KARIN TALLINI

ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL – E-TEC BRASIL
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Disciplina: Citologia

ESCOLA TÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Porto Alegre – RS
2008

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação a Distância
© Escola Técnica da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Este Caderno foi elaborado em parceria entre
a Escola Técnica da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de
Santa Catarina para o Sistema Escola Técnica
Aberta do Brasil – e-Tec Brasil.
Equipe de Elaboração
Escola Técnica da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – UFRGS
Coordenação Institucional
Eduardo Luiz Fonseca Benites/Escola Técnica
da UFRGS
Professora-autora
Karin Tallini/Escola Técnica da UFRGS

Comissão de Acompanhamento e
Validação
Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC
Coordenação Institucional
Araci Hack Catapan/UFSC
Coordenação do Projeto
Silvia Modesto Nassar/UFSC
Coordenação de Design Instrucional
Beatriz Helena Dal Molin/UNIOESTE
Design Intrucional
Dóris Roncarelli/UFSC
Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado/
ETUFPR
Web design
Beatriz Wilges/UFSC
Projeto Gráfico
Beatriz Helena Dal Molin/UNIOESTE
Araci Hack Catapan/UFSC
Elena Maria Mallmann/UFSC
Jorge Luiz Silva Hermenegildo/CEFET-SC
Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado/ETUFPR
Silvia Modesto Nassar/UFSC
Supervisão de Projeto Gráfico
Ana Carine García Montero/UFSC
Diagramação
Juliana Passos Alves/UFSC
Luís Henrique Lindner/UFSC
Bruno César Borges Soares de Ávila/UFSC
Revisão
Lúcia Locatelli Flôres/UFSC

Catalogação na fonte elaborada na DECTI da Biblioteca da UFSC
T149c

Tallini, Karin
Citologia / Karin Tallini. - Porto Alegre : Escola
Técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
2008.
67 p. : il.
Inclui bibliografia
Curso Técnico em Meio Ambiente, desenvolvido pelo
Programa Escola Técnica Aberta do Brasil.
ISBN: 978-85-62627-05-7
1. Citologia. 2. Ensino à distância. I. Título. II.Título:
Curso Técnico em Meio Ambiente.
		
CDU: 576.3

PROGRAMA E-TEC BRASIL
Amigo(a) estudante!
O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para expansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos encontrados para que essa expansão se efetive com maior rapidez e eficiência é a modalidade a
distância. No mundo inteiro são milhões os estudantes que frequentam cursos a distância. Aqui no Brasil, são mais de 300 mil os matriculados em cursos regulares de Ensino
Médio e Superior a distância, oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.
Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
hoje, consolidado como o maior programa nacional de formação de professores, em
nível superior.
Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino
Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec
Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos grandes centros urbanos
e dos municípios do interior do País oportunidades para maior escolaridade, melhores
condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa forma, com elevado potencial
para o desenvolvimento produtivo regional.
O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério da
Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e federais.
O Programa apóia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das escolas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e, por outro lado,
a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais e municipais.
Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação
de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram 147 cursos técnicos
de nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais. O resultado desse Edital contemplou
193 escolas em 20 unidades federativas. A perspectiva do Programa é que sejam ofertadas 10.000 vagas, em 250 polos, até 2010.
Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a
mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos últimos anos: a
construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização dos Institutos Federais
de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus campi.
O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e participação ativa nas ações de democratização e expansão da educação profissional no País,
valendo-se dos pilares da educação a distância, sustentados pela formação continuada
de professores e pela utilização dos recursos tecnológicos disponíveis.
A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua formação profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está matriculado(a).
Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.
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PALAVRAS DA PROFESSORA-AUTORA
A biologia torna-se fascinante quando conseguimos a cada dia decifrar um pouco mais de seus aspectos. A citologia pode, muitas vezes, se
mostrar como o centro da vida. A formação de animais e vegetais depende
de muitos conceitos e estruturas que este estudo nos apresenta.
Estudar citologia, primeiramente, é conhecer a célula por meio de
ferramentas cuja tecnologia a cada dia mais avança de forma espantosa,
permitindo detalhar a estrutura, a forma, a organização e todo o processo
de bioquímica celular.
Este material quer apresentar a citologia de maneira integradora
utilizando as mídias como a internet, filmes e aulas em ambiente virtual,
nunca deixando que o material impresso seja esquecido. O desafio será
nosso, aproveite o material e desfrute desta aventura.
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PROJETO INSTRUCIONAL
O curso de EAD de Citologia apresenta-se na forma presencial e a
distância. A carga horária do curso é de 40 horas, sendo 8 horas presenciais
divididas em dois blocos de 4 horas teóricas e 4 horas práticas, seguidas de
32 horas no AVEA.
Os objetivos deste material são interpretar os processos biológicos
diferenciando as estruturas celulares, a compartimentalização, as biomembranas, organelas e suas relações metabólicas; analisar a estrutura, a função e a regulação celular; identificar as organelas celulares em procariotos
e eucariotos; relacionar os processos metabólicos às organelas celulares,
tipos de tecidos, noções sobre sinalização e morte celular.
O material impresso está constituído de um texto contendo palavras do professor; mapa conceitual da citologia com a composição das
unidades, roteiro de estudos, referências bibliográficas e glossário.
Este material apresenta duas formas de trabalho e fixação dos conteúdos. A primeira é através do roteiro de estudos e a segunda é por meio
do estudo das unidades do texto. O roteiro de estudos é uma ferramenta
muito importante e complementa este material. Ele está diretamente relacionado com o texto apresentando artigos e bibliografia específica de cada
unidade. A segunda forma de trabalho é por meio da leitura do texto onde
o estudante pode seguir as instruções das tarefas citadas e ir solidificando
o seu aprendizado.
No decurso das unidades são apresentadas quatro ilustrações
abordando a visão geral da célula com suas organelas, partes do microscópio, membrana celular e seus componentes, e estágios do metabolismo.
A unidade 10 apresenta cuidados para a realização de aula prática e no roteiro de estudos detalha como esta poderá acontecer de forma
presencial
Os recursos disponíveis no AVEA serão hipertextos, sites na internet, vídeos e um banco de imagens.
As estratégias de aprendizagem enfocarão a realização de aulas
em PowerPoint e mídias integradas que auxiliarão no processo, juntamente
com discussão de conceitos em chat. O encaminhamento de atividades
obrigatórias de avaliação será feito na ferramenta Tarefa. A leitura de textos
que serão disponibilizados pelo AVEA, bem como a visita a sites para busca
de informações será frequente.
As atividades de avaliação no AVEA serão criação de texto sobre
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os conteúdos abordados e páginas indicadas na internet, observação de
vídeos e exercícios de discussão em chat. Também será incentivado que o
estudante, no decorrer do texto, desenvolva um banco de imagens individual. Esta atividade irá fortalecer a memória visual e facilitará a fixação dos
temas desenvolvidos.
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ÍCONES E LEGENDAS
Caro estudante! Oferecemos para seu conhecimento os ícones e
sua legenda que fazem parte da coluna de indexação. A intimidade com estes e com o sentido de sua presença no caderno ajudará você a compreender melhor as atividades e exercícios propostos (DAL MOLIN, et al.,2008).
Saiba mais
Este ícone apontará para atividades complementares ou
para informações importantes sobre o assunto. Tais informações ou textos complementares podem ser encon-

Ex: http://www.
etecbrasil.mec.
gov.br

trados na fonte referenciada junto ao ícone.

Para refletir...
Toda vez que este ícone aparecer na coluna de indexação
indicará um questionamento a ser respondido, uma atividade de aproximação ao contexto no qual você vive ou

Ex: Analise o
caso... dentro
deste tema e
compare com...,
Assista ao filme...

participa, resultando na apresentação de exemplos cotidianos ou links com seu campo de atuação.

Mídias integradas
Quando este ícone for indicado em uma dada unidade
significa que você está sendo convidado a fazer atividades
que empreguem diferentes mídias, ou seja, participar do
ambiente AVEA, assistir e comentar um filme, um videoEx.: Assista
ao filme... e
comente-o.

clipe, ler um jornal, comentar uma reportagem, participar
de um chat, de um fórum, enfim, trabalhar com diferentes
meios de comunicação.
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Avaliação
Este ícone indica uma atividade que será avaliada dentro
de critérios específicos da unidade.

Lembre-se

A presença deste ícone ao lado de um trecho do texto indiEx.: O canal de
satélite deve ser
reservado com
antecedência
junto à
Embratel.

cara que aquele conteúdo significa algo fundamental para
a aprendizagem.

Destaque
A presença do retângulo de fundo
Retângulo com fundo colorido.

indicará trechos importantes do
texto, destacados para maior fixação do conteúdo.
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ROTEIRO DE ESTUDOS
Unidade 1
- Trabalhar com hipertextos:
http://br.geocities.com/clickbio/textos/citologia.html (Site que trata da célula, sua evolução, origem, dimensões, estrutura, tipos...) Acesso
em 12 fev. 2008 .
http://www.icb.ufmg.br/mor/biocelch/celula/celula.html (Site que
discute passo a passo as estruturas celulares) Acesso em 12 jun. 2008.
- Criação de um texto com perguntas e respostas das atividades
desenvolvidas.
http://www.herbario.com.br/cie/universi/1025orig.htm (Site que
fala sobre evolução celular) Acesso em 12 jun. 2008.
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/citologia/citologia-3.
php (Trata de evolução celular e dimensões da célula) Acesso em 12 jun.
2008.
- Formação de um banco de imagens individual.
Unidade 2
- Visualização e leitura dos seguintes textos nos sites:
http://campus.fortunecity.com/yale/757/Microscopia.htm

(Você

encontra o aparecimento do microscópio, a evolução dele, suas partes e
tipos de microscópios) Acesso em 12 jun. 2008.
http://ciencia.hsw.uol.com.br/microscopios-de-luz3.htm
- Trabalhar em hiperlink ativo e desenvolver exercícios para discutir
o texto do site http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/01.09.04/Microscopia.htm Site da Universidade Federal do Mato Grosso trata sobre microscopia. Acesso em 12 jun. 2008.
- Diferenciar todos os tipos de microscópio com auxílio do site da
UFMT.
http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/01.09.04/tip_mic.htm
Acesso em 12 jun. 2008.
Unidade 3
- Você pode começar seu estudo linkando a página
http://www.icb.ufmg.br/mor/biocelch/metodos_estudo/metodos.
html
- Criação de um texto que inclua os principais tópicos desenvolvidos nesta unidade, com o auxílio dos seguintes sites:
http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/01.09.04/citoq.htm
12
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Acesso em 12 jun. 2008.
http://ciencia.hsw.uol.com.br/microscopios-de-luz4.htm
Acesso em 12 jun. 2008.
http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/01.09.04/imunocitoq.htm
Acesso em 12 jun. 2008.
http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/01.09.04/radioaut.htm
Acesso em 12 jun. 2008.
- Formação de um banco de imagens individual.
Unidade 4
- Os sites da Fiocruz são uma excelente ferramenta de trabalho e
aprendizagem. Navegue por eles.
http://www.invivo.fiocruz.br/celula/teoria_01.htm (página do site
da Fiocruz – Fundação Osvaldo cruz no Rio de Janeiro que explica interativamente a Teoria Celular. Acesso em 12 jun. 2008.
http://www.invivo.fiocruz.br/celula/oficina.htm (página do site da
Fiocruz – Fundação Osvaldo Cruz no Rio de Janeiro que explica interativamente a Estrutura Celular e sua formação em tecidos e órgãos e que mostra
a evolução celular. Acesso em 12 jun. 2008.
- Criação de texto sobre química da célula, incluindo água, carboidratos, lipídeos e proteínas com acesso a links na internet.
- Visualização da imagem da glicose-6-fosfato no site:
http://www.ucs.br/ccet/defq/naeq/material_didatico/textos_
interativos_03/glicose_glicose6p.gif Acesso em 12 jun. 2008.
http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/15.07.04/comp_quim.
htm (Site da UFMT que fala sobre composição química) Acesso em 12 jun.
2008.
www.enq.ufsc.br/.../const_microorg/lipideos.htm (Site da Universidade Federal de Santa Catarina que fala sobre lipídeos) Acesso em 12 jun.
2008.
Unidade 5
- Criação de texto sobre tipos, diferenciação e estruturas celulares,
com acesso a links com imagens para uma melhor visualização dos tipos
celulares.
http://www.cynara.com.br/histologia.htm Acesso em 12 jun.
2008.
http://felix.ib.usp.br/fisio/arles_gallery/index.html (site de imagens
de fisiologia vegetal) Acesso em 12 jun. 2008.
- Formação de um banco de imagens individual.
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Unidade 6
- Desenvolvimento de aula teórica em PowerPoint com alguns hiperlinks ativos para sites:
http://www.cynara.com.br/citologia.htm Acesso em 12 jun. 2008
http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm (Site totalmente
interativo, porém em inglês. Baixam-se as figuras e aparecem as estruturas;, clicando em cima mostra o que são e dá explicações. Contém vídeos.)
Acesso em 12 jun. 2008
- Trabalhar nos seguintes sites:
http://www.ibiblio.org/virtualcell/tour/cell/cell.htm (Site interativo,
porém em inglês, que mostra a célula e suas estruturas. Clica-se em cima da
organela e ela mostra e explica o que é e como é. Apresenta questões para
o professor perguntar para os estudantes enquanto eles estão visualizando
as organelas.) Acesso em 12 jun. 2008
- Leitura do texto na internet:
http://www.ghente.org/ciencia/genoma/celula.htm (Site de Giselda MK Cabello, MSc., Responsável pelo Projeto Fibrose Cística, Laboratório
de Genética Humana do Departamento de Genética/IOC/FIOCRUZ email :
gkalil@ioc.fiocruz.br. Trata da célula, do núcleo celular, formação dos cromossomos e do DNA). Acesso em 12 jun. 2008
http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/15.08.04/Im_Cel_An.htm
(Site da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul que mostra figuras e
fotos das organelas celulares). Acesso em 12 jun. 2008
- Visualização do conteúdo de mitose e meiose por meio de site
que apresenta vídeos
http://www.cellsalive.com/mitosis.htm

e

http://www.cellsalive.

