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AULA 2- DIVERSIDADE CELULAR – CÉLULA VEGETAL  

1. INTRODUÇÃO 

As células vegetais são eucariontes, isto é, possuem um núcleo delimitado por um 

sistema de membranas (a membrana nuclear ou carioteca), nitidamente separado do 

citoplasma. Têm um rico sistema de membranas que formam numerosos 

compartimentos, separando entre si os diversos processos metabólicos que ocorrem na 

célula. 

As células vegetais possuem diversas semelhanças com as células animais, tanto na 

sua estrutura molecular de membranas como diversas organelas presentes. A replicação 

do DNA, a transcrição em RNA, toda a síntese protéica e a energia proveniente das 

mitocôndrias. 

Porém, elas diferem das células animais em alguns aspectos, como por exemplo: 

 

                         Vegetais:           Animais: 

 

 

 

Ou seja, o que difere entre as duas é, principalmente,  a presença de parede 

celular, grandes vacúolos muitas vezes ocupam espaços muito grandes na célula e 

também a presença de plastídeos. 



A parede celular é rica em polissacarídeos e faz importante papel impedindo a 

mobilidade das células, ajuda na aderência e aglutinação celular, influi no crescimento, 

nutrição, reprodução e defesa das células. 

A parede celular também a protege contra efeitos da baixa pressão osmótica 

externa. Ela pode ser considerada o esqueleto da célula. 

Existem dois tipos de parede celular: 

- Parede celular primária – constituída de celulose, hemicelulose, pectinas e proteínas. 

Essa parede é depositada enquanto a célula ainda está aumentando de tamanho. Elas 

possuem a capacidade de diferenciar-se em novos tipos de células, ela está envolvida 

nos processos metabólicos, como fotossíntese e respiração celular. 

- Parede celular secundária – constituída de celulose, hemicelulose e lignina.A parede 

secundária é depositada após a parede primária ter cessado seu crescimento e ela é bem 

mais espessa. 

Elas se originam de tecidos especializados denominados meristemas e o 

principal composto da parede celular é a celulose, que é formada por diversas moléculas 

de glicose. A celulose é o polissacarídeo mais abundante, e a interação de 30 a 70 dessas 

cadeias geram as microfibrilas. 

A interação dessas células são feitas através de sinais químicos e comunicações 

intercelulares, processadas através de canais cilíndricos que atravessam as células, 

denominados plasmodesmos. Eles são muito abundantes muitas vezes são encontrados 

ao longo de toda a parede, e quando ficam agregados formam os campos de pontoações 

primários. Quando a parede secundária é formada origina-se a pontoação secundária. 

Os plastos das plantas são constituídos por uma membrana dupla e contem um 

genoma próprio. Existem 3 três grandes grupos de plastos: cromoplastos, leucoplastos e 

cloroplastos. Os plastos podem passar de um tipo para o outro dependendo das 

condições ambientais ou fisiológicas. 

Os cromoplastos são portadores de pigmentos carotenóides que dão cores 

amarela, alaranjada e vermelha. 



Os leucoplastos não possuem pigmento e perderam o sistema de membranas 

internas e a sua função é de armazenagem, de amido, óleos e proteínas. 

Os cloroplastos possuem sítios de fotossíntese e estão presentes os pigmentos: 

clorofila e caratenóides.Ocorrem em todas as partes verdes das plantas. São eles que 

permitem que na presença de luz, as células removam carbono do dióxido de carbono 

do ar liberando o oxigênio da célula. Possuem DNA próprio e circular e são 

considerados importantíssimas fontes de suprimentos alimentar e energia. 

No interior dos cloroplastos exite uma matriz denominada estroma, ricas em 

enzimas e que são responsáveis pelas reações da fase bioquímica da fotossíntese. Todos 

os cloroplastos possuem membranas internas denominadas lamelas, que constituem um 

sistema de membranas chamado tilacóides.  

As plantas convertem energia solar (luminosa) numa forma química utilizável, 

através do processo fotossintético. Os produtos da fotossíntese são carboidratos 

formados a partir de CO2 e H2O, além de energia armazenada em ATP e o O2. Esses 

produtos da síntese fotossintética são importantes para os vegetais por duas razões: por 

ser a fonte de energia para o vegetal, ou seja, podem ser quebrados pela respiração para 

liberar a energia necessária para os processos vitais; e porque esses carboidratos podem 

ser modificados de várias formas para compor diversos tipos moleculares importantes 

biologicamente (proteínas, lipídios, etc). 

Além da importância para o próprio vegetal, todos os organismos vivos que 

utilizam o oxigênio na respiração são dependentes deste processo. 

Sobre os váculos podemos dizer que nas células vegetais eles ocupam a maior 

parte do volume celular, reduzindo-se o citoplasma funcional a uma delgada faixa na 

periferia da célula. 

Ao contrário das células eucariotas animais,que utilizam o glicogênio como 

reserva energética, nas células das plantas o material de reserva é o amido. Células 

vegetais possuem tubos com 20-40 nm de diâmetro ligando células vizinhas. Estas 

conexões são chamadas plasmodesmos e estabelecem canais para o trânsito livre de 

todo o tipo de moléculas. 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Objetivos: Observar células da epiderme superior do catafilo da cebola. 

Caule do tipo bulbo 

1- Corte rente à epiderme da cebola (tecido fino) em água 

2- Depositar sobre a lâmina histológica  

3- Corar com Lugol 

4- Montar com lamínula 

5- Observar em microscópio de luz 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

               Allium cepa-  Parede celular evidente.  

                          Citoplasma escasso. Núcleos centrais e outros  

                           periféricos. Lugol 400X 

 

A microscopia de luz mostrou o catafilo com células alongadas e encaixadas. 

Em alguns núcleos é possível visualizar os nucléolos. 

 



4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 Pudemos observar e concluir que com o uso do Lugol, ficou evidente que a 

célula possui uma parede celular ajudando-a na sua sustentação, nutrição, reprodução, 

dentre outras coisas. Ele se combina com a celulose e é capaz de destacá-la ao vermos 

no microscópio. 

Observamos também os vacúolos, que são as lacunas sem preenchimento, e que 

por ocuparem grande parte da célula, deixa com que o citoplasma fique reduzido. 

Concluímos que a célula vegetal apresenta mecanismos diferentes da célula 

animal, e o corante nos possibilitou uma melhora visualização desses mecanismos por 

ele interagir com a parede celular e o meio intracelular. 
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AULA 3- DIVERSIDADE CELULAR – CÉLULA ANIMAL (Célula muscular) 

1. INTRODUÇÃO 

Estão presentes na célula animal:  

Membrana plasmática, ribossomos, centríolos, complexo de Golgi, ribossomos, retículo 

endoplasmático, lisossomos, mitocôndria. 

São componentes químicos da célula: 

Água (70% do volume celular); sais minerais; carboidratos; lipídios; proteínas; 

ácidos nucléicos; ácido desoxirribonucléico (DNA); ácido ribonucléico (RNA); e 

trifosfato de adenosina (ATP). 

O tecido muscular é constituído por células alongadas, altamente especializadas 

e dotadas de capacidade contrátil, denominadas fibras musculares. A capacidade de 

contração das fibras é que proporciona os movimentos dos membros, das vísceras e de 

outras estruturas do organismo. As células musculares têm nomes específicos para as 

suas estruturas. Assim, a mbrana plasmática é denominada sarcolema, enquanto  

o citoplasma é chamado de sarcoplasma.  

Tipos de tecido muscular: 

●Tecido muscular liso: É constituído por fibras fusiformes dotadas de um núcleo 

alongado e central. Essas fibras, de contração lenta e involuntária, ocorrem 

organizando certos músculos, como os do tubo digestivo (esôfago , estômago e 

intestino) e dos vasos sanguíneos.  

