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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Níveis de organização dos seres vivos  

A biodiversidade dos seres vivos em nosso planeta é dividida pelos cientistas em níveis, para 
melhor entender toda a sua complexidade, desde suas características moleculares até seu 
comportamento. 
Toda matéria orgânica ou inorgânica é formada por átomos. 
Dois ou mais átomos se unem para formar uma molécula. Exemplo: átomos de carbono, 
hidrogênio e oxigênio formam a glicose(C6H12O6). 

 Células: são as menores unidades vivas de um ser vivo. Juntas, formam tecidos. 
 Tecidos se unem para formar um órgão, que geralmente é formados por vários 

tecidos.                Exemplo: olho, coração. 

 Órgãos: se unem pra formar um sistema. Exemplo sistema digestório, respiratório. 

 Sistemas: se unem para formar um organismo. Exemplo: ser humano, cachorro. 

Os próximos níveis são considerados ecológicos: 

 População: conjunto de organismos, ou indivíduos, pertencentes à mesma espécie e 
que habitam a mesma área geográfica, em um determinado tempo. 

 Comunidade: conjunto de populações diferentes que habitam a mesma área 
geográfica, em um determinado tempo. 

 Ecossistema: quando as comunidades estão relacionadas com o meio físico e químico 
do ambiente e há interação entre eles, dizemos que se trata de um ecossistema. 
Exemplo: uma lagoa, pois nela vivem peixes, algas, plantas interagindo com a água, a 
luz, o oxigênio. 

 Biosfera: é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra onde existe vida. 

Existem vários níveis hierárquicos de organização entre os seres vivos, começando pelos 
átomos e terminando nos biomas. Cada um desses níveis é motivo de estudo para os 
biólogos. 

Organização de um indivíduo 

 Átomos: uma parte muito pequena da matéria. Os átomos são divididos em prótons, 
nêutrons e elétrons. A junção desses átomos forma a matéria em seus estados 
sólidos, líquidos e gasosos. 

 Molécula: a molécula é uma junção de átomos. As moléculas constituem substâncias 
diversas e são formadas por átomos diferentes (H2O) ou por mesmos átomos (O2); 

http://www.infoescola.com/quimica/atomo/
http://www.infoescola.com/fisica-nuclear/proton/
http://www.infoescola.com/fisica-nuclear/neutron/
http://www.infoescola.com/quimica/molecula/
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 Organela: pequenas estruturas similares a órgãos que estão presentes em células 
animais e vegetais. Ajudam a realizar as funções vitais das células; 

 Célula: as células são as unidades funcionais que constituem órgãos animais e 
vegetais. Realizam respiração e reprodução além de guardar as informações genéticas 
dos seres; 

 Tecido: é a parte visível dos órgãos, formada por um agrupamento de células vegetais 
ou animais. Nossa pele, por exemplo, é um tipo de tecido. Os tecidos são responsáveis 
por guardarem as células, vasos sanguíneos, fazer excreções como suor. 

 Órgãos: conjunto de tecidos. Os órgãos realizam vários tipos de funções: o coração 
bombeia sangue, o estômago ajuda na alimentação, o intestino delgado absorve as 
substâncias. 

 Sistema: conjunto de órgãos interligados. Nosso sistema digestivo, por exemplo, tem 
boca, língua, esôfago, estômago e intestino. 

 Indivíduo: conjunto de sistemas que formam um ser vivo como, por exemplo, o ser 
humano, um leão, uma planta. 

Organização de um grupo de indivíduos 

 Espécie: conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características 
semelhantes. Estes organismos conseguem se reproduzir entre si e gerar novos 
indivíduos férteis da mesma espécie. Quando espécies diferentes cruzam, nascem 
indivíduos estéreis. Exemplo: quando uma égua cruza com um burro, nasce uma mula 
(que é estéril); 

 População: indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. A 
população faz com que indivíduos iguais sejam capazes de interagir. Assim, eles 
conseguem conviver e reproduzir, ter novos parceiros ou parceiras, serem capazes de 
eleger líderes, procurar comida e proteger uns aos outros dos predadores; 

 Comunidade: é formada por várias populações de espécies diferentes em um mesmo 
local (habitat). Cada população é capaz de interagir entre si. Por exemplo, em uma 
árvore pode existir uma comunidade com populações de formigas, cupins, macacos, 
aves; 

 Ecossistema: conjunto de comunidades que estão em um mesmo local e suas 
interações, por exemplo, uma floresta. Essas interações são as mais diversas como 
competições, migrações, predações. As comunidades também ajudam na manutenção 
do ecossistema de diversas maneiras como decomposição de matéria morta, equilíbrio 
na quantidade de indivíduos etc; 

 Biomas: conjunto de ecossistemas interligados. Há seis tipos de biomas terrestres: 
tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana e chaparral. Dos aquáticos, 
temos: oceanos, mangues, pântanos e rios. 

http://www.infoescola.com/citologia/organelas-celulares/
http://www.infoescola.com/citologia/biologia-celular/
http://www.infoescola.com/citologia/respiracao-celular/
http://www.infoescola.com/sistema-digestivo/estomago/
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/intestino-delgado/
http://www.infoescola.com/biologia/sistema-digestivo/
http://www.infoescola.com/insetos/cupim/
http://www.infoescola.com/biologia/ecossistema/
http://www.infoescola.com/biologia/decomposicao/
http://www.infoescola.com/geografia/bioma/
http://www.infoescola.com/geografia/pantano/
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Bioquímica da vida: 

 Conheça as principais substâncias que compõem os seres vivos 

Minerais - São exemplos de minerais o cálcio, o magnésio, o ferro, o sódio e o potássio. Eles 

são essenciais para o metabolismo do organismo e suas concentrações variam de acordo com 

a espécie. Alimentos derivados do leite (foto) são bons exemplos de fontes de cálcio. 
Humanos, árvores, amebas, cobras, musgos. Você pode achar que esses, e tantos outros seres vivos, 

não têm nada em comum. Mas se suas formas e hábitos são tão diferentes, ao menos em sua 

constituição química eles são semelhantes. Ao analisarmos os componentes das células de diversos 

seres vivos, veremos que existem algumas substâncias que estarão sempre presentes. São elas: água, 

minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. A quantidade de cada um desses 

elementos varia de acordo com a espécie, a idade e o tecido analisado. No entanto, a água é o 

componente que está sempre presente em maior quantidade, chegando a representar até mais de 

85% do peso de um organismo. Os minerais aparecem sempre em menor quantidade. 

Água 

A molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. As 
moléculas de água estabelecem ligações com suas vizinhas através de pontes de 
hidrogênio. Nas pontes de hidrogênio, os átomos de hidrogênio de uma molécula 
são atraídos pelo átomo de oxigênio de sua vizinha. Entre as funções da água nos 
organismos, podemos citar seu papel como solvente, reagente, na regulação do 
equilíbrio térmico e como lubrificante. Quase todas as reações químicas ocorrem 
em solução. A água é capaz de dissolver muitas substâncias. Assim, possui papel 
importantíssimo na dissolução dos reagentes que participam das reações 
metabólicas dos organismos. A água participa como reagente de muitas reações de 
síntese e de quebra (hidrólise) de substâncias. Através da dissipação do calor, a 
água impede que a temperatura dos organismos varie de maneira abrupta. Outro 
papel das moléculas da água é evitar o atrito entre partes, como ossos, cartilagens 
e órgãos internos, atuando como uma espécie de lubrificante. 

Minerais 

Embora os minerais sejam os elementos presentes em menor quantidade, sua presença é 
essencial ao metabolismo dos organismos. Os tipos de minerais e as suas concentrações 
variam de acordo com a espécie. Alguns minerais estão presentes em grandes quantidades e 
outros em baixíssimas concentrações. Entre eles, podemos citar o cálcio, o magnésio, o ferro, 
o sódio e o potássio. O cálcio compõe ossos e dentes, ativa enzimas, atua nas células do 
sistema nervoso, entre outras funções. O magnésio atua no funcionamento de células do 
sistema nervoso humano e é o principal componente da molécula de clorofila, presente nas 
células vegetais. Quanto ao ferro, atua na reação de fotossíntese nas espécies vegetais e é o 
componente fundamental da hemoglobina,  

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/celulas-conheca-a-historia-de-sua-descoberta-e-entenda-sua-estrutura.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/classificacao-dos-seres-vivos-como-e-por-que-classifica-los.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/atomos-2-o-que-e-o-atomo-e-quais-sao-suas-caracteristicas.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/polaridade-de-moleculas-ligacoes-moleculares-e-ligacoes-de-hidrogenio.htm
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o pigmento respiratório presente nos humanos. O sódio atua no balanço de substâncias 
entre o meio externo e o interior da célula; encontra-se sempre em maior concentração no 
meio extracelular. O potássio também atua no balanço de substâncias dentro e fora da 
célula, porém é encontrado sempre em maior quantidade no meio intracelular. 