com/meiosis.htm (Sites totalmente interativos, porém em inglês. Baixam-se
as figuras e aparecem as estruturas; clicando em cima, mostra o que são
e dá explicações. Contém vídeos que mostram a filmagem sonorizada de
todo o processo de mitose e meiose.) Acesso em 12 jun. 2008
http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm (Site totalmente interativo, porém em inglês. Baixam-se as figuras e aparecem as estruturas;
clicando em cima, mostra o que são e dá explicações. Contém vídeos que
mostram a filmagem sonorizada de todo o ciclo celular.) Acesso em 12 jun.
2008
Unidade 7
- Desenvolvimento de aula teórica em power point com alguns hiperlinks ativos para sites. Elaboração de questões e exercícios para discussão em chat.
- Visita ao site http://www.guia.heu.nom.br/membrana_da_celula.
14
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htm Acesso em 25 set. 2008.
- Após visita ao site faça um texto (uma página em formato times
new roman 12, espaço 1,5).
http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/15.09.04/est_comp.htm
Acesso em 12 jun. 2008
http://www.geocities.com/~malaghini/transporte.html
http://www.tiosam.com/enciclopedia/?q=Mol%C3%A9cula (Enciclopédia on line que trata da membrana plasmática. Lê-se o texto e vai-se
clicando em cima das palavras sublinhadas que vão direcionando a outros
temas sobre moléculas.)
h t t p : / / w w w. t i o s a m . c o m / e n c i c l o p e d i a / ? q = M e m b r a n a _
plasm%C3%A1tica (Enciclopédia on line que trata da membrana plasmática. Lê-se o texto e vai-se clicando em cima das palavras sublinhadas que vão
direcionando a outros temas sobre a membrana e suas estruturas relacionadas.) Acesso em 12 jun. 2008
http://www.bioloja.com/info/info.asp?id=42 (Site onde se pode comprar aulas sobre Membrana Plasmática e Transporte) Acesso em 12 jun. 2008
- Formação de um banco de imagens individual.
Unidade 8
- Desenvolvimento de aula teórica em power point com alguns hiperlinks ativos para sites na internet. Elaboração de questões e exercícios
para discussão em chat, usando a bibliografia recomendada para a bioquímica bem como os sites.
- Os sites recomendados são em inglês e português. Como têm
muitas figuras e termos técnicos, são bem fácies de serem interpretados,
trazendo uma boa ferramenta para o apreendizado.
- Você poderá ver vários vídeos que estão citados nos sites desta
unidade. Será mais fácil de entender a bioquímica e também bem mais
divertido estudar.
- A bibliografia recomendada também apresenta vários exemplos
para fazer uma aula diferente e inovadora com alguns livros que trazem
exemplos práticos do cotidiano.
Bibliografia Recomendada para Bioquímica
CAMPBELL, M.K.; FARREL, S. O. Bioquímica Básica. volumes 1, 2 e 3,
São Paulo: 1.ed. Thompson, 2007.
CONN, E. E.; STUMPF P. K. Introdução à Bioquímica. 4.ed. Editora Edgard
Blücher Ltda.,1998, 525p.
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FARFÁN, J. A. Química de Proteínas – Aplicada à Ciência e Tecnologia
dos Alimentos
KATTAH, R.L., BORGES, M.H., ALMEIDA F.D.M. As bases do conhecimento bioquímico. 1.ed. São Paulo: Iátria, 2007. 206p.
LEHNINGER, A. L. Bioquímica.1.ed.Campinas – SP Unicamp: 1990, 134p.
CAMPBELL, Mary K., ; FARRELL, Shawn O. Bioquímica.5.ed. Tomson,
2007.
MARZZOCO, A. ; TORRES, B. B. Bioquímica Básica.1.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan S.A, 1990, 232p.
CHAMPE, Pamela C. ; HARVEY, Richard A. Bioquímica Ilustrada. 2.ed.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, 446p.
ROSKOSKI, Robert Jr. Bioquímica. Guanabara Googan, 1997. 513p.
SIQUEIRA, Remião ; AZEVEDO, A. M. P. Bioquímica - Um Guia de Estudos.
Sulina 1990, 164p.
GOLDBERG, Stephen. Descomplicando Bioquímica, 2.ed. Artmed, 1998,
112p.

STRYER, L.. Bioquímica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996
Livro on line Biologia Celular: “The Virtual Cell Web Page”.
Sites Recomendados para estudo da Bioquímica
http://www.gwu.edu/~mpb/glycolysis.htm (Site em que permite
visualizar em 3D toda a estrutura das moléculas e todos os passos da via
glicolítica). Acesso em 12 jun. 2008.
http://curlygirl.naturlink.pt/energia.htm (Site que mostra as etapas
da glicólise). Acesso em 12 jun. 2008.
http://www.icb.ufmg.br/prodabi/grupof/passo.html (Site em que
se visualiza toda os passos da glicólise). Acesso em 12 jun. 2008.
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http://www.ufmt.br/bionet/conteudos/01.01.05/Fermentacao.
htm (Site que trata da fermentação). Acesso em 26 set. 2008
Vídeos
http://www.youtube.com/watch?v=K_guQiWpu0&feature=related
(Vídeo Ciclo de Krebs). Acesso em 12 jun. 2008.
http://www.youtube.com/watch?v=VARFQL4veQ0&feature=relate
d (Vídeo Cadeia Respiratória e Síntese de ATP). Acesso em 12 jun. 2008.
http://www.youtube.com/watch?v=7hiwSCUoSZY&feature=relate
d (Vídeo Glicólise). Acesso em 12 jun. 2008.
Unidade 9
- Desenvolvimento de aula teórica em power point com alguns hiperlinks ativos para sites. Elaboração de questões e exercícios para discussão em chat.
http://www.guia.heu.nom.br/apoptose.htm. Acesso em 26 set.
2008.
http://www.miniweb.com.br/Ciencias/Artigos/Apoptose.html.
Acesso em 26 set. 2008.
http://www.rc.unesp.br/ib/biologicas/meca.html (Site da Unesp
em que consta um texto de William Fernando Antonialli Júnior, que trata
de Mecanismos básicos e moleculares da senescência celular). Acesso em
26 set. 2008.
http://www.cellsalive.com/cam1.htm Cancer Cell Cam: Human
Melanoma Cells (Site em inglês, on line. Nele verifica-se o crescimento e
desenvolvimento de células de melanoma humano com dia e horário. O site
atualiza as fotos mostrando as diferenças a cada 12 ou 6 horas) . Acesso
em 26 set. 2008.
http://www.fo.usp.br/lido/patoartegeral/Banco_de_imagens/patoarteimages1Nec.htm (Site que apresenta um banco de imagens das células).
Acesso em 26 set. 2008.
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/biologia/bio08b.
htm. Acesso em 26 set. 2008.
Unidade 10
- Desenvolvimento de aula prática com introdução sobre o funcionamento e a segurança no laboratório, e elaboração de um relatório sobre
a aula.
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MAPA CONCEITUAL
O mapa conceitual representa uma visão da arquitetura hipertextual e conceitual da disciplina.
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Introdução

INTRODUÇÃO
Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito.
Um se chama ontem e outro se chama amanhã, portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e
principalmente viver.
Dalai Lama

O E-Tec Brasil – Escola Técnica Aberta do Brasil – é um programa
criado pelo Ministério da Educação por meio da articulação da Secretaria de
Educação a Distância e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica,
e faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação. Trata-se,
pois, de um passo importante para a democratização do acesso ao ensino
técnico público, através da modalidade de educação à distância (EAD), visando levar cursos técnicos a regiões distantes das instituições de ensino
técnico e para a periferia das grandes cidades brasileiras, incentivando os
jovens a concluírem o ensino médio.
Este material didático foi desenvolvido a fim de auxiliar no acesso à
democratização do ensino técnico pelas comunidades menos beneficiadas
do interior dos estados, além de auxiliar em novas metodologias de ensino
a distância.
Na EAD o professor torna-se um orientador dos processos de
aprendizagem e, neste contexto, o estudante se autogerencia desenvolvendo e aprimorando suas potencialidades. Os horários e ambientes de trabalho para a realização das atividades de ensino-aprendizagem propostas
agora são decididos pelo próprio aprendiz.
O estudante poderá trabalhar com este material, integrando o uso
do computador, a internet e ferramenta de ensino a distância Moodle. Portanto, vamos em frente: o trabalho começa hoje!

Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente
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UNIDADE 1 – BASES DA BIOLOGIA CELULAR
Todas as criaturas vivas são constituídas de células –
pequenas unidades envolvidas por membranas e preenchidas por uma solução aquosa de agentes químicos,
dotadas de extraordinária capacidade de criar cópias
de si mesmas pelo crescimento e posterior divisão.
Alberts Bray

1.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer as bases da Biologia Celular.
1.2 Introdução
Neste capítulo você irá estudar as bases da biologia celular. Comece seus estudos observando a figura 1 que apresenta uma célula e suas
organelas.

Figura 1.1 – Célula
Fonte:http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/celula-animal/imagens/celulaanimal-13.jpg (Acesso em 24 set. 08)

As unidades 1 e 10 serão
apresentadas em aula presencial.
No entanto, as ferramentas do
ambiente virtual de ensino-aprendizagem (AVEA) serão
acessadas como exercício de uso.

Pesquise na internet o tema
evolução. Sugestão: veja o site
http://www.herbario.com.br/cie/
universi/1025orig.htm.
Após a tarefa, tente fazer um
parágrafo explicando a origem
da primeira célula. Mande pelo
AVEA.

