) respiração, transpiração ou combustão.
e) e) combustão, decomposição ou respiração.
09) A capacidade que as leguminosas têm de enriquecer o solo com o
nitrogênio se deve as bactérias, denominadas:
a) desnitrificantes que vivem no solo.
b) fixadoras de N2 que vivem em suas raízes.
c) nitrificantes que vivem em suas folhas.
d) nitrificantes que vivem no solo.
e) fixadoras de N2 que vivem na atmosfera.
10) Faça a associação entre as duas colunas sobre o tipo de relação
que cada indivíduo realiza.
Coluna A		
Coluna B
I. liquens		
( ) predatismo
II. orquídea		
( ) parasitismo
III. lombriga		
( ) colônia
IV. piranha		
( ) inquilinismo
V. coral			
( ) mutualismo
A sequência correta é:
a) V, III, IV, II, I
b) IV, II, I, V, III
c) IV, III, V, II, I
d) III, II, IV, V, I
e) V, III, IV, I, II

Atividades autoinstrutivas

289

e-Tec Brasil

11) Assinale a alternativa que NÃO tem relação com a floresta pluvial
tropical.
a) Alta biodiversidade
b) Maioria das árvores caducifólias
c) Solo rico em nutrientes
d) Vegetação em extratos.
e) Alta umidade
12) Sabe-se que, especialmente nas últimas décadas, vem ocorrendo
um crescente aumento na taxa de CO2 na atmosfera, juntamente
com outros poluentes. Esse equilíbrio pode alterar a temperatura da
Terra. Esse processo é denominado de:
a) eutrofização
b) efeito estufa
c) inversão térmica
d) chuva ácida
e) buraco na camada de ozônio
13) Tendo sido observado aumento no número de casos de câncer de
pele devido ao alto índice de radiação ultravioleta que atinge a
superfície terrestre. Assinale a alternativa que identifica o responsável
por esse aumento.
a) Chuva ácida
b) Eutrofização
c) Efeito estufa
d) Inversão térmica
e) Destruição da camada de ozônio
14) Das alternativas abaixo, assinale a alternativa que NÃO representa
uma consequência direta do desmatamento:
a) Chuva ácida
b) Erosão
c) Efeito estufa
d) Empobrecimento do solo
e) Diminuição da biodiversidade
15) Há algum tempo, peixes e diversos animais marinhos apareceram
mortos, numa grande extensão do litoral sul brasileiro. Alguns
moradores também foram afetados, sentindo tonturas e graves
problemas respiratórios. Assinale a alternativa que indica a provável
causa do fenômeno natural, conhecido como maré vermelha, que
poderia ter causado tal tragédia ecológica.
a) Maré vermelha: crescimento exagerado de bactérias coliformes.
b) Maré vermelha: contaminação do mar por pesticidas tóxicos, letais para
peixes.
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c) Maré vermelha: floração de algas marinhas que liberam toxinas voláteis
letais.
d) Maré vermelha: contaminação da água do mar causada por produtos
químicos tóxicos que conferem ao mar coloração avermelhada.
e) Maré vermelha: multiplicação exagerada de peixes que liberam toxinas
letais.
16) O lançamento de substâncias ou agentes físicos perigosos à saúde
humana e de outros organismos na atmosfera, é conhecido como:
a) efeito estufa
b) eutrofilização
c) poluição
d) inversão térmica
e) chuva ácida
17) Assinale a alternativa que completa as lacunas da frase que diz
respeito à importância de uma das camadas da atmosfera terrestre:
“O gás ________ que a compõe forma uma barreira natural contra a radiação ultravioleta que, atingido diretamente a superfície terrestre, pode provocar aumento da taxa de ________.”
a) Ozônio e respiração
b) Ozônio e mutação