Carboidratos 

Os carboidratos são moléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São 
classificados como monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Alguns exemplos de 
monossacarídeos são a ribose, a desoxirribose, a glicose, a galactose e a frutose. Os 
dissacarídeos são formados pela união de dois monossacarídeos, como a lactose (glicose + 
galactose) e a sacarose (glicose + frutose). Os polissacarídeos são formados pela união de 
vários monossacarídeos, como a celulose, o amido e o glicogênio. A ribose e a desoxirribose 
são carboidratos com função estrutural, são componentes dos ácidos nucleicos. Já a 
celulose está presente nas células vegetais, formando a parede celular. No entanto, a 
principal função dos carboidratos é a de reserva de energia para o metabolismo celular. O 
amido, por exemplo, é uma das principais reservas energéticas dos vegetais e de algumas 
espécies de algas. Em muitos animais, o glicogênio é armazenado e liberado quando o 
organismo necessita de energia. 

Lipídios 

Os lipídios são moléculas pouco solúveis em água, por isso, são chamadas de hidrofóbicas. 
Os lipídios são parte integrante das membranas plasmáticas, atuam como reserva 
energética e são componentes essenciais de alguns hormônios. Dentre os lipídios, podemos 
citar, por exemplo, os glicerídeos, os esteroides e as ceras. Os glicerídeos são os óleos e as 
gorduras. São formados por uma molécula de álcool de cadeia curta, chamado glicerol, e 
moléculas de ácidos graxos. Alguns glicerídeos servem como reserva de energia para o 
metabolismo celular, tanto em animais quanto em vegetais. As gorduras também servem 
como um eficiente isolante térmico em muitos animais, dificultando a dissipação do calor do 
corpo para o ambiente. Os esteroides são formados por uma série de anéis de carbono. Um 
exemplo de esteroide é o colesterol. O colesterol é uma das substâncias que formam a 
membrana plasmática dos animais. Além disso, ele participa da fabricação de diversos 
hormônios, como o estrógeno e a testosterona. As ceras são lipídios formados por uma 
molécula de álcool de cadeia longa e ácidos graxos. Como os lipídios são insolúveis em água, 
as ceras são importantes na impermeabilização de superfícies, tais como a epiderme 
vegetal. 

Proteínas: As proteínas são moléculas compostas por pequenas unidades chamadas de 
aminoácidos. Os aminoácidos são formados por um grupo carboxila ligado a um grupo 
amino. Os aminoácidos se unem através de ligações chamadas de ligações peptídicas e 
formam uma longa cadeia denominada polipeptídio. 
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As proteínas possuem três funções principais nos organismos: função estrutural ou plástica, 
catálise de reações químicas e defesa. As proteínas são as unidades estruturais das células. 
Entre vários exemplos, a membrana plasmática é formada por proteínas; as fibras musculares 
são formadas por proteínas (actina e miosina); nossos cabelos, unhas e as garras de outros 
animais são constituídos por uma proteína chamada queratina; a hemoglobina presente em 
nosso sangue também é uma proteína. 

As enzimas são proteínas que facilitam as reações químicas do metabolismo. Atuam, por 
exemplo, na digestão, na fotossíntese e na respiração. Alguns exemplos de enzimas são a 
amilase salivar, que inicia a digestão do amido na boca, e a pepsina, que quebra moléculas de 
proteína no estômago. Os anticorpos, componentes do sistema imunológico, também são 
compostos por proteínas. São produzidos em resposta à entrada de substâncias estranhas no 
organismo, os antígenos. 

Ácidos nucleicos 

Os ácidos nucleicos contêm o material genético dos organismos. Existem dois tipos de ácidos 
nucleicos, ácido desoxirribonucleico, ou DNA, e o ácido ribonucleico, ou RNA. Eles são 
constituídos por pequenas unidades chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados 
por um grupo fosfato, um carboidrato (desoxirribose no DNA e ribose no RNA) e uma base 
nitrogenada. Existem cinco tipos diferentes de bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), 
guanina (G), citosina (C), e uracila (U). As quatro primeiras são encontradas no DNA. Já no RNA, 
a timina é substituída pela uracila. Os ácidos nucleicos possuem as informações necessárias 
para a síntese de proteínas e transmitem as informações genéticas de uma célula para outra - 
ou entre a geração parental e sua prole. 
Citologia,  Mais comumente conhecido como biologia celular, estudos de estrutura celular, 
composição celular, e a interação das células com outras células e o ambiente mais amplo no 
qual eles existem. O termo “citologia” também pode se referir a citopatologia, que analisa a 
estrutura da célula para diagnosticar a doença. O estudo microscópico e molecular das células 
pode se concentrar em organismos ou multicelulares ou unicelulares. O fato de que nós, como 
seres humanos são compostos de milhões de células pequenas, e que outras formas de vida ao 
nosso redor são igualmente constituídos, agora mal precisa de explicação. O conceito da célula 
é relativamente nova, no entanto. A comunidade científica não aceitou a ideia da existência de 
células até o final do século 18. Reconhecer as semelhanças e diferenças de células é de 
extrema importância em citologia. O exame microscópico pode ajudar a identificar os 
diferentes tipos de células. Olhando para as moléculas que formam uma célula, às vezes 
chamado molecular biologia, ajuda na descrição mais detalhada e identificação. Todos os 
campos da biologia dependerá do entendimento da estrutura celular. O campo da genética 
existe porque entendemos estrutura e componentes da célula. Outro aspecto importante na 
disciplina de citologia está examinando a interação celular. Ao estudar como as células se 
relacionam com outras células ou ao meio ambiente, cytologists pode prever problemas ou 
examinar perigos ambientais para as células, tais como substâncias tóxicas ou causadoras de 
câncer. 

http://educacao.uol.com.br/quiz/2013/07/25/dna-e-rna-sao-acidos-nucleicos-o-que-voce-sabe-sobre-esse-tema.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/genetica---os-seguidores-de-mendel-dos-cromossomos-ao-dna.htm
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Nos seres humanos e outras estruturas multicelulares, citologia pode examinar a presença de 
muitos de um tipo de célula, ou a falta de suficiente de um determinado tipo de célula. Em um 
teste simples como uma completa contagem de sangue, um laboratório pode olhar para as 
células brancas do sangue e identificar a presença de uma infecção, ou pode examinar um 
baixo nível de certos tipos de células vermelhas do sangue e diagnosticar a anemia. 

Certas desordens auto-imunes pode ser diagnosticada através de reações celulares anormais. 
Tiroidite de Hashimoto, por exemplo, é uma doença auto-imune causada por reação de célula 
anormal. Em vez de células brancas do sangue que reconhece a presença de normais da 
tiroide as células, estes anticorpos atacá-los, fazendo com hipotiroidismo. Se não for tratado, 
este estado pode resultar em atraso, fadiga extrema, obesidade, e, finalmente, a morte. Por 
meio de citologia, as reações anormais destes anticorpos pode ser reconhecido, e o 
tratamento pode ser realizado muito antes de esta condição cria problemas irreversíveis. 

Citopatologia tem objetivos semelhantes, mas tende a olhar para as células que não devem 
estar presentes em um organismo. O exame de urina e exames de sangue, por exemplo, pode 
fazer a varredura para detectar a presença de parasitas ou bactérias que podem causar 
doenças e morte. Assim, na citologia, organismos unicelulares compreensão como muitas 
formas de bactérias é tão importante quanto a compreensão das estruturas multicelulares. 
Esta é também uma das principais ferramentas de diagnóstico para a detecção de câncer. 
Exame ginecológico anual de uma mulher quase sempre envolve um exame de Papanicolau, 
uma coleção de tecidos que são analisados na estrutura celular para detectar início de 
formações de células cancerosas. A detecção precoce pode levar a maiores taxas de 
sobrevivência. Da mesma forma, biópsias por agulha de nódulos na mama ou em outro lugar 
pode detectar células cancerosas e proporcionar um excelente meio para o diagnóstico. 

Citologia – Teoria Celular 

Há anos, a questão central da biologia do desenvolvimento tem sido compreender como uma 
simples célula ovo – resultado da união do óvulo com o espermatozoide, únicos legados dos 
pais aos filhos – converte-se em um organismo com diferentes tipos de células organizadas 
num padrão altamente complexo, característico de cada espécie. 