1.3 Histórico da teoria celular
A célula, onde existe uma complementaridade entre estruturas e
função, é a unidade básica da vida. Essa afirmativa faz parte de uma teoria denominada “teoria celular”, estabelecida por Schleiden e Schwann
(1838, p.39). A primeira observação de uma célula, no entanto, já havia
ocorrido em 1665, ocasião em que, ao examinar certos cortes de cortiça em
um microscópio rudimentar, Hooke dera o nome de “célula” aos inúmeros
compartimentos que observara nesse material. Esses compartimentos, na
realidade, representavam espaços (celas) ocupados por unidades mortas
(CARVALHO; RECO - PIMENTELI, 2001).
1.4 Níveis de organização celular
Os modernos estudos da matéria viva demonstram que as manifes-

Em formas de vida superior,
como as plantas e os animais,
estas células estão arranjadas
em estruturas chamadas de
tecidos ou órgãos, com funções
específicas.

tações vitais dos organismos resultam de uma série de níveis integrados de
organização. Os conceitos de níveis de organização implicam que, no universo inteiro, tanto no mundo inerte como no vivo, existem diversos níveis
Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente
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de complexidade, de forma que as leis ou regras que ocorrem em um nível
podem não ser expressas no outro. (DE ROBERTIS, 1993)
Em um organismo unicelular (constituído por uma única célula),
Pesquise imagens de organismos
unicelulares e multicelulares
na internet e nos sites
recomendados para esta
unidade, após vamos discutir
em chat suas dificuldades na
interpretação.

todos os processos vitais ocorrem dentro da célula. Se um organismo contém muitas células, ele é multicelular. Todos os organismos, unicelulares ou
multicelulares apresentam as seguintes características:
a) reprodução;
b) utilização de alimento como fonte de energia;
c) síntese de substâncias e estruturas celulares;
d) excreção de substâncias;
e) resposta a alterações ambientais;
f) mutações, que são alterações súbitas em suas características hereditárias, embora ocorram raramente (PELCZAR, 1996).
Após as pesquisas das imagens, comece a organizar o seu próprio
banco de imagens. Ele ajudará você a entender vários mecanismos da citologia.
1.5 Dimensões celulares
Ao cortar uma fatia bem fina de uma planta ou de um tecido animal e colocá-la sob o microscópio óptico, observar-se-á que tais tecidos são
divididos em milhares de células pequenas, as quais podem estar emara-

Veja no banco de imagens do
AVEA a figura 1.2 – Tamanho
relativo das células e seus
componentes.

nhadas umas às outras ou separadas por um material conhecido por matriz
extracelular. Cada célula tem tipicamente cerca de 5 a 20 micrômetros (μm).
(ALBERTS, et al., 1999). Este limite é imposto artificialmente pelo poder de
resolução dos instrumentos utilizados. O olho humano só pode resolver
(discriminar) dois pontos separados por mais de 0,1 mm. A maioria das células é muito menor do que isso e, para estudá-las, necessita-se do poder de
resolução do microscópio óptico (0,2 μm). A maior parte das subestruturas
celulares é ainda menor e requer a resolução do microscópio eletrônico (DE
ROBERTIS, 1993).
1.6 Formas celulares
As células podem apresentar estrutura e formas variadas, geralmente associadas a especializações funcionais. A maioria das células, especialmente de organismos multicelulares (metazoários), exibe uma forma fixa

Veja texto complementar em:.
http://www.icb.ufmg.br/mor/
biocelch/celula/celula.html .
Após, faça as tarefas do
Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem (AVEA).

e típica. Há, no entanto, células com forma mutável, como vários protozoários e leucócitos. Dentre as células de forma fixa, existem aquelas em que
a forma é regular, seja esférica (ex.: óvulo ou linfócito humano), prismática
(células vegetais) ou irregular típica (ex.: alguns tipos de células vegetais,
protozoários, espermatozóides, neurônios, astrócitos, células caliciformes e
células descamadas da mucosa bucal e vaginal).
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1.7 Células procariontes e eucariontes
As células são divididas em dois tipos principais, definidos pela presença ou não de núcleo. As células procarióticas (bactérias) não apresentam
um envelope nuclear; as células eucarióticas têm um núcleo, no qual o material genético está separado do citoplasma (COOPER, 2001).
Observe no Quadro 1.1 as características principais dos procariotos
e eucariotos.
Características

Procariotos

Eucariotos

Núcleo

Ausente

Presente

Diâmetro de uma

≅ 1 µm

10-100 µm

Citoesqueleto

Ausente

Presente

Organelas citoplasmá-

Ausente

Presente

1 x 106 a 5 x 106

1,5 x 107 a 5 x 109

Uma única molécula

Múltiplas moléculas de

de DNA circular

DNA linear.

Ver texto complementar no site:
http://br.geocities.com/clickbio/
textos/citologia.html.
Ele vai ajudá-lo a compreender
mais sobre este tópico.

célula típica

ticas
Conteúdo de DNA
(pares de bases)
Cromossomos

Estude um pouco mais sobre
Reino Animal e Vegetal. Isto
ampliará seus conhecimentos
e facilitará o entendimento
dos próximos temas! Busque
informações na bibliografia
recomendada.

Quadro 1.1 – Células Procarióticas e Eucarióticas
Fonte: Adaptado de COOPER, 2001.

1.8 Organelas celulares
Uma organela é uma parte da célula que tem uma função distinta,
e é cercada por sua própria membrana dentro da célula. As organelas têm
funções específicas. Assim como uma célula eucariótica, uma célula procariótica tem uma membrana celular, ou membrana plasmática, que a separa
do mundo exterior. A membrana plasmática é a única encontrada na célula
procariótica (CAMPBELL, 2007).
Organela

Função / Característica

Núcleo

Localização do genoma principal;
sitio da síntese da maiwor parte de
RNA e de DNA.

Mitocôndria

A principal diferença entre
células eucarióticas e
procarióticas é a existência de
organelas, especialmente o
núcleo, nos eucariotos.

Sítio de reações de oxidação produtoras de energia; tem seu próprio
DNA.

Cloroplasto

Sítio da fotossíntese em plantas verdes e algas; tem seu próprio DNA.

Retículo endoplasmático

Membrana contínua por toda a célula; parte rugosa cravada por ribossomos (local de síntese proteica).
Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente
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Complexo de Golgi

Série de membranas achatadas; é
envolvido na secreção de proteínas
pelas células e em reações que ligam açúcares a outros componentes celulares.

Lisossomos

Vesículas envoltas por membranas,
que contêm enzimas hidrolíticas em

Guarde isto! Nos procariotos
e nos eucariotos, a membrana
celular consiste em uma
camada dupla (bicamada)
de moléculas de lipídeo com
diversas proteínas inseridas nela
(CAMPBELL, 2007).

seu interior.
Peroxissomos

Vesículas envoltas por membranas
que contêm enzimas hidrolíticas em
seu interior.

Membrana celular

Separa o conteúdo celular do mundo exterior; esse conteúdo inclui organelas e o citosol.

Parede celular

Camada externa rígida de células
vegetais.

Vacúolo central

Vesícula envolta por membrana (em
células vegetais).

Quadro 1.2 - Resumo das organelas, suas funções e características.
Fonte: Adaptado de CAMPBELL, 2007.

Observe no caderno a figura 1.1 e relacione com o quadro 1.2.
Após escreva nos seus apontamentos esta relação.
1.9 Reprodução celular
Todos os organismos herdam de seus pais a informação genética
especificando sua estrutura e função. Da mesma maneira, todas as células
originam-se de células preexistentes e, portanto, o material genético deve
ser replicado e passado da célula parental para a progênie em cada divisão
celular. Como a informação genética é replicada e transmitida de célula
para célula e de organismo para organismo, representa uma questão que é
central para toda a biologia.
Pesquise na internet mais sobre
biologia molecular da célula,
genoma, DNA e RNA. Veja os
sites recomendados para esta
unidade. Após, tire suas dúvidas
no chat e ajude a responder as
dúvidas dos colegas no fórum.

O núcleo abriga o genoma da célula; desta forma, serve como
depósito da informação genética e como centro de controle celular. A replicação do DNA, a transcrição e o processamento do RNA ocorrem dentro
do núcleo, com somente o estágio final da expressão gênica (tradução)
ocorrendo no citoplasma.(COOPER, 2001).
Realizada sua pesquisa, faça dois parágrafos abordando os temas
reprodução e biologia molecular da célula e poste-os no AVEA
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1.10 Química celular
As células são compostas de água, íons inorgânicos e moléculas
contendo carbono (orgânicas). A água é a molécula mais abundante na célula, contribuindo com 70% ou mais da massa total da célula. Consequentemente, as interações entre a água e outros constituintes celulares são de
importância central na química biológica.
Os íons inorgânicos das células, incluindo sódio, potássio, magnésio, cálcio, fosfato, cloro e bicarbonato, constituem 1% ou menos da massa
da célula.
São moléculas orgânicas, todavia, os únicos constituintes das células. A maioria destes compostos orgânicos pertence a uma das quatro
classes de moléculas: carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucleicos.
Proteínas, ácidos nucleicos e a maioria dos carboidratos (os polissacarídeos)

Pesquise na internet mais
informações sobre biomoléculas.
Use a ferramenta de pesquisa
na internet Google. Anote os
resultados da pesquisa em seu
caderno.

são macromoléculas formadas pela união (polimerização) de centenas de
milhares de precursores de baixo peso molecular, aminoácidos, nucleotídeos e açúcares simples, respectivamente. Essas macromoléculas constituem
80 a 90% do peso seco da maioria das células. Os lipídeos são os outros
constituintes das células. O restante da massa celular é composto de uma
variedade de pequenas moléculas orgânicas, incluindo precursores macromoleculares (COOPER, 2001).
Após as pesquisas das imagens, comece a organizar o seu próprio banco de imagens. Ele ajudará você a entender vários mecanismos da citologia.
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UNIDADE 2 – ESTUDO DO MICROSCÓPIO
As células são pequenas e complexas, sendo difícil a
observação de sua estrutura e composição macromolecular. Ainda, é mais difícil elucidar como funcionam
seus diversos sub-compartimentos. Há uma grande
variedade de procedimentos experimentais para esse
estudo, sendo que as possibilidades e limitações destas técnicas têm determinado, em parte, nossa concepção atual da célula e dos tecidos.

2.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer o microscópio, as suas partes e a sua utilização.
2.2 Introdução
Para compreender melhor a célula, é necessária a compreensão
geral dos métodos que foram desenvolvidos para o seu estudo (CARVALHO;
RECCO - PIMENTELI, 2001).

Os microscópios são
equipamentos que têm por
objetivo produzir imagens
aumentadas de objetos tão
pequenos que são indistintos
à vista desarmada ou que, se
vistos, não revelariam aspectos
estruturais mais detalhados
(CARVALHO; RECCO PIMENTELI, 2001).

A partir disso, vamos ao estudo das técnicas de biologia celular.
2.3 Técnicas de estudo da biologia celular
São muitos os métodos de estudo das células, dentre os quais
podemos citar: microscopia óptica e eletrônica, fracionamento subcelular,
crescimento de células animais em cultura, cultura de células vegetais, estudo com uso de vírus.

Nesta aula estudaremos o
microscópio e na próxima
iremos nos aprofundar nas
outras formas de estudo. Veja
os sites recomendados para esta
unidade.

2.4 Histórico
A descoberta das células resultou do desenvolvimento do microscópio. Robert Hooke inventou o termo “célula” após suas observações de
um pedaço de cortiça com um microscópio simples, em 1665. Usando um
microscópio que aumentava os objetos cerca de 300 vezes seu tamanho
real, Antony van Leeuwenhoek, por volta de 1670, foi capaz de observar
uma grande variedade de tipos celulares diferentes, incluindo espermato-

Busque mais informações no site
abaixo:
http://campus.fortunecity.com/
yale/757/Microscopia.htm
após registre sua opinião no
chat no AVEA.

zóides, glóbulos vermelhos e bactérias (COOPER, 2001).
2.5 Limites de resolução
Em geral, um dado tipo de radiação não pode ser usado para examinar detalhes estruturais muito menores do que seu próprio comprimento
de onda. Essa é a limitação fundamental de todos os microscópios. Portanto, o limite máximo de resolução de um microscópio óptico é determinado
pelo comprimento de onda de luz visível, que varia de 0,4 μm (para violeta)

Limite de resolução é a menor
distância entre dois pontos.

a 0,7 μm (para vermelho). Em termos práticos, bactérias e mitocôndrias,
que têm aproximadamente 500 nm (0,5) de largura, são geralmente os me-
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nores objetos, cuja forma pode ser claramente discernida ao microscópio
óptico (ALBERTS et al., 1997).
2.6 Uso do microscópio óptico e eletrônico
Por exemplo, no microscópio
óptico visualizamos a forma
da célula, suas organelas e o
conteúdo celular; usando o
microscópio eletrônico podemos
estudar como é a estrutura
da membrana celular e da
mitocôndria.