c) Gás carbônico e fotossíntese
d) Gás carbônico e respiração
e) Gás carbônico e mutação
18) Por sustentabilidade, entende-se:
a) a livre exploração dos recursos naturais, desde que seja para o sustento
da humanidade.
b) o combate à pobreza e o controle da natalidade.
c) que a sociedade deve sustentar economicamente o desenvolvimento de
entidades de proteção ambiental.
d) desenvolvimento econômico regido por políticas capazes de manter os
recursos naturais, sem destruir o ambiente.
e) a manutenção dos recursos naturais, sem levar em conta os aspectos
sociais e econômicos da sociedade.
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19) No inverno, o ar mais frio e mais denso, acumula-se sobre as
grandes cidades como um manto que retém poluentes. Com o frio, a
movimentação ascendente do ar diminui e a camada de poluentes
permanece por mais tempo sobre as cidades, provocando problemas
oculares, respiratórios e cardíacos. Esse fenômeno é denominado:
a) efeito estufa
b) aquecimento global
c) eurofização
d) inversão térmica
e) chuva ácida
20) Com relação à utilização dos inseticidas para o combate de pragas,
é correto afirmar:
a) a tendência dos inseticidas químicos e se acumular ao longo da cadeia
alimentar.
b) a tendência dos inseticidas químicos e diminuir ao longo da cadeia alimentar.
c) o controle químico, assim como o biológico, causa sérios problemas ambientais.
d) infelizmente não existem alternativas para o elevado uso de inseticidas
no controle de pragas.
e) os inseticidas químicos só matam insetos, pragas. Não causam dano algum a outros insetos e/ou animais presentes no agroecossistema.
21) Os itens abaixo se referem aos componentes da célula.
I – Retículo Endoplasmático
II – Membrana plasmática
III – Mitocôndrias
IV – Parede celular		
V – Plastos
VI – Centríolos
VII – Aparelho de Golgi		
Considerando A célula vegetal e B célula animal.
01) I está presente em A e em B.
02) II está presente em A e ausente em B.
04) III está presente em A e ausente em B.
08) IV está presente em A e ausente em B.
16) V está presente em A e ausente em B.
32) VI está presente em A e ausente em B.
64) VII está presente em A e em B.
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Assinale a alternativa que indica a soma correta.
a) 89
b) 85
c) 70
d) 55
e) 40
22) São seres procariontes:
a) protozoários
b) bactérias
c) algas verdes
d) vírus
e) protistas
23) Sobre a membrana celular e os processos de transporte de massa
através dela, assinale a alternativa correta.
a) Endocitose é a eliminação de qualquer substância pela célula.
b) Exocitose é o processo pelo qual a célula absorve resíduos envolvidos
numa membrana.
c) Pinocitose é o processo pelo qual a célula secreta partículas líquidas.
d) Fagocitose é o processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas.
e) O glicocálix, camada fina que geralmente reveste a camada interna das
membranas das células.
24) Escreva (V) verdadeira ou (F) falsa. Depois assinale a alternativa
que identifica a sequência correta.
( ) Osmose e difusão são exemplos de transporte ativo.
( ) O transporte ativo de sódio e potássio, através da membrana plasmática, não impõe um consumo de energia à célula.
( ) Quando uma célula é colocada em solução hipotônica, esta célula perde
água para o meio, sofrendo turgescência.