PROCARIOTAS e EUCARIOTAS 

Procariotas: células onde o núcleo não é individualizado por falta de cariomembrana, não 
apresentam orgânulos membranosos. O material nuclear está disperso no citoplasma. 
Encontradas nas bactérias e cianobactérias. 
Eucariotas: o núcleo é individualizado, a cariomembrana envolve o material nuclear, são mais 
evoluídas e possuem orgânulos membranosos. Encontradas nos protistas, fungos, vegetais e 
animais. 
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ORGÂNULOS ou ORGANELAS: São estruturas celulares destinadas à realização de funções 
vitais. 
Orgânulos não-membranosos: centríolos, ribossomos, microtúbulos, cromossomos e 
nucléolo. 
Orgânulos membranosos: mitocôndrias, plastos, vacúolos, retículo endoplasmático, 
complexo golgiense e lisossomos. 

CÉLULA VEGETAL e CÉLULA ANIMAL 

Célula vegetal: formato prismático, com parede celular e plastos. Não possuem lisossomos 
nem centríolo, os vacúolos são grandes e em pequena quantidade (vacúolos de suco celular). 
Célula animal: geralmente arredondadas, sem parede celular nem plastos. Apresentam 
lisossomos, os vacúolos são pequenos e em grande quantidade (vacúolos digestivos e 
pulsáteis). 

O CITOPLASMA E SUAS ESTRUTURAS 

O citoplasma tem uma estrutura complexa com uma emaranhada rede de canalículos, e os 
espaços que permeiam essa rede são preenchidos por um material que constitui o 
hialoplasma ou citoplasma fundamental. 

O NÚCLEO CELULAR 

É uma estrutura na maioria das vezes esférica, delimitada por uma membrana dupla com 
numerosos poros e que se apresenta praticamente em todas as células, pois nas procariotas 
ele se encontra difuso. As únicas células verdadeiramente anucleadas são as hemácias dos 
mamíferos. 

Algumas células podem apresentar mais de um núcleo (polinucleadas) como as células 
musculares estriadas esqueléticas dos seres humanos. 

O núcleo encerra nos seus cromossomos todo o material genético (DNA) que responde pela 
programação completa das atividades que a célula deverá desenvolver durante toda a sua 
vida e pela transmissão dos caracteres hereditários; controla a formação dos RNA, que no 
citoplasma vão comandar a síntese de proteínas; tem, portanto uma importância decisiva no 
comportamento e na vida da célula. Se ela perder o núcleo morrerá. 

São componentes gerais do núcleo: 

Membrana nuclear, cariomembrana ou carioteca; Nucleoplasma, suco nuclear ou cariolinfa; 
Cromatina; Cromossomos; Nucléolos. 

Cariomembrana é uma membrana dupla de natureza lipoprotéica, com numerosos poros, 
que faz continuidade com o retículo endoplasmático. Durante a mitose (divisão celular) ela 
se desfaz para voltar a se restaurar no final do processo. 
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Nucleoplasma, Suco nuclear ou Cariolinfa é um líquido claro, homogêneo, contendo água e 
proteínas globulares, onde se encontram mergulhados os outros componentes. 

Cromatina é uma rede de filamentos delgados que se denominam cromonemas. 

A cromatina é uma proteína composta por grande número de aminoácidos ligados a um 
radical de ácido nucléico (DNA). Durante a interfase, os cromonemas ficam distendidos, 
formando uma rede. 

Cromossomos são cordões curtos e grossos formados pelo espiralamento dos cromonemas. 
Possuem centrômeros e braços. 

São classificados em metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. 

Durante a interfase (fora do período de divisão), não se observam os cromossomos. O 
material que os forma está desenrolado, constituindo-se em pequenos filamentos de 
cromatina. Durante a divisão celular, esses filamentos se enrodilham e individualizam os 
cromossomos. 

As numerosas moléculas de DNA encerradas no cromossomo representam os seus genes, o 
material genético responsável pela transmissão dos caracteres hereditários de pais a filhos. 
Cada cromossomo contém um grande número de genes. 

Nucléolos são conglomerados de moléculas de RNAr, só observáveis durante a interfase. 

Cariótipo e Genoma 

Cariótipo é a constante cromossômica diplóide (2n) das células somáticas. É o conjunto de 
cromossomos da espécie. Nos seres humanos 2n = 46. 

Na espécie humana, os cromossomos são classificados em 7 grupos, compreendendo 22 
pares de cromossomos autossômicos, e mais um par de cromossomos sexuais que, no 
homem, é XY e, na mulher, XX. 

A partir da análise de cariótipos, informações valiosas podem ser obtidas, tais como a 
existência de cromossomos extras ou de quebras cromossômicas, auxiliando no diagnóstico 
de certas anomalias genéticas. 

Em fetos, normalmente a cariotipagem só deve ser feita quando há real suspeita de algum 
tipo de alteração cromossômica, já que as técnicas de coleta de material apresentam risco de 
aborto. Genoma é a constante cromossômica haplóide (n) dos gametas. É a metade dos 
cromossomos da espécie. Nos seres humanos n = 23. 

A divisão, multiplicação ou reprodução celular 
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É o fenômeno pelo qual uma célula se divide em duas novas células, o que pode 
representar fator importante no desenvolvimento de um organismo ou constituir-se num 
recurso de reprodução quando se trata de espécie unicelular. As células dos organismos 
multicelulares apresentam dois tipos de divisão celular: a mitose e a meiose. 

Mitose 

Ocorre geralmente nas células somáticas (do corpo) e tem a função de proporcionar o 
desenvolvimento do organismo e a renovação ou regeneração dos tecidos. 

É uma divisão com profundas alterações citoplasmáticas e nucleares. Cada célula-mãe (2n) 
dá origem a duas células-filhas (2n). Ocorre uma equilibrada distribuição dos cromossomos 
para as células-filhas, que serão idênticas à célula-mãe, pois encerram o mesmo número de 
cromossomos e contêm a mesma programação genética. 

Fases da Mitose: 

Durante a interfase, período de crescimento celular, os cromonemas se duplicam. 
Prófase: espiralamento e individualização dos cromossomos. Formação do fuso mitótico e 
desaparecimento da cariomembrana. 
Metáfase: arrumação dos cromossomos entre as fibrilas do fuso mitótico. Disposição dos 
cromossomos na placa equatorial. 
Anáfase: separação e ascensão polar dos cromossomos. 
Telófase: reconstituição nuclear, desespiralamento dos cromonemas e citodiérese (divisão 
do citoplasma). 

A meiose é observada na formação de gametas e esporos (células reprodutoras). Só 
raramente ela contribui para a formação de células somáticas. É o processo pelo qual uma 
célula diplóide (2n) pode originar quatro células haplóides (n), o que se faz através de duas 
divisões celulares sucessivas. As células-filhas não são iguais geneticamente entre si, pois 
ocorre uma recombinação gênica. 

Os cloroplastos e o processo de fotossíntese 

Os cloroplastos são ricos em clorofila e são responsáveis pela fotossíntese. O seu número é 
variável de célula para célula. Apresentam duas membranas, uma externa (lisa) e uma 
interna (pregueada, formando lamelas). Possuem DNA e são capazes de auto-reprodução. 

A fotossíntese é o fenômeno pelo qual os organismos clorofilados retêm a energia da luz e 
a utilizam na reação entre o CO2 e a água para obtenção de glicose (matéria orgânica), 
com liberação de O2 para o meio. A fotossíntese representa uma fonte  
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permanente de matéria orgânica que é usada como alimento por todos os seres 
heterotróficos, como também possibilita a renovação constante do ar atmosférico, 
retirando o gás carbônico e liberando o oxigênio. 

6CO2 + 12H2O –> C6h62O6 + 6H2O + 6O2 

A fotossíntese compreende duas etapas: a fase luminosa e a fase escura. 

A fase luminosa exige a participação da luz para a formação de ATP (adenosina trifosfato) e 
fotólise da água (rompimento da molécula de água com liberação de oxigênio). 

Encerrada a primeira fase, tem prosseguimento a segunda, mesmo na ausência de luz, daí a 
denominação de fase escura. 

As mitocôndrias e o reprocessamento de energia na célula 

As mitocôndrias apresentam duas membranas: uma externa (lisa) e uma interna 
(pregueada, formando as cristas mitocondriais). Elas extraem a energia acumulada nas 
moléculas orgânicas formadas na fotossíntese, guardando-a em moléculas de ATP, no 
processo chamado de respiração. 

A respiração pode ser aeróbia ou anaeróbia. 

A respiração aeróbia é uma seqüência de reações de degradação das moléculas orgânicas, 
visando à liberação da energia nelas contidas, afim de guardá-las em moléculas de ATP, com 
a participação do oxigênio molecular (O2). 

