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BIOLOGIA 10ºANO 

1. Organização Biológica 

A unidade básica da vida é a célula. Nos seres pluricelulares, as células idênticas e com 

funções semelhantes formam tecidos. Os tecidos, por sua vez, associam-se formando os 

órgãos, que realizam uma ou várias funções no organismo. Diferentes órgãos associam-se 

e realizam em conjunto determinadas funções no organismo, constituindo um sistema de 

órgãos. Diferentes sistemas de órgãos cooperam entre si, formando um organismo. 

Organismos semelhantes que se reproduzem entre si, originando descendentes férteis, 

constituem uma espécie. Os indivíduos de uma espécie que habitam na mesma área, no 

mesmo momento, formam uma população. A interacção entre diferentes populações 

constitui uma comunidade. A comunidade e o meio físico-químico que ocupa, bem como 

as relações que entre eles se estabelecem, formam um ecossistema. 

 

 

2. A Célula 

O entendimento dos processos biológicos está centrado na unidade fundamental da vida – 

a célula. Como consequência deste facto, Schleiden e Schwann postularam a Teoria 

Celular, que, actualmente, assenta nos seguintes pressupostos: 

 A célula é a unidade básica estrutural e funcional de todos os seres vivos; 

 Todas as células provêm de células preexistentes; 

 A célula é a unidade de reprodução, de desenvolvimento e de hereditariedade dos 

seres vivos. 
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2.1. Unidade estrutural e funcional 

Atendendo à complexidade da organização estrutural, as células podem agrupar-se em 

duas grandes categorias: células procarióticas e células eucarióticas. 

 

 

 

As células procarióticas, de que são 

exemplo as bactérias, são células de 

estrutura muito simples, de 

reduzidas dimensões e sem sistemas 

endomembranares, nomeadamente 

sem invólucro nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células eucarióticas são células 

estruturalmente mais complexas, de 

núcleo bem individualizado do 

citoplasma, delimitado por um 

invólucro nuclear. Nestas podem 

distinguir-se as células animais e as 

células vegetais, que apresentam 

algumas diferenças a nível 

estrutural. 
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2.2. Biomoléculas 

2.2.1. Prótidos 

Os prótidos são compostos orgânicos quaternários, constituídos por C, H, O e N. A unidade 

estrutural é o aminoácido que, ao estabelecer ligações peptídicas com outros aminoácidos 

(por cada ligação peptídica que se estabelece, forma-se uma molécula de água), pode 

formar oligopéptidos (entre 2 e 20 aminoácidos) e polipéptidos (mais de 20 

aminoácidos). As proteínas são macromoléculas constituídas por uma ou mais cadeias 

polipeptídicas e apresentam uma estrutura tridimensional definida. 

 

 

 

 

Algumas funções das proteínas são a função 

estrutural (membranas celulares), função 

enzimática (enzimas), transporte 

(hemoglobina), motora (proteínas contrácteis dos 

músculos), hormonal (insulina) e imunológica 

(anticorpos). 

 

 

 

 

 

 2.2.2. Glícidos 

Os glícidos são compostos orgânicos ternários, constituídos por C, H e O. De acordo com a 

sua complexidade, consideram-se três grandes grupos de glícidos: os monossacarídeos, 

os dissacarídeos e os polissacarídeos. A fórmula geral destes compostos é          . 

A unidade estrutural são os monossacarídeos ou oses, podendo ser classificados quanto 

ao número de carbonos da molécula – 3 carbonos (trioses), 4 carbonos (tetroses), … Estes 

unem-se através de ligações glicosídicas. 
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Algumas funções destes compostos 

são a função energética (glicose), a 

função estrutural (quitina, celulose) 

e a função de reserva (amido nas 

plantas e glicogénio nos animais). 

 

 

 

 

 

 

 2.2.3. Lípidos 

Os lípidos são compostos orgânicos ternários, constituídos por O, H e C, podendo por 

vezes conter S, N e P. Estas substâncias são insolúveis em água e solúveis em solventes 

orgânicos, como o clorofórmio, o éter e o benzeno. Podem-se classificar os lípidos em três 

grandes grupos de acordo com a sua função: lípidos de reserva, lípidos estruturais e 

lípidos com função reguladora. 

 

Lípidos de Reserva 

Os ácidos gordos são constituídos por uma cadeia linear de átomos de carbono, com um 

grupo terminal carboxilo (COOH). Os ácidos gordos que possuem átomos de carbono 

ligados por ligações duplas ou triplas dizem-se insaturados. Nos ácidos gordos 

saturados, todos os átomos de carbono estão ligados entre si por ligações simples. 

 

O glicerol é um álcool que contém três grupos hidroxilo (HO), capazes de estabelecer 

ligações covalentes com os átomos de carbono dos grupos carboxilo (COOH) dos ácidos 

gordos. Esta ligação denomina-se éster. 
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Lípidos Estruturais 

Os fosfolípidos são os constituintes mais abundantes das membranas celulares. A sua 

estrutura resulta da ligação de uma molécula de glicerol com dois ácidos gordos e com 

uma molécula de ácido fosfórico. Os fosfolípidos são moléculas anfipáticas, isto é, 

possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. 

 

 

 2.2.4. Ácidos Nucleicos 

Os ácidos nucleicos são as principais moléculas envolvidas em processos de controlo 

celular. Existem dois tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (DNA) e ácido 

ribonucleico (RNA). Cada nucleótido é constituído por uma base azotada, uma pentose e 

um grupo fosfato. 

Existem cinco tipos de bases azotadas: adenina (A) e guanina (G) (bases púricas – 

possuem dois anéis); citosina (C), timina (T) e uracilo (U) (bases pirimídicas – possuem 

um anel). 
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Comparação entre as estruturas do DNA e do RNA 

 DNA RNA 

Açúcar Desoxirribose Ribose 

Bases Azotadas A, G, C e T A, G, C e U 

Cadeias Cadeia Dupla Cadeia Simples 

Hélice Sim Não 

 

 

3. Obtenção de Matéria 

3.1. Estrutura da Membrana Plasmática 

O modelo de estrutura da membrana, proposto por Singer e Nicholson, é o actualmente 

mais aceite. O modelo de mosaico fluido é unitário pois aplica-se a todas as membranas 

existentes nas células. De acordo com ele, a membrana é constituída por: 

 Bicamada fosfolipídica, com as extremidades hidrofílicas das moléculas a 

formarem a face interna e externa e as hidrofóbicas a ocuparem o interior; 

 Proteínas que, de acordo a sua posição na bicamada, são designadas por 

proteínas intrínsecas, inseridas na dupla camada, e proteínas extrínsecas, 

situadas na superfície interna e externa; 

 Colesterol, situado entre as moléculas de fosfolípidos da bicamada; tem um papel 

estabilizador da membrana, pois evita que os fosfolípidos se agreguem, mantendo 

a sua fluidez; 

 Glicolípidos e glicoproteínas, localizados na superfície externa da bicamada. 

Estas moléculas desempenham um papel importante no reconhecimento de certas 

substâncias pela célula. 
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O modelo de mosaico fluido é assim chamado devido ao facto de admitir que a membrana 

não é uma estrutura rígida, existindo movimentos das moléculas que a constituem, 

dotando-a, assim, de grande fluidez. Verifica-se que as moléculas fosfolípidicas têm grande 

mobilidade lateral, trocando de posição com outras que se encontrem na mesma camada. 

Ocasionalmente, podem ocorrer movimentos transversais de fosfolípidos de uma 

camada para a outra.  

 

 

 

3.2. Movimentos Transmembranares 

 3.2.1. Osmose 

O movimento de água através da membrana citoplasmática designa-se osmose. 

A osmose é o movimento de moléculas de água de um meio menos concentrado (meio 

hipotónico e com menor pressão osmótica) para um meio mais concentrado (meio 

hipertónico e com maior pressão osmótica). Quando os meios possuem igual 

concentração (isotónicos), estabelece-se uma situação de equilíbrio em que o fluxo de 

água que entre nas células é igual ao fluxo de saída. 

Na sequência dos movimentos osmóticos, a célula pode: 

 Perder água, diminuindo assim o seu volume celular. Nessa situação, a célula diz-

se plasmolisada ou no estado de plasmólise. 