Uma variedade de métodos é usada para visualizar as células e estruturas subcelulares, e para determinar a localização intracelular de moléculas específicas pelo uso do microscópio. A microscopia eletrônica, com uma
resolução que é aproximadamente cem vezes maior que a microscopia óptica, é usada para análise de detalhes da estrutura celular (COOPER, 2001).
2.7 Confecção de cortes para estudo no microscópio
Embora seja possível o estudo microscópico de células vivas, muitas vezes há vantagem em obter um preparado permanente (lâmina) no

Para observarmos o material
biológico, usamos uma série
de procedimentos técnicos
chamados de técnicas
histológicas. São elas: fixação,
inclusão, corte, coloração e
montagem.

qual as células ficam preservadas, isto é, fixadas e coradas, para melhor
demonstração dos seus componentes. Um preparado permanente ideal deveria mostrar as células com a mesma estrutura microscópica e composição
química que possuíam quando vivas. Isso, entretanto, não é possível, e todos os preparados apresentam artefatos, que são alterações produzidas
pelas células (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000).
A fixação é a primeira etapa para a obtenção de um preparado
permanente, onde usamos produtos químicos como: ácido acético, formol,
álcool, entre outros. Para microscopia óptica os materiais são mergulhados

A coloração é um passo da
metodologia onde ocorrem
pesquisas fazendo com que
ocorram muitas técnicas de
coloração.

em parafina ou algumas outras resinas a fim de protegê-lo para o corte.
O corte, que pode variar de 1 a 6 micrômetros , ocorre num aparelho dito
micrótomo. A última etapa é a coloração que é feita para realçar certas
estruturas celulares.
Agora que você já estudou nos sites e buscou mais informações
sobre o tema faça o esquema em forma de tópicos sobre o uso do microscópio óptico e eletrônico. Anote essas informações em seu caderno elas
serão úteis na conclusão desta unidade.
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2.8 Partes do microscópio óptico

Veja a imagem de um
microscópio eletrônico no site:
http://www.incor.usp.br/
patologia/images/mepaint1.jpg

Figura 2.1 – Partes do microscópio
Fonte: http://www.williamsclass.com/Microscope%20use/Images/JPG%20
Images/MicroscopeLabeled.gif (Acesso em 09 out. 2008)

2.9 Tipos de microscópios ópticos
Na microscopia de luz, são conhecidos muitos tipos de aparelhos,
os quais apresentam sistemas de lentes e filtros que selecionam um ou outro tipo de luz para, assim, diversificar as imagens formadas. Esses tipos de
microscópios são enquadrados no que conhecemos como microscopias
especiais. As principais e mais conhecidas dessas microscopias são: contraste de fase, contraste interferencial, microscopia de polarização, campo
escuro, fluorescência e microscopia confocal a laser (CARVALHO; RECO PIMENTELI, 2001).
2.10 Microscopia eletrônica
Em razão do limite de detecção do microscópio óptico, a análise de
detalhes da estrutura celular requer o uso de técnicas microscópicas mais
potentes – por exemplo, a microscopia eletrônica, que foi desenvolvida na
década de 1930 e foi usada pela primeira vez para análises biológicas por
Albert Claude, Keith Porter e George Palade durante os anos de 1940 e
1950. O microscópio eletrônico pode alcançar uma resolução muito maior
que a obtida pelo microscópio óptico porque o comprimento de ondas dos
elétrons é menor que o da luz. O comprimento de onda dos elétrons pode
ser tão curto quanto 0,004 nm – cerca de 100.000 vezes menor que o com-

A microscopia eletrônica de
transmissão é utilizada para
estudo das estruturas celulares e
macromoléculas das células.

primento de luz visível.
Dois tipos de microscopia eletrônica – transmissão e varredura –
são amplamente utilizados para estudar células. Em princípio, a microscopia eletrônica de transmissão é similar à observação de células coradas
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com o microscópio de campo claro. As amostras são fixadas e coradas com
sais de metais pesados, que fornecem contraste pelos elétrons dispersados.
Um feixe de elétrons é passado através da amostra e focado para formar
uma imagem, são refletidos e contribuem para a imagem final, de maneira
que as áreas coradas da amostra aparecem escuras.
O segundo tipo de microscopia eletrônica, a microscopia eletrônica de varredura, é usado para dar uma imagem tridimensional das células. Na microscopia eletrônica de varredura, o feixe de elétrons não passa
através da amostra. Em vez disso, a superfície da célula é coberta com um
metal pesado, e um feixe de elétrons é usado para varrer a superfície da
amostra. O uso é geralmente restrito ao estudo de células inteiras em vez
de organelas subcelulares e macromoléculas (COOPER, 2001).
Para testar seus conhecimentos pesquise na internet o tema “tipos
de microscopia óptica”. A seguir faça um quadro comparativo entre estes
métodos. Busque informações nos sites recomendados para esta unidade
ou no site de pesquisa da internet Google.
2.11 Síntese da unidade
Nesta unidade você estudou o microscópio e suas partes. E pesquisou na internet sobre os vários tipos de microscopia eletrônica.
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UNIDADE 3 – MÉTODOS DE ESTUDO DA CÉLULA
Para compreender melhor a célula, é necessária a
compreensão geral dos métodos que foram desenvolvidos para o seu estudo.
H. F. Carvalho e S. M. Recco - Pimentelli

3.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer as formas de estudo das células.
3.2 Introdução
Neste capítulo vamos estudar alguns métodos de estudo das células que são citoquímica, imunocitoquímica, cromatografia, eletroforese,
radiografia, centrifugação e cultura de células.
3.3 Métodos de estudo histológicos e citológicos
As etapas para preparação do material para microscopia óptica
são fixação, inclusão, corte e coloração. Essas etapas são feitas tanto para
tecidos celulares como para células isoladas que podem ser de vegetais ou
animais.
3.4 Citoquímica
É a área da biologia celular e estrutural dedicada aos estudos dos
métodos de coloração, dos tecidos e constituintes celulares ou subcelulares.
Preocupa-se não somente com os princípios químicos das reações de coloração, como também com os procedimentos protocolares para obtenção de
preparados a serem avaliados aos microscópios. Muitos são os elementos
que podem ser estudados citoquimicamente, tanto para pesquisa científica
como para finalidade de diagnóstico patológico. Dentre eles, podemos citar
os ácidos nucléicos, os polissacarídeos, os lipídeos, as proteínas, alguns íons,
que se associam a complexos moleculares maiores, como os íons Ca+2 no
tecido ósseo, além de enzimas (CARVALHO; RECCO - PIMENTELI, 2001).
3.5 Imunocitoquímica
A imunocitoquímica utiliza a especificidade dos anticorpos na localização de moléculas ou de regiões de moléculas nas células ou tecidos.
A visualização dos anticorpos depende do acoplamento desses marcadores
detectáveis que podem ser de diferentes tipos, dependendo dos interesses
específicos e dos microscópios disponíveis para as análises. A imunocitoquímica consiste numa excelente ferramenta para estudos sobre a célula,
por garantir grande especificidade, associada à identificação das relações
estruturais entre a molécula de interesse e outros componentes e/ou compartimentos celulares.
Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente
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3.6 Cromatografia
A cromatografia constitui-se atualmente num conjunto de técnicas
de separação com forte caráter interdisciplinar. Em suas diferentes formas
(gasosa, líquida e com fluido supercrítico) tem encontrado aplicações em
A cromatografia, por exemplo,
é utilizada para estudar a
bioquímica da célula e análise de
fluidos biológicos

praticamente todas as áreas de conhecimento nas quais a análise qualitativa
e/ou quantitativa de espécies químicas deva ser realizada. Na sua execução
a cromatografia utiliza um gás, um líquido ou um fluido em estado supercrítico, dando origem aos denominados modos (às vezes referidos como técnicas) cromatográficas: Cromatografia Gasosa (CG), Cromatografia Líquida

Grave a respeito de
cromatografia e eletroforese.

(LC) e Cromatografia com Fluido Supercrítico (SFC) (LANÇAS, 2004).
3.7 Eletroforese
A eletroforese é um método relacionado à migração de partículas
carregadas em um determinado meio, sob a influência de uma diferença de

Busque mais informações na
apostila do Instituto de Química
da USP disponível na internet
no site:
http://www.iq.usp.br/disciplinas/
dbq/dnata/apostila/Parte%20
06.doc.
Após faça o estudo dirigido
desta unidade postado no AVEA.

potencial. O entendimento da interação entre a partícula carregada com o
meio onde ela está suspensa ou dissolvida e o comportamento deste sistema em face das condições elétricas empregadas permite uma avaliação
mais precisa do fenômeno migratório verificado.
Existem diferentes maneiras pelas quais uma determinada substância adquire carga. Uma delas é pela ionização, outra pela dissociação, ou
ainda pela associação com outras substâncias carregadas. O emprego da
eletroforese é mais notado no fracionamento e caracterização de aminoácidos, peptídeos, proteínas, incluindo lipo e glicoproteínas, nucleotídeos,
ácidos carboxílicos e outras substâncias de relevância biológica, que podem
apresentar cargas em função do pH do meio (GODINHO, 2001).
3.8 Radioautografia
A radioautografia pode ser aplicada como uma técnica citoquímica para a detecção de isótopos radioativos. Baseia-se na sensibilidade das
emulsões fotográficas às radiações ionizantes. Como não existem átomos

Por exemplo, desejando-se saber
quais as células de um tecido
estão sintetizando DNA, injetase num animal um precursor
desse ácido nucléico, a timina
radioativa marcada com trício
(H3). A timina será incorporada
apenas nos núcleos celulares que
estiverem sintetizando DNA.

radioativos nas células, pode-se seguir, pela radiografia, a incorporação e a
migração de compostos radioativos introduzidos nas células com finalidades experimentais (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000).
3.9 Centrifugação
As células podem ser rompidas de várias formas: ser submetidas
a choque osmótico e vibração ultra-sônica, ser forçadas a atravessar um
pequeno orifício ou maceradas. Esses procedimentos quebram muitas das
membranas da célula (incluindo as membranas plasmáticas e do retículo endoplasmático) em fragmentos que imediatamente se unem, formando vesículas fechadas. A suspensão de células é, portanto, reduzida a uma calda
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grossa (denominada homogenato ou extrato) contendo uma variedade de
partículas ligada à membrana, cada qual com tamanho, carga e densidade
distintas (ALBERTS, et al., 1997).
3.10 Cultura de células
A habilidade de estudar células depende grandemente de quão

Pesquise na Internet sobre os
tipos de centrifugação. Veja os
sites recomendados para esta
unidade.

facilmente elas podem ser cultivadas e manipuladas em laboratório. Apesar
de o processo ser tecnicamente mais difícil do que cultivar bactérias ou
leveduras, uma grande variedade de células animais e de plantas pode ser
cultivada e manipulada em cultura. Os sistemas de cultivo de células in vitro
têm permitido que os cientistas estudem o crescimento e a diferenciação
celular, bem como efetuem as manipulações genéticas necessárias para a
compreensão da estrutura e função dos genes.
As culturas de células animais são iniciadas pelo isolamento de células a partir de pedaços de tecidos, e, a seguir, as células são adicionadas
em placas de cultura contendo meio de cultura. Embriões e tumores são frequentemente usados como material de partida, já que eles contêm células
de crescimento rápido (COOPER, 2001).
A separação das células dos vegetais exige procedimentos diferentes. Inicialmente, é necessário submeter as células à ação da enzima
celulase, que digere a celulose, principal constituinte dessas paredes. A
destruição das paredes libera as células envoltas apenas pela membrana
plasmática que, nessa condição, são denominadas protoplastos. Os protoplastos podem ser cultivados em meios celulares adequados, de composição química definida. Depois de diversas divisões mitóticas, eles acabam
formando pequenos agregados de células indiferenciadas. Esses agregados
podem ser induzidos a originar plantas inteiramente novas, indicando que
as células vegetais são totipotentes, o que não acontece com as células

Essa propriedade das células
vegetais cultivadas, de dar
origem a um novo indivíduos
completo (planta), é inexistente
nas células animais e tem
sido utilizada na agricultura
(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000).

animais (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000).
3.11 Atividade de aprendizagem
Para uma melhor conclusão desta unidade realize o exercício de
avaliação que segue:
Vamos descobrir o que você já apreendeu sobre o conteúdo desta
unidade. Faça uma síntese de todos os métodos de estudo das células com
o auxílio dos sites que você buscou na internet e de seus apontamentos.
Faça um texto e envie-o este material pelo AVEA para o professor tutor.
3.12 Síntese da unidade
Nesta unidade foram apresentadas as várias formas em que uma
célula pode ser estudada.
Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente
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UNIDADE 4 – COMPARTIMENTALIZAÇÃO
CELULAR E QUÍMICA DA CÉLULA

Compartimentalização celular e
química da célula

Uma das características das células eucarióticas é que
as vias metabólicas estão compartimentalizadas em
várias organelas subcelulares.
Bracht

