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Introdução à Biologia Celular

 Estrutura Celular: de acordo com o tipo estrutural de célula que 
compõe o corpo dos organismos, ele podem ser classificados em 
Eucariontes e Procariontes.

 Os Vírus: não são considerados seres vivos, pois não possuem 
organização celular. Assim, pode-se afirmar que a célula é a 
unidade biológica de todos os seres vivos. 

 Microscópios: São instrumentos fundamentais para o estudo das 
células. Eles são classificados em dois tipos: Óptico e Eletrônico.

 As células são as menores unidades de um ser, podem ser de 
vários tamanhos e ter várias estruturas. 
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Célula eucariótica Animal



CÉLULA EUCARIÓTICA ANIMAL



Células







Membrana Plasmática

 Dupla camada de fosfolipídeos com

proteínas inseridas. Permeável e

seletiva. Controla a entrada e saída de

substâncias na célula.







ORGANELAS

 Citoesqueleto:

 Forma e sustentação da célula. 

Movimento de organelas.



São pequenas estruturas cilíndricas e ocas. São formados por uma proteína 

globular –tubulina- que se dispõem  em um padrão helicoidal, formando uma 

parede de túbulo. A função principal dos microtúbulos é atuar como uma espécie de 

“andaime” celular, fornecendo suporte estrutural para manter tanto a FORMA da 

célula quanto a DISPOSIÇÃO interna das organelas citoplasmáticas.Os 

microtúbulos formam os filamentos protéicos que participam dos processos de 

divisão celular, orientado o deslocamento dos cromossomos durante esses 

processos.Os microtúbulos participam da formação de estruturas mais estáveis, 

com formas mais constantes,como os centríolos, cílios e flagelos. É o centríolo 

responsável pela formação dos cílios e flagelos.

MICROTÚBULOS



São formados por várias moléculas de uma proteína globular-

actina.Os microfilamentos, juntamente com outra proteína chamada 

MIOSINA, formam os principais componentes do mecanismo 

contrátil da célula: eles são os responsáveis pela contração e 

distenção das células musculares, além disso, participam de outros 

processos como citocinese, ciclose e movimento amebóide.

MICROFILAMENTOS



Interações protéicas



Proteínas
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Organelas Celulares

1) O núcleo: organela característica das células
eucarióticas.

Função: Proteger o material genético.
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Componentes formadores do núcleo:

 Envoltório nuclear com poros;

 Nucleoplasma;

 Nucléolo;

 Cromatina.

Cromatina x Cromossomo



Funções: 
• Síntese de DNA
• Síntese de RNA

O Núcleo





Contém o 
Genoma

O Núcleo



 Tanto o retículo endoplasmático quanto o 

nucleoplasmático compartilham a função de 

armazenamento e liberação de íons cálcio 

dentro da célula. Esses íons são liberados em 

áreas delimitadas e, em cada região celular, o 

aumento da concentração de cálcio pode 

determinar uma reação diferente.

Retículo Nucleoplasmático



Retículo Nucleoplasmático

 No citoplasma, o cálcio atua como um 

sinalizador químico, envolvido na síntese de 

proteínas, secreção hormonal, contração (nas 

células musculares) e transmissão de 

impulsos elétricos (nas células nervosas), 

entre outras funções. No núcleo, o cálcio é 

essencial para o processo de multiplicação 

celular, ativação e transcrição de genes e 

apoptose (morte programada das células).



O cálcio, presente em todas as células do corpo humano, é um 

importante mensageiro intracelular. Ele regula diferentes respostas 

como contração, secreção hormonal, morte, multiplicação e 

diferenciação celular.



Organelas Citoplasmáticas

Mitocôndria
•Responsável pela respiração celular e 

produção de energia.

•Células que utilizam bastante energia 

tem muitas mitocôndrias, por exemplo, as 

células musculares.

Lisossomos:
São estruturas responsáveis pela digestão da 

célula.
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2) Mitocôndrias: Presentes essencialmente em todas as

células eucarióticas. Sua função está relacionada à

respiração celular.