 

●Tecido muscular estriado esquelético: Fibras cilíndricas, com centenas de núcleos 

periféricos, organizam os músculos esqueléticos, que são assim denominados por se 

acharem ligados ao esqueleto através dos tendões. A contração desse tipo de tecido é 

rápida e voluntária, como acontece com o bíceps e o tríceps, músculos do braço.  

 

●Tecido muscular estriado cardíaco: De contração rápida e involuntária, esse tecido 

constitui-se de fibras com um ou dois núcleos centrais. Essas fibras organizam o 

músculo do coração (miocárdio). Entre uma fibra e outra existem discos intercalares,  

http://www.mundovestibular.com.br/articles/15/1/CALULAS/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/15/1/CALULAS/Paacutegina1.html
http://pt.shvoong.com/tags/fibras/


membranas que promovem a separação entre as células. Estrutura do músculo 

estriado: A fibra muscular estriada é envolvida por uma bainha de tecido conjuntivo 

denominada endomísio. Um aglomerado de fibras forma um feixe muscular. Cada 

feixe acha-se envolvido por outra bainha de tecido conjuntivo chamada  

perimísio. O conjunto de feixes constitui o músculo que, também, acha-se envolvido 

por uma bainha conjuntiva denominada epimísio. Nas bainhas conjuntivas existem 

fibras nervosas e vasos sanguíneos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Objetivo: Observação de músculo esquelético bovino 

1. Aquecer amostra de músculo esquelético 

2. Com almofariz obter um macerado, em água, de fragmento do músculo 

3. Utilizar a gordura para que possa ser feita a lâmina. 

4. Montar com lamínula 

5. Observar em microscópio de luz 

 

3. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

                      Macerado de músculo  400X. Núcleos alongados,  

                     na periferia das células, estrias transversais em  

                     relação ao maior eixo no citoplasma  da célul,a e  

                     gotículas de gorduras. 

 



- Foi possível visualizar microfibrilas. 

 

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  

 Pudemos observar o tecido muscular esquelético, e nele vimos que existem 

estrias transversais que puderam observadas com facilidade no microscópio de luz.                      

Estruturas muito microscópicas não é possível a visualização. 

 Essas estrias representam os sarcômeros, que são unidades funcionais dessas 

fibras. Eles são formados por proteínas contráteis universais, que são actina e miosina, 

garantindo movimento excitável e contrátil. 

Esse tecido também apresenta fibras multinucleadas embora não pudemos visualizar 

esses núcleos múltiplos.  
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AULA 4- DIVERSIDADE CELULAR – CÉLULA ANIMAL (Epitélio bucal) 

1. INTRODUÇÃO 

O tecido epitelial é especializado em revestir e proteger todas as superfícies do 

organismo é formado por células justapostas e normalmente poliédricas. Justamente por 

causa dessa justaposição há uma escassez de substâncias intercelulares nos tecidos 

epiteliais. São nutridos pelo tecido conjuntivo através de difusão. Entre o tecido epitelial 

e o tecido conjuntivo existe uma membrana denominada basal. Essa membrana é 

permeável aos nutrientes e também serve de suporte. 

O epitélio pode ser divido em três tipos de camadas: simples (apenas uma 

camada), estratificado (várias camadas de células) e pseudo-estratificado (apenas uma 

camada celular, mas as células contendo tamanhos e posições diferentes). 

Quanto ao formato da célula podemos dividir em tecido epitelial pavimentoso, 

cúbico e prismático. As células do epitélio pavimentoso são achatadas e têm forma 

poligonal. As do epitélio prismático (ou colunar, ou cilíndrico) são altas, com forma de 

prismas e as células cúbicas têm formato cúbico.  

O epitélio simples prismático é encontrado em quase todo o tubo digestivo, 

revestindo o estômago, o piloro, o duodeno, o jejuno, o íleo (intestino delgado) e o 

intestino grosso. Além desses órgãos, também reveste a vesícula biliar.  

O epitélio simples cúbico é encontrado nos túbulos contorcidos do rim e na 

parede dos folículos da tireóide.  

O epitélio simples pavimentoso também é encontrado no rim, revestindo a 

Cápsula de Bowman. Além disso, aparece revestindo os vasos (endotélio).  

  O epitélio pavimentoso estratificado pode ter ou não uma camada mais 

superficial de queratina. Quando ocorre na pele, há queratina. Já o esôfago é o exemplo 

típico de órgão revestido por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Este 

tipo de epitélio também pode ser observado nas lâminas de língua e de couro cabeludo.  

Existe ainda um outro tipo de epitélio estratificado, o epitélio estratificado de 

transição. Nesse epitélio, as células mais superficiais não têm forma bem definida. São 



ditas globulosas e têm principalmente a função de proteção. Ocorre em partes do 

sistema urinário, como a bexiga e o ureter. 

O epitélio pseudo-estratificado é geralmente revestido por algum tipo de cílio. 

No epidídimo, aparecem os estereocílios, que são cílios bem delgados. 

O epitélio bucal como o próprio nome já diz tem a função de revestir a mucosa 

bucal, e é considerado um epitélio escamoso estratificado com células firmemente 

unidas umas às outras e arranjadas em camadas ou estratos distintos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Objetivo: Observar o epitélio que reveste a cavidade bucal de humano. 

1- Raspagem da parede da cavidade bucal com espátula 

2- Colocar o material biológico na lâmina 

3- Corar com azul de metileno, e deixar o corante de 3 a 5 minutos 

4- Lavar rapidamente em água corrente 

5- Montar com lamínula 

6- Observar em microscópio de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

                         Epitélio 400X Núcleos na região central levemente  

                         ovalados e intensamente corados de azul. Células  

                         sobrepostas e outras com bordas viradas.Citoplasmas  

                         com grânulos e pequenos microbastões. Núcleos soltos. 

  

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

O epitélio é um tecido celular existente nos animais, formado por uma só ou várias 

camadas, que limita as superfícies externas e internas do corpo e que pela forma das 

células se pode distinguir em epitélio pavimentoso, cilíndrico e cúbico.  

Podemos concluir que esta é uma célula animal eucarionte e que não possui parede 

celular, motivo esse pelo qual as células ficam muitas vezes com as bordas viradas, 

diferente das células vegetais, que possui uma rigidez. 

O azul de metileno atua principalmente sobre o núcleo, destacando algumas 

estruturas que não são possíveis de ver sem ele. 
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AULA 5- DIVERSIDADE CELULAR – CÉLULA ANIMAL (Hemáceas) 

1. INTRODUÇÃO 

 

As células são as menores e mais simples componentes do corpo humano. A 

maioria das células são tão pequenas que é necessário juntar milhares delas para cobrir a 

área de um centímetro quadrado. 

As unidades de medida são o macrometros(um), o nanômetro(nm) e o angstrom 

(A). 

Alguns exemplos de como o tamanho das células varias de uma pra outra: 

células dos rins, pele e fígado, em média 30 um, hemácias entre 5 um e 7 um e a maior 

célula que um ser humano pode ter, nesse caso soh as mulheres é o óvulo, 0,1 mm.  

O que difere entre as duas são a presença de parede celular, grandes vacúolos muitas 

vezes ocupam espaços muito grandes na célula e também a presença de plastídeos. 

 A célula animal é uma célula que se pode encontrar nos animais e que se 

distingue da célula vegetal pela ausência de parede celular e de plastos. Os principais 

componentes das células animais são: Núcleo celular, nucléolo, ribossomos, vesículas, 

Reticulo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, microtúbulos, reticulo 

endoplasmático liso, mitocôndrias, vacúolo, citoplasma, lisossomos e centríolos. 

 No sangue existe as hemácias que são células anucleadas  responsáveis, entre 

outras coisas, transportar oxigênio para o resto dos órgãos, sistemas. 