( ) Denomina-se fagocitose o englobamento de partículas sólidas pela célula, comumente observada em células do sangue, como as hemácias.
( ) Denomina-se exocitose o mecanismo que a célula utiliza para eliminar
resíduos de seu interior para o meio extracelular.
( ) A passagem forçada de pequenas moléculas e íons, através da membrana plasmática, é denominada transporte ativo.
a) V – F – F – V – V – V
b) F – F – F – F – V – V
c) F – V – V – V – F – F
d) V – F –V – F – V – V
e) F – F – V – V – F – F
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25) Sobre lisossomos, é correto afirmar:
a) São estruturas dotadas de núcleo.
b) Praticam autofagia.
c) Originam-se a partir do Retículo Endoplasmático.
d) Seu interior apresenta amido.
e) A união de um lisossomo com um ribossomo origina um vacúolo digestivo.
26) Com relação às mitocôndrias, é correto afirmar:
a) As mitocôndrias são delimitadas por uma única membrana lipoproteica
semelhante às demais membranas celulares.
b) A cavidade interna das mitocôndrias é preenchida por um fluido denominado matriz mitocondrial em que estão presentes, apenas pequenos
ribossomos.
c) No interior das mitocôndrias ocorre a respiração celular. A energia liberada na respiração celular é armazenada em uma substância chamada ATP
(adenosina trifosfato), fornecendo energia para as diversas atividades
celulares.
d) Toda mitocôndria surge da reprodução de uma outra mitocôndria.
e) As mitocôndrias presentes na célula–ovo são originárias exclusivamente
do pai.
27) Sobre a respiração celular, fenômeno importante para a atividade
celular e a manutenção da vida num organismo, é correto afirmar:
a) Ela ocorre em todos os momentos da vida de um organismo e se processa na presença de luz, inclusive nos vegetais.
b) A principal fonte de energia para a mitocôndria é a gordura encontrada
na alimentação.
c) A respiração celular pode ser realizada por qualquer uma das organelas
celulares.
d) A respiração aeróbica não depende de oxigênio.
e) A respiração anaeróbica se processa através da obtenção de energia de
componentes orgânicos, sem a utilização de oxigênio.
28) Assinale a alternativa correta.
I) Os centríolos são estruturas citoplasmáticas que ocorrem nos vegetais superiores, sendo constituídos por nove conjuntos de três microtúbulos.
II) Nas células eucariontes, diferentemente das células procariontes, o material hereditário está separado do citoplasma por uma membrana denominada cariolinfa.
III) Sistema Golgiense é um sistema de membranas achatadas que formam
os lisossomos e os acrossomos.
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IV) O ribossomo é uma organela que tem por função produzir lipídios.
V) Os desmossomos são diferenciações da membrana plasmática muito frequentes em células epiteliais, cuja função é promover maior adesão entre
células vizinhas.
a) Todas as alternativas estão corretas;
b) Apenas as alternativas III e V são corretas;
c) Apenas as alternativas I, II e IV são corretas;
d) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas;
e) Nenhuma está correta.
29) A figura a seguir representa uma célula vista ao microscópio.
Com relação à figura, é correto afirmar que:
I) ela representa uma célula de um heterótrofo.
II) ela representa uma célula vegetal.
III) ela só pode fazer respiração aeróbica.
IV) ela realiza fotossíntese.
V) realiza apenas respiração aeróbica.
a)
b)
c)
d)
e)

