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EMENTA 

Introdução à citologia. Membrana 

Plasmática. Bases Moleculares da 

Constituição Celular. O 

Citoesqueleto e os Sistemas 

Contráteis da Célula. Organelas 

Citoplasmáticas. Ciclo Celular e 

Taxonomia 



Plano de Curso 

 Etapa 1: Avaliações; Trabalhos e 
Participação totalizando 100 (cem) 
pontos; 

 

 Etapa 2: Avaliação; Trabalhos e 
Participação totalizando 70 (setenta) 
pontos; 

 Avaliação Multidisciplinar  30 (trinta) 
pontos. 

 

 



1ª Etapa 
TURMA  

 

 Avaliação 1   14/03/14      (40,0 pts) 

 

 Avaliação 2   24/04/14      (40,0 pts) 

 

 Trabalho       25/04/14      (10,0 pts) 

 

 Relatórios   Aulas Práticas  (10,0 pts) 

 

 

 



2ª Etapa 
TURMA  

 

 Avaliação 1   13/06/14      (40,0 pts) 

 

 Avaliação MULTI 25/06/14   (30,0 pts) 

 

 Trabalho       25/04/14      (10,0 pts) 

 Trabalho                       (10,0 pts) 

 

 Relatórios   Aulas Práticas  (10,0 pts) 

 

 

 



Critério de Avaliação e 
Aprovação 

 Para ser aprovado na 

disciplina, o aluno deve ter 

frequência mínima de 75% 

e rendimento igual ou 

superior a 60 (sessenta) 

pontos. 



 Quanto a entrega de trabalhos e 

atividades: 

 

•  Só será aceito e corrigidos 

trabalhos e atividades em papel 

branco folha A4 com capa 

seguindo as normas da ABNT.  
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CITOLOGIA 

• As células são as unidades morfofuncionais dos 

seres vivos 



• Hans e Zaccharias Janssen- No ano de 

1590 inventaram um pequeno 

aparelho de duas lentes que 

chamaram de microscópio. 

 

• Seu microscópio aumentava a 

imagem de 10 a 30 vezes e foi usado 

pela primeira vez para observar 

pulgas e insetos. 

Primeiro microscópio – Hans Janssen e 
Zacharias janssen 



• 1665: Robert Hooke, em seu trabalho 

Micrografia, relatou pequenas 

cavidades (“cells”) em cortes de 

cortiça, de onde originou-se o termo 

célula. 

Microscópio de Robert Hooke 



• 1674: LEEUWENHOEK OBSERVOU: 

ESPERMATOZÓIDES DE PEIXES, 

HEMÁCIAS. UM DOS MAIORES 

COLECIONADORES DE LENTES DA 

ÉPOCA, FOI O PRIMEIRO A OBSERVAR 

OS MICRÓBIOS. 



• 1831: Robert Brown pesquisando células de 

orquídeas, descreveu o núcleo celular. 

 

• 1838 - 1839: Schleiden - botânico alemão e 

Schwann - naturalista alemão - estabeleceram a 

Teoria Celular: 

-Todos os seres vivos são formados por células”; 

-A célula é a unidade morfofuncional dos seres vivos; 

-Toda célula origina-se de outra pré-existente 

- As informações hereditárias encontram-se nas 

células 

 

• 1858: Virchow : ominis cellula et cellula – toda 

célula provém de outra preexistente 



Microscópio de luz 

Ocular 
 
Objetiva 
 
Condensadora 
 
Suporte 
 
Luz 



• Mecânica 

Suporte 

 

• Óptica 

Condensador 

Objetiva – poder de resolução 

Ocular – aumenta o material 

AMPLIAÇÃO Aumento Objetiva x Aumento 

Ocular 

Poder de Resolução 

Capacidade de distinguir dois pontos muito 

próximos 



De acordo com a organização estrutural, as 
células são divididas em: 
 
 

Células Procariontes 
 

Células Eucariontes 



 

 

 



Procarionte 



Eucarionte 



• As células procariontes ou procarióticas, 
são muito diferentes das eucariontes.  

 

• A sua principal característica é a 
ausência de carioteca individualizando o 
núcleo celular, são desprovidas de 
mitocôndrias, plastídeos, complexo de 
Golgi, retículo endoplasmático e 
sobretudo cariomembrana o que faz com 
que o DNA fique disperso no citoplasma. 



A este grupo pertencem seres 

unicelulares ou coloniais: 

 

• Bactérias 

• Cianofitas (algas cianofíceas, 

algas azuis ou ainda 

Cianobactérias) 

• Micoplasmas 
 





Exceção 

• Candidatus Magnetoglobus 
multicellularis' (literalmente, "bola 
magnética multicelular"). é uma 

espécie 

de procariota pluricelular encontra

da em águas salgadas da lagoa 

de Araruama, Rio de Janeiro.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pluricelular




Escherichia coli ao microscópio eletrônico. 

Essa espécie bacteriana se destaca como organismo modelo e como ferramenta 
biológica para pesquisas científicas. 

 
 

 
 



• Ascélulas eucariontes ou eucarióti
cas, são mais complexas que as 
procariontes.  