Acontece em três etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 

A glicólise acontece no citoplasma 

O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial 

A cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Durante o processo são utilizados a glicose 
ou outros metabólitos, o O2 e ADP, resultando na formação de CO2, H2O e 38 moléculas de 
ATP. 

C6h62O6 + 6O2 –> 6CO2 + 6H2O + ENERGIA 

A respiração anaeróbia é uma forma de obtenção de energia pela oxidação de compostos 
orgânicos, porém com a utilização de substâncias inorgânicas como nitratos,  
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sulfatos ou carbonatos no lugar do oxigênio. O ganho energético é inferior ao da respiração 
aeróbia. Ocorre em microorganismos como as bactérias denitrificantes do solo, as leveduras, 
etc. 

O principal tipo é a fermentação que pode ser alcoólica, lática ou acética. 

A fermentação é uma modalidade de respiração anaeróbia em que os íons hidrogênio liberados 
não são recolhidos nem pelo oxigênio (r. aeróbia) nem pelos compostos inorgânicos, mas sim 
pelos próprios subprodutos da degradação da glicose, como o ácido pirúvico. 

Na fermentação alcoólica, o ácido pirúvico dá como produtos finais o álcool etílico e CO2. 

Na fermentação lática, o ácido pirúvico se transforma em ácido lático. 

Na fermentação acética, o ácido pirúvico forma ácido acético e CO2. 

Citologia – Citoplasma  
 

Os componentes do citoplasma  

O citoplasma é constituído por um material mais ou menos viscoso , chamado hialoplasma. 
Nele estão mergulhadas estruturas consideradas vivas, os orgânulos do citoplasma. 
Citoesqueleto são fibras de proteínas finíssimas no hialoplasma. 

O Hialoplasma  

Quimicamente o hialoplasma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma 
dispersão que os químicos chamam de colóide. A região mais externa do citoplasma é o 
ectoplasma que é bastante viscoso. A parte interna do hialoplasma é o endoplasma ou citosol 
que é mais fluida e característica de colóide no estado de sol. 

A ciclose  

É uma corrente citoplasmática orientada num certo sentido, sendo bem visível especialmente 
no endoplasma de muitas células vegetais. A velocidade da ciclose é aumentada pela elevação 
da luz e da temperatura. 

O movimento amebóide  

É o movimento das amebas e dos glóbulos brancos que são capazes de formar pseudópodes. 
Tudo se passa como o pseudópode se destruísse na parte traseira e se reconstruísse na 
dianteira, dessa forma a ameba se locomove. 

O retículo endoplasmático  
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São um sistema de membranas duplas, lipoprotéicas. Essas membranas constituem as vezes, 
sacos achatados e, outras vezes túbulos. 

Conhecem-se dois tipos de retículos: O retículo endoplasmático liso, constituído apenas por 
membranas e o retículo endoplasmático rugoso que possui aderidos ao lado externo das 
membranas grânulos chamados ribossomos. 

O retículo endoplasmático liso têm algumas funções bem óbvias:  

Facilitar reações enzimáticas 
As enzimas ficam associadas as sua membrana. 
Promover a síntese de lipídios na célula 
O retículo produz triglicerídeos, fosfolipídios e esteróides. 
Transportar substâncias no interior da célula, desta para o meio e vice-versa – suas membranas 
se comunicam com a carioteca e a membrana plasmática movimentando-se. 
Regular a pressão osmótica – o retículo para regular a pressão osmótica retira o hialoplasma e 
armazena substâncias em suas cavidades. 
Armazena substâncias produzidas 
Os vacúolos das células vegetais são partes hipertrofiadas do retículo dessas células onde 
armazenam: água, sais, açúcares e pigmentos. 

Quanto ao retículo rugoso além de desempenhar todas as funções do retículo liso ele ainda 
sintetiza proteínas, devido a presença de ribossomos. 

Os ribossomos  

Podem ser encontrados livremente no hialoplasma, ou então presos uns aos outros por uma 
fita de RNA; neste caso são chamados polissomos ou poliribossomos. Cada ribossomo é 
constituído por duas subunidades. Quimicamente essas estruturas são constituídas por RNA e 
proteínas. Os ribossomos quando associados a uma fita de RNA , juntam os aminoácidos de 
citoplasma para formar cadeias de proteínas. 

Complexo de Golgi : O complexo de golgi de uma célula é constituído de várias unidades 
menores, os dictiossomos. Cada dictiossomo é composto por uma pilha de cinco ou mais sacos 
achatados, feitos de membrana dupla lipoprotéica, e disposto de forma regular. Nas bordas 
dos sacos podem ser observadas vesículas em processo de brotamento, se difere do retículo 
endoplasmático liso devido ao empilhamento regular dos sacos achatados enquanto os 
componentes do retículo se distribuem de forma irregular na célula. 

Os papéis do complexo de golgi: Secreção da célula de ácino pancreático 
Os ácinos são pequenas estruturas glandulares que secretam as enzimas do suco pancreático. 
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Secreção de muco das células caliciformes do intestino 
Na mucosa intestinal, existem células especiais em forma de cálice que produzem um liquido 
lubrificante e protetor, chamado muco. O muco é um material complexo, constituído 
principalmente por glicoproteínas ( proteínas ligadas a polissacarídeos) . 
O complexo de golgi também é responsável pela secreção da primeira parede que separa duas 
células vegetais em divisão. 
O acrossomo do espermatozóide é secretado pelo complexo de golgi. 
O complexo de golgi origina os lisossomos, vesículas cheias de enzimas. 

Lisossomo e seu papel 

São pequenas vesículas , que contém enzimas digestivas de todos os tipos. Essas enzimas 
digerem material que a célula engloba e, ocasionalmente, elementos da própria célula. 

As enzimas lisossômicas são produzidas no retículo rugoso, passam para o complexo de golgi, 
onde são empacotadas e liberadas na forma de vesículas lisossomos primários). Quando uma 
partícula de alimentos é englobadas por endocitose, forma-se um vacúolo alimentar, um ou 
mais lisossomos fundem-se no fagossomo despejando enzimas digestivas nele, assim forma-se o 
vacúolo digestivo e as moléculas provenientes da digestão se fundem no citoplasma. O vacúolo 
cheio de resíduos é chamado de vacúolo residual. 

Funções dos Lisossomos:  

a) Heterofagica: substancias que entram na célula e são digeridas pelos lisossomos. Ex: 
fagocitose e pinocitose 
b) Autofágica: Os lisosssomos digerem estruturas da própria celula. Ex: organelas que perdem 
sua função e são digeridas ou em casos de subnutrição celular. 
c) Autolise: Os lisossomos rompem-se e matam as células como caso da silicose, doença 
pulmonar causada por inalação de pó de sílica, destruindo regiões do pulmão. 

Apoptose: morte celular programada. De: JOSÉ VAGNER GOMES da Folha de S.Paulo 

Estudos revelam que células de organismos multicelulares carregam instruções para 
autodestruir-se no momento em que passam a não ser úteis ao organismo. 

Assim, como é preciso gerar células para manter os processos vitais, é imprescindível eliminar as 
defeituosas e as doentes. 
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O processo no qual a célula promove sua autodestruição de modo programado é chamado 
apoptose. Esse fenômeno é importante na embriogênese, no desenvolvimento do sistema 
imunológico e na diferenciação celular, entre outros. 

Na apoptose, as células encolhem e a cromatina é compactada, formando massas concentradas 
nas bordas do núcleo, que se parte, levando à formação de vesículas apoptóticas. Essas são 
fagocitadas por macrófagos antes que se desintegrem. Em indivíduos adultos, se a 
multiplicação das células não é compensada pelas perdas, os tecidos e órgãos crescem sem 
controle, levando ao câncer. 

Nas células estudadas, várias enzimas proteases, chamadas caspases, têm papel central na 
apoptose. Essas ativam proteínas tóxicas e destroem proteínas essenciais ou aquelas que 
protegem a célula da apoptose, levando à sua destruição. 

Pesquisas mostram que neurônios e fibras musculares são mais resistentes à apoptose porque 
sua perda seria danosa ao organismo. Já células substituídas com facilidade, como as do 
sangue, são mais propensas a morrer desse modo. A explicação para isso está no gene que 
codifica a proteína Bcl-2, que impede a apoptose em diversos tipos de célula, bloqueando a 
enzima caspase. 

Distúrbios no controle da apoptose podem levar a uma série de doenças. A apoptose excessiva 
pode causar doenças neurodegenerativas (mal de Alzheimer e mal de Parkinson) e 
osteoporose. Já a ausência de apoptose pode levar a doenças auto-imunes, como lupus 
eritematoso, infecções viróticas prolongadas (herpes vírus) e câncer. 