todas as alternativas estão corretas.
apenas as alternativas I e III estão corretas.
apenas as alternativas II, IV e V estão corretas.
apenas a alternativa IV está correta.
nenhuma está correta.

30) Assinale a alternativa que identifica as frases corretas.
I) Os lisossomos apresentam uma importante função na digestão intracelular, tendo sua origem no complexo de Golgi.
II) As moléculas glicídicas, devido ao acúmulo de energia nas suas ligações
entre carbonos, constituem-se em fontes energéticas para a célula e o organismo.
III) Os fosfolipídios constituem os principais componentes das membranas
celulares.
a)
b)
c)
d)
e)

I está correta.
II está correta.
I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
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31) Sobre funções de estruturas celulares, assinale a alternativa que
identifica as frases corretas.
I) Os lisossomos realizam a digestão intracelular.
II) As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular.
III) O aparelho de Golgi atua como centro de armazenamento, transformação e remessa de substâncias na célula.
IV) O retículo endoplasmático atua como rede de distribuição de substâncias
no interior da célula.
V) O citoesqueleto é responsável pela forma, pela organização interna e pelos movimentos das células eucariontes.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas as alternativas I e II estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
Nenhuma está correta.

32) Órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor masculino:
a) clitóris
b) útero
c) epidídimo
d) ureter
e) ovidutos
33) Sobre os anexos embrionários dos mamíferos, assinale a
alternativa que apresenta a soma correta.
01) São em número de cinco: saco vitelínico, alantoide, âmnion, córion e
placenta.
02) A placenta tem por função trocar gases e realizar o metabolismo entre o
sangue materno e o sangue fetal, sem que eles se misturem.
04) O âmnion, que constitui a bolsa amniótica, protege o embrião contra
choques mecânicos e desidratação.
08) A alantoide, que é pouco desenvolvida, orienta a formação dos vasos
alantoidianos.
16) O saco vitelínico é fundamental para garantir o desenvolvimento do embrião.
a) 25
b) 15
c) 05
d) 30
e) 07
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34) A esterilização do homem por meio da vasectomia é obtida pelo
seccionamento dos canais deferentes, de modo que os espermatozoides
ficam impedidos de chegar à uretra. Desta forma, espera-se que o
homem vasectomizado:
a) cesse a produção de testosterona.
b) cesse a produção de esperma.
c) produza esperma sem espermatozoides.
d) cesse a produção de espermatozoides.
e) produza esperma com espermatozoides.
35) Sobre a circulação sanguínea humana, assinale a alternativa
correta.
I) As válvulas existentes nas veias de grande calibre garantem a circulação em
um único sentido.
II) Não ocorre mistura entre o sangue arterial e o venoso.
III) O coração humano possui 2 cavidades: os átrios e os ventrículos.
IV) O sangue oxigenado nos pulmões retorna ao ventrículo esquerdo e é
distribuído para todo o corpo.
V) O ciclo cardíaco inicia-se com a saída do sangue pelos ventrículos.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas as alternativas I e II estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
Apenas as alternativas II, II, IV e V estão corretas.
Nenhuma está correta.

36) Sobre a respiração dos mamíferos, assinale o que for correto.
I) O monóxido de carbono é um gás que tem mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio.
II) O oxigênio é essencial para mamíferos terrestres como os seres humanos.
III) Inspiração e expiração são processos mecânicos.
IV) A difusão permite que os gases da respiração passem dos pulmões para
o sangue e vice-versa.
V) Hematose é a troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas as alternativas I e III estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
Nenhuma está correta.
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37) Sobre o encéfalo humano, é correto afirmar que:
a) Divide-se em dois hemisférios cerebrais independentes.
b) É protegido por duas camadas de tecido conjuntivo, denominadas meninges.
c) A região externa do cérebro é branca e a interna é cinzenta.
d) O cerebelo é responsável pelo controle da temperatura corporal e pelos
movimentos da musculatura do coração.
e) O Encéfalo é a estação retransmissora de impulsos nervosos para o córtex cerebral.
38) Depois de identificar as frases corretas sobre fisiologia animal,
assinale a alternativa que aponta a soma das frases.
01) A excreção tem, basicamente, duas finalidades: uma é a eliminação de
substâncias tóxicas de origem celular; a outra é a regulação do equilíbrio
hidrossalino dos fluidos corpóreos ou osmorregulação.
02) Ao conjunto de todas as transformações químicas que ocorrem em um
ser vivo dá-se o nome de metabolismo.
04) Na espécie humana, as artérias transportam o sangue arterial.
08) O suco biliar, produzido pelo fígado humano, contém enzimas digestivas.
16) Independente do tipo de respiração ser tegumentar, branquial, traqueal
ou pulmonar, a energia necessária para a manutenção do metabolismo é
obtida no processo de respiração celular.
a)
b)
c)
d)
e)

31
30
25
20
15

39) Assinale a alternativa que identifica as diferenças entre o RNA e
o DNA.
a) O RNA tem Timina como base a pirimídica e o DNA tem Uracila.
b) O DNA tem uma hidroxila no carbono de posição 2 da pentose e o RNA
tem um hidrogênio.
c) O RNA tem uma hidroxila no carbono de posição 2 da pentose e o DNA
tem um hidrogênio.
d) O RNA é uma fita dupla e não sai do núcleo.
e) O DNA é uma fita única e não sai do núcleo.
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40) Historicamente a humanidade tem sido assolada por epidemias.
Vários pesquisadores têm se concentrado em entender e buscar uma
solução para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Nesse
âmbito, considere as afirmações abaixo, e assinale a alternativa
correta.
I. O contágio ocorre principalmente através de relações sexuais, uso de agulhas em comum por usuários de drogas e transfusão ou contato com sangue
contaminado.
II. A doença é causada por um retrovírus, o HIV.
III. A doença diminui a resistência do organismo, pois o vírus parasita principalmente os linfócitos, que são células de defesa.
IV. O HIV é facilmente transmitido pelo aperto de mão.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
II e IV estão corretas.
III e IV estão corretas.
I, II e III estão corretas.