 Ganhar água, aumentando assim o seu volume celular e aumentando a pressão 

sobre a membrana/parede celular (pressão de turgescência). Neste caso, a célula 

diz-se túrgida ou no estado de turgescência. 

No caso das células animais, a turgescência pode conduzir, em situação-limite, à ruptura 

da membrana celular (lise celular). Isto não acontece nas células vegetais pois possuem 

uma parede celular rígida. 

Este processo não gasta energia. Diz-se, por isso, que é um transporte passivo. 
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 3.2.2. Difusão Simples 

O movimento de outras substâncias através da membrana celular designa-se difusão 

simples. Neste processo de transporte, as moléculas de um soluto (C  , ureia, etc.) 

deslocam-se do meio de maior concentração para o meio de menor concentração (a 

favor do gradiente de concentração). A velocidade de movimentação de soluto é 

directamente proporcional à diferença de concentração entre os dois meios. Neste 

processo não há gasto de energia – transporte passivo. 

 

  

 3.2.3. Difusão Facilitada  

A difusão facilitada deve-se à existência de proteínas transportadoras na membrana, que 

promovem a passagem de moléculas. As proteínas são específicas para cada tipo de 

substância e denominam-se permeases. Neste processo de movimentação de solutos, as 

moléculas deslocam-se do meio de maior concentração para o meio de menor 

concentração (a favor do gradiente de concentração) com intervenção das permeases. 
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A velocidade de transporte da substância: 

 Aumenta com a concentração de soluto; 

 Mantém-se quando todos os locais de ligação das permeases estão ocupados 

(saturação), mesmo que a concentração aumente – velocidade máxima. 

 

 

 

Não há gasto de energia – transporte passivo. 

 

 

 

3.2.4. Transporte Activo 

Apesar dos processos de transporte passivo de substâncias através da membrana celular, 

a célula também pode manter várias substâncias no seu interior, em concentrações muito 

diferentes das do meio. Esta manutenção implica gasto de energia. Essa energia é 

utilizada para o movimento de substâncias contra um gradiente de concentração, através 

de proteínas transportadoras, num processo designado transporte activo.  
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Então, as moléculas de um soluto (Na+, K+) deslocam-se de um meio de maior 

concentração para um meio de menor concentração (contra o gradiente de 

concentração) com intervenção de proteínas transportadoras – as ATPases. 

Este processo mantém um gradiente de concentração entre os meios intracelular e 

extracelular e implica gasto de energia (ATP). 

 

 

 

3.3. Transporte de Partículas – Endocitose e Exocitose 

Por vezes as substâncias que a célula precisa no seu interior são demasiado grandes para 

passarem através da membrana citoplasmática. O transporte deste tipo de material para o 

interior da célula por invaginação da membrana celular chama-se endocitose. Existem 

vários tipos de endocitose, como a fagocitose, a pinocitose e a endocitose mediada por 

receptores. 

Na fagocitose, a célula emite prolongamentos citoplasmáticos, os pseudópodes, que 

envolvem partículas de grandes dimensões ou mesmo células inteiras, acabando por 

formar uma vesícula que se destaca para o interior do citoplasma. 

Na pinocitose, a membrana celular, por invaginação, engloba fluido extracelular contendo 

ou não pequenas partículas. Esta invaginação evolui para a formação de pequenas 

vesículas endocíticas.  
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Na exocitose, a célula liberta para o meio extracelular produtos resultantes da digestão 

intracelular ou moléculas sintetizadas no seu interior, tais como produtos de metabolismo 

celular, certas secreções (hormonas e enzimas) e proteínas estruturais (colagénio). Neste 

processo as vesículas de secreção convergem para a membrana, fundem-se com ela e 

libertam o seu conteúdo no meio extracelular. 

 

 

3.4. Digestão Intracelular 

A digestão intracelular ocorre no interior das células, através da acção de enzimas 

contidas em vacúolos digestivos. As proteínas enzimáticas sintetizadas nos ribossomas 

no retículo são transportadas até ao complexo de Golgi de duas formas: deslocam-se 

através dos canais do retículo endoplasmático até ao complexo de Golgi ou são 

armazenadas em vesículas que se destacam do retículo e que se fundem com o complexo 

de Golgi. No interior do complexo de Golgi, as proteínas enzimáticas, tais como outras que 

aí são processadas, sofrem maturação, o que as torna funcionais, acabando por ser 

transferidas para vesículas designadas lisossomas. 

A digestão intracelular ocorre no interior de vacúolos digestivos, que resultam da fusão 

dos lisossomas com vesículas endocíticas ou com vesículas originadas no interior do 

citoplasma. Por acção das enzimas digestivas, as moléculas complexas existentes no 

interior dos vacúolos digestivos são desdobradas em moléculas mais simples. Os resíduos 

resultantes da digestão são eliminados para o meio extracelular por exocitose. 
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3.5. Ingestão, Digestão e Absorção 

O processamento dos alimentos até que estes possam fornecer os seus constituintes para 

que sejam utilizados pelas células engloba a ingestão, a digestão e a absorção: 

 A ingestão consiste na entrada dos alimentos para o organismo; 

 A digestão é o conjunto de processos que permite a transformação de moléculas 

complexas dos alimentos em moléculas mais simples; 

 A absorção consiste na passagem dos nutrientes resultantes da digestão para o 

meio interno. 

A hidra e a planária possuem tubos digestivos incompletos, isto é, com uma só abertura, 

designada cavidade gastrovascular. Nestes casos, a digestão inicia-se na cavidade 

gastrovascular – digestão extracelular – onde são lançadas enzimas que actuam sobre os 

alimentos e os transformam em partículas simples.  

As partículas parcialmente digeridas são depois fagocitadas por células que continuam a 

digestão dentro de vacúolos digestivos – digestão intracelular – ocorrendo a difusão das 

moléculas simples para as restantes células do organismo. 

 

Alguns mecanismos adaptativos são a presença da faringe que permite à planária captar 

os animais de que se alimenta e a maior área de digestão e de absorção da planária 

resultante da ramificação da cavidade gastrovascular, que permite uma distribuição 

eficaz dos nutrientes por todas as células. 

 

 

A minhoca e o Homem possuem um tubo digestivo completo, isto é, com duas aberturas 

– a boca, por onde entram os alimentos e o ânus que é por onde eles saem. 

Na minhoca, o alimento entra pela boca, passa pela faringe, pelo esófago e deste para o 

papo, onde é acumulado e humidificado. De seguida, passa para a moela, onde é triturado 
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com a ajuda de grãos de areia. O alimento fraccionado por digestão mecânica segue para o 

intestino, onde: 

 Sofre a acção de enzimas que completam a digestão; 

 Ocorre a absorção de substâncias mais simples. 

Os resíduos alimentares são eliminados pelo ânus. 

 

No tudo digestivo do Homem, bem como em todos os vertebrados, cada uma das áreas é 

especializada numa etapa particular do processo digestivo, realizando-se a maior parte 

deste no estômago e no intestino delgado. 

 Na boca, por acção dos dentes e da saliva, inicia-se a digestão mecânica e química; 

 No estômago e no intestino delgado são produzidas enzimas específicas, ocorrendo 

também aqui a digestão mecânica e química; 

 No intestino delgado são lançados ao mesmo tempo o suco pancreático e a bílis, 

provenientes, respectivamente, do pâncreas e do fígado (glândulas anexas). 

 No intestino delgado, após terminar a digestão, inicia-se a absorção, facilitada pela 

existência de projecções ricamente vascularizadas da superfície intestinal que 

aumentam significativamente a área da superfície de absorção. Por difusão ou 

transporte activo, os diferentes nutrientes atravessam as membranas das células 

da parede intestinal e dos capilares sanguíneos ou linfáticos.  

 O material não absorvido passa para o intestino grosso, onde ocorre absorção de 

água antes da sua eliminação pelo ânus. 

 

As características de um tubo digestivo completo são o maior e mais eficaz 

aproveitamento dos alimentos, dado que estes se deslocam num único sentido, 

permitindo uma digestão e uma absorção sequenciais ao longo do tubo, a existência de 

vários órgãos, onde pode ocorrer digestão por acção mecânica e química (enzimas 

digestivas), a maior capacidade de absorção, uma vez que esta pode ocorrer em 

diferentes zonas do tubo, a eficiente eliminação através do ânus, dos resíduos 

alimentares não absorvidos e a possibilidade de armazenamento de maior quantidade 

de alimento. 
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4. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos 

Para que o processo de autotrofia ocorra, estes seres utilizam energia luminosa – seres 

fotoautotróficos – ou energia resultante de reacções de oxidação-redução de determinados 

compostos químicos – seres quimioautotróficos. 