José Vagner Gomes é professor de biologia do Curso e Colégio Objetivo, do Universitário e do 
Anglo Campinas e ministra cursos de bioatualidades 

Peroxissomos 

São estruturas em forma de vesículas, semelhantes ao lisossomos, contendo certas enzimas 
relacionadas a reações que envolvem oxigênio. Uma das enzimas é a catalase, que facilita a 
decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. Além disso os grandes peroxissomos 
existentes nos rins e no fígado têm um importante papel na destruição de moléculas tóxicas. As 
mitocôndrias 

São pequenos orgânulos existentes apenas em células eucariontes . A membrana interna da 
mitocôndria apresenta dobras chamadas cristas mitocondriais, No interior da mitocôndria é 
repleto de um material de consistência fluida, chamada matriz mitocondrial. O papel da 
mitocôndria é a liberação de energia indispensável para o trabalho celular. 

Os plastos 

São orgânulos citoplasmáticos exclusivo de células vegetais. Os plastos podem ser incolores 
(leucoplastos) ou possuir pigmentos. Os leucoplastos são relacionados com a reserva de 
alimentos . A coloração de muitos órgão vegetais, como flores frutas e folhas  
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deve-se aos cromoplastos. Nos cloroplastos ocorre a fotossíntese os xantoplastos e os 
eritroplastos atuam com filamentos protetores. 

Os cloroplastos: Estrutura e função 

No interior do cloroplasto é preenchido com material amorfo , o estroma. Neste ficam 
mergulhadas lamelas, dispostas de maneira mais ou menos paralela ao eixo maior do 
cloroplasto. Perto das lamelas se encontra o tilacóide, que lembra pilhas de moedas. Cada 
pilha é chamada de granum. O conjunto deles se chama de grana. A clorofila fica 
concentrada principalmente nos grana. 

O citoesqueleto: micro filamentos e microtúbulos 

Ao conjunto de filamentos que forma a rede hialoplasmática dá-se o nome de 
citoesqueleto. Os microfilamentos são constituído de uma proteína chamada actina. 

Os microtúbulos são constituídos de uma proteína chamada tubulina. 

Há dois exemplos em que o citoesqueleto é bastante conhecido: na contração muscular, e 
no batimento dos cílios e flagelos. 

Os centríolos 

São orgânulos citoplasmáticos encontrados em todas as células com exceção do organismos 
procariontes e dos vegetais que produzem fruto. Cada centríolo é formado por nove túbulos 
triplos ligados entre si formando um tipo de cilindro. Cada túbulo é um microtúbulo. Um 
diplossomo é dois centríolos dispostos perpendicularmente. Hoje sabemos que os 
centríolos originam os cílios e os flagelos, estruturas contráteis que possibilita movimentos. 
S 

Os cílios e os flagelos 

São estruturas móveis, que podem ser encontradas tantos em unicelulares como em 
organismos complexos. Os cílios são numerosos e curtos e os flagelos são longos , existindo 
um , ou poucos numa célula. 

Papéis: 

Permitir a locomoção da célula ou do organismo no meio líquido 
Permitir ao meio aquoso deslizar sobre a célula ou o organismo 

A estrutura dos cílios e flagelos 

Os vacúolos: Qualquer pedaço no citoplasma delimitado por um pedaço de membrana 
lipoprotéica. 
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As variedades mais comuns são: 

Vacúolos relacionados com a digestão intracelular 
Vacúolos contráteis (ou pulsáteis) » vacúolos vegetais 

As inclusões 

São formações não vivas existentes no citoplasma, como grãos de amido gotas de óleo. O 
conjunto de inclusões denomina-se paraplasma. 

A seqüência das estruturas formadas durante a digestão intracelular é: Vacúolo alimentar, 
vacúolo digestivo e vacúolo residual. 

A diferença entre Peroxissomos e lisossomos é que os Peroxissomos liberam enzimas 
responsáveis à destruição de moléculas tóxicas que possuem oxigênio e lisossomos contém as 
enzimas se relacionam a digestão intracelular. 

Vacúolo autofágico é um verdadeiro vacúolo digestivo que fazem reciclagem e renovação do 
material celular. 

OS CROMOSSOMOS HUMANOS 

Nas células somáticas humanas são encontrados 23 pares de cromossomos. Destes, 22 pares 
são semelhantes em ambos os sexos e são denominados autossomos. O par restante 
compreende os cromossomos sexuais, de morfologia diferente entre si, que recebem o nome 
de X e Y. No sexo feminino existem dois cromossomos X e no masculino existem um 
cromossomo X e um Y. 

Cada espécie possui um conjunto cromossômico típico ( cariótipo ) em termos do número e da 
morfologia dos cromossomos. O número de cromossomos das diversas espécies biológicas é 
muito variável. 

O estudo morfológico dos cromossomos mostrou que há dois exemplares idênticos de cada 
em cada célula diplóide. Portanto, nos núcleos existem pares de cromossomos homólogos . 
Denominamos n o número básico de cromossomos de uma espécie, portanto as células 
diplóides apresentarão em seu núcleo 2 n cromossomos e as haplóides n cromossomos. Cada 
cromossomo mitótico apresenta uma região estrangulada denominada centrômero ou 
constrição primária que é um ponto de referência citológico básico dividindo os 
cromossomos em dois braços: p (de petti) para o braço curto e q para o longo. Os braços são 
indicados pelo número do cromossomo seguido de p ou q; por exemplo, 11p é o braço curto 
do cromossomo 11.De acordo com a posição do centrômero, distinguem-se alguns tipos 
gerais de cromossomos: 
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Metacêntrico: Apresenta um centrômero mais ou menos central e braços de comprimentos 
aproximadamente iguais. 
Submetacêntrico: O centrômero é excêntrico e apresenta braços de comprimento 
nitidamente diferentes. 
Acrocêntrico: Apresenta centrômero próximo a uma extremidade.Os cromossomos 
acrocêntricos humanos (13, 14, 15, 21, 22) têm pequenas massas de cromatina conhecidas 
como satélites fixadas aos seus braços curtos por pedículos estreitos ou constrições 
secundárias. 
Telocêntrico: Apresenta o centrômero na extremidade, de modo que ocorre uma única 
cromátide. Não ocorre na espécie humana. 

FECUNDAÇÃO 

Espermatozóides recém ejaculados são incapazes de fecundar ovócitos secundários. Eles 
precisam passar por um processo de ativação, um período de sete horas de condicionamento 
conhecido como capacitação. Durante esse processo, as glicoproteínas são removidas as 
superfície do acrossomo. Após a capacitação, os espermatozóides não exibem mudança 
morfológica, mas mostram-se mais ativados e capazes de penetrar na corona radiata e zona 
pelúcida que envolvem o ovócito secundário. 

Em geral, os espermatozóides são capacitados no útero e nas tubas uterinas, por substâncias 
contidas nas secreções destas partes do trato genital feminino. 

Quando os espermatozóides capacitados entram em contato com a corona radiata, 
envolvem o ovócito secundário. Este sofre mudanças que resultam no desenvolvimento de 
perfurações nos seus acrossomos. Essas mudanças conhecidas como reações acrossômicas, 
estão associadas à liberação de enzimas. 

A fertilização numa seqüência de eventos que começam com o contato de um 
espermatozóide e um ovócito secundário, terminando com a fusão dos núcleos do 
espermatozóide e do óvulo e a conseqüente mistura dos cromossomos maternos e paternos 
na metáfase da primeira divisão mitótica do zigoto. 

Fases da Fertilização 

O espermatozóide passa pela corona radiata formada pelas células foliculares. A dispersão 
destas células resulta principalmente da ação de enzimas, em especial a hialuronidase, 
liberadas do acrossoma do espermatozóide O espermatozóide penetra na zona pelúcida 
seguindo o caminho formado por outras enzimas liberadas do acrossoma. 
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A cabeça do espermatozóide entra em contato com a superfície do ovócito e as membranas 
plasmáticas de ambas as células se fundem. As membranas rompem-se na área de fusão, 
criando um defeito através do qual o espermatozóide pode penetrar no ovócito 

Desenvolvimento Embrionário Humano 

Semana 01 

A concepção é o momento no qual o esperma penetra no óvulo. Uma vez fertilizado 
denomina-se zigoto, até que alcance o útero 3-4 dias mais tarde. 

Semana 2 

O embrião pode flutuar livremente no útero por 48 horas, antes da implantação. Após a 
implantação, ligações complexas entre a mãe e o embrião desenvolvem-se para formar a 
placenta. 

Semana 4 

O embrião tem 4-6 mm de comprimento. Um coração primitivo começa a bater. Cabeça, 
boca, fígado e intestinos começam a tomar forma. 

