
 

Composição química das células  

As células possuem composição química 

característica. Possuem ácidos nucleicos, 

proteínas, carboidratos (como a glicose) e 

lipídios. Essas são as chamadas substâncias 

orgânicas, que se caracterizam basicamente pela 

associação de átomos de carbono, oxigênio, 

hidrogênio e nitrogênio. Além delas, os seres 

vivos apresentam também substâncias 

inorgânicas, como água e sais minerais, em suas 

células e no espaço intercelular, no caso de 

organismos multicelulares. Uma célula típica de 

mamíferos contém em torno de 70% e 75% de 

água. O gráfico acima representa a 

proporcionalidade aproximada entre as demais substâncias existentes nas células desses animais. 

 

Química das células  

Substâncias inorgânicas  

Água A água é sempre a substância mais 

abundante no corpo dos seres vivos. Cerca de 

60% da massa de uma pessoa adulta, por 

exemplo, é constituída por água. 

A água atua como um “solvente 

universal”, pois muitos compostos químicos 

que estão dentro da célula encontram-se 

dissolvidos em água, e todas as reações 

celulares ocorrem em meio aquoso. De acordo 

com a sua capacidade de dissolução na água, as 

outras substâncias são classificadas como: 

› hidrofílicas: que significa “amigos da água”, que se dissolvem na água; 

› hidrofóbicas: que significa “medo da água”, que não se dissolvem na água. 

A molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, representada pela 

fórmula química H₂O.  

Na figura acima, representa-se o arranjo espacial da molécula, que possui uma região eletricamente 

negativa: na extremidade onde está o oxigênio, e outra eletricamente positiva: em que estão os átomos de 

hidrogênio. Por essa característica, a água é classificada como uma molécula polar. Moléculas que não 

possuem polaridade são chamadas de apolares e não se dissolvem em água, ou seja, são hidrofóbicas. 

Sais minerais 

Os sais minerais geralmente encontram-se dissolvidos na água, formando íons. Os íons possuem carga 

elétrica negativa ou positiva. Diversos íons participam de funções da célula e, embora sejam necessários em 

pequenas quantidades, são essenciais para o metabolismo. 

Podemos citar alguns exemplos de sais minerais importantes para o organismo humano, como o 

cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio e o ferro, entre outros. A tabela a seguir informa algumas funções desses 

sais minerais no organismo humano e indica as principais fontes alimentares em que eles são encontrados. 
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Os animais obtêm sais minerais pela alimentação, e a deficiência ou excesso no seu consumo pode 

causar distúrbios no metabolismo.  

No caso do ser humano, uma alimentação variada, contendo frutas e verduras, leite e carnes, costuma 

suprir as necessidades diárias de sais minerais. 

Os seres humanos e os outros animais não são os únicos organismos que necessitam de sais minerais. 

Todo o tipo de célula tem suas atividades reguladas pela concentração de íons. As plantas, por exemplo, 

obtêm os sais minerais de que necessitam retirando-os do substrato. 

A deficiência na obtenção de algum elemento pode provocar alterações características nas plantas, 

como no exemplo mostrado ao lado. 

Substâncias orgânicas 

Carboidratos 

Também chamados de glicídios ou hidratos de carbono, os carboidratos são compostos de carbono, 

hidrogênio e oxigênio. O nome hidratos de carbono se refere ao fato de essas moléculas serem formadas a 

partir de carbono (C) e água (H₂O), ou seja, de CH₂O. 

Os carboidratos mais simples são os monossacarídeos, cujas moléculas possuem de 3 a 7 átomos de 

carbono. São exemplos os açúcares: 



› glicose e frutose, chamados de hexoses por apresentarem 6 átomos de carbono em sua molécula 

(multiplique CH₂O por 6 e terá uma hexose: C₆H₁₂O₆); 

› ribose e desoxirribose, presentes nos ácidos nucleicos e chamados de pentoses por apresentarem 5 

átomos de carbono na molécula (multiplique CH₂O por 5 e terá uma pentose: C₅H₁₀O₅). 