 

4.1. Fotossíntese 

A fotossíntese é um processo complexo que envolve a utilização da energia luminosa na 

produção de substâncias orgânicas a partir de C   e    , com a libertação de   , 

realizado pelas cianobactérias, pelas algas e pelas plantas. Pode, por isso, dizer-se que 

estes seres convertem a energia luminosa em energia química.  

De uma forma genérica, pode equacionar-se a fotossíntese da seguinte maneira: 

                                                       

 A fotossíntese reveste-se de uma grande importância para os seres vivos porque: 

 Produz substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas; 

 Transporta a energia luminosa em energia química, que fica armazenada nos 

compostos orgânicos sintetizados; 

 Produz o oxigénio, gás essencial para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. 

 

Os principais pigmentos fotossintéticos presentes nas plantas e nas algas são as clorofilas. 

Através da análise do espectro de absorção dos diferentes pigmentos, constata-se que as 

clorofilas a e b possuem picos de absorção que se situam nas zonas azul-violeta e 

vermelho-alaranjado do espectro de luz visível. Por essa razão, plantas sujeitas 

experimentalmente a luz com diferentes comprimentos de onda apresentam diferentes 

taxas fotossintéticas. 
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Quando os pigmentos fotossintéticos absorvem luz, os seus electrões passam para níveis 

de energia superiores. Os electrões excitados podem, seguidamente, regressar ao nível 

energético inicial – estado fundamental – libertando energia sob a forma de calor ou de 

luz, sendo este último caso designado fluorescência. 

Admite-se, actualmente, que as clorofilas e os outros pigmentos fotossintéticos estão 

dispersos na bicamada fosfolipídica da membrana interna dos seus cloroplastos. 

 

Durante as décadas de 40 e 50, foram realizadas experiências que contribuíram para 

esclarecer as etapas envolvidas no processo fotossintético. Essas experiências permitiram 

verificar que a fotossíntese compreendia duas fases: 

 Uma fase em que as reacções dependem da luz – fase fotoquímica. 

 Uma fase não dependente directamente da luz – fase química. 

 

Fase Fotoquímica 

Nesta fase, também designada por fase dependente da luz, a energia luminosa, captada 

pelos pigmentos fotossintéticos, é convertida em energia química, que vai ser utilizada na 

fase seguinte. Nesta etapa ocorrem: 

 Fotólise da água – desdobramento da molécula de água em hidrogénio e oxigénio 

na presença da luz: 

                      
      

 

 
   

O oxigénio é libertado e os hidrogénios cedem os seus electrões, que vão ser 

captados pela clorofila quando oxidada. Por esta razão, a água é considerada o 

dador primário de electrões. 
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 Oxidação da clorofila – a clorofila, quando excitada pela luz, perde electrões, 

ficando oxidada. Esses electrões vão ser transferidos ao longo de uma cadeia de 

moléculas transportadoras de electrões até serem captados por um transportador 

de electrões, que fica reduzido. 

 Fotofosforilação – ao longo da cadeia transportadora de electrões ocorrem 

reacções de oxidação-redução com libertação de energia. Essa energia é utilizada 

na fosforilação do ADP em ATP num processo chamado fotofosforilação.  

 

Fase Química 

Nesta fase, também designada por fase não dependente da luz, ocorre a redução do C   e a 

síntese de compostos orgânicos num ciclo de reacções conhecido como ciclo de Calvin. 

Este compreende, basicamente, as seguintes etapas: 

 Fixação do C  ; 

 Produção de compostos orgânicos; 

 Regeneração da ribulose difosfato (RuDP). 

De uma forma mais particular: 

 O ciclo de Calvin tem início com a combinação do C   com uma pentose, isto é, um 

glícido formado por cinco átomos de carbono – ribulose difosfato (RuDP) – 

originado um composto intermédio instável, com 6 carbonos; 

 Este composto origina, imediatamente, duas moléculas com três átomos de 

carbono – ácido fosfoglicérico (PGA); 

 As moléculas de PGA são fosforiladas pelo ATP e posteriormente reduzidas pelo 

NADPH, provenientes da fase fotoquímica, formando aldeído fosfoglicérico (PGAL); 

 Por cada doze moléculas de PGAL formadas, dez são utilizadas para regenerar a 

RuDP e duas são utilizadas para sintetizar compostos orgânicos; 

 Para se formar uma molécula de glicose, é necessário que o ciclo se realize seis 

vezes, gastando-se seis moléculas de C  , dezoito moléculas de ATP (três por 

cada ciclo) e doze moléculas de NADPH (duas por cada ciclo). 

 

Durante a fase não dependente directamente da luz (reacções químicas), verifica-se: 

 A incorporação do C  ; 

 A utilização da energia química contida no ATP e poder redutor do NADPH para 

formar compostos orgânicos. 
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4.2. Quimiossíntese 

A quimiossíntese é um processo de síntese de compostos orgânicos que utiliza, tal como 

a fotossíntese, o dióxido de carbono como fonte de carbono, mas, em vez da energia solar, 

usa a energia proveniente da oxidação de substâncias inorgânicas, como a amónia, os 

nitritos, o enxofre e o ferro. Só algumas bactérias conseguem realizar este processo, como 

por exemplo, as bactérias nitrificantes, as bactérias sulfurosas, etc. 

Na quimiossíntese, tal como na fotossíntese, é possível distinguir duas fases: 

 Produção de moléculas de ATP e redução de um transportador (NADPH) – da 

oxidação de compostos minerais (por exemplo,    ) libertam-se electrões (e ) e 

protões (  ) que vão ser transportados ao longo de uma cadeia, ocorrendo a 

fosforilação de ADP em ATP e a redução do transportador (NAD   em NADPH). 

 Fixação de dióxido de carbono – esta fase corresponde à fase química da 

fotossíntese, ocorrendo também aqui um ciclo idêntico ao de Calvin, onde 

intervêm as moléculas de ATP e de NADPH produzidas na fase anterior. Neste ciclo 

verifica-se a fixação do dióxido de carbono, que é reduzido, permitindo a formação 

de substâncias orgânicas. 

 

A fotossíntese e a quimiossíntese diferem basicamente em dois aspectos: 

 Na fonte de energia utilizada – energia solar (fotossíntese) e energia resultante 

da oxidação de compostos minerais (quimiossíntese); 

 Na fonte de protões (  ) e electrões (  ) – molécula de água (fotossíntese) e 

oxidação de compostos minerais (quimiossíntese). 
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5. Distribuição de Matéria 

5.1. O transporte nas Plantas 

As plantas, enquanto seres pluricelulares complexos, necessitam de transportar 

substâncias minerais até as folhas, para garantir a síntese de compostos orgânicos que aí 

ocorre. Posteriormente, esses compostos terão de ser distribuídos a todas a células, de 

forma a poderem ser utilizados. 

O sistema de vasos que se estende desde a raiz, passa pelos caules e chega até às folhas 

denomina-se xilema e nele movimenta-se a seiva bruta ou xilémica. Existe também 

outro sistema de vasos chamado floema, que se estende desde as folhas até aos restantes 

órgãos da planta, transportando a seiva elaborada ou floémica.  

 

Xilema 

O xilema está especializado no transporte de água e de sais minerais. Na maioria das 

plantas, este tecido é constituído por quatro tipos de células: 

 Os elementos condutores, que podem ser tracóides e elementos de vasos: 

o Os tracóides são células que formam tubos e que permitem a passagem de 

água e de sais minerais; 

o Os elementos de vasos resultam de células mortas e que conferem rigidez 

ao xilema; 

 As fibras lenhosas, que são constituídas por células mortas e que desempenham 

funções de suporte; 

 O parênquima lenhoso é um tecido formado por células vivas que desempenha 

importantes actividades metabólicas (fotossíntese, etc.). Estas células são as únicas 

células vivas do xilema e desempenham funções, essencialmente, de reserva. 
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Floema 

O floema está especializado no transporte de água e substâncias orgânicas, sendo formado, 

tal como o xilema, por quatro tipos de células: 

 As células dos tubos crivosos, que são células muito especializadas. Estas células 

possuem uma placa crivosa com uma série de orifícios.  