Semana 8 

O embrião tem agora cerca de 25 mm de comprimento. Traços faciais, membros, mãos, pés, 
dedos e unhas tornam-se aparentes. O sistema nervoso está receptivo e muitos dos órgãos 
internos começam a funcionar. 

Semana 12 

O feto tem agora 5-8 cm de comprimento e pesa quase uma onça (28,35 gramas) – 10-45g. 
Os músculos começam a desenvolver-se e os órgãos sexuais a formar-se. Começam também 
a formar-se as pálpebras, as unhas das mãos e as unhas dos pés. 

Podem ser observados movimentos espontâneos da criança. 

Semana 16 

O feto tem agora cerca de 9-14 cm de comprimento. A criança pestaneja, agarra e move a 
sua boca. O cabelo cresce na cabeça e o pêlo no corpo. 
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Semana 20 

O feto pesa agora aproximadamente 250-450 g e mede cerca de 15-19 cm da cabeça aos pés. 
As glândulas sudoríferas desenvolvem-se e a pele exterior transformou-se de transparente em 
opaca. 

Semana 24 

O feto agora pode inalar, exalar e até chorar. Os olhos estão completamente formados e a 
língua desenvolveu o gosto. Sob cuidados médicos intensivos, o feto tem mais de 50% de 
hipóteses de sobreviver fora do útero. 

Semana 28 

O feto, geralmente, é capaz de viver fora do útero da mãe e será considerado prematuro à 
nascença. 

Semana 38 

Isto marca o final do período normal de gestação. A criança está agora preparada para viver 
fora do útero da sua mãe 

Descreve-se aqui o desenvolvimento típico do embrião ou do feto segundo o critério dos 
embriologistas – os especialistas nesta matéria -, ou seja, contando o tempo a partir do 
momento da concepção. Os obstetras, porém, como não é fácil determinar com exatidão 
quando acontece a concepção, contam “as semanas de gravidez” a partir do primeiro dia do 
último ciclo menstrual da mulher (que acontece sensivelmente duas semanas antes da 
concepção). 

Destino dos folhetos embrionários: 

Ectoderme: sistema nervoso, órgãos sensoriais, epiderme e pêlos 
Mesoderme: derme, esqueleto, músculos, sistemas reprodutor, excretor e circulatório 
Endoderme: sistema respiratório, revestimentos do tubo digestivo, da orgão reprodutor 
feminino e da bexiga, glândulas do tubo digestivo, fígado e pâncreas 

O coração começa a bater a partir da 4a semana, e a partir da 8a semana o embrião passa a 
chamar-se feto e é aparentemente um ser humano, que apesar de já bem diferenciado tem 
apenas 5 cm no final do 1º trimestre. 

Formam-se também os outros anexos durante este período: 

O âmnio: membrana que delimita a cavidade amniótica preenchida pelo líquido amniótico, no 
qual se encontra imerso o embrião. O líquido impede a desidratação e protege dos choques 
mecânicos. 
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A vesícula vitelina, e o alantóide, embora sejam muito importantes noutras espécies, nos 
mamíferos são pouco relevantes, e o seu papel é assumido por um outro anexo 
embrionário, a placenta. 

A placenta: estrutura em forma de disco, formada a partir das vilosidades coriónicas do 
embrião e do endométrio materno. Encontra-se ligada ao embrião através de um canal 
formado a partir do âmnio, o cordão umbilical, no qual existem duas artérias e um veia. 
Estes vasos estão interligados por capilares através dos quais se fazem as trocas de 
substâncias entre a mãe e o embrião. Ao nível hormonal tem também um papel muito 
importante. 

Na mãe, cessa a menstruação e os seios aumentam. 

Segundo e terceiro trimestres da gestação – período fetal 

Durante o segundo trimestre o feto cresce rapidamente e atinge os 30 cm e mostra-se 
muito ativo. No último trimestre atinge, geralmente, os cerca de 3 kg e um comprimento 
de cerca de 50 cm. A atividade fetal pode diminuir visto o espaço ser limitado. 

O parto  

O bebé finalmente nasce. Este processo divide-se em três fases: 

Dilatação do colo do útero 

Abertura e dilatação do cérvix da mãe, saída do liquido amniótico (daí a expressão 
popular “rebentamento das águas”), surgem as primeiras contrações rítmicas uterinas 
expulsão do bebé: fortes contrações uterinas forçam o feto a sair do útero através do 
orgão reprodutor feminino. Os pulmões do bebé outrora cheios de liquido amniótico 
enchem-se de ar pela primeira vez. O cordão umbilical é cortado. 

Expulsão da placenta 

A placenta e os restantes anexos embrionários são expulsos do corpo da mãe 

Regulação Hormonal na nidação e gestação 

As células do blastocisto segregam hormona gonadotropina coriónica (hCG) que atua no 
corpo lúteo do ovário. A hCG tem uma ação semelhante à hormona LH, induz o 
crescimento do corpo lúteo para que a secreção de estrogénios e de progesterona 
continue, evitando assim a secreção de FHS e LH pela hipófise até depois do nascimento. 
Esta regulação hormonal inibe a formação de um novo folículo e descamação do 
endométrio. O endométrio uterino forma hCG a partir do 1º dia após a nidação, sendo  
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detectada na urina, por exemplo, através dos testes de gravidez (os mais correntes vendidos 
em farmácias e supermercados). 

Posteriormente, são o córion e depois a placenta que sintetizam a HCG. Perto da 7a semana 
a placenta começa a produzir progesterona, substituindo o corpo lúteo. E na 12a passa a ser 
um função única da placenta, e o corpo lúteo deixa de ser necessário e degenera. A 
progesterona e estrogénios produzidos pelo corpo lúteo ou pela placenta iniciam o 
crescimento dos tecidos mamários para a preparação da lactação. A hipófise anterior produz 
prolactina, fundamental nas glândulas mamárias. Durante a gravidez a produção de leite é 
inibida pela progesterona. Aumentam o número de glândulas produtoras de leite (lóbulos) e 
no final do terceiro trimestre estas glândulas podem produzir colostro, um liquido amarelo 
que fornece ao recém-nascido proteínas, vitaminas, minerais e anticorpos. 

Regulação hormonal no parto 

No final da gestação a parede do útero sofre alterações, ficando mais esticada e comprimida 
pelo feto, que aumentou bastante de tamanho. Nesta fase os níveis de estrogénio são 
superiores aos da progesterona, as células da placenta começam a produzir prostaglandinas, 
hormonas que causam a contração da musculatura lisa do útero. A pressão que a cabeça do 
feto exerce sobre o colo do útero gera a formação de impulsos nervoso para o cérebro da 
mãe, que liberta a hormona oxitocina pela hipófise posterior. Ambas a oxitocina e a 
prostaglandinas causam contrações do útero, forçando o nascimento do feto. 

Regulação hormonal no aleitamento 

Durante a gestação é produzida prolactina pela hipófise anterior. O efeito desta hormona é 
retardado pela progesterona e estrogénio, cujos níveis baixam muito no nascimento do bebe 
permitindo que a prolactina accione a produção de colostro e depois de leite. A própria 
sucção do mamilo pelo recém-nascido induz a produção de prolactina que estimula as 
glândulas mamárias a produzirem mais leite. 

Desenvolvimento Embrionário Humano 

Embriologia é a ciência que estuda a formação e o desenvolvimento dos órgãos e sistemas 
do ser humano. Todo organismo sofre mudanças progressivas durante sua vida. Essas 
mudanças são muito mais pronunciadas e rápidas nas fases mais jovens do desenvolvimento, 
principalmente na fase embrionária. E embora o nascimento seja um momento que marca o 
término de uma fase e o início de outra, não representa o fim dos processos de 
desenvolvimento humano. A embriologia se ocupa das transformações sofridas pelo óvulo 
até o nascimento. Em termos didáticos, engloba o período de gametogênese, fertilização, 
clivagem, gastrulação e organogênese. 
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O desenvolvimento de cada ser humano começa com a fecundação do óvulo pelo 
espermatozóide. Após a fecundação tem início uma série de eventos que caracterizam a 
formação do zigoto que dará origem ao futuro embrião. 

O zigoto é uma célula única formada pela fusão do óvulo com o espermatozóide e na qual 
estão presentes os 46 cromossomos provenientes dos gametas dos pais, cada um contendo 23 
cromossomos. 

A partir de 24 horas contadas após a fecundação, o zigoto começa a sofrer sucessivas divisões 
mitóticas, inicialmente originando inúmeras células até que por volta do 6º dia após a 
fecundação, já no útero, esse conjunto de células se implanta no endométrio. Damos a esse 
fenômeno o nome de nidação. 

No endométrio uterino o embrião irá crescer e se desenvolver, até que na 9ª semana de 
gestação passa a ser chamado de feto. Este com todos os órgãos e tecidos praticamente já 
formados, mas mede cerca de 3,7 cm. 

