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CITOLOGIA 
Citologia é a Ciência que estuda as células, estruturas que compõe os órgãos e tecidos dos seres vivos.Célula é a 

menor unidade estrutural básica do ser vivo. Foi descoberta em 1667 pelo inglês Robert Hooke, que observa uma 

célula de cortiça (tecido vegetal morto) usando o microscópio. Pouco depois, comprova-se que todas as células de um 

mesmo organismo têm o mesmo número de cromossomos. Este número é característico de cada espécie animal ou 

vegetal e responsável pela transmissão dos caracteres hereditários. O corpo humano tem cerca de 100 trilhões de 

células. 

 

Teoria Celular: A Teoria Celular é formada por ideias de Schleiden, Schwann e Virchow. Os dois primeiros 

propuseram a base dessa teoria. A Teoria celular pode ser dividida em três postulados: 

 

 Todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas. Assim sendo, as células são 

as unidades morfológicas dos seres vivos; 

 Na célula são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa, então, que as células são 

as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos; 

 Todas as células só se originam de outras células preexistentes. Com esse postulado, considera-se que 

as células realizam divisão celular. 

 
Atualmente, admite-se que as células são formadas por três partes básicas: a membrana, o citoplasma e 

o núcleo. Vale destacar, no entanto, que o mais correto é admitir que todas as células possuem material genético, uma 

vez que nem todas possuem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. As 

células que não possuem membrana nuclear são chamadas de células procarióticas, e as que possuem a membrana 

recebem a denominação de eucarióticas. 

 

CÉLULA PROCARIONTE 

 
 

CÉLULA EUCARIONTE ANIMAL   CÉLULA EUCARIONTE VEGETAL 

 
 

Os Vírus e a Teoria Celular 
Os vírus não são formados por células, característica que faz com que alguns autores não os considerem seres vivos. 

No entanto, apresentam grande dependência de células para realizar suas atividades, sendo considerados parasitas 

intracelulares obrigatórios. Assim sendo, mesmo que não tenham células, os vírus necessitam de células para seu 

funcionamento. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleo-das-celulas.htm


 

2 CITOLOGIA – PROF. FABRÍCIO PROENÇA 

ORGANELAS CELULARES 

 

CÉLULA ANIMAL 

Membrana: Formada por uma dupla camada de fosfolipídios, bem como por proteínas espaçadas e que podem 

atravessar de um lado a outro da membrana. Algumas proteínas estão associadas a glicídios, formando as 

glicoproteínas. Controla a entrada e a saída de substâncias.  

 

 Fosfolipídios - fosfato (PO4-3) associado a lipídios(gorduras). São os principais componentes das Membranas 

Celulares. A região do fosfato("cabeça") se encontra eletricamente carregada (região polar) enquanto que as 

duas cadeias de ácidos graxos(pertencentes ao lipídio)não apresentam carga elétrica (região apolar). 

 Glicoproteínas: associação de proteínas com glicídios (açúcares) presentes nas células animais em geral. Os 

glicídios recobrem as células como "pelos" protegendo-as contra agressões do meio ambiente e retendo 

substâncias, como nutrientes e enzimas, constituindo o glicocálix. 

 

Retículo endoplasmático (RE): atua como transportador e 

armazenador de substâncias. Há duas formas: O R.E. liso, onde 

há a produção de lipídios, e o R.E. rugoso, onde se encontram 

aderidos a sua superfície externa os ribossomos, sendo local de 

produção de proteínas, as quais serão transportadas internamente 

para o Complexo de Golgi. Como se origina na membrana 

plasmática, apresenta também na sua constituição lipídios e 

proteínas. Além das funções já citadas atua também aumentando 

a superfície interna da célula.  

 

Ribossomos: são grânulos de ribonucleoproteínas produzidos a 

partir dos nucléolos. A função dos ribossomos é a síntese 

protéica pela união de aminoácidos, em processo controlado pelo 

DNA. O RNA descreve a sequência dos aminoácidos da proteína. Eles realizam essa função estando no hialoplasma 

ou preso a membrana do retículo endoplasmático. Quando os ribossomos encontram-se no hialoplasma, unidos pelo 

RNAm, e só assim são funcionais, denominam-se POLISSOMOS. 

 

Mitocôndria: Organela citoplasmática formada por duas membranas lipoprotéicas, sendo a interna formada por 

pregas. O interior é preenchido por um líquido denso, denominado matriz mitocondrial. Dentro delas se realiza o 

processo de extração de energia dos alimentos (respiração celular) que 

será armazenada em moléculas de ATP (adenosina trifosfato). É o ATP 

que fornece energia necessária para as reações químicas celulares. 

Apresenta forma de bastonete ou esférica. Possuem DNA, RNA e 

ribossomos próprios, tendo assim capacidade de autoduplicar-se. Quanto 

maior atividade metabólica da célula, maior será quantidade de 

mitocôndrias em seu interior. Apresentam capacidade de movimentação, 

concentrando-se assim nas regiões da célula com maior necessidade 

energética. Alguns cientistasafirmam terem sido "procariontes"que 

passaram a viver simbioticamente no interior das células no início 

evolutivo da vida.  

 

Lisossomos: estrutura que apresenta enzimas digestivas capazes de digerir um grande número de produtos orgânicos. 

