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Citoplasma, estruturas e organelas 

Teoria 

 

Citoplasma 

 

 

O citoplasma é a porção da célula entre o núcleo e a membrana plasmática, onde ocorre a maior parte das 

reações químicas do organismo. 

O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares, mas no caso 

das células animais, pode abrigar gordura e glicogênio. O citosol ou hialoplasma é esta parte coloidal do 

citoplasma onde ocorrem nos procariotos, a maioria das reações químicas do metabolismo. Já nos 

eucariotos, embora muitas das vias metabólicas se desenvolvam no citosol, outras ocorrem dentro das 

organelas. 

Também há o citoesqueleto é responsável por manter a forma da célula e as junções celulares, auxiliando 

nos movimentos celulares. É constituído por proteínas bastante estáveis filamentosas ou tubulares. 

 

Organelas 
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• Citoesqueleto: rede citoplasmática de proteínas presente somente em organismos eucariontes. São 

responsáveis pela sustentação, locomoção e transmissão de sinais das células. São compostos por 

microtúbulos, microfilamentos e filamentos itermediários. 

• microtúbulos: formados pela proteína tubulina, sustentam e moldam a célula, responsáveis pela 

movimentação das organelas e formam os centrossomos, que darão origem aos centríolos. 

• microfilamentos: formados pela proteína actina, são bastões sólidos responsáveis pelo movimento 

celular e ciclose (movimentação do citoplasma para reorganizar as organelas citoplasmáticas). 

• filamentos intermediários: formados por queratina, são “cordas trançadas”, responsáveis pelo 

posicionamento do núcleo; formam o axônio dos neurônios e só está presente em eucariontes 

pluricelulares. 

 

 

 

• Retículo Endoplasmático Rugoso: Uma série de sacos achatados, sua membrana é repleta de 

ribossomos aderidos. Sua principal função é a síntese de proteínas a serem exportadas ao meio 

extracelular. 
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• Retículo Endoplasmático Liso: Suas membranas formam cisternas, e apresenta função de 

armazenamento (produzindo vacúolos), age na desintoxicação do organismo (metabolizando álcool por 

exemplo) e sintetiza lipídios. Nas células musculares é chamado de retículo sarcoplasmático e possui 

função de armazenamento de cálcio. 

 

 

• Ribossomos: Assim como os centríolos, não são considerados como organelas por alguns, tendo em 

vista que não são envoltos por membrana. Sua função é a síntese de proteínas. Os ribossomos 

acoplados ao RER têm função de sintetizar proteínas para exportação, enquanto ribossomos livres no 

citoplasma sintetizam proteínas para uso interno da célula. 

 

 

• Complexo Golgiense: Bolsas membranosas empilhadas, lembrando pratos, tendo função de 

armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas para o meio 

extracelular. Sintetiza glicídios e forma lisossomos. Nos vegetais é responsável pela formação da lamela 

média e nos espermatozóides dos animais, forma uma bolsa cheia de enzimas chamada acrossoma. 
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• Lisossomos: Bolsas membranosas que contém enzimas digestivas capazes de realizar a digestão 

intracelular. Materiais fagocitados são digeridos pela fusão do fagossomo ao lisossomo, formando 

assim um vacúolo digestivo para digerir aquele material. Os lisossomos também realizam o papel de 

autofagia, destruindo as organelas desgastadas para aproveitar sua matéria-prima, bem como a 

apoptose, o processo de morte programada da célula e autólise, em que a célula é digerida por completo. 

 

 

Observação: a doença do minerador, também chamada de silicose é ligada ao lisossomo, uma vez que 

a inalação de sílica induz a desregulação dos lisossomos e induz a célula ao suicídio. 

 

 

 

• Endocitose: Entrada de grandes moléculas, através da fagocitose (ingestão de partículas sólidas e 

grandes através da emissão de pseudópodes), pinocitose (captura de líquidos agtravés de invaginação 

de membrana) ou endocitose mediada (similar a fagocitose, porém com adesão de partículas a 

receptores específicos). 
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• Exocitose: Moléculas são eliminadas da célula, através de vesículas que são transportadas a membrana 

e se desfazem, liberando o conteúdo no meio extracelular. 

 

• autólise: digestão parcial da célula 

• autofagia: autodestruição da célula (suicídio) 

 

• Peroxissomos: Organelas esféricas que metabolizam H2O2 (peróxido de hidrogênio), um radical livre. 

Dentro destas organelas, há uma enzima chamada catalase que quebra H2O2 em H2O + O2. 

 

 

• Centríolos: Não são envolvidos por membrana e, portanto, não são considerados organelas por alguns 

autores, mas ainda são de fundamental importância na célula animal, tendo em vista que participam na 

divisão celular, auxiliando na movimentação dos cromossomos. Também formam cílios e flagelos. A 

organização de microtúbulos no citoplasma se dá pelo centrossomo, que é composto por dois centríolos 

dispostos juntos, cada um com estrutura em forma de cilindro. 

 

• Glioxissomos: células vegetais que transformam lipídios em carboidratos. Também estão envolvidas 

no processo de fixação do gás carbônico, durante o processo de fotossíntese. 

 



 
 

 

 

6 

Biologia 
 

Exercícios 

 

1. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos 

espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é 

uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial 

à sua penetração no ovócito e à fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada 

a) complexo de Golgi ou complexo golgiense. 

b) mitocôndria. 

c) retículo endoplasmático granuloso. 

d) retículo endoplasmático liso. 

e) peroxissomo. 