O período fetal é caracterizado por um crescimento rápido e pela continuação da diferenciação 
dos tecidos e dos órgãos. Entre a 10ª e a 20ª semana o feto cresce principalmente em 
comprimento. Entre a 21ª e a 40ª semana o feto cresce sobretudo em peso. 

Perto do final da gravidez o feto distingue perfeitamente a voz da mãe. Responde a estímulos 
musicais ou a barulhos e vê a luz através da parede abdominal. A data provável do parto 
coincide com as 38 semanas após a fecundação, ou seja, cerca de 40 semanas (ou 280 dias) 
após o início do último período menstrual 

TIPOS DE TECIDO 

Nos animais vertebrados há quatro grandes grupos de tecidos: o muscular, o nervoso, o 
conjuntivo (abrangendo também os tecidos ósseo, cartilaginoso e sanguíneo) e o epitelial, 
constituindo subtipos específicos que irão formar os órgãos e sistemas corporais.  
 
Por exemplo: O sangue é considerado um tecido conjuntivo, com diversificadas células (as 
hemácias, os leucócitos e as plaquetas) e o plasma (água, sais minerais e diversas proteínas).  

Nos invertebrados estes tipos de tecido são basicamente os mesmos, porém com organizações 
mais simples. A maioria dos tecidos além de serem compostos de células, apresentam entre 
elas substâncias intracelulares (intersticiais). 

  



 

23 
 

 

 

 

 

Especificação dos tecidos básicos 
 
Epitélio → reves�mento da super�cie externa do corpo (pele), os órgãos (fígado, pulmão e rins) e 
as cavidades corporais internas;  

Conjuntivo → cons�tuído por células e abundante matriz extracelulas, com função de 
preenchimento, sustentação e transporte de substâncias;  
 
Muscular → cons�tuído por células com propriedades contráteis;  
 
Nervoso → formado por células que cons�tuem o sistema nervoso central e periférico (o cérebro, 
a medula espinhal e os nervos).  

Cinco Reinos dos Seres Vivos 

Sistema de classificação em cinco reinos 
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SERES VIVOS 

Esta divisão faz parte de um clássico sistema de classificação dos seres vivos. A classificação dos 
seres vivos em 5 reinos foi proposta, em 1969, pelo biólogo e botânico norte-americano Robert 
Whittaker. Ele tem como base as características fisiológicas destes seres. Como existem milhões 
de espécies de seres vivos, em nosso planeta, este sistema de classificação é extremamente útil. 
Ele facilita a identificação dos seres, as relações existentes entre as espécies de cada reino, além 
de ajudar no estudo e entendimento da evolução. 

Vale lembrar que dentro dos reinos existe um esquema de classificação interno (filo, classe, 
ordem, família e gênero), cujo objetivo é agrupar as espécies de um determinado reino, de 
acordo com características específicas. 

OS CINCO REINOS 

Reino Animal (Animalia) 

Principais características: são multicelulares; não possuem a capacidade de produzir seu próprio 
alimento; a maioria das espécies (cerca de 95%) são invertebrados; a minoria (cerca de 5%) são 
animais vertebrados (entre eles o ser humano); possuem a capacidade de locomoção. 

Exemplos de representantes deste reino: Homem, cão, gato, zebra, leão, cavalo, aranhas, 
serpentes, lagartos, sapos, caranguejo, escorpião, pato, galinha, gavião, peixes e insetos. 

Reino Vegetal (Plantae)  

Principais características: composto pelas plantas; são organismos eucariotos; produzem o 
próprio alimento através da fotossíntese; maioria das espécies é multicelular; com relação às 
flores e sementes, algumas espécies produzem e outras não. 

Exemplos de representantes deste reino: árvores, arbustos, gramíneas, musgos, orquídeas, lírios, 
palmeiras e samambaias. 

Reino dos Fungos (Fungi) 

Principais características: a maioria das espécies é multicelular; absorvem alimento de matéria 
orgânica, morta ou viva; geralmente se desenvolvem em locais com pouca luz e muita umidade; 
são eucariotas; a reprodução pode ser sexuada ou assexuada (depende da espécie). 

Exemplos de representantes deste reino: cogumelos, leveduras e bolores. 
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Reino dos Protistas (Protista) 

Principais características: são eucariotas; são organismos intermediários, ou seja, apresentam 
características de animais (caso dos protozoários) e plantas (caso das algas). 

 Exemplos de representantes deste reino: amebas, flagelados, esporozoários e algas. 

Reino das Moneras (Monera) 

Principais características: são unicelulares; não apresentam núcleo organizado (são 
procariotas); são microscópicos (microrganismos); de acordo com a Biologia Evolutiva, foram 
as primeiras formas de vida que se desenvolveram em nosso planeta. 

Exemplos de representantes deste reino: bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. 

O que é biodiversidade? 

O termo biodiversidade - ou diversidade biológica - descreve a riqueza e a variedade do 

mundo natural. As plantas, os animais e os microrganismos fornecem alimentos, remédios e 

boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. 

Para entender o que é a biodiversidade, devemos considerar o termo em dois níveis 

diferentes: todas as formas de vida, assim como os genes contidos em cada indivíduo, e as 

inter-relações, ou ecossistemas, na qual a existência de uma espécie afeta diretamente 

muitas outras. 

 

A diversidade biológica está presente em todo lugar: no meio dos desertos, nas tundras 

congeladas ou nas fontes de água sulfurosas.  A diversidade genética possibilitou a adaptação 

da vida nos mais diversos pontos do planeta. As plantas, por exemplo, estão na base dos 

ecossistemas. Como elas florescem com mais intensidade nas áreas úmidas e quentes, a 

maior diversidade é detectada nos trópicos, como é o caso da Amazônia e sua excepcional 

vegetação. 

Quantas espécies existem no mundo? 

Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As estimativas variam 

entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 

milhão de espécies.  

Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da "Mega diversidade": 

aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. É bastante divulgado, 

por exemplo, o potencial terapêutico das plantas da Amazônia. 
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Quais as principais ameaças à biodiversidade? 

A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola em 

detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana e industrial, tudo isso está levando 

muitas espécies vegetais e animais à extinção.A cada ano, aproximadamente 17 milhões de 

hectares de floresta tropical são desmatados. As estimativas sugerem que, se isso 

continuar, entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão estar 

extintas dentro dos próximos 30 anos.A sociedade moderna - particularmente os países 

ricos - desperdiça grande quantidade de recursos naturais. A elevada produção e uso de 

papel, por exemplo, é uma ameaça constante às florestas. A exploração excessiva de 

algumas espécies também pode causar a sua completa extinção. Por causa do uso medicinal 

de chifres de rinocerontes em Sumatra e em Java, por exemplo, o animal foi caçado até o 

limiar da extinção.A poluição é outra grave ameaça à biodiversidade do planeta. Na Suécia, 

a poluição e a acidez das águas impede a sobrevivência de peixes e plantas em quatro mil 

lagos do país. A introdução de espécies animais e vegetais em diferentes ecossistemas 

também pode ser prejudicial, pois acaba colocando em risco a biodiversidade de toda uma 

área, região ou país.Um caso bem conhecido é o da importação do sapo cururu pelo 

governo da Austrália, com objetivo de controlar uma peste nas plantações de cana-de-

açúcar no nordeste do país. O animal revelou-se um predador voraz dos répteis e anfíbios 

da região, tornando-se um problema a mais para os produtores, e não uma solução. Sua 

colaboração é fundamental para conservarmos o meio ambiente e garantirmos qualidade 

de vida para nós e nossas futuras gerações.  

FISIOLOGIA ANIMAL : Sistemas corpóreos: Respiração, digestão, circulação e outros 
sistemas. O nosso organismo se constitui de diversos sistemas corpóreos. São eles: 
sistema digestório, o respiratório, o circulatório, o excretor, o nervoso, o locomotor, o 
reprodutor e o endócrino. Nas pessoas saudáveis, eles devem funcionar, em total 
sincronia, como numa linha de produção. Para isso, é necessário que ocorra uma 
interdependência entre eles. Neste artigo, vamos ver um pouco da fisiologia desses 
sistemas e a relação que existe entre eles. 