 

• Possuem membrana nuclear 
individualizada e vários tipos de 
organelas.  

 
É altamente provável que estas células tenham 
surgido por um processo de aperfeiçoamento 
contínuo das células procariontes. 







 

Células procariontes 
Células eucariontes 

Envoltório nuclear Ausente Presente 

DNA Desnudo Combinado com proteínas 

Cromossomas Únicos Múltiplos 

Nucléolos Ausentes Presentes 

Divisão Fusão binária Mitose e meiose 

Ribossomas 70S* (50S + 30S) 80S (60S + 40S) 

Endomembranas Ausentes Presentes 

Mitocôndrias Ausentes Presentes 

Cloroplastos Ausentes Presentes em células vegetais 

Parede celular Não celulósica Celulósica em células vegetais 

Exocitose e endocitose Ausentes Presentes 

Citoesqueleto Ausente Presente 



Principais Organelas  

• MEMBRANA PLASMÁTICA 

Toda a célula, seja procarionte ou 

eucarionte, apresenta uma 

membrana que isola do meio exterior. 



• Mitocôndrias  

 
Organela citoplasmática 
responsável pela respiração celular, 
possui um conjunto de enzimas que 
proporcionam reações altamente 
específicas: Ciclo de Krebs e 
Cadeia Respiratória.  

 
 



• Complexo de Golgi  

 

Organela membranosa com aspecto de 

sacos empilhados, com a função de 

processar e armazenar os produtos 

sintetizados pelo processo de transcrição 

e tradução de uma proteína.  



• Lisossomo  

Vesícula contendo enzimas digestivas 

atuantes na degradação de partículas 

e substâncias absorvidas por pinocitose 

ou fagocitose  (vacúolo alimentar).  



• Peroxissomos  
Vesículas membranosas diretamente 

relacionadas ao metabolismo do 

peróxido de hidrogênio, substância 

altamente tóxica para a célula.  



• Organoplastos  

Plastos com funções variadas, 

armazenando substância de reserva 

nutritiva, hídrica, ou pigmentos 

destinados, por exemplo, a fotossíntese 

(cloroplastos).  



• Ribossomos 

 

São grânulos livres imersos no 

hialoplasma das células procarióticas e 

eucarióticas e também aderidos ao 

retículo endoplasmático, recebendo a 

denominação de retículo granular. 

Quando participam da síntese celular, 

essas estruturas permanecem 

agrupadas ao filamento de RNA 

mensageiro, formando os polissomos.  







Os níveis de organização das Células 

Eucariotas 

 

Nesse grupo encontram-se: 

 

• Células Vegetais (com cloroplastos e com 

parede celular; normalmente, apenas, um 

grande vacúolo central) 

 

• Células Animais (sem cloroplastos e sem 

parede celular; vários pequenos vacúolos) 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/Celulavegetal.php
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/Celulavegetal.php
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/Celulavegetal.php
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/Celulaanimal.php
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/Celulaanimal.php
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/Celulaanimal.php


Célula Animal X Célula Vegetal 





• Apresentam o núcleo – local 

onde encontramos o material 

genético – separado 

do citoplasma pela presença de 

um envoltório que denominamos 

de carioteca, além de outras 

estruturas presentes no citoplasma 

que não encontramos em células 

procarióticas. 



• Na célula animal  não 

são encontradas algumas estruturas 

presentes nas células vegetais, tais como 

parede celular, plastos e vacúolos. O 

quadro a seguir estabelece alguma dessas 

diferenças: 

Célula Vegetal Célula Animal 

Centríolos Não Sim 

Peroxissomos Sim Sim 

Complexo de 
Golgi 

Disperso no 
citoplasma 

Concentrado 

Cloroplastos Sim Não 

Vacúolos Grandes Pequenos 

Plasmodesmos Sim Não 

Parede celular Sim Não 

Reserva de 
energia 

Amido Glicogênio 

 
 



Célula Vegetal 



• A célula vegetal é semelhante à 
célula animal mas contém 

algumas peculiaridades como 

a parede celular e 

os cloroplastos.  



Está dividida em: 

 

• Componentes protoplasmáticos que são 

um composto de organelas celulares, 

inclui o núcleo, retículo endoplasmático, 

citoplasma, ribossomos, complexo de 

Golgi, mitocôndrias, lisossomos e plastos  

 

• Componentes não protoplasmáticos são 

os resíduos do metabolismo celular ou 

substâncias de armazenamento. Inclui 

vacúolos, parede celular e substâncias 

ergástricas. 



• Vacúolo 

É uma cavidade delimitada por uma 

membrana (tonoplasto) e contém o suco 

celular que é composto de substâncias 

ergástricas e algumas em células podem 

conter pigmentos como as flavonas e 

antocianinas.  

 



Substâncias ergástricas 

 

São substâncias de reserva ou resíduos, 

produtos, do metabolismo celular. 

• Amido 

• Proteína 

• Lipídios 

• Taninos 



• Plasto 

É originado do protoplastídeo e tem 

configurações diferentes, com várias 

especialidades: Cloroplastos, são 

plastos de clorofila, responsável 

pela fotossíntese. 
 



OBRIGADA. 

 

TENHAM UMA BOA NOITE! 