4.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer os componentes da compartimentalização e da química
celular.
4.2 Introdução
Neste capítulo vamos aprimorar nossos conhecimentos estudando
o compartimento celular e a química da célula. Verificaremos que a célula é
composta por muitos tipos de moléculas. Estude os tópicos desta unidade e
faça as pesquisas recomendadas. Não se esqueça de alimentar o seu banco
de imagens!
4.3 Química da célula
As moléculas que constituem as células dos seres vivos são formadas pelos mesmos átomos encontrados nos seres inanimados. Todavia, na
origem e evolução das células, alguns tipos de átomos foram selecionados
para a constituição de biomoléculas. Noventa e nove por cento da massa
das células dos seres vivos são formados por hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, enquanto nos seres inanimados da crosta terrestre, os
quatro elementos mais abundantes são oxigênio, silício, alumínio e sódio.
Excluindo-se a água, existe nas células predominância absoluta dos compos-

Pesquise sobre a química da
célula no site:
http://www.brasilescola.com/
biologia/quimica-celula.htm.
Após anote estas informações
nos seus apontamentos para a
realização da atividade no final
da unidade.

tos de carbono, extremamente raros na crosta da Terra. Portanto, a primeira
célula e as que evoluíram selecionaram os compostos de carbono (compostos orgânicos), cujas propriedades químicas são mais adequadas à vida.
Os componentes químicos da célula são classificados em inorgânicos (água e minerais) e orgânicos (ácidos nucleicos, carboidratos, lipídeos e
proteínas). Deste total, 75 a 85% correspondem à água, 2 a 3% sais inorgânicos e o restante são compostos orgânicos, que representam as moléculas
da vida. Grande parte das estruturas celulares contêm lipídeos e moléculas
grandes denominadas macromoléculas ou polímeros, formados a partir de
monômeros ou unidades integradas (micromoléculas), que se prendem entre si por ligações covalentes.

Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente

Biomoléculas são
frequentemente compostas por
apenas seis elementos: carbono,
hidrogênio, oxigênio, nitrogênio,
enxofre e fósforo (JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2000).
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4.4 Água
A molécula da água é morfológica e eletricamente assimétrica. Os
dois átomos de hidrogênio formam com o oxigênio um ângulo que, em
média, é estimado em 104,9°. Portanto, apesar de ser representada pela
fórmula H-O-H, a molécula de água não é um bastão reto. Por outro lado,

No estudo da bioquímica da
célula este tópico vai ser mais
bem desenvolvido.

devido à forte atração exercida pelo núcleo do oxigênio sobre os elétrons,
essa molécula é relativamente positiva, no lado dos dois H+, e negativa no
lado do oxigênio, isto é, a molécula da água é um dipolo. Por sua natureza dipolar, a água é um dos melhores solventes conhecidos (JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2000).
4.5 Carboidratos
Os açúcares são moléculas de alimento da célula. Os açúcares mais
simples – os monossacarídeos – são compostos com a fórmula geral (CH2O)n
onde n pode vaiar de 3 a 7. A glicose, por exemplo, possui a fórmula C6H12O6.
Os açúcares podem existir na forma de anel ou na forma de cadeia aberta.
Na sua forma de cadeia aberta, eles possuem um número de grupos hidroxila e/ou um grupo aldeído (H>C=O) ou uma cetona (> C=O). Tanto o grupo
aldeído como a cetona possui uma função importante (ALBERTS, 1997).
4.6 Lipídeos
Os lipídeos têm três funções principais nas células: primeira – eles

Marque na memória
carboidratos e lipídeos.

proveem uma importante forma de armazenamento de energia; segunda
e de grande importância em biologia celular – os lipídeos são os principais
componentes das membranas celulares; terceira – os lipídeos têm papel
importante na sinalização celular, como hormônios esteroides (por exemplo,
estrogênio e testosterona) e como moléculas mensageiras que transmitem
sinais de receptores de superfície da célula para alvos dentro da célula. Os
ácidos graxos insaturados contêm uma ou mais ligações duplas entre os
átomos de carbono; nos ácidos graxos saturados, todos os átomos de carbono estão ligados ao número máximo de átomos de hidrogênio. Os ácidos
graxos são armazenados na forma de triacilglicerois, ou gorduras, que consistem em três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol (COOPER,
2001).
4.7 Proteínas e aminoácidos

Na ligação peptídica ocorre a
perda de uma molécula de água.

Os aminoácidos comuns variam quimicamente, mas todos apresentam um grupo ácido carboxílico e um grupo amino, ambos ligados a um
simples átomo de carbono (denominado carbono α). Eles servem como subunidades na síntese de proteínas, as quais são longos polímeros lineares
de aminoácidos unidos da cabeça à cauda por ligações peptídicas entre
o grupo carboxílico de um e o grupo amino de outro. Embora existam mui-
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tos aminoácidos possíveis, somente 20 são comuns em proteínas, cada um
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com uma cadeia lateral diferente, ligada ao átomo do carbono-α (ALBERT
et al, 1997).
As proteínas podem ser classificadas em duas categorias: as proteínas simples, cujas moléculas são formadas exclusivamente por aminoácidos, e as proteínas conjugadas, que se caracterizam pela presença, em
suas moléculas, de uma parte não-proteica denominada grupo prostético.

As proteínas ainda podem ter
4 arranjos moleculares ditos
estrutura primária, secundária,
terciária e quaternária

Entre as proteínas conjugadas podemos mencionar os seguintes exemplos:
nucleoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas, fosfoproteínas, hemeproteínas, flavoproteínas e metaloproteínas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000).
4.8 Ácidos nucleicos
Os precursores dos ácidos nucleicos são compostos de açúcares
de cinco carbonos fosforilados ligados a bases de ácidos nucleicos. Os nucleotídeos podem ser sintetizados a partir dos carboidratos e aminoácidos;
eles também podem ser obtidos de fontes alimentares ou ser reutilizados
após a quebra dos ácidos nucleicos. O ponto de partida para a biossíntese
dos nucleotídeos é o açúcar fosforilado ribose-5-fosfato, que é gerado da
glicose-6-fosfato. Vias divergentes levam então à síntese dos ribonucleotí-

Glicose-6-fosfato será estudada
na aula de bioquímica. Veja sua
imagem no site:
http://www.ucs.br/ccet/defq/
naeq/material_didatico/textos_
interativos_03/glicose_glicose6p.
gif

deos purina e pirimidina, que são precursores imediatos para a síntese de
RNA. Esses ribonucleotídeos são convertidos para desoxirribonucleotídeos
que servem como blocos de construção monoméricos do DNA.
4.9 Atividades de aprendizagem
1. Finalize esta unidade com uma visita aos sites recomendados para
esta unidade e outros possíveis que você venha a pesquisar na
internet.
2. Alimente seu banco de imagens com figuras das estruturas da
água, carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucleicos.
3. Crie um texto sobre química da célula, incluindo água, carboidratos, lipídeos e proteínas e envie ao professor tutor no AVEA.
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UNIDADE 5 – TIPOS, DIFERENCIAÇÃO E
ESTRUTURAS CELULARES

Tipos, diferenciação e estruturas
celulares

Histologia é a parte da Biologia que estuda os tecidos. Os tecidos são diferentes entre si.
Karin Tallini

5.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer os tipos de tecidos animais e vegetais.
5.2 Introdução
Esta unidade é muito especial. Nela estudaremos os tecidos, a diferenciação celular, as estruturas celulares, histologia animal e vegetal. Leia
atentamente os tópicos desta unidade e pesquise mais informações sobre
os tecidos no roteiro de estudo; lá você vai encontrar sites que o ajudarão
nesta pesquisa.
5.3 Tipos de células
Tecido é um grupo de células que apresentam a mesma função
própria. Os tecidos do corpo dos animais vertebrados, que, por sua vez,
são formados por células especializadas, desempenham variadas funções.
O corpo dos animais pluricelulares, exceto espongiários, é constituído por
células agrupadas e organizadas, formando os tecidos. Precisa-se de requisito para se ter um tecido que seja composto de um grupo de células, que
deverão apresentar a mesma função.
5.4 Diferenciação celular
Os seres vivos multicelulares são compostos por diferentes populações de células, cada uma delas especializada em um conjunto de atividades. As diferentes células do organismo permitem que vários órgãos e tecidos desempenhem funções distintas e integradas. Um organismo animal
pode apresentar, por exemplo, células alongadas, arredondadas, colunares
ou com diferentes tipos de prolongamentos. A forma dessas células está
intimamente relacionada à função que desempenham nos seus respecti-

O processo que faz com
que, a partir de uma única
célula indiferenciada, sejam
produzidas populações
celulares distintas com
funções específicas é conhecido
como diferenciação celular.

vos tecidos. Embora mostrem uma grande diversidade do ponto de vista
morfológico e funcional, todas as células animais derivam de um único tipo
celular: o ovo ou zigoto. Como consequência disso, todas as células do indivíduo apresentam o mesmo genoma, embora possam diferir em atividade e
em funcionalidade (CARVALHO; RECCO - PIMENTELI, 2001).
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5.5 Estruturas celulares
As principais organelas celulares são: a mitocôndria – é o local
onde ocorre a respiração celular; os ribossomos – são responsáveis pela
síntese de proteínas; o complexo de Golgi – é o local onde ocorre o armazenamento e a secreção de diversas substâncias; o retículo endoplasmático liso – é onde se dá o transporte de substâncias e a produção de
muitos hormônios; o retículo endoplasmático rugoso – onde ocorre o
transporte de substâncias e síntese de proteínas; o centríolo – atua na divi-

Pesquise mais detalhes nos
seguintes sites:
http://professores.
unisanta.br/maramagenta/
meristemastecidos.asp
http://www.cynara.com.br/
histologia.htm#hisstvegeral

são celular; os lisossomos – são responsáveis pela digestão intracelular.

5.6 Histologia vegetal
As células meristemáticas não são especializadas, mas contêm
elementos para a edificação das células diferenciadas. Os meristemas originam tecidos primários, através de divisões anticlinais e periclinais de células
denominadas iniciais. As novas células são chamadas de derivadas. Tipos:
meristemas apicais (tecidos primários originados dos meristemas apicais:
protoderme, procâmbio e meristema fundamental), câmbio vascular, felogênio, parênquima, sistema de revestimento.
5.7 Histologia animal
As células que formam os corpos de animais são especializadas e
é a partir de difrentes tipos de células que se constituem os diversos tipos
de tecidos.
5.7.1 Tecido epitelial
Os epitélios são constituídos por células geralmente poliédricas,
justapostas, entre as quais se encontra pouca substância intercelular. Os
tecidos epiteliais têm como funções principais: 1. revestimento de superfícies, por exemplo: epiderme e epitélio do ovário; 2. revestimento e
absorção, por exemplo: epitélio do intestino; 3. secreção observável nas
várias glândulas; e 4. função sensorial desempenhada pelos neuroepité-

As células do tecido conjuntivo
são as seguintes: fibroblasto
– produz material intracelular;
macrófago – é responsável
pela defesa do organismo;
plasmócitos – fabricam de
anticorpos; adipócitos – onde
ocorre o armazenamento
de gordura; mastócitos –
apresentam como função
elaborar a histamina, substância
que envolve reações alérgicas e
inflamatórias, e a heparina.

elasticidade. Pode ser especializado em armazenar gordura, que é utilizada
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lios (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1985).
5.7.2 Tecido conjuntivo
Este tecido foi assim denominado porque une os tecidos, servindo,
além da conexão, para sustentação, preenchimento e transporte de gases, nutrientes, catabólitos e hormônios. A composição diferenciada da sua
matriz extracelular faz com que absorva impacto, resista à tração ou tenha

na produção de energia ou calor, ou armazenar íons como o Ca+2, impor-
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tante em vários processos metabólicos. É ,ainda, responsável pela defesa do
organismo, pela coagulação sanguínea e pela cicatrização. Como os demais
tecidos, o tecido conjuntivo é composto por células e por matriz extracelular
(MONTANARI, 2006).
5.7.2.1 Tecido conjuntivo frouxo
Apresenta abundância de células: células mesenquimais, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, leucócitos e células adiposas,
e riqueza em matriz extracelular: fibras colágenas, elásticas, reticulares e
substância fundamental. Não há predomínio de qualquer dos componentes
ou há predomínio de células. As fibras dispõem-se frouxamente, de maneira
que o tecido fica flexível.
5.7.3. Tecido nervoso
O tecido nervoso encontra-se distribuído pelo organismo, mas está
interligado, resultando no sistema nervoso. Forma órgãos como o encéfalo