Em mamíferos, durante a formação das células sanguíneas, a hemácea expulsa o 

núcleo. Dentro da medula espinal existe uma célula totipotente chamada 

hemocitoblasto, que além dos eritrócitos (hemácias) se diferencia em algumas das 

células do sangue. Por exemplo, os leucócitos, denominados também de série branca ou 

granulocítica, a série agranulocítica e a série plaquetária. 

As hemácias podem ser chamadas também de Glóbulos vermelhos, ou eritrócitos 

as hemácias são células anucleadas em forma de disco bicôncavo. Sua quantidade pode 

varias de acordo com o sexo; mulheres adultas podem apresentar de 4200000 a 500000 



hemácias/uL de sangue e os homens adultos de 4400000 a 6000000 hemácias/μL de 

sangue. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Objetivos: Observar células da do sangue (hemácias) 

1- Lavar as mãos com sabonete, contando até 15 

2- Fazer assepsia com álcool iodado na polpa do dedo anelas 

3- Massagear o referido dedo 

4- Lancetar a polpa do dedo com microlanceta descartável 

5- Fazer um esfregaço no sangue 

6- Secar ao ar 

7- Corar com lishman de 5 a 10 minutos 

8- Lavar rapidamente em água corrente 

9- Secar ao ar 

10- Observar 

 

3. RESULTADOS 

A microscopia de luz mostrou células do sangue, mostro com evidencia as hemácias 

como falado antes anucleadas que lá se encontram.  

 

 

 

 

 

                                Hemácias anucleadas e eritrócitos com  

                               diferentes tipos de núcleo. Leishman 400X 



 

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 

Pudemos observar e concluir que através da Leishman observou-se  que o 

sangue humano apresenta muitas hemácias e como dito anucleadas. 

 Concluímos que as hemácias são de extrema importância para o organismo dos 

mamíferos pois elas se apresentam em grande numero e tem a importante função de 

levar oxigênio para o corpo todo. 
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AULA 6- MOLÉCULAS NA CONSTITUIÇÃO CELULAR 

1. INTRODUÇÃO 

A homeostase celular, depende das macromoléculas presentes dentro de 

cada célula, desempenhando suas inúmeras funções. Exceto a água, praticamente 

todas as moléculas possuem carbono em sua constituição Além disso os átomos 

de carbono podem-se unir a outras moléculas, formando compostos 

importantíssimos para a célula. 

Porém, dentre as diferentes moléculas como grupos de metila (-CH3), 

hidroxila (-OH), carboxila (COOH), carbonila (-C=O), fosforila(-PO3   2) e 

amino (-NH2), elas possuem prorpiedades físicas e químicas diferentes. 

Algumas subunidades das moléculas também tem vários destinos, como 

monômeros, que constituem macromoléculas como proteínas, ácidos nucléicos e 

polissacarídeos, que são biopolímeros contidos nos seres vivos, formandos , 

respectivamente por, aminoácidos, nucleotídeos e monossacarídeos. 

 

CARBOIDRATOS 

Os açúcares e as moléculas formadas a partir dele são denominadas 

carboidratos. A glicose é um exemplo de carboidrato, e pode ser convertida em 

açúcares diferentes, através da troca de OH específico. Os monossacarídeos 

podem ser unidos por ligações covalentes. Uma ligação se dois 

monossacarídeos, por exemplo, são os dissacarídeos, como a sacarose.  

Os grandes polímeros de açúcar variam desde oligossacarídeos até os 

polissacarídeos. O monossacarídeo glicose tem um papel importante de fonte de 

energia para as células. Através de reações, a glicose é degradada a moléculas 

menores, liberando energia para o ATP. Este processo acontece nas 

mitocôndrias, divididos em dois processos: glicólise anaeróbia e fosforilação 

oxidativa. Além da produção de energia esta organela produz também água.  

Exemplos de unidades de glicose são o amidos, na célula vegetal e o glicogênio 

em células animais.  

Os açucares não funcionam apenas na armazenagem e produção de 

energia, mas na sustentação mecânica também. É o caso da celulose, um 

polissacarídeo de  glicose, que envolve a membrana plasmática de células 



vegetais. Outro exemplo é da quitina, que dá a sustentação para o exoesqueleto 

de insetos e a parede da célula dos fungos. 

Os oligossacarídeos pequenos, ligados a proteínas formam as 

glicoproteínas  e lipídeos, resultando no glicolipídeo , encontrado nas 

membranas celulares. 

 

LIPÍDIOS 

Os lipídios são polímeros de moléculas de ácidos graxos, alem de serem 

insolúveis em água. Uma molécula de ácido graxo, como ácido palmítico, tem 

duas regiões distintas: uma cadeia hidrofóbica e a outra hidrofílica (grupo 

carboxila- COOH). 

Nas células, os ácidos graxos funcionam como uma reserva concentrada 

de alimento porque sua degradação produz cerca de seis vezes mais energia 

utilizável do que a degradação de glicose. Quando as células necessitam de 

enrgia, as cadeias de ácidos graxos podem ser liberadas e degradadas até 

unidades de carbono, liberando energia. 

A função mais importante dos lipídios é na constituição das membranas 

celulares, como principal atuante. São compostas principalmente por 

fosfolipídios. Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, com uma cauda 

hidrofóbica, composta de duas cadeias de ácidos graxos, e uma cabeça 

hidrofílica, onde é localizado o fosfato. Ou seja, a constituição da membrana é 

feita por uma bicamada lipídica, onde as caudas hidrofóbicas estão viradas para 

o meio extracelular e as caudas hidrofílicas viradas para a água. Por esses 

motivos, os lipídios das membranas podem controlar a entrada e saída de 

moléculas para o espaço intracelular, privando algumas moléculas grandes de 

entrar. 

PROTEÍNAS 

A importância dos aminoácidos para as células deve-se ao papel que eles 

tem na formação das proteínas, no Retículo endoplasmático granular.  Os 

aminoácidos são formados por um grupo amino e um grupo carboxílico, ligado 

ao mesmo átomo de carbono. Uma cadeia de aminoácidos é denominado cadeia 

polipeptídica. 



São encontrados 20 aminoácidos diferentes na natureza. Eles são 

distribuídos de forma diferente em cada proteína, garantindo assim, uma 

variabilidade na constituição e nas funções protéicas. 

As proteínas são, também, componentes das membranas celulares. 

Juntamente com as moléculas de glicose (glicoproteína), fosfato e lipídios 

(glicoliídios), formam os glicocálices da membrana plasmática, que são 

receptores de membrana que detectam as substâncias importantes no meio 

extracelular.  

A proteína possue outras propriedades, como enzimas e hormônios 

esteróides. As enzimas funcionam como catalisadoras de reações químicas, para 

o controle da homeostase. Elas se ligam nos centros ativos de um substrato, onde 

atuam, especificamente,  meio a uma temperatura adequada e pH ótimo. 

Os hormônios são proteínas, onde sua produção é estimulada pelo 

próprio organismo. São produzidos por glândulas e atuam no equilíbrio dos 

órgãos. 

  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A experiência tem por objetivo a identificação de Substâncias Orgânicas. 

Como material, foi usado as seguintes substâncias:  

1- Glicose 

2-  Amido I (farinha de trigo) 

3-  Amido II (farinha de trigo) 

4- Proteína (albumina- clara de ovo) 

5-  Lipídio (óleo de coco) 

 

- Identificação de Carboidratos 

a) Glicose 

1. Em um tubo de ensaio, colocou-se uma solução diluída de glicose. 

2. Acrescentaram-se algumas gotas de corante Benedict. 

3. Ferveu-se em banho-maria. 

 

 

 



b) Amido I 

1. Em um tubo de ensaio, colocou-se uma pequena quantidade de farinha e 

de trigo 

2. Acrescentou-se água e agitou 

3. Acrescentou-se algumas gotas do corante Lugol 

 

c) Amido II 

1. Em um outro tubo de ensaio, acrescentou-se farinha de trigo, água e 

agitou. 