41) Sobre organismos transgênicos, assinale a alternativa correta.
a) Os genes incorporados por um organismo não são transmitidos para
seus descendentes.
b) Um vegetal não incorpora genes de um animal.
c) São denominados transgênicos os organismos que recebem e incorporam genes de outra espécie.
d) A produção de organismos transgênicos é efetuada através da injeção
de DNA clonado de uma bactéria para qualquer outra espécie.
e) As leis da genética se aplicam aos organismos transgênicos.
42) A respiração é a troca de gases do organismo com o ambiente.
Nela o ar entra e sai dos pulmões graças à contração do diafragma.
Considere as seguintes etapas do processo respiratório no homem, e
assinale a alternativa correta.
I - Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce aumentando o volume da caixa torácica.
II - Quando a pressão interna na caixa torácica diminui e se torna menor que
a pressão do ar atmosférico, o ar penetra nos pulmões.
III - Durante a expiração, o volume torácico aumenta, e a pressão interna se
torna menor que a pressão do ar atmosférico.
IV - Quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico e empurra o ar
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usado para fora dos pulmões.
a) I e II estão corretas.
b) II, III e IV estão corretas.
c) I, II e III estão corretas.
d) I, II e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.
43) A clonagem tem sido nos últimos anos, objeto de muita
controvérsia. Para que possa ser feita uma clonagem, é essencial que
o núcleo da célula injetada no óvulo seja somático. Sobre este assunto,
considere as afirmativas abaixo, e depois assinale a alternativa
correta.
I) A célula somática é haploide.
II) No núcleo desta célula está contido o DNA, que carrega todas as informações sobre as características do indivíduo.
III) O núcleo desta célula deve pertencer a uma célula do corpo para que o
processo de multiplicação celular se desenvolva a partir das características de
um único indivíduo.
IV) O núcleo somático contém (n) cromossomos.
V) O núcleo somático é de um gameta.
a)
b)
c)
d)
e)

todas as alternativas estão corretas;
Apenas as alternativas II e III estão corretas;
Apenas as alternativas I, II e III estão corretas;
Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas;
nenhuma está correta.

44) Sinapses são:
a) contato entre dois neurônios
b) região de contato fisiológico entre dois neurônios
c) regiões do neurônio
d) ramificações
e) região interna da célula
45) A explicação correta para o termo Dendritos é:
a) transmitem impulso nervoso e são estimulados por um neurotransmissor
b) são prolongamentos citoplasmáticos recobertos por uma camada de
gordura
c) contém em seu interior o axônio
d) produzem energia
e) são mediadores químicos
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46) Sobre sistema excretor, assinale a alternativa correta:
a) a) Os rins estão situados no abdome superior.
b) b) A função dos rins é realizar filtração do sangue.
c) c) Um ser humano produz sempre 1,0 litro de urina.
d) d) A urina é produzida na bexiga urinária.
e) e) Os rins possuem um formato de pera invertida.
47) Assinale a alternativa correta que identifica o método
contraceptivo que também protege das doenças sexualmente
transmissíveis (DST):
a) Pílula
b) Diafragma
c) Creme espermicida
d) Coito interrompido
e) Camisinha
48) Sobre os órgãos do sentido, assinale a alternativa correta:
a) O olfato humano é pouco desenvolvido se comparado ao de outros mamíferos.
b) O tato é apenas para sentirmos a sensação de dor.
c) A gustação é exclusiva dos carnívoros.
d) A pele possui apenas nervos que dão a sensação de frio ou quente.
e) A audição é exclusiva dos mamíferos.
49) Sobre sistema digestório, assinale a correta:
a) O esôfago dirige os alimentos até o intestino.
b) A digestão começa no estômago.
c) No intestino delgado forma-se o quilo.
d) No intestino delgado forma-se o quimo.
e) No intestino grosso forma-se o quimo.
50) No que diz respeito à boca, assinale a incorreta.
a) Na boca inicia a digestão.
b) Os dentes são divididos em: dentes-de-leite e permanentes.
c) Os incisivos servem para triturar os alimentos.
d) A saliva serve para iniciar a digestão de amido.
e) Na língua estão as papilas que diferenciam o sabor (doce, amargo, azedo
ou salgado) dos alimentos.
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