Visualize os tipos celulares no
site:
http://www.cynara.com.br/
histologia.htm.
Após anote em seus
apontamentos as informações
principais; elas serão úteis na
conclusão da unidade.

e a medula espinhal, que compõem o sistema nervoso central (SNC), e
o tecido nervoso localizado, além do sistema nervoso central, denominado
sistema nervoso periférico (SNP). Este é constituído por aglomerados de
neurônios, os gânglios nervosos, e por feixes de prolongamentos dos neurônios, os nervos.
O tecido nervoso recebe informações do meio através dos sentidos (visão, audição, olfato, gosto e tato) e do meio (como temperatura,
estiramento e níveis de substâncias), processa essas informações e elabora
uma resposta que pode resultar em ações, como, por exemplo, a contração
muscular e a secreção de glândulas; em sensações, como dor e prazer, ou

O Tecido Conjuntivo Especial
é constituído pelas fibras
elásticas, secretadas pelos
fibroblastos. Ex: ligamentos
amarelos da coluna vertebral,
no ligamento da nuca na
região posterior do pescoço, no
ligamento suspensor do pênis e
nas artérias de grande calibre,
como a aorta (MONTANARI, T.,
2006).

em informações cognitivas, como o pensamento, o aprendizado e a criatividade. Ele ainda é capaz de armazenar essas informações para uso posterior:
é a memória (MONTANARI, 2006).
5.7.4 Tecido muscular
Permite o movimento, pelo organismo, de substâncias e líquidos,
como o alimento, o sangue e a linfa. O tecido muscular é composto por
células e pela matriz extracelular (MONTANARI, 2006).
5.8 Atividades de aprendizagem
1. Alimente seu banco de imagens com figuras dos vários tecidos
animais e vegetais, com o auxílio dos sites recomendados para
esta unidade.
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Tipos, diferenciação e estruturas
celulares

2. Busque seus apontamentos sobre os tipos celulares e finalize esta
unidade fazendo um quadro comparativo dos diferentes tipos de
tecidos. Envie-o ao professor tutor por meio do ambiente virtual
AVEA.
5.9 Síntese da unidade
Nesta unidade você estudou os vários tipos de tecidos vegetais e
animais. Neste capítulo foi fundamental a busca de imagens, pois com essas
você pode perceber o quanto os tecidos são diferentes entre si.
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UNIDADE 6 – ORGANELAS CELULARES,
MITOSE, MEIOSE, CITOESQUELETO E MATRIZ
EXTRACELULAR

Organelas
celulares,
mitose, meiose,
citoesqueleto e
matriz extracelular

As organelas têm funções específicas. Uma célula eucariótica típica tem um núcleo com uma membrana
nuclear. A mitocôndria (organela respiratória) e um
sistema interno de membranas conhecido como retículo endoplasmático, também são comuns a todas
as células eucarióticas. As reações de oxidação que
produzem energia ocorrem na mitocôndria eucariótica. Nos procariotos, reações semelhantes ocorrem na
membrana plasmática.
M. K. Campbell

6.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer as organelas, o citoesqueleto e a matriz extracelular.
6.2 Introdução
Nesta unidade você vai estudar as organelas. Para maior compreensão destes conteúdos é importante você ler atentamente a unidade e executar as propostas de estudo. Se necessário, leia novamente a unidade anterior que abordou assuntos relacionados à química celular. Pesquise mais
informações no roteiro de estudos e alimente o banco de imagens. Após
trabalhar com as unidades 4, 5 e 6, você estará capacitado a compreender

O citosol constitui o verdadeiro
meio interno da célula. Contém
os filamentos do citoesqueleto,
os ribossomas – nos quais ocorre
a síntese protéica – e diversas
classes de moléculas vinculadas
com numerosas atividades
metabólicas.

muitas das estruturas e funções celulares.
6.3 Citoplasma
O citoplasma refere-se à parte da célula fora do núcleo, e o citosol
é a parte solúvel da célula que se localiza do lado externo das organelas

Memorize citoplasma e RE

envoltas por membranas (CAMPBELL; FARREL, 2007).

6.4 Retículo endoplasmático
O retículo endoplasmático (RE) é uma extensa rede de membranas
intracelulares. Estende-se a partir da membrana nuclear por todo o citoplasma.
Ele funciona não somente no processamento e transporte de proteínas, mas
também na síntese de lipídeos. As proteínas são transportadas em pequenas
vesículas, a partir do retículo endoplasmático até o complexo de Golgi, onde
são transportadas e organizadas para o transporte e destino final (COOPER,
2001).
O RE ocorre em duas formas: a rugosa e a lisa. O RE rugoso está recoberto de ribossomos ligados à membrana. Os ribossomos, que também podem
Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente
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ser encontrados livres no citosol, são os sítios de síntese proteica em todos os
organismos. O RE liso não tem ribossomos ligados a ele. (CAMPBELL; FARREL,
2007).
6.5. Complexo de Golgi
O aparelho de Golgi consiste em pilhas organizadas de compartimentos em forma de discos denominadas cisternas de Golgi. Estas recebem
lipídeos e proteínas do RE e os direcionam para uma variedade de destinos,
usualmente provocando-lhes modificações covalentes durante o processo
(ALBERTS, et al., 1997).

Assista à apresentação em
Power Point da Unidade
6 - postada no AVEA. Tire
suas dúvidas no chat e ajude
a responder as dúvidas dos
colegas no fórum.

6.6 Ribossomos
Em uma célula procariótica, o citosol (parte solúvel da célula fora
da região nuclear) frequentemente apresenta uma aparência levemente
granular, por causa da presença de ribossomos. Como estes consistem em
RNA e proteínas, são também chamados de partículas de ribonucleoproteínas; eles são os sítios de síntese protéica em todos os organismos. A presença de ribossomos é a principal característica visível do citosol procariótico
(organelas envoltas por membranas) (CAMPBELL; FARREL, 2007).
6.7 Lisossomo
Os lisossomos são organelas envoltas por membranas que contêm
uma variedade de enzimas capazes de hidrolisar todos os tipos de polímeros biológicos – proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídeos. Os
lisossomos funcionam como um sistema digestivo da célula, servindo tanto
para degradar material captado do exterior da célula como para digerir
componentes obsoletos da própria célula. Os lisossomos contêm cerca de
50 enzimas degradativas diferentes que podem hidrolisar proteínas, DNA,
RNA, polissacarídeos e lipídeos (COOPER, 2001).
6.8 Mitocôndria
A principal função das mitocôndrias é liberar energia gradualmente das moléculas de ácidos graxos e glicose, proveniente dos alimentos,
produzindo calor e moléculas de ATP (adenosina-trifosfato). A energia armazenada no ATP é usada pelas células para realizar suas diversas atividades, como movimentação, secreção e multiplicação (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000).

Veja as figuras 6.1 e 6.2, que
mostram o mecanismo de
mitose e meiose, no banco de
imagens.

6.9 Divisão celular
A presença do núcleo é a principal característica que distingue uma
célula eucarionte de uma procarionte. A maior parte da informação gené-
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tica da célula está acumulada no DNA do núcleo, existindo apenas uma
pequena porção fora dele, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Além de
conter a informação genética da célula, o núcleo controla o metabolismo
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celular através da transcrição do DNA nos diferentes tipos de RNA. Os RNAs
são traduzidos em proteínas, os efetores finais da informação genética. O
ciclo de vida da célula é dividido em duas fases principais; a mitose e a interfase. Na mitose ocorre a divisão da célula. A interfase é o período entre
duas divisões.
6.10 Citoesqueleto
Os principais elementos do citoesqueleto são os microtúbulos,
filamentos de actina, filamentos de miosina, filamentos intermediários e macromoléculas proteicas diversas. Esses elementos estruturais
constituem um conjunto dinâmico que assume aspectos diferentes de acordo com o tipo celular e com as necessidades da célula (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000).
Os microtúbulos são estruturas tubulares rígidas de uns 25 nm de
diâmetro. Nascem de uma estrutura chamada centrossoma, na qual estão
os centríolos. Junto com os filamentos de actina são responsáveis pelo deslocamento das organelas pelo citoplasma.
Os centríolos são estruturas cilíndricas que medem aproximadamente 0,2 μm X 0,4 μm e suas paredes são formadas por microtúbulos. Em
geral são duplos e suas duas unidades estão dispostas perpendicularmente
umas às outras (DE ROBERTIS; HIB, 2001).
6.11 Matriz extracelular
A matriz extracelular (MEC) corresponde aos complexos macromoleculares relativamente estáveis, formados por moléculas de diferentes naturezas que são produzidas, exportadas e complexadas pelas células, modulando a estrutura, fisiologia e biomecânica dos tecidos. A matriz extracelular
é especialmente abundante nos tecidos conjuntivos, mas apresenta papel
fundamental também nos demais tecidos. Modernamente, a MEC pode ser
dividida em três componentes principais: componentes fibrilares, os componentes não fibrilares e as microfibras. Os componentes fibrilares são representados pelos colágenos fibrilares e pelas fibras elásticas. Os componentes
não fibrilares correspondem aos proteoglicanos e ao grande grupo das glicoproteínas não-colagênicas. Já as microfibrilas da matriz extracelular são
formadas pelo colágeno tipo IV e pelas microfibrilas associadas à elastina,
sendo que as primeiras pertencem à superfamília dos colágenos e as últimas
Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente

As proteínas colagênicas são os
constituintes mais abundantes
da matriz extracelular da
maioria dos tecidos. Existem 24
tipos de colágeno, e cada um
deles apresenta características
próprias, tanto em sua natureza
química como no padrão de
organização estrutural. Alguns
tipos de colágenos agregam-se
formando fibrilas, fibras e feixes.
O colágeno constitui cerca de
80 a 90% da massa dos tendões
(CARVALHO; RECCO-PIMENTELI,
2001).
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formam, com a elastina, o sistema elástico.
6.12 Atividades de aprendizagem
1. Agora, como exercício, faça a atividade recomendada para esta
unidade, descrita no roteiro de estudos, isto é, veja os sites recomendados para a unidade.
2. Estude a mitose e meiose.
3. Faça um texto comparativo da mitose e meiose com as imagens e
envie para o professor tutor no ambiente virtual AVEA.
6.13 Síntese da Unidade
Você estudou as organelas, matriz extracelular e citoesqueleto.
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Biomembranas

UNIDADE 7 – BIOMEMBRANAS: ESTRUTURA,
FLUIDEZ, PERMEABILIDADE, TRANSPORTE,
RECEPTORES, ESPECIALIZAÇÕES E PATOLOGIAS
As biomembranas tornam possível a compartimentalização das atividades metabólicas, através da segregação de enzimas e de outros componentes nas diferentes organelas membranosas presentes na célula.
H. F. Carvalho e S. M. Recco-Pimenteli

7.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer as propriedades das biomembranas.
7.2 Introdução
Nesta unidade iremos estudar as biomembranas, sua estrutura,
fluidez, permeabilidade, transporte, receptores, especializações e patologias. Será muito importante a compreensão desses tópicos para estudar a

Assista ao Power Point da
Unidade 7 postado no AVEA.

unidade 8.
7.3 Biomembranas e estrutura
As biomembranas são estruturas laminares organizadas, compostas principalmente de lipídeos e proteínas que definem os limites entre as
células e o ambiente extracelular. Elas formam barreiras de permeabilidade
seletiva, que regulam a composição molecular e iônica do meio intracelular.
As biomembranas possuem muitas enzimas e sistemas de transporte importantes. Alguns tipos especializados de membranas geram gradientes iônicos
que podem ser utilizados para sintetizar ATP ou para produzir e transmitir
sinais elétricos. Além disso, na superfície externa das células, estão localizados muitos sítios receptores ou de reconhecimento, que podem interagir
com outras moléculas ou mesmo com outras células (CARVALHO; RECCOPIMENTELI, 2001).
Os lipídeos fundamentais das membranas biológicas são os fosfolipídeos de diferentes tipos e o colesterol (Figura 7.2b). Os fosfolipídeos têm
uma natureza anfipática. São moléculas que possuem uma cabeça polar ou
hidrofílica e longas cadeias de hidrocarbonetos apolares ou hidrofóbicas.