Os dissacarídeos são formados a partir da união de dois monossacarídeos. São exemplos de 

dissacarídeos: 

› lactose (glicose + galactose);       › maltose (glicose + glicose);      › sacarose (glicose + frutose). 

Os açúcares simples, como a glicose e a frutose, são solúveis em água, o que possibilita identificá-

los pelo sabor doce que apresentam. O mel e os frutos doces, por exemplo, possuem esse sabor por causa da 

presença de monossacarídeos.  

O açúcar comum de cana, que é um dissacarídeo, também é solúvel em água e, assim, você pode 

sentir o seu sabor doce quando chupa um pedaço de cana, toma um caldo de cana ou usa a sacarose, já 

beneficiada, no seu café, chá ou suco. 

Os polissacarídeos são moléculas grandes (macromoléculas) formadas por vários monossacarídeos 

ligados entre si. Essas macromoléculas formadas por cadeias longas de unidades que se repetem são 

chamadas polímeros e as unidades formadoras são chamadas monômeros. 

Alguns polissacarídeos participam da estrutura de sustentação da célula, como a celulose na parede 

celular das plantas, enquanto outros constituem reserva de energia da célula, caso do amido, presente nas 

plantas, e do glicogênio, presente nos animais e fungos. Os polissacarídeos não são solúveis em água e, 

assim, não podemos identificar nenhum deles pelo sabor. 

 

Lipídios 

São moléculas constituídas principalmente de carbono, oxigênio e 

hidrogênio, e sua natureza é hidrofóbica. Quando colocamos lipídios em água 

forma-se uma mistura heterogênea como a mostrada ao lado. 

Existem vários tipos de lipídios: óleos e gorduras, fosfolipídios, ceras e 

esteroides. 

Óleos e gorduras são importantes substâncias de reserva de energia em 

diversos organismos. 

Os fosfolipídios são lipídios associados com um grupo fosfato, daí o nome 

dessas substâncias. Eles são os tipos de lipídios presentes na membrana plasmática 

de todas as células. 

As ceras são comuns, por exemplo, em certas plantas e ficam depositadas 

sobre a superfície de folhas, atuando como um revestimento que impede a perda de 

água por evaporação. 

Existem também ceras de origem animal, como a conhecida cera de abelhas. 

O esteroide mais conhecido é o colesterol, presente na membrana plasmática de células animais 

conferindo-lhe estabilidade, e utilizado pelo organismo humano na produção dos hormônios sexuais 

estrógeno e testosterona. 

 

Proteínas 

São polímeros constituídos de monômeros chamados aminoácidos. Compõem-se basicamente de 

carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As proteínas fazem parte da estrutura das células e também 

participam de praticamente todas as reações químicas que acontecem dentro delas. 

Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. No entanto, existem milhares de tipos de proteínas em 

cada organismo. 

As proteínas podem ter formas variadas, e estão relacionadas a diferentes funções. 

Podemos agrupar as proteínas de acordo com sua função. Algumas dessas funções estão listadas a 

seguir, com alguns exemplos. 

› Proteínas estruturais: queratina (pelos e unhas), colágeno (tendões e ligamentos). 



› Proteínas de defesa: anticorpos. 

› Proteínas transportadoras: hemoglobina do sangue (transporte de gás oxigênio e gás carbônico). 

› Hormônios: insulina e glucagon, hormônios relacionados com a manutenção de taxa adequada de 

glicose no sangue. 

› Enzimas: proteínas que aceleram reações químicas das células e do organismo. 

 

Ácidos nucleicos 

Os ácidos nucleicos estão relacionados com a transmissão de características hereditárias, além de 

comandar e controlar todas as atividades das células. Eles estão presentes em todos os seres vivos e são 

substâncias complexas, formadas pela repetição de um grupo de moléculas menores, os nucleotídeos. Cada 

nucleotídeo é constituído de um grupo fosfato (ácido fosfórico), uma molécula de açúcar e uma de base 

nitrogenada como mostra a figura abaixo. 

