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Transporte através de membrana plasmática 

  

A membrana plasmática pode facilitar, dificultar ou impedir a 

passagem de substâncias do meio intracelular para o meio extracelular e vice-

versa. 

Transporte Membranar 

 

Transporte mediado – processo de transporte através da membrana 

celular em que as partículas de uma substância tendem a movimentar-se com 

intervenção de proteínas transportadoras. 

Transporte não-mediado – movimento de substâncias através da 

membrana celular no qual não intervêm proteínas transportadoras. 

Transporte activo – transporte de partículas, ao nível da membrana 

celular, que se efectua contra o gradiente de concentração, havendo 

dispêndio de energia por parte da célula. 
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Transporte não mediado 

Difusão simples – processo de transporte 

em que as partículas de uma substância se 

movimentam de zonas onde a sua contracção é 

maior para zonas onde a concentração é menor 

ou seja, a favor do gradiente de concentração. 

Quando o equilíbrio de concentrações é atingido, 

o movimento de partículas contínua, mas a 

quantidade de partículas que passam num sentido 

é igual à quantidade de partículas que passam em 

sentido contrário, tratando-se, portanto, de um 

equilíbrio dinâmico. Transporte passivo sem 

gastos de energia. 

 

Osmose – É um caso particular de difusão 

simples da água através das membranas 

semipermeável. É um processo completamente 

passivo, não havendo gasto de energia celular. 

Uma solução com elevada concentração de 

soluto e, portanto, com baixa quantidade de moléculas 

de água, tem uma elevada pressão osmótica. 

Inversamente, uma solução com baixa concentração de 

soluto, e portanto, com elevada quantidade de 

moléculas de água, tem uma baixa pressão osmótica. 

E o que é a pressão osmótica? É a pressão necessária para 

contrabalançar a tendência da água para se mover, através de uma membrana 

selectivamente permeável, da região onde há maior quantidade de moléculas 

de água para a região onde há menor quantidade de moléculas de água. 

Meio isotónico – existe a mesma concentração de solutos no meio 

extracelular e no meio intracelular. Durante a osmose as células recebem 

água ao mesmo ritmo que a perdem. 

Meio hipertónico – existe uma elevada concentração de soluto em 

relação ao outro meio, região com maior pressão osmótica. 

Meio hipotónico – existe uma baixa concentração de soluto em relação 

ao outro meio, região com menor pressão osmótica. 
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Quando as células são colocadas em água destilada (meio hipotónico 

em relação ao meio intracelular), em cada célula, a água entra para o vacúolo 

e este aumenta de volume, comprimindo o citoplasma e o núcleo contra a 

parede celular. Diz-se que a célula fica túrgida. Numa célula túrgida, o 

conteúdo celular exerce uma pressão sobre a parede celular, denominada de 

pressão de turgência, que é contrabalançada pela resistência oferecida pela 

parede, por isso não há alterações significativas no volume da célula. 

Quando as células são colocadas numa solução concentrada de cloreto 

de sódio, solução hipertónica em relação ao meio intracelular, há um 

movimento de água do vacúolo para o exterior da célula. Ao perder água, o 

vacúolo vai diminuir de volume e o citoplasma retrai-se, desprendendo-se 

parcialmente da parede celular. Diz-se então que a célula está plasmolisada. 

A lise celular sucede nas células animais por não existir parede celular. 

Nas células com parede celular, esta exerce uma pressão, pressão de parede, 

em sentido contrário, o que condiciona a quantidade de água que penetra na 

célula, impedindo o seu rebentamento. 
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Transporte mediado 

Difusão facilitada – difusão de partículas 

por transporte mediado, ao nível da membrana 

celular e a favor do gradiente de concentração. 

Não há movimentação livre das partículas, 

intervindo nessa movimentação, proteínas 

transportadoras da membrana ou permeases. É 

mais rápido do que a difusão simples. 

Admite-se que a difusão facilitada se 

efectua em várias etapas: 

 Ligação de uma molécula de soluto 

à permease. 

 Alteração da forma da proteína, o 

que permite a transferência dessa 

partícula através da membrana. 

 Retorno da permease à sua configuração inicial. 

A velocidade de transporte da substância aumenta com a concentração 

dessa substância, mas, quando todos os locais de ligação das permeases estão 

ocupados, a velocidade de transporte mantém-se constante, mesmo que 

aumente a concentração do meio. 

Transporte activo – transporte de partículas através da membrana 

celular contra o gradiente de concentração, o que implica o dispêndio de 

energia celular. Tal como a difusão facilitada, no transporte activo também 

intervêm proteínas transportadoras. 

Etapas do transporte activo: 

 Ligação de partículas à proteína de transporte em locais 

específicos. 

 Modificação da forma da proteína graças à mobilização de 

energia da célula, conduzindo à libertação das partículas do 

outro lado da membrana. 

O transporte activo permite que as células mantenham constante a 

concentração de certas substâncias no citosol, apesar de as suas 

concentrações serem diferentes em relação ao meio extracelular. Permite 

também eliminar substâncias mesmo quando se encontram em concentração 

muito inferior à do meio e ainda captar do meio substâncias mesmo que a sua 

concentração seja baixa. 
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Transporte em quantidade 

Endocitose – transporte de macromoléculas, de partículas de maiores 

dimensões ou mesmo de 

pequenas células, para o 

interior da célula por 

invaginação da membrana 

plasmática. 

 

 

Existem dois tipos de endocitose: 

 Fagocitose – O material alimentar é englobado por pseudópodes 

(prolongamentos emitidos pela célula) formando uma vesicula 

fagocítica. 