 As células de companhia que se situam junto das células de tubo crivoso e são 

células vivas. 

 As fibras, que desempenham funções de suporte. 

 O parênquima, que é formado por células vivas, pouco diferenciadas e que tem 

funções de reserva. 
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Absorção Radicular 

A maior parte da água e dos iões necessários para as várias actividades da planta é 

absorvida pelo sistema radicular. 

Normalmente, o meio intracelular das células da raiz é hipertónico relativamente ao 

exterior, pelo que a água tende a entrar na planta por osmose. A manutenção deste 

gradiente osmótico, desde as células mais periféricas da raiz até ao xilema, provoca a 

passagem da água por osmose para os seus vasos. Os iões minerais, quando presentes no 

solo em concentrações elevadas, entram nas células da raiz por difusão simples; no 

entanto, como já foi referido, é usual verificar-se uma elevada concentração destes iões no 

meio intracelular. Neste caso, os iões entram por transporte activo, com consequente 

gasto de energia. O transporte activo de iões através das células da periferia da raiz até ao 

xilema cria um gradiente osmótico, que faz com que a água tenda a passar por osmose até 

ao xilema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1.1. Hipótese da Pressão Radicular (Xilema) 

A ascensão de água no xilema pode ser explicada pela existência de uma pressão exercida 

no xilema ao nível da raiz – pressão radicular. A entrada de sais nas células da raiz, por 

transporte activo, conduz a um aumento da sua concentração no meio intracelular. Este 

aumento provoca o movimento de água para o interior das células, gerando-se uma 

pressão que força a água a subir nos vasos xilémicos. 

Os fenómenos de gutação e exsudação caulinar constituem evidências deste processo. 
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 5.1.2. Teoria da Tensão-Coesão-Adesão (Xilema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quantidade de vapor de 

água que sai das folhas por 

transpiração causa uma 

tensão na parte superior da 

planta que provoca a 

ascensão da água. Esta 

tensão ocorre devido às 

propriedades da água 

circulante na planta. 

Devido à polaridade que 

apresentam, as moléculas de 

água tendem a ligar-se umas 

às outras por pontes de 

hidrogénio, que se 

estabelecem entre os átomos 

de hidrogénio de uma 

molécula e os átomos de 

oxigénio de moléculas 

próximas. Graças a estas 

forças de coesão, as 

moléculas de água mantêm-

se unidas entre si. As 

moléculas de água têm ainda 

a capacidade de aderir a 

outras substâncias, 

nomeadamente aos 

constituintes das paredes do 

xilema. 

Estas forças de tensão-

coesão-adesão fazem com 

que se estabeleça uma 

coluna de água no xilema, 

desde as raízes até as folhas. 

O movimento das moléculas 

de água, que se perdem por 

transpiração ao nível das 

folhas, faz mover toda esta 

coluna no sentido 

ascendente. 

Consequentemente, quanto 

mais rápida for a 

transpiração foliar, mais 

rápida se torna a absorção 

radicular. 



Tiago Rocha 

22 
 

Este sistema só funciona correctamente quando existe uma continuidade na coluna de 

água. Quando isto não acontece, por interposição de bolhas de ar, ou quando ocorre um 

arrefecimento intenso da água, a ascensão deixa de se verificar, só podendo ser reposta 

devido à pressão radicular. Em alguns casos, a pressão radicular não é suficiente para 

repor a continuidade da coluna de água e o vaso xilémico em questão deixa mesmo de 

funcionar.  

 

 5.1.3. Hipótese do Fluxo de Massa (Floema) 

O movimento da seiva elaborada no interior dos tubos crivosos é explicado pela hipótese 

do fluxo de massa de Münch, que pode ser descrita da seguinte forma: 

 Os glícidos produzidos nas folhas durante a fotossíntese são convertidos em 

sacarose antes de entrarem para o floema, para serem transportados aos locais 

onde são armazenados ou gastos, tais como as flores, os frutos, as sementes, os 

caules ou as raízes. 

 A passagem da sacarose das células das folhas para as células de companhia do 

floema ocorre por transporte activo. Seguidamente, a sacarose passa destas 

células para as células de tubos crivosos através das ligações citoplasmáticas 

estabelecidas entre elas. 

 O aumento da concentração de sacarose nas células de tubos crivosos provoca um 

aumento da pressão osmótica, o que leva à entrada de água, vinda do xilema, 

nestas células, que ficam túrgidas. A pressão de turgescência obriga a solução de 

sacarose a deslocar-se através da placa crivosa para a célula do tubo seguinte e 

assim sucessivamente. 

 Nas regiões de consumo/armazenamento, a sacarose é retirada do interior do 

floema por transporte activo, provocando a saída de água para as células vizinhas.  
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5.2. O transporte nos Animais 

Todos os seres vivos necessitam de realizar trocas de substâncias com o meio envolvente, 

condição fundamental para a manutenção da vida. Os animais, em particular, necessitam 

de receber nutrientes e oxigénio para as suas células e têm de eliminar dióxido de carbono 

e outros produtos resultantes do metabolismo. 

 

Um sistema circulatório compreende sempre: 

 Um fluido circulante que garante o transporte dos nutrientes, a circulação de 

substâncias reguladoras, as trocas gasosas e o transporte dos resíduos a serem 

excretados; 

 Um órgão propulsor destinado a impulsionar o fluido circulante – o coração. 

 Uma rede mais ou menos complexa de canais de comunicação, entre os 

diferentes órgãos e tecidos do organismo, que permite o contacto do líquido 

circulante com o líquido intersticial de todas as células. 

 

Nos animais mais simples, como a hidra, não existe um sistema de transporte 

especializado. O facto de serem formadas apenas por duas camadas de células e de 

estarem em contacto directo com o meio permite que o oxigénio se difunda, de forma 

directa, da água para as células. Os nutrientes difundem-se do interior da cavidade 

gastrovascular para as células e os produtos de excreção, resultantes do metabolismo 

celular, são lançados directamente no meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Circulatórios abertos e fechados 

Nos insectos, o aparelho circulatório é constituído por um vaso dorsal com pequenas 

dilatações (corações) que impulsionam o fluido circulante para a região anterior do 

corpo. Nessa região, o fluido sai para cavidades (lacunas) que constituem o hemocélio, 

contactando directamente com as células do corpo do animal. Após banhar as células, o 

fluido regressa ao sistema circulatório através de orifícios existentes nos corações 
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(ostíolos). Neste tipo de aparelho circulatório, o fluido sai do interior de vasos e mistura-

se com o líquido intersticial que circunda as células, designando-se, por este facto, por 

sistema circulatório aberto e o líquido circulante por hemolinfa. 

 

Na minhoca, o sangue só circula no interior de vasos sanguíneos, não se misturando com o 

líquido intersticial – sistema circulatório fechado. Neste animal existem dois vasos, um 

dorsal e outro ventral relativamente ao tubo digestivo. O vaso dorsal funciona como um 

coração, provocando o movimento do sangue da parte de trás para a frente do corpo. Na 

parte anterior do corpo existem cinco vasos laterais (arcos aórticos) que, ao contraírem, 

impulsionam o sangue para o vaso ventral. Nos sistemas circulatórios fechados, o sangue 

flui mais rapidamente, aumentando a eficácia do transporte de materiais às células e 

assegurando níveis mais elevados de taxas metabólicas. 

 

Os insectos, embora possuam um sistema circulatório aberto, têm uma elevada taxa 

metabólica, o que, aparentemente, é contraditório. Contudo, neste grupo de animais, os 

gases respiratórios (oxigénio e dióxido de carbono) não são transportados pelos líquidos 

circulantes, existindo um sistema respiratório que conduz os gases directamente aos 

tecidos, assegurando, assim, que se realize uma eficiente troca gasosa, responsável pelas 

altas taxas metabólicas. 
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Sistemas de Transporte fechados – aspectos comparativos 

Tipos de Circulação 

 Simples: O sangue efectua um único trajecto, passando uma vez pelo coração sob a 

forma de sangue venoso. 

o Aspectos estruturais e funcionais: 

 Coração com duas cavidades: uma aurícula e um ventrículo. 