2. Acrescentou-se algumas gotas de ácido clorídrico (HCl). 

3. O tubo foi colocado pra aquecimento em água fervente (banho-maria) 

4. Preparou-se duas lâminas 

5. Durante 3 intervalos de quinze minutos, retirou-se com uma pipeta, e foi 

colocado uma gota da solução em cada lâmina. 

6. Logo após de acrescentar a gota, foi adicionado corante Lugol em uma 

lâmina e corante Benedict em outra 

7. Repetindo nos 3 intervalos de tempo, na mesma lâmina 

 

- Identificação de Proteínas 

1. Em um tubo de ensaio, foi colocado um pouco de clara de ovo diluída. 

2. Acrescentaram-se algumas gotas de ácido nítrico concentrado 

3.  Foi pro rápido aquecimento em banho-maria 

4. Depois de frio acrescentou-se hidróxido de sódio em quantidade maior 

que a quantidade de ácido nítrico empregada. 

 

- Identificação de Lipídios 

1. Passou-se óleo em um papel 

2. Olhou-se contra a luz 

3. Molhou-se com água e foi para o aquecimento 

4. O processo foi repetido em papel isento de óleo 

5. Em um tubo de ensaio, colocou-se um pouco de óleo e acrescentaram-se 

algumas gotas do corante Sudam III 

 

 



3. RESULTADOS 

 

Glicose – com Benedict e aquecimento ficou da cor laranja 

Amido I – com Lugol ficou da cor roxa 

Amido II-  

Lâmina1: com Lugol ficou da cor preta 

Lâmina 2: com Benedict ficou  da cor azul 

Proteína – com Lugol e aquecimento ficou da cor amarela embaixo e branco em 

cima. 

Lipídio – com Sudam III ficou da cor marrom claro 

 

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

A partir dos resultados, foi possível observar a reação das substâncias 

orgânicas a partir da adição de corantes e aquecimento. Por esse motivo, é 

provável que  houve  a desnaturação das moléculas, provocando a mudança de 

cor. 

Devido a contratempos, não foi possível analisar, precisamente, cada 

experiência feita. 
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AULA 7- FISIOLOGIA DE MEMBRANA (transporte passivo) 

1.  INTRODUÇÃO 

Tipos de transportes através da membrana plamática : 

1. Transporte Ativo – requer consumo de energia que vem da quebra de moléculas de 

ATP, formando ADP e ocorre contra o gradiente de concentração, ocorrendo do meio 

menos concentrado para o mais concentrado. 

2.  Fagocitose e Pinocitose – ambos ocorrem pelo englobamento que a célula realiza em 

substâncias vindas do meio extracelular. 

3. Transporte passivo – não requer consumo de energia e depende do gradiente de 

concentração. 

.Difusão simples - A difusão de soluto através da membrana plamática ocorre 

obedecendo a um gradiente de concentração. 

.Difusão Facilitada  - O transporte nesse caso ocorre através de uma proteína de 

membrana que atua como proteína transportadora. 

.Osmose - A osmose é um tipo de transporte onde o gradiente de concentração interfere, 

a membrana é permeável ao solvente e impermeável ao soluto. A passagem de solvente 

se dá do meio hipotônico para o meio hipertônico até antingir a isotonia.  A força que 

impulsiona o soluto a sair (endosmose) ou entrar (exosmose) na célula é resultante da 

agitação térmica das moléculas do soluto. A osmose é fundamental, pois ajuda a 

controlar a concentrações de sais em todas as células vivas. 

              - Um dos solutos que tem mais permeabilidade na membrana plasmática é a 

água. 

              - Se o aumento de volume de solução hipotônica for muito acentuado, na 

membrana da célula de um animal, a mesma se rompe, ocorrendo a lise celular. 

               - Nas células vegetais ocorre fenômeno semelhante ao observado nas do 

animais, mas as consequências são diferentes, a parede celular separa-se do citoplasma 

em soluçoes hipertônicas, pois as células das plantas perdem água e diminuem de 



volume, ficando em estado de plasmólise, porém quando colocada em meio hipertônico, 

essa célula aumenta de tamanho e fica túrgida. 

                - Com essa experiência pretendemos observar células da folha do ápice da 

Elodea – Arracharis sp; com o objetivo de observar, com auxílio de um microscópio de 

luz, essas células em estado de plasmólise, túrgida e normal. 

 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1-) Para a observaçao de uma célula em estado de plasmólise, preparamos uma lâmina 

A, contendo dois fragmentos da folha do ápice da Elodea; em um dos fragmentos foi 

adicionado uma solução isotônica – água de aquário-  e no outro uma solução 

hipotônica – água destilada. 

2-) Para a observação de uma célula túrgida, preparamos a lâmina B, também contendo 

dois fragmentos da folha do ápice da Elodea, mas em um fragmento foi adicionado a 

solução isotônica – água de aquário e no outro uma soluçao hipertônica – NaCl. 

3-) Após montar a lâmina A e B colocamos lamínulas em os respectivos fragmentos de 

Elodea e obersavamos o resultado em microscópio de luz, a um aumento de 40x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  RESULTADOS 

Em células com solucão isotônica  

 

                      Arracharis sp  40X - cloroplastos por todo citoplasma 

Em células com soluções hipotônicas  

 

 

 

 

 

                       Arracharis sp  40X- s cloroplastos dispostos somente  

                       próximos à parede celular 

Em células com soluções hipertônicas -   

 

                       Arracharis sp  40X- cloroplastos agrupados no centro da célula                                                              



 

4.  DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  

Foi possível concluir que a célula de Arracharis sp em soluçao hipotônica fica 

túrgida,ou seja, ocorre a entrada de água. O vacúolo ficou inchado, ocupando quase toda 

a célula, e posicionando os cloroplastos perto da parede celular . 

Já em solução hipertônica, o citoplasma se desgruda da parede celular, diminuindo a 

sua área, e fazendo com que os cloroplastos se agrupem no centro das células. Isso se 

justifica pela saída da água. 

Nos dois fragmentos de Elodea observados, contendo solução isotônica, a células 

apresentou distribuição dispersa pelo citoplasma, pois o vacúolo e o citoplasma se 

encontravam e formas e tamanhos normais. 
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AULA 8- TRANSPORTE ATIVO EM FUNGOS UNICELULARES 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para a maioria das substâncias, existe uma relação direta entre sua solubilidade nos 

lipídios e sua capacidade de penetração das células. Ou seja, substâncias hidrofóbicas 

passam com mais facilidade na membrana, do que as substâncias hidrofílicas, pois 

fazem contato com as moléculas de lipídios. 

Um processo de passagem através da membrana celular, mas que envolve um 

gradiente físico (elétrons) ou químico, é o transporte ativo. No transporte ativo ocorre o 

gasto energético, fornecido pelo ATP. A substância é transportada de um local de baixa 

concentração para um outro de alta concentração, onde o soluto vai contra um gradiente 

de concentração. 

Quando a célula transporta íons de alguma substância do citoplasma para o meio 

extracelular, onde a concentração é mais alta, passa por um obstáculo químico 

(concentração elevada de íons) e um obstáculo elétrico, representado pela saída de íons 

positivos, que dificultam mais íons positivos na meio extracelular. 

 

FUNGOS UNICELULARES 

Fungos, seres pertencentes ao Reino Fungi, são organismos heterotróficos, uni ou 

multicelulares, cujas células apresentam uma parede formada pelo polissacarídeo 

quitina. Os fungos mais conhecidos são os bolores, os cogumelos e os fermentos. 