O fosfato possui fósforo e oxigênio na sua composição. Os açúcares são pentoses. 

As bases nitrogenadas são substâncias que, além do oxigênio e do hidrogênio (característica geral das 

bases), possuem também o nitrogênio. Existem cinco tipos de bases nitrogenadas, classificadas como púricas 

ou pirimídicas, de acordo com sua estrutura: 

› bases púricas – adenina (A) e guanina (G); 

› bases pirimídicas – citosina (C), timina (T) e uracila (U). 

São dois os tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (DNA) e ácido ribonucleico (RNA). 

DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico, formada a partir do termo em inglês: DeoxyriboNucleic 

Acid. Em português, a sigla ficaria ADN. 

RNA é a sigla de ácido ribonucleico, do inglês RiboNucleic Acid. Em português seria ARN. 

O nome desses dois tipos de ácidos nucleicos deriva da pentose que ocorre em cada um deles. O 

açúcar presente no nucleotídeo do DNA é a desoxirribose; já o açúcar que se encontra no RNA é a ribose. 

DNA e RNA também podem ser diferenciados, em sua composição química, pelas bases 

nitrogenadas. Citosina, guanina e adenina ocorrem em todos os ácidos nucleicos; a timina ocorre no DNA e 

não no RNA; a base que ocorre no RNA e não no DNA é a uracila. 

Além dessas diferenças, o RNA é constituído de uma cadeia simples e o DNA possui dois filamentos 

emparelhados entre si, formando uma estrutura em dupla-hélice. 

A sequência e o número de nucleotídeos que compõem cada fita do DNA e  do RNA podem 

variar. 

Veja o esquema que representa o modelo da 

estrutura da molécula de DNA como foi 

estabelecido pelos cientistas James Watson e 

Francis Crick, em 1953, e aceito até hoje. 

O modelo que você pode observar no 

esquema ficou conhecido como dupla-hélice, pois 

considera que os dois filamentos, ligados entre si, 

estão enrolados em torno de um eixo imaginário, 

como uma escada em espiral. 

 

 

A pentose e o fosfato compõem o “corrimão” 

da dupla-hélice e os “degraus da escada” 

correspondem às bases nitrogenadas emparelhadas e 

unidas por pontes de hidrogênio (um tipo de ligação 

química). 

Os cientistas Watson e Crick perceberam que 

a largura da molécula de DNA é constante. 



Além disso, estudos indicavam que em uma molécula de DNA as 

proporções entre adenina e timina eram sempre iguais, o mesmo 

ocorrendo nas proporções entre citosina e guanina. 

Observações como essas resultaram na conclusão de que as 

cadeias do DNA estão ligadas de acordo com um emparelhamento 

específico das bases nitrogenadas, sendo adenina complementar de 

timina, e guanina complementar de citosina. 

Assim, se em uma amostra de DNA fosse observada uma 

determinada porcentagem de citosina em sua composição, a proporção 

de guanina teria o mesmo valor e não haveria uracila, pois essa base 

nitrogenada não é encontrada em nucleotídeos de DNA. 

O DNA possui capacidade de autoduplicação. A duplicação de 

cada molécula de DNA inicia-se com a separação das duas cadeias de 

nucleotídeos que constituem a dupla-hélice, pelo rompimento das pontes 

de hidrogênio que mantêm as bases complementares unidas. 

Cada cadeia servirá de molde para a formação de um novo filamento complementar. Nucleotídeos de 

adenina, timina, citosina e guanina, disponíveis no núcleo da célula, começam a emparelhar com os 

nucleotídeos da cadeia molde. Uma enzima chamada DNA polimerase participa desses processos. O 

emparelhamento segue a ligação específica entre as bases nitrogenadas: adenina com timina, citosina com 

guanina. 

Resultam, assim, duas moléculas de DNA. Em cada uma delas, a dupla-hélice é formada por um 

filamento “novo”: construído a partir dos nucleotídeos livres e um filamento proveniente da molécula 

original. Dizemos, então, que a duplicação do DNA é semiconservativa. 
 