Figura 7.2b – Membrana e Fosfolipídeos
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Cell_membrane_detailed_diagram.svg/877px-Cell_membrane_detailed_diagram.svg.png (Acesso
em 09 out. 2008)
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Visualize as figuras 7.1 e 7.2a no
banco de imagens do AVEA.

Quando os fosfolipídios são
colocados entre um óleo e
uma solução aquosa, formam
uma camada de moléculas
de espessura (monocamada),
onde todas as cabeças polares
estão orientadas para a solução
aquosa e os ácidos graxos
se afastam desta, de modo
que os fosfolipídios ficam
perpendiculares ao plano de
interface água/óleo. Ainda
mais, se os fosfolipídios são
“empurrados” para o interior da
substância aquosa, formamse pequenas vesículas com as
cabeças dos fosfolipídios na
periferia, em contato com o
meio.
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Visite o site http://www.guia.heu.nom.br/membrana_da_celula.
htm e faça um texto (uma página em formato times new roman 12, espaço
1,5). Envie para o professor tutor pelo ambiente AVEA.
7.4 Fluidez, permeabilidade e transporte
A membrana plasmática não é uma estrutura estática; os lipídios
Fixe a propriedade de
permeabilidade e transporte; é
importante para entender como
ocorre a bioquímica celular.

movem-se proporcionando uma fluidez à membrana. Os lipídios podem girar
em torno de seu próprio eixo, podem difundir-se lateralmente na monocamada, migrar de uma monocamada para outra (flip-flop) que acontece raramente, e fazer movimentos de flexão por causa das cadeias de hidrocarbonetos. A fluidez da membrana plasmática depende também da temperatura
e da quantidade de colesterol, pois, quanto maior a temperatura e maior
quantidade de colesterol, a membrana é menos fluida (Fonte: http://www.
ufmt.br/bionet/conteudos/15.09.04/est_comp.htm.) A permeabilidade é a
propriedade de a membrana celular permitir a passagem de substâncias do
meio celular para o meio externo ou vice-versa. A membrana celular apresenta permeabilidade seletiva. Muitas das substâncias (gases, íons, açúcares,
etc.) dissolvidas em nosso compartimento intracelular ou extracelular podem
atravessar a membrana celular e passar de um compartimento a outro.
7.5 Transporte passivo, difusão facilitada e transporte ativo
O transporte é realizado por meio de componentes da bicamada

Na difusão simples, uma
molécula se move diretamente
através da membrana sem
interagir com nenhuma outra
molécula. Pequenas moléculas
sem carga, com O2, N2, H2
e CO2, podem atravessar a
membrana por difusão simples.
A velocidade do movimento
através da membrana é
controlada apenas pela diferença
de concentração ao longo da
membrana (CAMPBELL; FARREL,
2007).

lipídica ou por meio de estruturas especiais, formadas por proteínas transmembrana organizadas para a passagem de solutos. Tais estruturas são de
dois tipos: os canais iônicos e as permeases, chamadas também de transportadores (em inglês, carriers). O transporte passivo através da bicamada
lipídica é denominado de difusão simples, e aquele realizado através dos
canais iônicos e das permeases recebe o nome de difusão facilitada. O
transporte ativo ocorre exclusivamente através de permeases. (DE ROBERTIS; HIB, 2001).
A difusão facilitada de moléculas maiores (especialmente polares)
e íons não pode atravessar uma membrana via difusão simples. O processo de movimentação passiva de uma molécula através de uma membrana
utilizando uma proteína transportadora, à qual as moléculas se ligam, é
chamado difusão facilitada (CAMPBELL; FARREL, 2007). No transporte
ativo há consumo de energia fornecida por ATP (Adenosina Trifosfato), e a
substância pode ser transportada de um local de baixa concentração para
outro de alta concentração. Portanto, o soluto na difusão ativa é transportado contra um gradiente, que pode ser um gradiente químico, no caso
de solutos não eletrólitos, ou então um gradiente elétrico químico, quando
o soluto é ionizado (CAMPBELL; FARREK, 2007).
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7.6 Receptores
A sinalização celular é feita por grande variedade de moléculas,
que são denominadas genericamente ligantes. Alguns desses ligantes são
moléculas lipossolúveis que, portanto, atravessam as membranas. Outros
tipos de ligantes, como polipeptídeos e pequenas moléculas polares, não
são capazes de atravessar diretamente a bicamada lipídica. Estas moléculas
necessitam então interagir com proteínas presentes na biomembrana. Essas proteínas especializadas, que reconhecem ligantes de forma específica,
são denominadas receptores. Uma vez que os receptores de membrana
são proteínas intrínsecas, eles apresentam três domínios estruturais distintos: um domínio extracelular, capaz de reconhecer os diferentes ligantes;
um domínio transmembrana, composto por aminoácidos hidrofóbicos; e
um domínio citoplasmático, que a maioria das vezes executa uma função
sinalizadora para o interior celular, liberando um segundo mensageiro
(CARVALHO; RECCO-PIMENTELI 2001).
7.7 Especializações
Microvilosidades: O exemplo mais característico de associação
entre as projeções da superfície celular e os filamentos de actina são as
microvilosidades, que são projeções da membrana plasmática com forma
de dedos, que aparecem abundantemente em células que estão envolvidas
com processos de absorção, como as células epiteliais que recobrem os
intestinos (COOPER, 2001).
Bainha de Mielina: corresponde a expansões da membrana plasmática das células de Schwann que se enrolam ao redor de alguns tipos de
axônios. A função principal da bainha de mielina é garantir um isolamento
elétrico do axônio, que contribui para aumentar a velocidade de propagação do impulso nervoso (CARVALHO; RECCO PIMENTELI 2001).

Essas 4 formas serão
desenvolvidas no decorrer do
curso. Busque mais informações
através de sites sugeridos
para esta unidade e faça seus
apontamentos em seu caderno.

Um exemplo de segundo
mensageiro é o AMPc
(Adenosina monofosfato cíclica),
uma molécula importante na
transmissão intracelular de sinais.

Os Estereocílios são mais
longos e mais finos que
as microvilosidades e não
apresentam o feixe de actina
característico destas últimas.

7.8 Patologias
Uma vez que a superfície das biomembranas está intimamente ligada com a fisiologia celular, fica evidente que alterações em sua composição e estrutura levam a diferentes tipos de patologias, como por exemplo, à
criação de células de tumores.
7.9 Atividade de aprendizagem
1. Avalie seus conhecimentos buscando figuras dos temas abordados
nesta unidade e alimente seu banco de imagens.
2. A seguir faça um esquema em seu caderno sobre os tópicos abordados nesta unidade; isto fará com que você fixe os conteúdos
abordados.
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UNIDADE 8 – BIOQUÍMICA GERAL DA CÉLULA
A bioquímica é o estudo da composição molecular das
células vivas, das reações químicas que os componentes biológicos sofrem e da regulação destas reações.
R. Roskoski Jr.

8.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer formas de metabolismo celular animal e vegetal.
8.2 Introdução
Nas últimas unidades estudamos como é a estrutura celular, suas organelas e os diversos tipos de tecidos. Nesta unidade começaremos a abordar os
conceitos de bioquímica, metabolismo da célula e principais rotas bioquímicas.

Assista à apresentação da
Unidade 8 em Power Point –
postada no AVEA. Entre no chat
e tire suas dúvidas.

8.3 Conceitos de metabolismo celular
Metabolismo celular é o conjunto de transformações químicas que
ocorrem dentro da célula (citoplasma e suas organelas). No metabolismo de
carboidratos, as células não utilizam diretamente a energia da glicose, a qual
precisa ser oxidada por várias etapas (vias metabólicas) e a energia dessa oxidação leva à produção de moléculas de ATP. A energia química do ATP é que será
diretamente utilizada pelos processos que requerem energia (KATTAH, 2007).

Busque no banco de imagens
a figura 8.1. Ela apresenta uma
molécula de glicose.

Figura 8.1 - Estágios do metabolismo
Fonte: http://www.icb.ufmg.br/prodabi/grupof/int.html (Acesso em 25 set. 2008)
Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente
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Busque no banco de imagens as figuras 8.2 e 8.5 e descreva-as
num breve texto. A seguir vamos discutir estes tópicos em chat no AVEA.
8.4 Ciclo de Krebs
O piruvato proveniente da glicose origina o radical acetil presente
Veja no banco de imagens a
figura 8.3, que mostra molécula
de piruvato, e a 8.4, as etapas
do ciclo de Krebs.

na acetil-CoA mitocondrial. Além da glicose, vários aminoácidos produzem piruvato e, portanto, acetil-CoA, ao serem degradados. Outros aminoácidos e os ácidos graxos também produzem acetil-CoA sem a formação
intermediária de piruvato. O acetil-CoA constitui-se, portanto, o ponto de
convergência do metabolismo degradativo de carboidratos, aminoácidos
e ácidos graxos. Completando o catabolismo destes compostos, o acetilCoA, qualquer que seja sua proveniência, será totalmente oxidado a CO2
pelo ciclo de Krebs, com a concomitante produção de coenzimas reduzidas.
Paralelamente a esta oxidação, o ciclo de Krebs produz um grande número
de compostos utilizados como precursores para biossínteses (MARZZOCO,
1999).
8.5 Cadeia respiratória
As moléculas ricas em energia, como a glicose ou os ácidos graxos,

Olhe o vídeo: Cadeia
Respiratória e Síntese de ATP na
página da internet:
http://www.youtube.com/wat
ch?v=VARFQL4veQ0&feature=
related
A seguir faça um esquema da
cadeia respiratória e envie para
o professor tutor pelo AVEA.

são metabolizadas por uma série de reações de oxidação, produzindo finalmente CO2 e água. Os intermediários metabólicos destas reações doam elétrons para coenzimas especializadas, a nicotinamida adenina dinucleotídeo
(NAD+) e flavina adenina dinucleotídeo (FAD), para formar coenzimas reduzidas ricas em energia, NADH e FADH2. Essas coenzimas reduzidas podem,
por sua vez, doar cada uma um par de elétrons a um conjunto especializado de transportadores de elétrons, coletivamente denominados cadeia de
transporte de elétrons. À medida que os elétrons atravessam a cadeia de
transporte de elétrons, perdem muito de sua energia livre. Parte dessa
energia pode ser capturada e armazenada pela produção de ATP a partir
do ADP e fosfato inorgânico (Pi). Esse processo é denominado fosforilação
oxidativa. O restante da energia livre não é capturada com ATP; é liberada
como forma de calor (CHAMPE; HARVEY 1996).
8.6 Fosforilação oxidativa
O NADH e o FADH2, formados na glicólise, na oxidação dos ácidos

A fosforilação oxidativa é o
processo pelo qual se forma ATP
quando se transferem elétrons do
NADH ou do FADH2 para o O2,
por uma série de transportadores
de elétrons. Esta é a fonte
principal de ATP em organismos
aeróbios (STRYER, 1996).
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graxos e no ciclo de Krebs, são moléculas ricas em energia porque cada
uma delas contém um par de elétrons com alto potencial de transferência.
Quando esses elétrons são doados ao oxigênio molecular, libera-se uma
grande quantidade de energia livre, que pode ser utilizada para gerar ATP
(STRYER, 1996).
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8.7 Fermentação
É um processo utilizado pelas bactérias para obter energia através
da oxidação incompleta da glicose, sem usar oxigênio livre. Essas bactérias
são chamadas de bactérias anaeróbicas estritas ou obrigatórias. Por exemplo, as bactérias conhecidas como lactobacilos, utilizadas na produção de
iogurte, produzem no final ácido láctico, originando a chamada fermentação láctica. Alguns fungos também podem realizar este processo para a
fabricação de cerveja e de pão, e podem ser chamados de anaeróbicos facultativos; e a fermentação produz álcool, sendo chamada de fermentação

Busque no banco de imagens as
figuras 8.6 e 8.7 que se referem,
respectivamente, à fermentação
láctica e à alcoólica.

alcoólica. Neste processo o piruvato e os elétrons de NADH permanecem
no citosol. O piruvato é convertido em produtos que são excretados pela
célula, como por exemplo, o etanol e CO2; e o NADH doa os seus elétrons
e é convertido novamente em NAD+, que é importante para as reações de
glicólise.
Fermentação láctica no músculo: Quando fazemos um esforço
muscular intenso, a quantidade de oxigênio que chega nos músculo não é
suficiente para fornecer toda a energia necessária para a atividade desenvolvida. Então as células musculares passam a realizar fermentação láctica, e
o ácido láctico acumula-se no interior da fibra produzindo dores, cansaço e
cãibras. Depois, uma parte desse ácido é conduzida pela corrente sanguínea
ao fígado onde é convertido em ácido pirúvico.
8.8 Fotossíntese
Os cloroplastos são ricos em clorofila e são responsáveis pela fotossíntese. O seu número é variável de célula para célula. Apresentam duas
membranas, uma externa (lisa) e uma interna (pregueada, formando lamelas). Possuem DNA e são capazes de auto-reprodução. A fotossíntese é o

Busque no banco de imagens
a figura 8.8 que trata da
fotossíntese.

fenômeno pelo qual os organismos clorofilados retêm a energia da luz e a
utilizam na reação entre o CO2 e a água para a obtenção de glicose (matéria
orgânica), com liberação de O2 para o meio.
8.9 Atividades de aprendizagem
1. Agora que você alimentou seu banco de imagens para todas as
unidades citadas, organize-o, coloque um título para cada imagem e envie-o para o professor tutor pelo AVEA.
2. Para concluir esta unidade, veja os vídeos e sites que são recomendados, faça uma conclusão sobre a unidade por meio de um texto
que aborde a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.
Envie ao professor pelo AVEA.

Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente

55

Bioquímica geral
da célula
8.10 Síntese da unidade
Nesta unidade estudamos muitas formas de metabolismo celular,
tanto nos animais, como por exemplo, a fermentação, quanto nos vegetais,
a fotossíntese.
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UNIDADE 9 – NOÇÕES SOBRE SINALIZAÇÃO E
MORTE CELULAR

Noções sobre
sinalização e
morte celular

9.1 Objetivo de aprendizagem
Conhecer como ocorre a sinalização celular e o processo de morte
celular programada.
9.2 Introdução
A morte das células é um fenômeno comum durante o desenvolvimento embrionário, necessário para eliminar tecidos provisórios (por exemplo, as membranas interdigitais durante a formação dos dedos), remover
células supérfluas (por exemplo, metade dos neurônios produzidos durante
a neurogênese), gerar ductos e orifícios orgânicos, etc. A morte celular tam-

Assista à apresentação em
Power Point da Unidade 9 postada no AVEA. Entre no chat
e tire suas dúvidas.

bém ocorre em grande escala no organismo adulto, quando este necessita
remodelar tecidos ou remover células desnecessárias, danificadas, envelhecidas (por exemplo, neutrófilos), redundantes (para manter o número adequado) ou potencialmente perigosas como as tumorais (DE ROBERTIS, 2001).
9.3 Diferença entre apoptose e necrose
Uma vez que as células do organismo destinadas à morte perecem
para que as restantes sobrevivam, pode-se dizer que estas protagonizam

Pense a respeito: a morte celular
programada acontece quando
entra em ação um programa
genético (“relógio genético”),
que determina em que período
ela irá ocorrer.

uma espécie de sacrifício ou suicído biológico com fins altruístas. Essas mortes celulares fisiológicas – que na verdade são mortes programadas – recebem o nome de apoptose (do grego apó, separado de; e ptôsis, caída),
terminação usada para diferenciá-la das mortes celulares acidentais (por
traumatismo, substâncias tóxicas, afecções vasculares, etc.), conhecidas
como necrose (DE ROBERTIS, 2001).
9.4 Funcionamento da apoptose
Durante a apoptose, o DNA cromossomal, normalmente está fragmentado como resultado de clivagem entre nucleossomos. A cromatina
condensa e o núcleo então se dissolve em pequenos pedaços. Finalmente, a

Células infectadas por vírus
frequentemente sofrem
morte celular programada
impedindo, desta forma, a
produção de novas partículas
virais e limitando a disseminação
do vírus através do organismo
hospedeiro.

própria célula diminui de volume e dissolve-se em fragmentos inclusos em
membrana chamados corpos apoptóticos (COOPER, 2001).
9.5 Modificações na célula
As modificações ocorrem na seguinte ordem:
1. Ocorre desorganização do citoesqueleto, de maneira que a célula
perde contato com as células vizinhas (ou com a matriz extracelular) tornando-se esférica.
Citologia - Curso Técnico em Meio Ambente

Diferente do que ocorre na
necrose, a remoção das células
mortas por apoptose é realizada
sem reações inflamatórias
nem alterações posteriores da
arquitetura tissular (cicatriz) (DE
ROBERTIS, 2001).
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2. Ocorre a compactação da cromatina com fragmentação das moléculas de DNA por uma endocuclease no nível do DNA internucleossômico.
3. O citosol e as organelas se condensam, embora as últimas, incluindo os lisossomos, permaneçam intactas.
4. A quebra das moléculas de DNA leva à fragmentação do núcleo,
que se espalha pelo citoplasma como peças esféricas de cromatina compactada.
5. Na superfície das células aparecem protusões ligadas por um fragmento nuclear e uma porção citoplasmática que o envolve.

Memorize os conteúdos relativos
à apoptose.

6. Uma vez que se desprendem da superfície celular, estas protusões
formam as chamadas vesículas apoptóticas, com um fragmento
nuclear e organelas bem conservadas no seu interior.
7. Finalmente, as vesículas são fagocitadas por macrófagos que ocupam o seu lugar.
9.6 Processos de sinalização
As células morrem como resultado de uma cascata de eventos ordenados e estereotipados. Múltiplos caminhos de sinalização, a partir de
agentes extracelulares, levam a que se desencadeie a morte através de um
processo que envolve uma fase de controle e execução que irá resultar finalmente em alterações celulares estruturais. A fase de controle e execução
envolve a ativação de proteínas da família das cistenilproteases, também
chamadas de caspases ou ICE, nos mamíferos, e CED-3 em nematódeos. A apoptose pode ser induzida por diferentes agentes estressores,
como, por exemplo, radiação, drogas, choque térmico, metais pesados, álcoois, hipóxia, jejum, inibidores metabólicos, agentes oxidantes e infecções
virais, entre outros (CARVALHO, 2001).

Pesquise um pouco mais sobre
o tema apoptose em vegetais,
no site:
http://www.ufmt.br/bionet/
atual/01.05.05/apoptose.htm.

9.7 Apoptose em vegetais
A autofagia pode ocorrer em alguns tecidos de plantas como em
leveduras em cultura senescente, corola de Ipomea, na camada de aleurona de cereais, na qual ocorre uma diminuição drástica no conteúdo de
organelas na célula, que é tomada por um grande vacúolo central, antes
da morte celular.
9.8 Atividade de aprendizagem
Faça um esquema no seu caderno sobre a apoptose colocando as
diferenças em relação à necrose.
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9.9 Síntese da unidade
Nesta unidade estudamos a sinalização celular e o processo de
morte celular programada. Concluímos com os passos que ocorrem quando
a célula se modifica para que ocorra esse processo e também com os modos
como as caspases participam ativamente dessas etapas.
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UNIDADE 10 – AULA PRÁTICA
10.1 Objetivo de aprendizagem
Aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos.
10.2 Procedimentos de segurança em laboratório.
A aula prática é uma atividade que requer muitos cuidados. Além
de aplicarmos os conteúdos teóricos, temos que ter cuidados ao executar
essas atividades. Para esse fim, devem ser seguidos procedimentos de segurança para práticas de bioquímica e microscopia:
a) O acesso ao laboratório deverá ser limitado ou restrito de acordo
com a definição do professor.
b) As pessoas devem lavar as mãos após a manipulação de materiais
viáveis, após a remoção das luvas e antes de saírem do laboratório.
c) Não é permitido comer, beber, fumar, manusear lentes de contato
e aplicar cosmético ou armazenar alimentos para consumo nas
áreas de trabalho. As pessoas que usam lentes de contato em
laboratórios deverão usar também óculos de proteção ou protetores faciais. Os alimentos deverão ser guardados fora das áreas de
trabalho em armários ou geladeiras específicas para este fim.
d) É proibida a pipetagem com a boca; devem ser utilizados dispositivos mecânicos.
e) Devem ser instruídas normas para o manuseio de material perfurocortante.
f) Todos os procedimentos devem ser realizados cuidadosamente a
fim de minimizar a criação de borrifos ou aerossóis.
g) As superfícies de trabalho devem ser descontaminadas com hipoclorito de sódio a 2%, sempre depois de qualquer derramamento
de material viável.
h) Todos os resíduos químicos e biológicos gerados na aula deverão
ser tratados.
i) Deverão ser utilizados todos os EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual) designados pelo professor.
10.3 Atividade de aprendizagem
Em aula presencial aplicaremos as técnicas básicas de segurança
em laboratório no desenvolvimento de uma aula prática de microscopia
onde veremos lâminas com células e tecidos de animais. Explique com suas
palavras o que cada lâmina apresenta.
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GLOSSÁRIO
Actina: proteína relacionada com o movimento celular, presente em grande quantidade na musculatura.
Apoptose: morte celular programada; o método habitual do organismo
de destruir células desnecessárias, danificadas ou indesejáveis, no processo
normal de renovação.
Bactéria: organismo unicelular, procarionte, isolado ou colonial, pertencente ao reino Monera.
Bioquímica: estudo das reações químicas que ocorrem nos seres vivos.
Célula: unidade básica de todo organismo vivo, responsável pelos processos bioquímicos da vida.
Célula Eucariótica: aquela que se apresenta constituída de carioteca.
Celulose: polissacarídio formado pela união de milhares de moléculas de
celobiose; cada celobiose é formada por duas glicoses unidas; a celulose é
o principal componente da parede da célula vegetal.
Centríolos: organela citoplasmática presente nas células eucariontes, com
exceção das plantas frutíferas; suas funções são originar cílios e flagelos, e
organizar o fuso acromático.
Colágeno: material proteico fibroso existente nos ossos, tendões e outros
tecidos conjuntivos.
DNA: tipo de ácido nucleico constituído por desoxirribose, fosfato e pelas
bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina; a molécula de DNA
é filamentosa, de cadeia dupla, em arranjo helicoidal (dupla-hélice); no DNA
estão escritas em código as informações hereditárias.
Eucarionte ou eucarioto: tipo celular que apresenta sistemas membranosos e organelas no citoplasma; a carioteca está presente, delimitando o
núcleo, onde se encontram os cromossomos (Ver também procarionte).
Fotossíntese: processo de produção de matéria orgânica a partir da água
e do gás carbônico, sob a presença de luz captada pela clorofila nos vegetais.
Glicólise: etapa inicial do processo de quebra da glicose, com produção de
energia na forma de moléculas de ATP.
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Lisossoma: pequena estrutura (organela), presente no interior de quase
todas as células do corpo humano, que atua produzindo as enzimas cuja
função é quebrar em pequenos pedaços as moléculas mais complexas.
Macrófagos: células de defesa do sistema imunológico.
Meristema: tecido vegetal indiferenciado, do qual se originam novas células para a formação de outros tecidos.
Metabolismo: conjunto de todos os processos bioquímicos implicados na
manutenção da vida de um ser.
Microtúbulos: proteínas que formam o citoesqueleto.
Miosina: uma das proteínas que desliza sobre a actina para produzir a contração muscular (Ver actina).
Parede Celular: envoltório relativamente rígido, externo à membrana plasmática, presente em alguns tipos de célula (Ver também parede celulósica).
Plasmócito: célula do tecido conjuntivo responsável pela produção dos
anticorpos teciduais.
Procarionte: célula em que o material genético não está isolado do citoplasma.
Quimiossíntese: processo em que substâncias orgânicas são sintetizadas a
partir de energia liberada em certas reações químicas inorgânicas.
Receptores: estruturas especializadas, em geral situadas na superfície das
células, que reconhecem moléculas.
Retículo Endoplasmático: sistema de canalículos membranosos, presentes no citoplasma de células eucariontes, com a função de transporte de
substâncias; pode ter membranas lisas (retículo liso) ou com ribossomos
aderidos (retículo rugoso ou ergastoplasma). Neste segundo caso é também
responsável pela síntese de proteínas.
Ribossomo: grânulo citoplasmático constituído por RNA e proteínas, presente em células procariontes e eucariontes; é o responsável pela síntese de
proteínas (Ver também nucléolo).
RNA: ácido ribonucleico; tipo de ácido nucleico; possui molécula filamentosa de cadeia simples, tem ribose, fosfato e as bases nitrogenadas adenina,
guanina, citosina e uracila.
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