 A aurícula recebe o sangue venoso proveniente de todo o 

organismo e envia-o para o ventrículo. 

 O ventrículo impulsiona o sangue para as brânquias, onde ocorrem 

as trocas gasosas. 

 Dos capilares branquiais, o sangue segue para os tecidos e órgãos, 

com baixa velocidade e pressão. 

o Influência no Metabolismo: 

 A chegada de nutrientes e oxigénio às células e a remoção de 

resíduos é pouco eficiente, uma vez que o sangue flui com baixa 

velocidade e pressão para as células dos tecidos e órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dupla: O sangue percorre dois trajectos distintos: 

Circulação Pulmonar – o sangue sai do ventrículo direito para a artéria pulmonar, 

que se ramifica para os órgãos onde é oxigenado, regressando à aurícula esquerda do 

coração pelas veias pulmonares; 

Circulação Sistémica – o sangue sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta em 

direcção aos tecidos. Regressa, posteriormente, à aurícula direita pelas veias cavas. 
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Pode ser: 

 Incompleta: Há mistura de sangue venoso com sangue arterial. 

o Aspectos estruturais e funcionais: 

 Coração com três cavidades: duas aurículas e um ventrículo. 

 A aurícula direita recebe o sangue venoso e a esquerda o sangue 

arterial. 

 O ventrículo recebe sangue venoso e sangue arterial. 

 A circulação pulmonar e a circulação sistémica não são 

independentes, ocorrendo mistura parcial de sangue venoso e 

arterial no ventrículo. 

o Influência no Metabolismo: 

 O sangue, bombeado directamente do coração para os capilares dos 

diferentes órgãos, chega com maior velocidade e pressão aos 

tecidos, o que aumenta a eficácia das trocas de materiais com o 

fluido intersticial. 

 Possui a desvantagem de ocorrer uma mistura parcial dos dois 

tipos de sangue no ventrículo, o que afecta a concentração de 

oxigénio do sangue arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Completa: Os dois tipos de sangue nunca se misturam em todo o percurso. 

o Aspectos estruturais e funcionais: 

 Coração com quatro cavidades: duas aurículas e dois ventrículos. 

 No lado direito do coração circula apenas sangue venoso e no lado 

esquerdo apenas sangue arterial. 
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 A circulação pulmonar e a circulação sistémica são independentes, 

não ocorrendo misturas de sangue no coração. 

o Influência no Metabolismo: 

 Esta circulação garante um maior aporte de oxigénio às células do 

organismo, o que permite uma maior produção de energia. Este 

aumento reflecte-se numa maior capacidade de produção de calor 

corporal, que é distribuído de modo uniforme por todo o 

organismo, mantendo constante a sua temperatura – animais 

homeotérmicos. Esta aquisição contribui para uma melhor 

adaptação destes animais a uma grande variedade de ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Fluidos Circulantes 

Nos vertebrados, para além do aparelho circulatório sanguíneo, existe um sistema 

linfático formado pelos vasos linfáticos ramificados em capilares linfáticos e pelos órgãos 

linfóides. Este sistema desempenha funções muito importantes, destacando-se: 

 Comunicação entre o sangue, que transporta substâncias e as células; 

 A recolha da linfa intersticial, que banha as células, fazendo-a regressar ao sangue. 

 A absorção das gorduras do intestino, através de pequenos canais existentes nas 

vilosidades intestinais, para o interior dos quais são absorvidos os produtos 

resultantes da digestão das gorduras. 
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No seu conjunto, os fluidos circulantes são responsáveis pelo(a): 

 Transporte de nutrientes (pelo plasma), necessários para a nutrição das células; 

 Transporte de oxigénio (pelas hemácias), necessário para a respiração celular; 

 Remoção do dióxido de carbono (pelo plasma e uma pequena quantidade pelas 

hemácias), resultante da respiração celular; 

 Transporte de hormonas (pelo plasma), responsáveis pelo controlo de algumas 

actividades celulares; 

 Transporte de células e anticorpos do sistema imunitário, responsáveis pela defesa 

do organismo contra ataques de agentes patogénicos; 

 Transporte de substâncias e materiais capazes de formar coágulos e assim, parar 

hemorragias; 

 Distribuição de calor para diferentes zonas do corpo, como forma de regular a 

temperatura corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Transformação e Utilização de Energia pelos Seres Vivos 

O conjunto de reacções que ocorrem no interior das células de qualquer ser vivo constitui 

o metabolismo celular. O metabolismo compreende dois tipos de reacções: 

 Anabolismo – conjunto de reacções químicas onde há síntese de moléculas 

complexas a partir de moléculas mais simples, com consumo de energia. Exemplo 

deste processo é a síntese de proteínas a partir de aminoácidos com consumo de 

moléculas de ATP. 

 Catabolismo – conjunto de reacções químicas onde há a degradação de moléculas 

em moléculas sucessivamente mais simples. Como exemplos de catabolismo 

refiram-se os processos de obtenção de energia (ATP) pelas células. Através destes 

processos, a energia acumulada em moléculas orgânicas, como, por exemplo, a 
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glicose, é utilizada na síntese de moléculas de ATP. Estes compostos orgânicos são 

lentamente degradados ao longo de uma série de reacções em cadeia, ocorrendo 

por etapas e libertação da energia neles acumulada. 

 

Basicamente, podem considerar-se dois tipos de vias de síntese de ATP: 

 Vias anaeróbias (sem intervenção de oxigénio): fermentação e respiração 

anaeróbia; 

 Vias aeróbias (com intervenção de oxigénio): respiração aeróbia. 

 

6.1. Fermentação 

A fermentação é um processo simples e primitivo em termos de obtenção de energia; 

ocorre no hialoplasma das células, compreendendo duas etapas: 

 Glicólise – conjunto de reacções que degradam a glicose até ácido pirúvico ou 

piruvato.  

No final da glicólise resultam: 

o Duas moléculas de NADH; 

o Duas moléculas de ácido pirúvico; 

o Duas moléculas de ATP (formam-se quatro, mas duas são gastas na 

activação da glicólise).  

 Redução do Piruvato – conjunto de reacções que conduzem à formação dos 

produtos da fermentação.  

 

Fermentação Alcoólica  

 O ácido pirúvico é descarboxilado, formando-se aldeído acético, que é 

posteriormente reduzido (pelo NADH), originando etanol, rico em energia 

potencial. 

 Formam-se dois compostos finais – duas moléculas de dióxido de carbono, 

resultantes da descarboxilação do ácido pirúvico e duas moléculas de etanol, que 

possuem, cada uma, dois átomos de carbono. 
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Fermentação Láctica 

 O ácido pirúvico é reduzido (pelo NADH), formando ácido láctico, rico em energia 

potencial. 

 O único composto final é o ácido láctico, que possui três átomos de carbono. 

 

 

 

 

 

 

6.2. Respiração Aeróbia 

A respiração aeróbia é uma via metabólica realizada com consumo de oxigénio que 

permite a degradação total da molécula de glicose com um rendimento energético muito 

superior ao da fermentação. 

A respiração aeróbia compreende quatro etapas: 

 Glicólise – etapa comum à fermentação que ocorre no citoplasma com formação 

de duas moléculas de ácido pirúvico, duas moléculas de ATP e duas moléculas de 

NADH. 

 Formação de acetil-coenzima A – na presença de oxigénio, o ácido pirúvico entra 

na mitocôndria, onde é descarboxilado (perde uma molécula de C  ) e oxidado 

(perde um hidrogénio, que é usado para o reduzir o NA  , formando NADH). 

 Ciclo de Krebs – conjunto de reacções metabólicas que conduz à oxidação 

completa da glicose. Este conjunto de reacções ocorre na matriz da mitocôndria e é 

catalisado por um conjunto de enzimas. 

Cada molécula de glicose conduz à formação de duas moléculas de ácido pirúvico, 

as quais originam duas moléculas de acetil-CoA, que iniciam dois ciclos de Krebs. 