 Pinocitose – Pequenas gotas de fluido são captadas por 

invaginações da membrana e acabam por se separar, formando 

vesiculas pinocíticas. 

 

Exocitose – É o processo inverso da endocitose, no qual as células 

libertam para o meio extracelular substâncias armazenadas em vesículas.  
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Ingestão, digestão e absorção 

 

Ingestão – Inclusão de partículas/substâncias alimentares. 

Digestão – Processo através do qual moléculas complexas (polímeros) 

dos alimentos são desdobradas com o auxílio de enzimas e reacções de 

hidrólise em moléculas mais simples (monómeros), que podem ser absorvidas. 

 

Digestão  

 

Absorção – Encaminhamento dos nutrientes nas suas formas mais 

simples para o sangue/células. 

O tubo digestivo pode ser: 

 Incompleto (1 abertura) ex: Hidra, Planária 

 Completo (2 aberturas) ex: Minhoca, Humano 

Digestão intracelular 

Nas células eucarióticas existe um conjunto de organelos delimitados 

por membranas de constituição idêntica à da membrana celular, alguns dos 

quais elaboram moléculas com uma intervenção importante na digestão 

intracelular. Nesse conjunto incluem-se o retículo endoplasmático, o 

complexo de Golgi e os lisossomas, que mantêm entre si uma relação 

funcional, e o conjunto de todos é denominado sistema endomembranar. 

Como se processa a digestão intracelular? 

 Retículo endoplasmático – Constituído por uma extensa rede de 

sáculos e canais distribuídos no citosol. Relaciona-se com a 

síntese e transporte de certas substâncias (síntese proteica), 

entre as quais proteínas enzimáticas. Possui ribossomas ligados à 

face externa das suas membranas. 

 Complexo de Golgi – Conjunto de uma ou mais estruturas, cada 

uma composta por sáculos achatados e empilhados, associados a 

vesiculas esférias (lisossomas). Intervém na transformação de 

moléculas provenientes do reticulo e que são transferidas até ele 

por vesiculas que se separam do reticulo. 

 Lisossomas – Vesículas esféricas que se destacam do complexo de 

Golgi e onde se acumulam vários tipos de enzimas. 

Intracelular 

Extracelular 
Intracorporal 

Extracorporal 
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Por que razão têm de estar as enzimas “aprisionadas” numa 

vesícula? 

Se as enzimas digestivas estivessem fora das vesículas directamente no 

citoplasma, atacaram de imediato os organelos vitais e funcionais. Ou seja a 

célula iria digerir-se a si mesma. 

Digestão extracelular 

Na maioria dos seres heterotróficos multicelulares, a digestão realiza-

se fora das células e na maioria dos fungos em particular ocorre até mesmo 

fora do corpo, extracorporal. 

Nos fungos 

As hifas do fungo elaboram enzimas digestivas que são lançadas sobre o 

substrato ocorrendo aí a digestão de moléculas complexas. As moléculas mais 

simples resultantes são então absorvidas pelas hifas. 
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Nos animais 

Nos animais a digestão em regra efectua-se no interior do corpo 

(Intracorporal). A digestão ocorre em cavidades ou órgãos especializados 

onde, após a ingestão, são lançados sucos digestivos contendo enzimas, que 

actuam sobre os alimentos, transformando-os em substâncias mais simples. 

A digestão em cavidades digestivas representa uma vantagem para os 

animais, visto que permite a ingestão de maiores quantidades de alimento 

num curto espaço de tempo. 

Na hidra e na planária existe uma cavidade gastrovascular com uma 

única abertura que serve de boca e de ânus (sistema digestivo incompleto). 

Os animais mais complexos apresentam um tubo digestivo completo 

visto que apresentam duas aberturas: boca e ânus. 

O tubo digestivo completo apresenta algumas vantagens aos 

organismos que o possuem: 

 Os alimentos deslocam-se num só sentido, o que permite uma 

digestão e uma absorção sequenciais, havendo um 

aproveitamento mais eficaz. 

 A digestão pode ocorrer em vários órgãos simultaneamente. 

 A absorção é mais eficiente, pois prossegue ao longo do tubo. 

 Os resíduos não digeridos acumulam-se durante algum tempo, 

sendo através do ânus, expulsos. 

Na minhoca 

O tubo digestivo da minhoca é constituído por: 

Boca – faringe – esófago – papo – moela – intestino – ânus 

O intestino da minhoca é constituído por uma prega dorsal que faz 

aumentar a área de absorção. 

 

 

 

 

 

 



Autora: Ana Mestre  Enviado para Resumos-Estudante 

Nos vertebrados 

Nestes animais o tubo digestivo é mais complexo do que o dos 

invertebrados, como a minhoca. Todos os vertebrados possuem dois órgãos 

anexos, o fígado e o pâncreas, cujas secreções são lançadas no intestino, onde 

se misturam com os alimentos digeridos. Alguns possuem também glândulas 

salivares. 

Embora no ser humano, a digestão se inicie na boca, é no intestino 

delgado que ela é mais importante, graças à intervenção de uma maior 

diversidade de enzimas. As enzimas fazem parte dos sucos digestivos que são 

produzidos em glândulas gástricas e intestinais localizadas nas paredes dos 

respectivos órgãos. 

O fígado produz a bílis, que embora desprovida de enzimas digestivas, 

desempenha também uma actividade importante, pois emulsiona os lípidos, 

facilitando a sua digestão. 

A existência de válvulas coniventes, de vilosidades e de 

microvilosidades aumenta consideravelmente a superfície interna do 

intestino, facilitando a absorção intestinal.  

 