A exemplo, o Sacharomyces sp é um fungo unicelular, que pode ser usado como 

fermento de padaria ou levedo de cerveja. 

Os fungos produzem enzimas como lipases,  lactases, proteinases e amilases, 

que hidrolisam o substrato tornando-o assimilável através de mecanismos de transporte 

ativo e passivo. Alguns substratos podem induzir a formação de enzimas degradativas; 

há fungos que hidrolisam substâncias orgânicas, como quitina, osso, couro, inclusive 

materiais plásticos.  Muitas espécies fúngicas podem se desenvolver em meios mínimos, 

contendo amônia ou nitritos, como fontes de nitrogênio. As substâncias orgânicas, de 

preferência, são carboidratos simples como D-glicose e sais minerais como sulfatos e 

fosfatos.  

Ainda que o pH mais favorável ao desenvolvimento dos fungos esteja entre 5, 6 e 7, 

a maioria dos fungos tolera amplas variações de pH. Os fungos filamentosos podem 



crescer na faixa entre 1,5 e 11, mas as leveduras não toleram pH alcalino. Muitas vezes, 

a pigmentação dos fungos está relacionada com o pH do substrato. Os meios com pH 

entre 5 e 6, com elevadas concentrações de açúcar, alta pressão osmótica, tais como 

geléias, favorecem o desenvolvimento dos fungos nas porções em contato com o ar.  

 

-Nessa experiência foi possível a observação de transporte ativo da cultura de 

Sacharomyces em diversas substâncias, apresentando diferentes resultados, como 

corantes e Bicarbonato de sódio. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O fungo unicelular que foi usado para a análise desta aula foi a 

Sacharomyces sp, analisados em tubos de ensaio e lâminas. 

 

Tubo A 

1. Substância ácida 

2. 5 gotas de corante Vermelho Neutro 

3. Observar e medir o pH 

 

- Preparação de lâmina A: 

1. gota de Sacharomyces sp 

2. Medir pH 

3. Montar com lamínula e observar 

 

Tubo B 

1. Bicarbonato de sódio 

2. 5 gotas de corante Vermelho Neutro 

3. Observar e medir o pH 

 

- Preparação de lâmina B:  

1. Suspenção de Sacharomyces sp com Vermelho Neutro 

2. Montar com lamínula 



 

Tubo C 

1. Suspensão de Sacharomyces sp 

2. 10 gotas de Bicabornato de Sódio 

3. 10 gotas de Vermelho Neutro 

4. Aguardar 

 

Tubo C’ (filtrado da solução em C) 

1. Com um funil e papel filtro dobrado, vira-se a solução do tubo C no C’  

 

Tubo D 

1.Suspensão de Sacharomyces sp  

2. 10 gotas de Bicarbonato de Sódio 

3. Ferver em banho-maria 

 

Tubo D’ (filtrado da solução em D) 

1. 10 gotas de Vermelho Neutro na solução de D 

2. Filtrar com funil e papel filtro 

3. Observação do papel e do filtrado 

 

3. RESULTADOS 

 

Tubo A- substância de tom rosa, fuccia ( pH=2) 

Tubo B- substância de cor laranja ( pH= 11) 

Tubo C- substância de cor rosa com a adição de Vermelho Neutro 

Tubo C’- substância líquida fica incolor e o filtro fica da cor rosa 

Tubo D- substância turva de cor alaranjada escura 

Tubo D’- substância turva de cor alaranjada 

 

 

 

 



Lâmina A-  

 

 

 

 

    

 

      Sacharomyces sp 400X  

      Gotas de suspensão de Sacharomyces, partículas em  

      movimento e aglomeração de partículas. (ph=6) 

 

Lâmina B- 

 

 

 

 

 

 

      Sacharomyces sp 400X 

      Suspensão de Sacharomyces sp com Vermelho  

      Neutro, partículas com pouco movimento e pouco 

      aglomeradas. Coloração rosada. 

 

 

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

No final do experimento, mediu-se o pH do Vermelho Neutro e este se 

apresentava com pH 5, e não com o valor 7, que é o normal. Por isso alguns dos 

experimentos tiveram seus resultados um pouco fora do esperado. 

 

Tubo A- Observou-se que a substância ácida que era incolor, com pH 2, sofreu 

reação e se transformou na cor rosa. Isso mostrou a atuação do corante Vermelho 

Neutro adicionado, reagindo com a substância ácida. 

 



Lâmina A- O pH da suspensão de Sacharomyces sp foi  6, ou seja levemente 

ácida.Na observação da lâmina ao microscópio, observou-se  que as células se 

apresentavam bem espalhadas. 

 

Lâmina B- Já na lâmina B, com a adição de Vermelho Neutro, as células estavam 

levemente aglomeradas, em determinados locais. Isso explica que a suspensão de 

Sacharomyces sp reagiu com o corante. 

 

Tubo B- Com o pH 11, o bicarbonato de sódio, após a adição de Vermelho 

Neutro, se apresentou em uma cor amarelo alaranjado. Por isso, demonstra-se que 

o Vermelho Neutro também reage com substâncias básicas. 

 

Tubo C- A transformação da cor rosa, demonstra que houve reação, ou seja, o 

Vermelho Neutro entrou no fungo por transporte ativo. 

 

Tubo C’- A suspensão de Sacharomyces sp ao ser filtrada deixou um tom fuccia, 

onde houve a passagem do corante para o Sacharomyces.O fungo mais o corante 

ficaram retidos na malha do filtro e  a substância ácida (líquido incolor), passa 

pelo filtro por transporte ativo ou passivo. 

 

Tubo D- Com a fervura os Sacharomyces sp deveriam morrer e a suspensão, ao 

receber o Vermelho Neutro, estaria alaranjado. Pela fervura não ter matado a 

cultura toda, não reagiu com o corante, não ocorreu o transporte ativo. 

 

Tubo D’- Se esperava um tom laranja do Sacharomyces sp e bicarbonato de 

sódio, e ao serem filtrados ficaria turvo e o papel filtro laranja. O que foi 

observado foi um tom levemente alaranjado do filtrado e do papel filtro. Isso se 

justifica, pois deve ter passado Sacharomyces sp  pelo papel, por isso não foram 

capazes de absorver o Vermelho Neutro totalmente. 
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AULA 9- MOVIMENTOS CITOPLASMÁTICOS 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O citoplasma é constituído por um material viscoso chamado hialoplasma. Nele 

existem estruturas vivas, como por exemplo os orgânulos do citoplasma. O hialoplasma 

quimicamente é composto de água e moléculas de proteínas, formando uma dispersão 

que os químicos chamam de colóide, a região mais externa do citoplasma é o 

ectoplasma, a parte interna do hialoplasma é o citosol. 

 Existem alguns tipos de movimentos que são feitos através do citoplasmas como 

por exemplo o movimento amebóide que é o movimento que as amebas e os glóbulos 

brancos fazem, eles formam pseudópodes, fazendo como que o pseudópode se 

destruísse na parte traseira e se reconstituísse na parte dianteira fazendo com que ele 

assim se locomovesse. 

 Outro tipo de movimento citoplasmático é o da ciclose. Na ciclose o citosol 

encontra-se em movimento continuo, sendo impulsionado pela contração rítmica de 

certos fios de proteínas presentes no citoplasma em um processo semelhante ao que faz 

nossos músculos se movimentarem. Os fluxos de citosol constituem é o que é chamado 

de ciclose. Em algumas células, a ciclose é tão intensa que há verdadeiras correntes 

circulatórias internas. Sua velocidade aumenta com elevação da temperatura e diminui 

em temperaturas baixas, assim como na falta de oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Objetivos: Observar a ciclose da Elodea e suas modulações em vários meios diferentes 

 

Lamina 1: 

- Água de aquário (controle) 

- Éter anestésico 

 

Lamina 2: 

- Substancia acida 

- Substancia básica 

 

Lamina 3 

- Água de aquário resfriada com folha de elodea resfriada colocar lamínula e lamina 

 

- Colocar folha do ápice da elodea com lamiluna nas laminas 1 e 2    

- Observar.  