Devido à combinação do grupo acetil (2C) da CoA com o ácido oxaloacético (4C), 

forma-se ácido cítrico. Assim, por cada molécula de glicose degradada, formam-se 

no ciclo de Krebs: 

o Seis moléculas de NADH; 

o Duas moléculas de FAD   (que tem um papel semelhante ao NADH); 

o Duas moléculas de ATP; 

o Quatro moléculas de C  . 
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 Cadeia Transportadora de Electrões – esta etapa ocorre na membrana interna 

da mitocôndria, onde se encontram transportadores proteicos com diferentes 

graus de afinidade para os electrões provenientes das etapas anteriores. Ao longo 

da cadeia ocorre libertação gradual de energia, à medida que os electrões passam 

de um transportador para outro. Esta energia libertada vai ser utilizada na síntese 

de moléculas de ATP, dissipando-se alguma sob a forma de calor. No final da cadeia 

transportadora, os electrões são transferidos para um aceptor final – o oxigénio, 

formando-se uma molécula de água por cada dois protões (  ) captados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista energético, a respiração aeróbia é um processo de degradação da glicose 

mais rentável que a fermentação. A respiração aeróbia permite a obtenção de 36 ou 38 

moléculas de ATP, enquanto que a fermentação apenas permite um saldo de 2 moléculas 

de ATP. 
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7. Trocas Gasosas em Seres Multicelulares 

7.1. Trocas Gasosas nas Plantas 

Nas plantas, as trocas gasosas estão basicamente associadas a três processos 

fundamentais: transpiração (perda de vapor de água), fotossíntese (entrada de C   e 

saída de   ) e respiração aeróbia (entrada de    e saída de C  ). 

É através dos estomas, localizados principalmente nas folhas, que ocorrem as trocas 

gasosas com o meio externo. Estes são constituídos, basicamente, por duas células-

guarda que delimitam uma abertura, o ostíolo, através do qual se efectuam as trocas 

gasosas. Nestas células, as paredes celulares que limitam a abertura são mais espessas 

que as paredes opostas. Este facto permite-lhes variar a abertura do ostíolo em função do 

seu grau de turgescência. Quando estas células perdem água, ficam plasmolisadas, a 

pressão de turgescência diminui e o estoma fecha. Quando as células-guarda estão 

túrgidas, os ostíolos abrem. 

As variações de turgescência das células-guarda dependem do movimento, por transporte 

activo, de iões    para o seu interior. O aumento da concentração desses iões no interior 

da célula provoca a entrada de água por osmose com consequente aumento de 

turgescência e abertura do estoma. A saída dos iões    por difusão simples provoca a 

saída de água para as células vizinhas, diminuindo o volume celular (célula 

plasmolisada), o que provoca o fecho dos estomas. 

Os movimentos estomáticos estão, também, dependentes da luz. Quando a planta está à 

luz e ocorrem as reacções fotoquímicas da fotossíntese, o estoma abre. Na obscuridade, 

como as reacções fotoquímicas da fotossíntese não se realizam, o estoma fecha. 

Factores como a temperatura, o vento, a humidade e o conteúdo de água no solo também 

influenciam a abertura e o fecho dos estomas.  
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7.2. Trocas Gasosas nos Animais 

Nos animais, os gases respiratórios entram e saem do meio interno do organismo através 

das superfícies respiratórias. Essas superfícies, bem como o conjunto de órgãos 

envolvidos no desempenho dessa função, constituem o sistema respiratório. Apesar da 

grande diversidade das superfícies respiratórias, é possível encontrar em todas elas um 

conjunto de características que aumentam a eficácia das trocas gasosas que aí ocorrem: 

 São superfícies húmidas, o que permite a dissolução dos gases, necessária a sua 

difusão; 

 São superfícies finas, constituídas apenas por uma camada de células epiteliais; 

 São superfícies altamente vascularizadas; 

 Possuem uma área grande relativamente ao volume dos órgãos em que se situam. 

 

7.2.1. Difusão Directa 

As trocas directas de gases através da superfície corporal ocorrem em alguns animais 

aquáticos e terrestres com baixas taxas metabólicas e elevada relação superfície/volume 

corporal. Esta condição resulta num contacto directo da maioria das células com o meio 

externo, facto que possibilita a troca directa entre ambos os meios. Este tipo de trocas 

encontra-se na hidra e na planária. 

 

Hematose Traqueal 

O gafanhoto e outros insectos possuem um sistema respiratório com difusão directa 

designado por sistema traqueal. Este sistema é constituído por um conjunto de canais – 

traqueias – que se vão ramificando até se encontrarem em contacto com as células, onde 

ocorrem as trocas gasosas. O oxigénio difunde-se directa e rapidamente através de 

traqueias sem intervenção de um sistema de transporte, o que permite ao animal altas 

taxas metabólicas. O facto de este sistema se ramificar para o interior do corpo minimiza 

as perdas de água, podendo ser considerado uma adaptação importante ao ambiente 

terrestre. 
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 7.2.2. Difusão Indirecta 

Hematose Cutânea 

Neste tipo de troca gasosa, os gases difundem-se entre a superfície do corpo do animal e o 

sangue, ocorrendo, portanto, difusão indirecta. A ocorrência da hematose cutânea é 

possível graças à abundante vascularização existente por debaixo da superfície da pele e à 

manutenção da humidade na superfície do corpo – tegumento. Este último requisito é 

assegurado quer por glândulas produtoras de muco, quer pelo habitat húmido 

característico destes animais. Este tipo de hematose é comum à minhoca e aos anfíbios, 

funcionando nestes últimos como complemento da hematose pulmonar dos animais 

adultos. 

 

 

 

 

 

Hematose Branquial 

Este tipo de hematose é típico dos animais aquáticos, podendo considerar-se a existência 

de dois padrões básicos: as brânquias externas, expansões vascularizadas do epitélio 

projectadas para o exterior, e as brânquias internas, constituídas por uma enorme 

quantidade de lamelas ricamente vascularizadas, representando uma significativa área de 

contacto com a água. As brânquias, situadas na cavidade opercular entre a faringe e o 

opérculo, são banhadas por um fluxo contínuo de água que entra pela boca e sai pela fenda 

opercular, garantindo uma eficaz ventilação daquelas estruturas. 

Nas lamelas, o sangue circula em sentido oposto ao da passagem da água na cavidade 

opercular. Este mecanismo de contracorrente garante o contacto do sangue, 

progressivamente mais rico em oxigénio, com água, cuja pressão parcial de oxigénio é 

sempre superior àquela que existe no sangue. Daqui resulta a manutenção de um 

gradiente que assegura a difusão até valores próximos da saturação da hemoglobina do 

sangue dos peixes. 

 

 

 

 

 

 



Tiago Rocha 

35 
 

Hematose Pulmonar 

Nos Vertebrados terrestres, a hematose ocorre em órgãos especializados, os pulmões, 

basicamente constituídos por uma rede de tubos de diâmetro cada vez menor, que 

terminam em pequenos sacos, os alvéolos. Estes órgãos foram sofrendo alterações, sendo 

de notar, nestes animais, as seguintes tendências evolutivas: 

 Aumento da compartimentação dos pulmões, que resultou num aumento da 

área da superfície respiratória: 

 Especialização progressiva dos sistemas de ventilação; 

 Aumento da eficiência da circulação sanguínea. 

Os Mamíferos possuem um sistema respiratório constituído pelas vias respiratórias e 

pelos pulmões. As vias respiratórias (fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e 

brônquios) permitem não só o trajecto do ar nos dois sentidos, entre o interior e o exterior 

dos pulmões, mas também o progressivo aquecimento do ar e a retenção de partículas 

em suspensão.  

Os pulmões, localizados na caixa torácica, são elásticos e constituídos por milhares de 

alvéolos, que garantem uma área de hematose várias vezes superior à da superfície do 

corpo. Esta superfície respiratória, recoberta de muco, está separada do sangue apenas 

pela fina membrana dos capilares sanguíneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiago Rocha 

36 
 

8. Regulação nos Seres Vivos 

Qualquer factor que condicione a sobrevivência de um organismo é designado por factor 

limitante. A temperatura e a salinidade são consideradas factores limitantes, uma vez que 

qualquer alteração da temperatura ou da pressão osmótica do meio interno condiciona o 

funcionamento do organismo. Quando essas alterações ultrapassam determinados limites 

tolerados pelo organismo, podem conduzir à morte. 