Organelas Citoplasmáticas

Retículo Endoplasmático Liso e Rugoso
•Transporte e armazenamento de substâncias;

•R.E.L.  Produção de lipídios;

•R.E.R.  Produção de proteínas

Ribossomo
Síntese de proteínas pela união de aminoácidos.



• Participa da síntese de lipídios, participa do metabolismo do 
glicogênio, realiza a detoxicação e o metabolismo de 
fármacos, funciona como  reservatório de cálcio intracelular

• Sistema de canais citoplasmáticos circundados por
membrana simples (RER possui ribossomos aderidos à
superfície externa)

• Organiza a síntese de proteínas que serão secretadas pela 
célula, de proteínas que serão inseridas nas membranas 
plasmática e nuclear, e de enzimas digestivas que serão 
seqüestradas pelos lisossomas

O Sistema de Endomembranas

O Retículo Endoplasmático
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7) Ribossomos: são organelas importantíssimas, encontradas

em todos os tipo de células, seja ela procariótica ou

eucariótica.

Por que todas as células 

possuem ribossomos?



RIBOSSOMOS

Ribossomos - são estruturas formadas por proteínas associadas a um tipo de 

ácido nucléico, denominado ácido ribonucléico ribossômico (RNAr). Cada ribossomo é 

formado por duas subunidades, com tamanhos diferentes (uma é grande; e a outra, 

pequena), que se dispõem uma sobre a outra, dando-lhe aspecto aproximado de um oito. 

Os ribossomos das células procarióticas são menores que os das células 

eucarióticas, mas desempenham a mesma função: síntese de proteínas. 

Os ribossomos podem ser encontrados isolados no citoplasma ou, então, unidos às 

membranas do R.E. Quando se apresentam enfileirados numa molécula de RNAm 

recebem a denominação de polissomos. A síntese de proteínas pode ocorrer em 

polissomos livres no citosol ou em polissomos associados às membranas do retículo 

endoplasmático. Quando os ribossomos estão associados ao retículo endoplasmático, as 

proteínas que eles produzem penetram diretamente no interior  do retículo.
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3) Retículo Endoplasmático:

Pode ser de 2 tipos:

 Retículo Endoplasmático rugoso – tem a função de síntese 

de proteínas;

 Retículo Endoplasmático Liso – tem a função de sintetizar 

lipídeos e hormônios esteróides. Também participa de 

processos de detoxificação.

Por que o RER possui 

íntimo contato com a 

carioteca?



Biologia Celular

4) Complexo de Golgi: é um amontoado de sacos achatados e

delimitados por membranas. Recebe freqüentemente

vesículas provenientes do RER.
Funções do Golgi:

1) Modificar proteínas

provenientes do

RER;

2) Formação da parede

celular vegetal;

3) Formação do

acrossoma do sptz;

4) Formação dos

lisossomos;

5) Formação das

membranas

plasmática, nuclear;



Complexo de Golgi



R.E.R Complexo de Golgi





Célula Interação entre RER e CG: funções do Golgi



Biologia Celular

5) Lisossomos: são pequenas organelas do citoplasma celular que

desempenham as seguintes funções:

 Digestão intracelular;

 Autofagia;

 Autólise.

Em que situações os

lisossomos podem participar

em processos de destruição

celular?



AUTOFÁGICA                                                                                            
(Digestão de organelas e componentes celulares)



HETEROFÁGICA   
(Digestão de partículas por fagocitose e pinocitose)



EXEMPLOS DE AUTÓLISE

SILICOSE
Inalação de silica cristalina (infecções no pulmão)

ASBESTOSE
Inalação de pó de amianto

DOENÇA DE TAY-SACHS
Deterioração das habilidades mentais e físicas

ENCEFALOPATIAS
neurodegenerativas

(MAL DA “VACA LOUCA”)
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6) Peroxisomos: organela responsável pela detoxificação

celular. Tem diversas enzimas no seu interior, tais como

urato oxidase, catalase, aminoácido oxidase e enzimas que

fazem a -oxidação de ácidos graxos.
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8) Centríolos: são estruturas relacionadas com o processo de 

divisão celular. Formam as fibras do fuso acromático.
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Até a próxima aula...