Realiza a digestão intracelular. Apresenta-se de 3 formas: lisossomo primário que contém apenas enzimas digestivas 

em seu interior, lisossomo secundário ou vacúolo digestivo que resulta da fusão de um lisossomo primário e um 

fagossomo ou pinossomo e o lisossomo terciário ou residual que contém apenas sobras da digestão intracelular. É 

importante nos glóbulos brancos e de modo geral para a célula já que digere as partes desta (autofagia) que serão 

substituídas por outras mais novas, o que ocorre com frequência em nossas células. Realiza também a autólise e 

histólise (destruição de um tecido) como o que pode ser observado na regressão da cauda dos girinos. Originam-se no 

Complexo de Golgi.  

 

Complexo de Golgi: são bolsas membranosas e achatadas, que podem armazenar e transformar substâncias que 

chegam via retículo endoplasmático; podem também eliminar substâncias produzidas pela célula, mas que irão atuar 

fora dela (enzimas por exemplo). Produzem ainda os lisossomos. É responsável pela formação do acrossomo do 

espermatozoide, estrutura que contém hialuronidase que permite a fecundação do óvulo. Nos vegetais denomina-se 

dictiossomo e é responsável pela formação da lamela média da parede celulósica. 
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Centríolos: São estruturas cilíndricas, geralmente encontradas aos 

pares. Dão origem a cílios e flagelos (menos os das bactérias), estando 

também relacionados com a formação do fuso acromático observado 

durante a divisão celular. É uma estrutura muito reduzida, de difícil 

observação ao M.O. Ao M.E. Apresenta-se como uma formação de 9 

jogos de 3 microtúbulos dispostos em círculo, formando uma espécie de 

cilindro oco. 

 

Peroxissomos: Acredita-se que eles têm como função proteger a célula 

contra altas concentrações de oxigênio, que poderiam destruir moléculas 

importantes da célula. Os peroxissomos do fígado e dos rins atuam na desintoxicação da célula, ao oxidar, por 

exemplo, o álcool. Outro papel que os peroxissomos exercem é converter gorduras em glicose, para ser usada na 

produção de energia. 

 

CÉLULA VEGETAL 

Cloroplasto: organela formada por duas membranas e por estruturas discoidais internas. É a sede da fotossíntese, pois 

contém moléculas de clorofila que capturam a energia solar (luz-fótons) e produzem moléculas como glicose que 

poderá ser utilizada pelas mitocôndrias para a geração de energia na forma 

de ATP. Apresentam seu próprio DNA, RNA e ribossomos, a exemplo do 

que acontece com as mitocôndrias. São encontrados com mais frequência 

nas regiões do vegetal que mais expostas à luz - folhas e caules jovens. 

 

Parede celulósica: constituída por celulose (polissacarídio) e também por 

glicoproteínas (açúcar + proteína), hemicelulose (união de certos açúcares 

com 5 carbonos) e pectina (polissacarídio). A celulose forma fibras, 

enquanto as outras constituem uma espécie de cimento; juntas formam 

uma estrutura muito resistente. 

 

Vacúolo de Suco Celular: Estrutura derivada do retículo endoplasmático que pode conter líquidos e pigmentos, além 

de diversas outras substâncias. Está relacionado com armazenamento e equilíbrio osmótico, sendo que sua membrana 

é denominada de Tonoplasto. O tamanho do Vacúolo de suco celular pode ser associado à idade da célula, sendo que 

em células envelhecidas chega a ocupar até 95% do volume celular. 

 

TEORIA ENDOSSIMBIÓTICA 

A teoria endossimbiótica admite que cloroplastos e mitocôndrias tiveram sua origem a partir de um procarionte que 

viveu em simbiose com uma célula eucarionte. 

 

A teoria endossimbiótica foi proposta por Lynn Margulis, 

em 1981, e admite que algumas organelas 

(mitocôndrias e cloroplastos) existentes nas células 

eucarióticas surgiram graças a uma associação simbiótica. 

Acredita-se que mitocôndrias e cloroplastos são 

descendentes de organismos procariontes que foram 

capturados e adotados por alguma célula, vivendo, assim, 

em simbiose. 

 

Como mitocôndrias e cloroplastos passaram a viver no 

interior das células? 
Segundo a teoria endossimbiótica, podemos considerar 

que os ancestrais das mitocôndrias e cloroplastos eram 

organismos endossimbiontes, ou seja, organismos que 

vivem dentro de outro organismo. Possivelmente, a célula 

hospedeira era uma espécie de fagócito heterotrófico capaz 

de englobar partículas. 

Após englobar a célula, ela permaneceu mantida no 

citoplasma da célula hospedeira sem que houvesse 

degradação. Os dois organismos, então, começaram a 

viver em simbiose e, posteriormente, ficaram 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mitocondrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cloroplastos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celulas-procariontes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/organismos-autotroficos-heterotroficos.htm
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incapacitados de viver isoladamente.  

O procarionte provavelmente beneficiou a célula hospedeira com o processo de respiração (mitocôndria) 

e fotossíntese(cloroplasto), e a célula hospedeira fornecia proteção e nutrientes. 

 

Quais características das mitocôndrias e cloroplastos apoiam essa teoria? 

 Cloroplastos e mitocôndrias assemelham-se a bactérias em tamanho e forma, além da semelhança genética e 

bioquímica, o que sugere que possam ter ancestrais procarióticos; 

 Cloroplastos e mitocôndrias possuem DNA e ribossomos próprios; 

 DNA de cloroplastos e mitocôndrias são bastante diferentes daquele existente no núcleo da célula; 

 As duas organelas possuem o seu próprio sistema de membranas internas e a presença de duas membranas 

revestindo-as; 

 Tanto cloroplastos quanto mitocôndrias possuem capacidade de autoduplicação. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/respiracao-celular.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/fotossintese.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dna.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ribossomos.htm