Os animais possuem mecanismos que permitem, dentro de certos limites, o controlo da 

temperatura corporal e a regulação da pressão osmótica no interior do organismo, por 

exemplo. Estas tarefas são asseguradas pelos sistemas nervoso e hormonal, sendo 

considerados sistemas coordenadores da homeostasia (manutenção das condições do 

meio interno dentro de limites suportáveis para a sobrevivência das células, bem como a 

situação de equilíbrio dinâmico) 

 

Sistema Nervoso 

O sistema nervoso permite a integração das informações provenientes tanto dos 

receptores sensoriais como dos diferentes órgãos do organismo. Este sistema compreende 

o sistema nervoso central (SNC – encéfalo e medula espinal) e o sistema nervoso 

periférico (SNP – nervos). A unidade básica do sistema nervoso é o neurónio, célula 

nervosa onde se distinguem três zonas: 

 Corpo celular, onde se localiza o núcleo e a maior parte do citoplasma com os 

restantes organelos; 

 Dendrites, ramificações citoplasmáticas que recebem o impulso nervoso de outros 

neurónios ou dos órgãos receptores; 

 Axónio, prolongamento citoplasmático e com ramificações terminais que conduz o 

impulso nervoso e o transmite a outro neurónio ou a células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiago Rocha 

37 
 

Impulso Nervoso 

Os neurónios são células estimuláveis que, em resposta aos estímulos, produzem uma 

alteração eléctrica que percorre as suas membranas – impulso nervoso – que se pode 

propagar aos neurónios seguintes. A transmissão do impulso nervoso ocorre devido às 

sucessivas aberturas e fechos dos canais de  a  e de   . Quando o neurónio está em 

repouso (potencial de membrana = potencial de repouso – -70mV), os canais 

encontram-se fechados, abrindo-se quando a célula é estimulada. Quando um neurónio é 

atingido por um determinado estímulo, os canais de  a  abrem-se, e os iões  a  entrem 

bruscamente para o interior da célula. Esta brusca entrada de iões positivos faz com que o 

potencial de membrana passe de -70mV para +35mV. Esta alteração de diferença de 

potencial chama-se despolarização. Esta rápida alteração do potencial eléctrico designa-

se potencial de acção e é da ordem dos 105mV (de -70mV para +35mV). Quando a 

permeabilidade dos canais de  a  volta ao normal, aumenta a permeabilidade dos canais 

de   . Assim, verifica-se uma queda do potencial de membrana, até se atingir o seu valor 

de repouso – repolarização. 
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Transmissão do Impulso Nervoso ao longo dos Neurónios 

A rápida propagação do impulso nervoso nos neurónios é garantida pela presença da 

bainha de mielina que recobre os axónios. Esta bainha é formada por camadas das 

células de Schwann. O isolamento dos axónios pela bainha de mielina apresenta 

interrupções, designadas nódulos de Ranvier, nos quais a superfície dos axónio fica 

exposta. 

Nas fibras nervosas mielinizadas, o potencial de acção despolariza a membrana do axónio 

unicamente na região dos nódulos de Ranvier, pois o efeito isolante da bainha de mielina 

impede que essa despolarização ocorra nas restantes zonas. Desta forma, o impulso 

nervoso salta de um nódulo para o seguinte, permitindo, assim, uma velocidade de 

propagação muito mais elevada em relação à que se verifica nos neurónios 

desmielinizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmissão do Impulso Nervoso entre os Neurónios – Sinapses 

O axónio de um neurónio não contacta directamente com as dendrites de outro neurónio 

ou com a célula efectora, ocorrendo a transmissão do impulso nervoso numa zona 

designada por sinapse. Quando o impulso nervoso chega à zona terminal do axónio, as 

vesículas contendo neurotransmissores, substâncias químicas produzidas pelos 

neurónios, fundem-se com a membrana da célula pré-sináptica, lançando os 

neurotransmissores na fenda sináptica. Os neurotransmissores, ao ligarem-se a 

receptores da membrana do neurónio pós-sináptico, conduzem à abertura de canais 

iónicos associados a estes receptores, permitindo a entrada de  a na célula. Esta entrada 

provoca a despolarização da membrana, originando um impulso nervoso nessa célula. 
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8.1. Termorregulação 

De acordo com o modo como reagem às variações de temperatura do meio externo, os 

animais podem ser classificados em: 

 Poiquilotérmicos – a temperatura corporal interna varia em função da 

temperatura do meio exterior. Estes animais são também exotérmicos, uma vez 

que dependem de fontes exteriores de calor, como a radiação solar, para manter 

a temperatura interna dentro de limites toleráveis para a sobrevivência das 

células. 

 Homeotérmicos – mantêm a temperatura corporal interna sensivelmente 

constante, independentemente das variações do meio exterior verificadas dentro 

dos limites de tolerância. Estes animais são também endotérmicos, pois 

conseguem regular a temperatura interna do seu corpo através da produção de 

calor (por exemplo, aumentando a sua taxa metabólica) ou da perda de calor (por 

exemplo, desencadeando vários mecanismos, tais como a transpiração). 
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Os mecanismos de termorregulação são controlados por um órgão do sistema nervoso, o 

hipotálamo, embora, por vezes, o sistema hormonal também interfira no seu controlo. A 

acção deste órgão manifesta-se de diferentes formas nos animais poiquilotérmicos e nos 

homeotérmicos:  

 Nos seres poiquilotérmicos, as informações transmitidas ao hipotálamo pelos 

receptores térmicos, relativas ao abaixamento ou ao aumento da temperatura, 

conduzem à procura por parte do animal de um local quente ou de um local fresco, 

respectivamente. 

 Nos seres homeotérmicos, o hipotálamo funciona à semelhança de um termóstato, 

isto é, quando a temperatura baixa ou sobe acima de determinados valores, esta 

desencadeia no organismo determinados mecanismos que contrariam a 

diminuição ou o aumento da temperatura interna. Através destes mecanismos de 

retroalimentação negativa (feedback negativo), os efeitos produzidos actuam 

no sentido de contrariar a causa que os originou para restabelecer o valor normal 

da temperatura corporal. 

 

Estímulo detectado 

pelos 

termorreceptores 

Órgão 

integrador 

do 

estímulo 

Órgão 

efector 
Resposta Consequência 

Diminuição da 

Temperatura 
Hipotálamo 

Capilares 

Periféricos 

Vasoconstrição 

Periférica 

(contracção dos 

vasos 

sanguíneos) 

Menor dissipação de 

calor à superfície da 

pele. 

Músculos 

Erectores 

dos Pêlos 

Erecção dos 

pêlos 

Retenção de ar 

quente junto à 

superfície da pele. 

Músculos 

Esqueléticos 

Contracção 

Muscular 

(tremuras e 

arrepios) 

Aumento da 

produção de calor. 

Aumento da 

Temperatura 
Hipotálamo 

Capilares 

Periféricos 

Vasodilatação 

Periférica 

(dilatação dos 

vasos 

sanguíneos) 

Maior dissipação de 

calor à superfície da 

pele. 

Glândulas 

Sudoríparas 

Produção de 

suor (sudorese) 

Queda da 

temperatura à 

superfície da pele. 
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Na regulação dos organismos predominam mecanismos de feedback negativo, pois são 

estes que conferem estabilidade aos sistemas biológicos. Contudo, para o bom 

funcionamento de sistemas, como o reprodutor, que depende sobretudo da regulação 

hormonal, a retroalimentação positiva é essencial. Neste caso, os efeitos desencadeados 

vão reforçar as causas que lhes deram origem, potenciando as respostas orgânicas. 

 

8.2. Osmorregulação 

O conjunto de mecanismos que permitem a manutenção do equilíbrio da concentração de 

água e de solutos no meio interno e, por conseguinte, a manutenção dos valores de 

pressão osmótica, designam-se por osmorregulação.  

Os animais osmorreguladores mantêm a pressão osmótica do fluido intersticial 

independentemente das variações da pressão osmótica externa. 

Os animais osmoconformantes não controlam a sua pressão interna, sendo o seu 

interior isotónico relativamente ao meio externo. 

 

 8.2.1. Osmorregulação nos Peixes 

O ambiente marinho é hipertónico em relação aos fluidos internos, uma vez que 

apresenta uma salinidade superior à concentração de sais no meio interno dos animais. 