- Dar luminosidade total com o microscópio de luz. Passado um tempo aquecer e 

observar novamente para as três lâminas. 

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

 

Lamina 1 

 Na lamínula da de aquário a ciclose ocorreu normalmente servindo de controle 

do experimento. 

 Já na lamínula com éter a ciclose foi paralisada, pois o éter é um anestésico. 

 

Lamina 2 

 Na lamínula onde foi adicionado acido na planta a ciclose parou e ficou 

paralisada. 

 Na lamínula onde a base foi adicionada houve movimento dos cloroplastos com 

uma boa rapidez. 

 

Lamina 3 

 Ao olhar pela primeira vez a Elodea resfriada não conseguimos perceber 

nenhum movimento de ciclose nas células. Ao aquecer com luz e lamina conseguimos 

ver uma pequena movimentação nas células, mas só alguns cloroplastos se moveram. 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 

Pudemos concluir que a ciclose é extremamente importante para as plantas pois 

é ela que faz, entre outras funções, os cloroplsatos se moverem. A ciclose só ocorre 

normalmente quando não a modificação alguma em seu meio. Em alguns casos a ciclose 

ocorre mais devagar e em outros nem ocorre quando adicionamos alguma substancia. 

Também pudemos perceber que a quantidade de luz tal como a de calor 

influencia na ciclose, na sua velocidade e se ela vai ou não ocorrer. 
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AULA 10- ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Catalase uma enzima que é intracelular e encontra-se em muitos organismos 

vivos. Decompõe o peróxido de hidrogênio (H2O2) como mostra a reação química 

abaixo: 

 

2 H2O2 → 2 H2O + O2.  

 

            Essa enzima está nos peroxissomos de animais e plantas, além de glioxissomos 

(só nas plantas) e em citoplasmas de procariontes. 

Ela está contida na subclasse das enzimas oxidorredutases que usam o peróxido como 

recebedor de elétrons e também como doador eletrônico. A catalase é, então uma 

peroxidase. O peróxido de hidrogênio é um produto que vem do metabolismo celular 

em organismos expostos ao oxigênio. Um lugar onde a muito peróxido de hidrogênio é 

na β-oxidação de ácidos, necessária para a criação de diversos metabolitos 

fundamentais. O peróxido de hidrogênio tem relação com diversas patologias de stress 

oxidativo. 

  Por ser tóxico para as células, o peróxido é rapidamente convertido numa 

espécie química que seja inofensiva. A catalase tem o maior valor de turnover (kcat) 

conhecido nas  enzimas: com apenas uma molécula de catalase pode-se catalisar a 

decomposição de até 40 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio por segundo, 

tornando-a uma enzima importante para a desintoxicação de substâncias. 

Em algumas células do sistema imunológico é produzido o peróxido de hidrogênio para 

o uso como agente anti-bacteriano. As bactérias patogênicas que possuem catalase tem 

o poder de resistir a estes ataques pela presença da enzima, conseguindo a sobrevivência 

nas células que a invadem. 

             A catalase talvez esteja envolvida no mecanismo de envelhecimento ligada ao 

stress oxidativo: ratos mutantes expressam uma quantidade de catalase superior ao 

normal (cerca de 50% a mais) e vivem por mais  



 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

-Verificar atividade enzimática de alguns órgãos e atividade catódica 

inorgânica. 

 

 

1) Pegar 12 tubos de ensaio. 

2) Marcar cada tubo com um número de 1 a 12 adicionando água oxigenada aos 12 

tubos. 

3) Aquecer em banho-maria o tubo número 2 enquanto, ao mesmo tempo, se 

cozinha a batata. 

4) Adicionar batata crua ao tubo 3, no tubo 4 adicionar 5 gotas de substrato ácido 

mais batata crua e no tubo 5 adicionar 5 gotas de substrato básico mais batata 

crua. 

5) No tubo 6 adicionar a batata cozida, no tubo 7 adicionar fígado, no tubo 8 

adicionar 5 gotas de substrato ácido mais fígado e no tubo 9 adicionar 5 gotas de 

substrato básico mais fígado. 

6) No tubo 10 adicionar fragmentos de folha vegetal, no tubo 11 adicionar 5 gotas 

de dióxido de manganês e no tubo 12 adicionar 5 gotas de dióxido de manganês 

fervido. 

7) Observar e anotar os fenômenos ocorridos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

 

Tubo 1: Ocorreu pouca formação de bolhas quase que nenhuma, liberou O2. 

Tubo 2: Borbulhou com pouca intensidade liberando O2. 

Tubo 3: Borbulhou moderadamente liberando O2. 

Tubo 4: Ocorreu alguma formação de bolhas liberando O2, apesar de pouca 

Tubo 5: Grande formação de bolhas liberando O2. 

Tubo 6: Não há formação de bolhas, continua como estava no início. 

Tubo 7: Formação intensa de bolhas liberando muito O2. 

Tubo 8: Formação moderada de bolhas, liberando O2. 

Tubo 9: Formação intensa de bolhas liberando O2, mais intensa que no tubo 7. 

Tubo 10: Formação de bolhas em partes onde existiam cortes na planta. 

Tubo 11: Formação de bolhas e liberação de O2 após a adição de dióxido de 

manganês. 

Tubo 12: Continua havendo formação de bolhas, liberando O2, após a adição de 

dióxido de manganês. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 

  As enzimas são catalisadoras orgânicas e são sintetizadas por poliribossosmos que 

estão no interior da célula.  

 Algumas Organelas de membrana contem essas enzimas guardando-as para eventual 

necessidade de uso. Essas enzimas não sofrem um desgaste total, então quando nós 

adicionamos mais substrato em alguns tubos ainda houve quebra de moléculas. 

  Uma das organelas que as contem é o peroxissomo que é encontrado em todos os 

eucariontes e tem a função de armazenar diversas enzimas, sendo uma delas é a 

catalase. Alguns peroxissomos como os da folha possuem uma baixa quantidade de 

catalase, já que a respiração e a fotossíntese são suas únicas funções. 

Além disso, o PH e a temperatura também influenciam as reações, no caso da batata a 

catalase não foi capaz de quebrar as moléculas de H2O2. 

  Há também catalisadores inorgânicos como pudemos ver neste experimento, como o 

dióxido de manganês que tem a reação acelerada por suas enzimas. 
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AULA 11- PADRÕES CELULARES 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na Biologia o estudo da célula recebe o nome de Citologia. A palavra célula não é 

na realidade um termo que a caracteriza corretamente. Já que esse termo foi utilizado 

pela por Robert Hooke, em 1665 pela primeira vez; em quanto ele observava em um 

microscópio rudimentar um pedaço de cortiça (tecido de um vegetal, onde o caule da 

casca é o tecido). Neste pedaço, ele pode ver uma grande quantia de pequenos espaços 

vazios, e então ele resolveu chamá-los de células. Hooke também demonstrou que a 

estrutura celular não era feita apenas de cortiça, já que ele encontrou esse mesmo padrão 

em outros vegetais.                                                                                             

Apenas algum tempo depois, foi quando outros cientistas manejaram, com 

avançados equipamentos em comparação aos de Hooke, olhar a célula e encontrar a 

realidade de que elas não eram apenas espaços vazios, mas sim corpos cheios de 

conteúdo (com importantes funções). Mesmo assim, nunca mudaram o nome da célula. 