 

 

2. O termo célula foi utilizado pela primeira vez por Robert Hooke (1655) para descrever um pedaço de 

cortiça visto por meio de lentes de aumento. No início do século XIX o botânico Schleiden e o zoólogo 

Schwann formularam a teoria celular. A Teoria Celular afirma que as células constituem as unidades 

morfológicas e fisiológicas de todos os seres vivos. As afirmações abaixo se referem aos componentes 

celulares. Leia as seguintes afirmações: 

I. A membrana plasmática, presente em todas as células, é constituída por uma dupla camada 

lipoglicídica. 

II. Os ribossomos são organelas presentes em todas as células, sendo os responsáveis pela síntese 

proteica. 

III. O retículo endoplasmático é constituído por canais delimitados por membranas, possui função de 

transporte, está presente em células eucariontes. 

IV. O complexo de Golgi é formado por pequenas bolsas com enzimas digestivas e está presente em 

todas as células. 

V. As mitocôndrias têm em geral a forma de bastonetes, são as responsáveis pela respiração celular 

aeróbica e estão presentes nas células eucarióticas. 

VI. No núcleo das células encontramos os cromossomos que são constituídos por DNA associado a 

ribossomos. 

Estão corretas apenas: 

a) I, II e III. 

b) II, III e V. 

c) III, V e VI. 

d) II, IV, V e VI. 

e) I, III e V. 
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3. As funções das células estão relacionadas com sua estrutura e com sua atividade metabólica. 

Apresenta-se abaixo uma tabela em que estão discriminadas, em porcentagens, as extensões de 

membranas de algumas organelas de duas células, A e B, provenientes de dois órgãos diferentes. 

 

 

 

a) Compare os dados das células A e B e indique em qual delas predomina a atividade de 

destoxificação e em qual predomina a atividade de secreção. Justifique. 

b) Experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos celulares mostraram que a célula A 

apresentava metabolismo energético mais elevado do que o da célula B. Como o resultado desses 

experimentos pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela 

 

 

4. No citoplasma das células são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, 

mas interagindo e dependendo das outras para o funcionamento celular completo. Assim, por exemplo, 

os lisossomos estão relacionados ao complexo de Golgi e ao retículo endoplasmático rugoso, e todos 

às mitocôndrias. 

a) Explique que relação existe entre lisossomos e complexo de Golgi. 

b) Qual a função dos lisossomos? 

c) Por que todas as organelas dependem das mitocôndrias? 

 

 

5. É comum, nos dias de hoje, ouvirmos dizer: “estou com o colesterol alto no sangue”. A presença de 

colesterol no sangue, em concentração adequada, não é problema, pois é um componente importante 

ao organismo. Porém, o aumento das partículas LDL (lipoproteína de baixa densidade), que 

transportam o colesterol no plasma sanguíneo, leva à formação de placas ateroscleróticas nos vasos, 

causa freqüente de infarto do miocárdio. Nos indivíduos normais, a LDL circulante é internalizada nas 

células através de pinocitose e chega aos lisossomos. O colesterol é liberado da partícula LDL e passa 

para o citosol para ser utilizado pela célula. 

a) O colesterol é liberado da partícula LDL no lisossomo. Que função essa organela exerce na célula? 

b) A pinocitose é um processo celular de internalização de substâncias. Indique outro processo de 

internalização encontrado nos organismos e explique no que difere da pinocitose. 

c) Cite um processo no qual o colesterol é utilizado. 

  

http://2.bp.blogspot.com/-_oXMxp81BOc/VPYQQvhtO3I/AAAAAAAABfA/q6lDfqtmwf4/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.png
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Gabarito 

 

1. A 

O acrossomo é formado pela fusão do complexo de golgi (complexo golgiense). 

 

2. B 

A membrana plasmática é constituída de uma dupla camada fosfolipídica, proteínas e colesterol; 

algumas bactérias possuem o formato de bastonetes, mas não as mitocôndrias; os ribossomos estão 

presentes no citoplasma, onde ocorre a síntese de proteínas. 

 

3.  

a) A atividade de destoxificação predomina na célula A porque essa célula tem REL bem mais 

desenvolvido, se comparado com a célula B; já na célula B predomina a atividade de secreção, 

porque tem RER e CG mais desenvolvidos.  

b) O resultado desse experimento pode ser confirmado pelos dados da tabela, que indica uma maior 

extensão da membrana externa e da membrana interna mitocondrial na célula A do que na célula B. 

 

4.  

a) O Complexo de Golgi armazena substâncias e para liberá-las forma vesículas. Quando a substância 

armazenada é a enzima digestiva, a vesícula formada leva o nome lisossomo.  

b) A função dos lisossomos é a digestão intracelular. 

c) Todas as organelas dependem das mitocôndrias porque estas produzem energia (ATP) através da 

respiração celular aeróbica. Essa energia é utilizada pelas outras organelas para realizarem suas 

funções. 

 

5.  

a) Sua função é promover a digestão intracelular. 

b) Um outro processo é a fagocitose.  

Pinocitose: internalização de partículas por meio de invaginação da membrana plasmática 

(partículas líquidas, menores). 

Fagocitose: internalização por meio de pseudópodes (partículas maiores, sólidas). 

c) O colesterol é usado na síntese dos hormônios esteróides. 