Nestas circunstâncias, os organismos tendem a perder água por osmose e a ganhar sais 
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por difusão. Os seus mecanismos homeostáticos garantem-lhes, contudo, a retenção de 

água e a libertação de sais. De entre essas adaptações destacam-se: 

 Ingestão de grandes quantidades de água salgada; 

 Produção de pequenas quantidades de urina devido à existência de rins reduzidos, 

com glomérulos pouco desenvolvidos ou aglomerulares, o que diminui as perdas 

de água por filtração; 

 Excreção de sais pelos rins, com produção de urina muito concentrada 

(hipertónica); 

 Excreção de sais por transporte activo pelas brânquias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ambientes de água doce apresentam uma salinidade inferior à concentração de sais 

do meio interno dos animais. Nesses meios hipotónicos, os animais tendem a absorver 

água por osmose através das brânquias e a perder sais por difusão. Esta tendência é 

contrariada pela eliminação do excesso de água e pela absorção activa de sais do meio. 

Estes processos são favorecidos pelas seguintes adaptações: 

 Não ingestão de água; 

 Produção de grandes quantidades de urina em rins com glomérulos bem 

desenvolvidos; 

 Produção de urina muito diluída (hipotónica) como resultado da grande excreção 

de água e reabsorção de sais pelos rins; 

 Captação activa de sais pelas brânquias. 
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 8.2.2. Osmorregulação nos Animais Terrestres 

Nos animais terrestres, sujeitos a uma grande tendência para a perda de água, com 

consequente desequilíbrio osmótico, a osmorregulação está essencialmente ligada ao 

equilíbrio hídrico dos organismos. Nestes animais, a evolução favoreceu o 

desenvolvimento de estruturas capazes de diminuírem as perdas de água associadas ao 

processo de excreção. Esses processos são basicamente os seguintes: 

 Redução da área dos glomérulos, que resulta numa redução nas taxas de filtração 

da água; 

 Grande capacidade de reabsorção da água filtrada nos sistemas excretores, o que 

conduz à produção de uma urina hipertónica relativamente ao meio; 

 Produção de substâncias azotadas com baixa solubilidade (ureia) ou mesmo 

osmoticamente inactivas (ácido úrico), o que conduz a uma diminuição dos 

potenciais osmóticos e à consequente redução do gasto da água na sua excreção; 

 Ingestão de grandes quantidades de água; 

 Excreção activa de sal em estruturas especializadas (glândula do sal nas aves 

aquáticas). 

 

Minhoca 

Cada anel do corpo da minhoca, possui um par de canais excretores. Estes canais abrem 

directamente na cavidade corporal, onde ocorre a filtração do líquido aí existente. Ao 

longo desse tubo ocorre a reabsorção, para a rede de capilares que o rodeiam, de algumas 

substâncias filtradas inicialmente. O material não reabsorvido é eliminado através de um 

poro excretor aberto na superfície externa do animal. A abundância de água no habitat 

destes seres conduz à entrada de água por osmose através da superfície corporal do 

animal, obrigando à sua eliminação sob a forma de uma urina abundante e hipotónica. 
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Os insectos e as aranhas possuem um sistema excretor constituído por túbulos de 

Malpighi, que operam juntamente com glândulas especializadas, presentes nas paredes 

do recto. Os túbulos de Malpighi absorvem substâncias da hemolinfa, lançando-as no 

intestino, onde se misturam com as fezes. A água e alguns sais são reabsorvidos pelas 

glândulas do recto, libertando-se para o exterior os produtos de excreção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As aves têm elevadas taxas metabólicas, devido à elevada quantidade de energia 

dispendida no voo. Este elevado nível metabólico conduz a grandes perdas de água, que 

são compensadas com a produção de urina muito concentrada. Como os seus rins não 

são suficientes para manter o equilíbrio interno, estes animais excretam activamente o 

excesso de sal, através de glândulas nasais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos mamíferos, os rins integram numerosas unidades funcionais designadas por 

nefrónios, constituídas pelas seguintes partes: 

 Cápsula de Bowman, rodeando um capilar sanguíneo enovelado – glomérulo de 

Malpighi; 

 Uma parte tubular, intimamente ligada a capilares, com três zonas distintas: tubo 

proximal (situado junto à cápsula), ansa de Henle (com um ramo descendente e 

outro ascendente) e tubo distal. 
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A formação de urina ao nível do nefrónio envolve vários mecanismos: 

 Filtração – este processo ocorre na cápsula de Bowman devido à existência de 

uma elevada pressão sanguínea na rede capilar do glomérulo. Da filtração resulta a 

formação do filtrado glomerular, cuja composição é semelhante ao plasma, com 

excepção das proteínas e dos lípidos que não são filtrados. 

 Reabsorção – ao longo do nefrónio e também do tubo colector, onde abrem vários 

nefrónios, é feita uma reabsorção para a corrente sanguínea de substâncias úteis 

ao organismo. Essa reabsorção pode ser total (glicose e aminoácidos) ou parcial 

(99% da água filtrada,    e    ), podendo ocorrer quer por difusão quer por 

transporte activo. 

 Secreção – no tubo distal e no tubo colector pode ocorrer a secreção activa de 

certos iões a partir do plasma sanguíneo para a urina. 
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Acção da hormona ADH na osmorregulação 

As trocas que ocorrem entre o interior dos nefrónios e o plasma sanguíneo são 

determinadas por diferenças da pressão osmótica entre esses meios e por variações da 

permeabilidade da membrana desses tubos. A hormona ADH (hormona antidiurética) 

desempenha um papel fundamental na regulação dessas trocas, influenciando a 

permeabilidade das membranas dos tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Hormonas Vegetais 

Os movimentos das plantas ocorrem em diversos órgãos, como os caules, as raízes, as 

folhas, ou as flores, e incluem, entre outros, alongamentos, curvaturas, enrolamentos, 

abertura e fecho de flores e fechas, entre outros. 

Os movimentos das plantas que envolvem crescimento na direcção de um estímulo 

ambiental ou na direcção oposta a esse estímulo chamam-se tropismos. Os movimentos 

que não envolvem crescimento direccionado relativamente ao estímulo chamam-se 

movimentos násticos ou nastias. 

Os tropismos podem ser positivos ou negativos conformo o movimento se realiza em 

direcção ao estímulo ou se afasta dele. 

Os movimentos násticos incluem alguns dos movimentos mais fascinantes no reino 

vegetal, podendo, também, ser classificados de acordo com a natureza do estímulo. 
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Respostas das plantas em relação a estímulos ambientais 

Estímulo Tropismo Nastia 

Luz Fototropismo Fotonastia 

Gravidade Gravitropismo ---------- 

Toque Tigmotropismo Tigmonastia 

Temperatura Termotropismo Termonastia 

Química Quimiotropismo Quimionastia 

Água Hidrotropismo Hidronastia 

Cada hormona vegetal desencadeia uma variedade de respostas na planta que dependem 

do tipo de célula onde actua, do estado fisiológico da planta, da presença de outras 

hormonas e da interacção com factores externos. A tabela seguinte sintetiza as principais 

acções de cada um dos tipos de hormonas: 

Hormonas Actividade 

Auxinas 

 Estimulam: 

- O crescimento celular; 

- O alongamento dos caules; 

- A formação das raízes (baixas concentrações estimulam o seu 

crescimento, enquanto altas concentrações inibem-no); 

- O desenvolvimento dos frutos. 

 Controlam o gravitropismo e o fototropismo. 

 Retardam a queda de frutos e folhas. 

Giberelinas 

 Estimulam: 

- O crescimento dos caules; 

- A germinação de sementes; 

- A floração, em algumas plantas; 

- O desenvolvimento dos frutos. 

Citoquininas 

 Estimulam: 

- A divisão celular e o desenvolvimento de gomos laterais; 

- A germinação de sementes; 

- O desenvolvimento dos frutos; 

- O metabolismo celular, impedindo ou retardando o 

envelhecimento dos órgãos vegetais, sobretudo das folhas. 

Etileno 

 Estimula: 

- O amadurecimento dos frutos; 

- A queda (abscisão) das folhas, das flores e dos frutos. 

 Inibe o alongamento dos caules. 

Ácido 

Abscísico 

 Estimula: 

- O fecho dos estomas; 

- A abscisão. 

 Inibe a germinação de sementes e o desenvolvimento de gomos. 

 