Células podem ser diferenciadas facilmente, pois cada forma segue um padrão para 

realizar funções específicas. Em organismos unicelulares, como protozoários, aparece 

uma grande quantidade delas quanto à forma e seu estilo de vida. Em organismos 

pluricelulares também, as formas das células são variadas. 

Muitas células têm tamanhos microscópicos, medidos em micrometros; como é o 

caso de bactérias, menores células encontradas, chegando a ter cerca de 0,2 mm a 0,3 

mm. Alem de existirem, células grandes, macroscópicas, como, por exemplo, a gema de 

ovo ou a fibra do algodão. 

Há células que são em teoria macroscópicas. Como as fibras dos músculos, por 

exemplo, das coxas em que o comprimento tem sua medida em centímetros, e em 

neurônios, que a medida de seu comprimento é em metros; apesar de que suas 

espessuras estejam medidas em micrômetros. 

Em organismos mais primitivos, conseguimos ver que a célula não possui um 

núcleo aparente e definido, no lugar onde está o material genético. Ao contrário, está 

faltando a membrana celular e assim temos a impressão que a célula não tem núcleo, 

quando na realidade, este só não está dividido, mas está disperso no citoplasma. Essas 



células que portam tais características se denominam células procariotas, que compõe os 

organismos do tipo procarionte como bactérias. 

Em outros seres aparecem células com o núcleo bem definido. Esses seres são 

denominados de eucariontes, e suas células são claramente nucleadas. Elas se chamam 

células eucariotas. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

- Observar diferentes padrões celulares segundo fotos de microscopia eletrônica 

mostradas em aula. 

- Observar os slides, e anotar as diferenças entre os tipos celulares. 

- Desenhar os tipos celulares, mostrando suas organelas para definir os diferentes tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

 

1- Células que sintetizam proteínas e permanecem no citosol: 

 

Eritroblastos, são células que vão gerar a hemácias que são encontradas nos sangue 

dos mamíferos, são anucleados e contém grande quantidade de hemoglobina, uma 

proteína transportadora de O₂. 

Em condições normais, esses corpúsculos,ao contrário dos leucócitos não saem do 

sistema circulatório,permanecendo sempre no interior dos vasos. Os eritrócitos humanos 

tem forma de disco bicôncavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Células que sintetizam, segregam e exportam proteínas. 

 

Fibroblastos:São células que sintetizam as proteínas colágenas e elastina,além dos 

glicosaminoglicanos,proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas que farão parte da 

matriz extracelular.Essas células também estão envolvidas na produção de fatores de 

crescimento, que controlam a proliferação e a diferenciação celular.Os fibroblastos são 

as células mais comuns do tecido conjuntivo e é capaz de modular sua capacidade 

metabólica, a qual vai se refletir na sua morfologia.As células com mais intensa 

atividade de síntese são denominadas fibroblastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Célula que sintetiza, segrega e acumula proteína 

 

São chamados grânulo, Eosinófilos são menos numerosos que os neutrófilos,mais 

possuem um tamanho parecido.Seu núcleo é bi lobulado.No eosinófilo o retículo 

endoplasmático,as mitocôndrias e o aparelho de Golgi são pouco desenvolvidos.A 

principal característica para a identificação do eosinófilo é a presença de granulações 

ovóides que se coram pela eosina.Paralelamente ao eixo maior do grânulo,encontra-se 

um cristalóide ,elétron-denso.O principal componente do granulo é a proteína básica 

que é responsável por sua acidófila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Célula que sintetiza,segrega acumula e exporta proteína 

 

Com essa definição podemos citas as células que compõe o Pâncreas. Este é um 

órgão que pertence ao sistema digestório,e ao endócrino.Essas células produzem as 

proteínas em seu interior, segregando-as no citosol acumulando-as e as exportando. 

Essas proteínas exportadas podem compor uma série de hormônios protéicos que são 

produzidos dentro deste órgão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Célula que sintetiza,segrega,acumula e exporta polipeptídios: 

 

Neste caso usamos como exemplo, células que compõe a glândula Tireóide. Essa 

glândula (endócrina) tem a função de síntese e armazenamento de hormônios nas suas 

células foliculares acumulando seu produto em quantidade apreciável.O armazenamento 

é feito no colóide e calcula-se que,no homem, haja quantidade suficiente para suprir o 

organismo por cerca de três meses.O colóide tireoidiano é constituído principalmente 

por uma glicoproteína de alto peso molecular(660 kDa), da tireóide T3 e T4.A 

coloração do colóide folicular varia muito,podendo ser acidófila ou 

basófila.tireoglobulina é PAS-positiva devido ao seu alto conteúdo de hidratos de 

carbono. 

A síntese e o acúmulo de hormônios tireoidianos ocorrem em quatro etapas: Síntese 

de tireoglobulina, captação de iodeto do sangue, ativação de iodeto e iodação dos 

resíduos de tirosina de tireoglobulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- Célula que sintetiza, segrega, acumula e exporta muco polissacarídeo (células do 

revestimento do estômago). 

- Célula Parietal (oxínticas) 

Células parietais estão presentes principalmente no istmo e colo das glândulas gástricas 

e são mais escassas na base. São células arredondadas ou piramidais, com um núcleo 

esférico que ocupa posição central e citoplasma intensamente esinofílico. As 

características mais marcantes observáveis ao microscópio eletrônico em células que 

estão secretando ativamente são a abundância de mitocôndrias (eosinofílicas) e a 

invaginação circular da membrana plasmática apical, formando um canalículo 

intracelular. Na célula em repouso, muitas estruturas tubulovesiculares podem ser 

observadas na região apical logo abaixo da membrana plasmática. Nesta fase a célula 

possui poucos microvilos. Quando estimulada a produzir H+ e Cl-, as estruturas 

tubovesiculares se fundem com a membrana celular para formar o canalículo e mais 

microvilos, provendo assim um aumento generoso na superfície da membranacelular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7- Célula que sintetiza, acumula e exporta esteróides. 

- Célula secretora de esteróides. 

São células acidófilas poliédricas ou arredondadas, com um núcleo central e citoplasma 

que freqüentemente, mas nem sempre, possui muitas gotículas de lipídios. 

O citoplasma das células secretoras de esteróides possui abundante retículo 

endoplasmático liso formado por túbulos anastomosados. Esta organela contém as 

enzimas necessárias para sintetizar colesterol a partir de  acetato e de outros substratos e 

também para transformar a pregnenolona produzida nas mitocôndrias em andrógenos, 

estrógenos e progestágenos. 

As mitocôndrias esféricas ou alongadas destas células normalmente contêm cristas 

tubulares, em lugar das cristas em forma de prateleiras comumente encontradas nas 

mitocôndrias de outras células. Além de ser o local principal de produção de energia 

para as funções celulares, esta organela têm não só as enzimas necessárias para clivar a 

cadeia lateral do colesterol e produzir pregenolona, mas também para participar das 

reações subseqüentes que resultam na produção de hormônios esteróides. O processo de 

síntese de esteróides resulta, portanto, da colaboração íntima entre o retículo 

endoplasmático liso e as mitocôndrias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8- Célula produtora de calor (tecido adiposo multilocular). 

 

- Célula do tecido adiposo multilocular. 

 

As células do tecido adiposo multilocular são menores do que as do tecido adiposo 

unilocular e têm forma poligonal. O citoplasma é carregado de gotículas de vários 

tamanhos e contém numerosas mitocôndrias, cujas cristas são particularmente longas, 

podendo ocupar toda a espessura da mitocôndria. 

No tecido adiposo Multilocular, as células tomam um arranjo epitelióide, formando 

massas compactas em associação com capilares sanguíneos, lembrando as glândulas 

endócrinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9- Célula que transporta íons (célula do tubo contorcido proximal do rim). 