O DNA também serve de molde para 

a síntese de cadeias de RNAs, processo que 

recebe o nome de transcrição. 

Na célula eucariótica, moléculas de 

DNA são encontradas principalmente no 

núcleo, compondo os cromossomos; o RNA é 

encontrado tanto no núcleo, onde é 

sintetizado, quanto no citoplasma, onde 

participa de diversas funções e faz parte da 

composição de estruturas especiais chamadas 

ribossomos, importantes na 

síntese de proteínas. 

No citoplasma de células eucarióticas, existem várias estruturas delimitadas por membranas e que 

desempenham funções específicas. Essas estruturas são coletivamente chamadas organelas membranosas e 

não ocorrem nas células procarióticas. Um tipo de organela membranosa presente em quase todas as células 

eucarióticas é a mitocôndria, responsável pela respiração aeróbia. No interior desta organela há DNA, RNA 

e ribossomos. Nas plantas e em outros organismos eucariontes fotossintetizantes, há nas células, além de 

mitocôndrias, um tipo especial de organela responsável pela realização da fotossíntese: os cloroplastos. Neles 

também há DNA, RNA e ribossomos. 

Observe nos esquemas abaixo a organização básica das células eucarióticas animal e vegetal, que 

apresentam organelas membranosas no citoplasma e núcleo. 



Modelos representando 

a estrutura interna de uma célula 

animal e de uma célula vegetal, 

mostrando apenas uma das 

metades. Imagens como estas, 

que permitem observar as 

organelas citoplasmáticas, 

foram construídas baseando-se 

em vários cortes de células 

vistos ao microscópio 

eletrônico.  

As estruturas das células estão representadas fora de proporção. A célula vegetal pode ter cerca de 5 

vezes o tamanho de uma célula animal, considerando que esta última tem um tamanho médio de 20 µm. 

 

Veja agora este outro modelo, que representa uma célula procariótica. 

As células procarióticas 

não possuem núcleo nem 

organelas membranosas. 

Nelas, o DNA fica 

localizado em uma região do 

citoplasma conhecida por 

nucleoide.  Nesses casos, o DNA 

é uma molécula circular, o que 

não ocorre no núcleo das células 

eucarióticas, onde cada molécula 

de DNA que forma os 

cromossomos é longa e 

filamentar. Além dessa molécula de DNA circular, muitas das células procarióticas apresentam moléculas 

menores de DNA, também circulares, que recebem o nome de plasmídeos. Esses se localizam dispersos no 

citoplasma. As moléculas de RNA estão presentes tanto livres no citoplasma quanto formando os ribossomos. 

 

Em A, modelo representando o adenovírus, 

um vírus de DNA, aqui ilustrado com parte 

de sua cápsula proteica removida, mostrando 

moléculas de DNA em seu interior. 

Veja em B uma imagem do 

adenovírus obtida ao microscópio eletrônico. 

Os vírus são muito menores do que uma 

célula procariótica. 

Os vírus não possuem estrutura 

celular e só passam a manifestar funções 

vitais quando penetram uma célula hospedeira. Fora das células, os vírus são partículas inertes e, por isso, 

não são considerados seres vivos por alguns. Entretanto, ao encontrarem células com determinadas 

características, unem-se a elas e introduzem seu material genético, passando a comandar todo o 

funcionamento celular e reproduzindo- se em seu interior. Atuam, assim, como parasitas intracelulares. O 

material genético dos vírus é o mesmo encontrado em todas as células: ácido nucleico. 

Nos vírus, estão presentes ou o DNA ou o RNA, falando-se em vírus de DNA e vírus de RNA. 

A presença de ácidos nucleicos é o principal critério que se utiliza para considerar os vírus como formas 

particulares de vida, pois eles comandam a reprodução, sendo responsáveis por armazenar as informações 

genéticas e transmiti-las aos descendentes, processo verificado em todos os seres vivos. 