 

Todas as células têm a capacidade de transportar certos íons contra uma concentração e 

contra um gradiente de potencial elétrico, usando ATP como fonte de energia. Este 

processo é chamado transporte ativo, para distingui-lo da difusão passiva que se dá a 

favor de um gradiente de concentração intracelular. A superfície basal destas células é 

muito pregueada; ao microscópio eletrônico se observam muitas invaginações da 

membrana plasmática. Além disso, há complexas interdigitações entre prolongamento 

basais de células adjacentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10- Célula excitável e contrátil. (músculo estriado) 

 

- Célula estriada do músculo cardíaco. 

 

As células do músculo do coração são alongadas e ramificadas, com aproximadamente 

15 mm de diâmetro por 85-100 micrômeros de comprimento, que se prendem por meio 

de junções intracelulares complexas. Essas células apresentam estriações transversais 

semelhantes ás do músculo esquelético, mas, ao contrário das fibras esqueléticas que 

são multinucleadas, as fibras cardíacas possuem apenas um ou dois núcleos certamente 

localizados. As fibras cardíacas são circundadas por uma delicada bainha de tecido 

conjuntivo, equivalente ao endomísio do músculo esquelético, que contém abundante 

rede de capilares sanguíneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que por meio desta aula, podemos observar as funções de cada tipo de 

célula, combinado com as diferenças na sua estrutura. Pode variar tanto no fato de obter 

mais volume de uma organela, ou ausência dela, etc. 

Através de fotos pudemos observar e analisar também, o quão importante é a 

microscopia eletrônica, para que este estudo seja cada vez mais promissor. 
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AULA 12- MITOSE 

1. INTRODUÇÃO 

 

O ciclo celular é o processo pelo qual uma célula passa desde que nasce até que 

se divide. Este processo interage duas fases fundamentais – a interfase e a fase 

mitótica.  

O ciclo celular pode ser dividido em duas etapas coordenadas:  

- Uma etapa que ocorre a duplicação dos cromossomos, denominada intérfase, ela é 

subdividida em três subfases:  

                .G1- período entre a divisão celular e a duplicação de DNA, 

                .S- período da duplicação do DNA, 

                .G2- subfase que apresenta o dobro de material nuclear em relação à                       

G1mas o número de cromossomos permanece igual 

- A outra etapa da mitose, própriamente dita, que consiste na divisão de uma 

única célula diplóide em duas células-filhas (todas com os mesmo jogo cromossômico); 

essa etapa é caracterizada pela divisão do núcleo – cariocinese, seguida pela divisão do 

citoplasma – citocinese; 

A mitose está dividida nas seguintes fases: 

- Pré-prófase: caracteriza-se por apresentar condensação de cromossomos 

distribuídos de forma aleatória no núcleo. 

- Prófase: os cromossomos estão mais condensados ainda e espalhados pela 

célula, após o rompimento do envoltório nuclear, devido à fosforilação da lâmina 

nuclear originando vesículas que permanecem no citoplasma, e ocorre também o início 

do fuso miótico devido a aparição de microtúbulos entre os dois pares de centríolos. 

- Metáfase: os cromossomos migram e se dispõem no plano equatorial da célula, 

pela participação dos microtúbulos e se dispõem em plano equatorial da célula; e o 

nucléolo já foi desintegrado. 



- Anáfase: no início dessa fase, cada cromossomo cuja o DNA já está duplicado, 

divide-se longitudinalmente em duas cromátides, que se prendem aos microtúbulos 

formadores do fuso mitótico pelos cinetócoros dos cromossomos, localizados próximos 

ao centrômero, migrando os cromossomos para os pólos; no final da anáfase, ocorre a 

agregação dos cromossomos no pólos da célula e o início da divisão do citoplasma. 

- Telófase: fim da divisão celular, caracteriza-se pela reconstituição dos 

envoltórios nucleares das células-filhas; devido a desfosforilação dos filamentos da 

lâmina nuclear e da fusão das vesículas deixadas durante a prófase no citoplasma, os 

cromossomos ficam menos condensados, o que leva o reaparecimento da cromatina, 

ressurge o núcleo e os nucléolos, ocorre também o fim da citocinese, onde a presença de 

um anel contrátil (fragnoplasto) que irá passar por um estrangulamento, até a célula 

acabar por se separar completamente. 

A mitose é então considerada como o processo responsável pelo crescimento 

dos vegetais. Ela depende da liberação de ATP das mitocôndrias. Nos vegetais, a 

raiz é o órgão que melhor se observa as fases mitóticas, que é chamado de ápice 

radicular. 

O ápice radicular é dividido em quatro partes: a coifa, zona meristemática, 

zona de distensão e zona de maturação. A coifa é a estrutura da extremidade da raiz, 

e suas células possuem pouca área citoplasmática, ocupada por quase todo o núcleo. 

A zona meristemática é a parte de divisões celulares, onde é possível observar, em 

microscópio, as fases da mitose, além de as células que apresentam um núcleo 

volumoso e citoplasma compacto. Já a zona de distensão é a zona de alongamento 

celular, onde as células adultas se diferenciam. Elas se apresentam na forma 

alongada, com vacúolos de grandes dimensões e núcleos pequenos.  E, por fim, a 

zona de maturação, são as células maduras, com a maior parte ocupada pelo 

citoplasma, além de se observar vasos condutores, como xilema e floema. 

No princípio da formação dos vegetais, todas as células do embrião se 

dividem, porém quando adultas, são criadas estruturas próprias para a mutiplicação 

celular – os meristemas.  

- Nessa experiência pretendemos observar e identificar as diferentes fases da 

mitose em que se encontravam as células da zona meristemática, do ápice radicular, da 

espécie Allium cepa (cebola). 



 

2. MATERIAIS  E MÉTODOS 

 

1-) Cultivo da raiz de cebola em água, durante 3 dias. 

2-) Para a observação da mitose nas células da raiz da cebola (Allium cepa), foi 

necessário adicionar o corte de fragmentos da coifa da cebola em um recipiente com o 

corante orceína acética. 

3-) Após aquecer de três à quatro vezes no fogo, sem ferver, transferir os fragmentos da 

raiz da cebola já corada para uma lâmina;  

4-) Promover o esmagamento do tecido com auxílio de uma outra lâmina  

 5-) Colocar lamínulas nas duas lâminas montadas que contêm partículas do tecido 

6-) Observar lâminas no microscópio de luz 

 

3. RESULTADOS 

Com as observações efetuadas podemos concluir que a mitose consiste então na 

prófase, metáfase, anáfase e telófase. Podemos distinguir estas diferentes fases 

através de aspetos relevantes como: 

 quando a célula se encontrava em prófase,  foi possível distinguir os seu 

cromossomos, apesar de ainda se encontrarem um pouco enrolados em si;  

 quando a célula se encontrava em metáfase, foi possível observar a placa 

equatorial formada pelos cromossomas ligados ao fuso acromático;  

 quando a célula se encontrava em anáfase, foi possível ver os cromossomos 

ligados ao fuso acromático na sua ascensão aos pólos da célula (forma de 

V);  

 por fim quando a célula se encontrava em telófase, foi possível observar a 

formação de dois núcleos, com a cromatina dispersa  

 A citocinese não foi possível observar. 

 



 

 

 

 

 

  

Prófase 400X                                                   Metáfase 400X 

 

 

 

 

 

 

  

Anáfase 400X                                                  Telófase 400X 

 

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

Concluímos que por ser coletado um tecido do meristema da raiz da cebola, haviam 

muitas células em diferentes fases mitóticas porque essa zona apresenta um intenso 

crescimento. Representando a importância desse processo para os vegetais (e animais), 

pois possibilita o desenvolvimento e crescimento das células, formando tecido e órgãos. 

Além disso, a orceína acética possibilitou a paralisação das funções celulares, por 

isso foi possível observar todas as fases da mitose. 
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