Digestão: Para começar, a digestão. De forma sucinta, esta se inicia na boca, 
onde o alimento é cortado, mastigado e triturado. Em seguida, vai para 
faringe e desce, pelo esôfago, até o estômago. Nesse local, ocorre uma 
grande transformação, pois o alimento sofre a ação de enzimas e sucos 
gástricos, para ser "quebrado" em partículas menores. Depois, segue para o 
intestino delgado, onde a digestão é finalizada. Os resíduos vão ao intestino 
grosso e são eliminados pelo ânus. Ao contrário, os nutrientes são absorvidos 
no intestino delgado e caem na circulação sanguínea. Aí está a primeira 
interdependência a ser apontada: é necessário que ocorra a ingestão de 
nutrientes (os mais variados e equilibrados) para que estes sejam levados, 
através da circulação sanguínea, a todas as células de nosso corpo, de modo 
que elas, as células, tenham condições de exercer as suas respectivas 

http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u25.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u24.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u25.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biologia/ult1698u48.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u24.jhtm
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Respiração e alimentação 

Quanto à respiração, ela ocorre da seguinte forma: inspiramos o gás oxigênio, juntamente 
com outros gases existentes na atmosfera, mas o primordial para nossa sobrevivência é o 
oxigênio. Este passa pelas fossas nasais, onde é filtrado pelos pêlos e aquecido por pequenos 
vasos sanguíneos. Depois segue pela faringe, laringe, brônquios e bronquíolos, no interior 
dos pulmões. Nestes, há também os alvéolos pulmonares, local onde ocorre as trocas 
gasosas, ou seja, troca-se o gás carbônico (CO2) por gás oxigênio (O2) e este último é levado 
para todas as células de nosso organismo através do sangue. Qual é a relação da digestão 
com a respiração? Simples, os produtos finais de cada processo, principalmente a glicose 
(proveniente da digestão) e o oxigênio (proveniente da respiração) precisam chegar a uma 
parte da célula específica, a mitocôndria (esta é uma organela citoplasmática) que realiza 
diversas reações químicas, transformando a glicose e o oxigênio em energia (ATP), que, por 
sua vez, é necessária para realizarmos todas as nossas funções vitais, como andar, correr, 
estudar, namorar, etc. Para o sistema locomotor funcionar adequadamente é necessário que 
os músculos não estejam privados de nutrientes, como glicose, oxigênio, sais minerais etc., 
bem como que os ossos estejam ricos em cálcio para terem a rigidez necessária à sua 
sustentabilidade. 

Sistema excretor: A excreção consiste em eliminar grande parte de impurezas do 
nosso corpo através da urina e do suor, principalmente. O processo para 
eliminação desses resíduos ocorre da seguinte forma: o sangue chega até os rins 
(que fazem parte do sistema excretor), no interior dos quais existem os néfrons 
que funcionam como um filtro, onde os resíduos (como por exemplo, amônia e 
uréia) são encaminhados para os bacinetes, os ureteres, a bexiga e uretra, por 
onde são expelidos. Os nutrientes como os aminoácidos e a glicose são 
reabsorvidos pelo organismo. 

O sistema nervoso no comando da máquina: O sistema nervoso pode ser considerado a 
central de comando da máquina corporal, pois coordena tudo o que ocorre em nosso corpo, 
seja falarmos, pensarmos, andarmos, reagirmos a diferentes situações, de perigo ou de 
prazer. Enfim, tudo o que vivenciamos em nosso cotidiano é transmitido pelas nossas células 
nervosas (neurônios) até o cérebro. Este decodifica tudo e envia uma resposta, que constitui 
a nossa reação aos estímulos do meio. Como todo esse processo precisa ser muito rápido - 
pois só assim nossa sobrevivência está garantida - é de suma importância que se tenha 
grande quantidade de mitocôndrias nos neurônios para gerar energia (ATP), a fim de realizar 
o trabalho com a maior presteza possível. 

 

 

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1701u75.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u19.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u22.jhtm
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Sistema endócrino 

Já o sistema endócrino seria o ajudante geral do comandante, pois compõe-se das 
glândulas que liberam hormônios, estimulando ou retraindo o funcionamento dos 
diferentes órgãos dos diversos sistemas. Essas glândulas são a hipófise, o hipotálamo, a 
tireóide, as paratireóides, o pâncreas, as supra-renais, os ovários e os testículos. 

Contudo, se são lançados no sangue e este circula em todas as partes do corpo, por que os 
hormônios não afetam os diferentes órgãos de um modo geral? De fato, ao ser lançado, 
um determinado hormônio circula em todas as partes do corpo, mas ele só age 
efetivamente no local específico, pois ao ser secretado ele procura uma "célula-alvo", que 
apresenta determinada substância (proteína) específica para receber sua ação. 

Circulação e reprodução 

Por fim, para os sistemas reprodutores (masculino e feminino) funcionarem 
adequadamente é necessário, além dos nutrientes já anteriormente mencionados, que a 
circulação ocorra perfeitamente, pois ela é a responsável pela grande irrigação dos corpos 
cavernosos do pênis, originando assim a ereção. Também na mulher ocorre uma grande 
vascularização e a ereção do clitóris (apesar de não ser tão evidente, como nos homens). 

Para existir o desejo, os sentidos são estimulados, recebendo informações que são 
mandadas ao cérebro e decodificadas. A partir daí, os hormônios são lançados no sangue. 
As diferentes sensações são percebidas através do sistema nervoso, provocando reações 
no organismo: aumenta o ritmo da respiração e dos batimentos cardíacos. Tudo isto 
resulta em grandes sensações de prazer que favorecem a perpetuação da espécie. 

Enfim, essa interdependência entre os diversos sistemas corpóreos é mais uma 
demonstração de como o nosso organismo é perfeito. Mas nós precisamos contribuir para 
a manutenção desse equilíbrio. Vale lembrar que tudo o que consumimos interfere 
diretamente no funcionamento de nosso corpo: tanto os nutrientes necessários, que 
adquirimos através de uma alimentação adequada, quanto às substâncias que agridem e 
podem destruir o corpo, como as diferentes drogas (álcool, cigarro, maconha, etc), 
embora provoquem momentaneamente sensações agradáveis. 

Sustentação e locomoção 

Tecidos conjuntivos: cartilaginoso e ósseo 

Quase todos os tecidos funcionalmente “ativos” do corpo são epitélios ou derivados 
destes. Se o corpo dos vertebrados estivesse formado exclusivamente de tais tecidos, seria 
uma massa amorfa e frágil. São necessárias substâncias que sustentem e reforcem o 
epitélio e seus derivados, para uni-los em um corpo consistente, protegê-lo, além de  

http://educacao.uol.com.br/biologia/ult1698u14.jhtm
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dar-lhe força e sustentação (sobretudo nas formas não aquáticas). Nos vertebrados, 
desempenham um papel fundamental as cartilagens e os ossos que formam o esqueleto.  

Do ponto de vista embriológico provém de parte da endoderme, assim como a 
mesoderme. No embrião de vertebrado parte de um ponto abaixo do cérebro e se estende 
para trás, percorrendo todo o corpo e cauda. Suas células são frágeis e gelatinosas, porém 
se encontram rodeadas de uma bainha e membranas que as tornam uma estrutura 
relativamente resistente e flexível.  

 
 

Em muitos vertebrados inferiores, especialmente em peixes ciclóstomos (lampreias e 
feiticeiras), sendo a coluna vertebral pouco desenvolvida, os adultos continuam 
apresentando a notocorda bem desenvolvida. No entanto, na maioria dos peixes e nos 
outros vertebrados, a notocorda será substituída, durante o desenvolvimento embrionário, 
pela coluna vertebral cartilaginosa ou óssea, formada a partir da mesoderme. 

O sistema nervoso ou sistema neural humano, originado a partir do ectoderma (um folheto 
embrionário), é formado por neurônios, células da glia e reduzida quantidade de substâncias 
intracelulares, atuando diretamente na coordenação funcional dos diferentes órgãos e 
demais sistemas, armazenando informações, captando sensações e efetuando reações por 
mecanismos hormonais e motores. 
Esse sistema compreende o encéfalo, a medula espinhal, constituindo o sistema nervoso 
central (SNC), e os nervos cranianos, nervos espinhais e os gânglios nervosos, constituindo o 
sistema nervoso periférico, subdividido em: autônomo parassimpático e autônomo 
simpático. 
No parassimpático, as vias nervosas apresentam gânglios situados longe do sistema nervoso 
central, partindo do encéfalo ou da região sacral. Enquanto no simpático os gânglios se 
localizam nas proximidades da medula espinhal, partindo da região torácica e lombar. 
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O principal componente desse sistema é a célula neuronal (o neurônio), altamente 
especializada na recepção e condução de impulsos de natureza elétrica, possuindo grande 
variedade quanto ao tamanho, forma e função. 
 
A estrutura de um neurônio: 
 
Corpo celular ou pericário → centro região de concentração citoplasmática e núcleo de um 
neurônio, de onde partem numerosas ramificações; 
 
Dentritos → prolongamentos anexos das ramificações do pericário, efetuando a recepção dos 
estímulos nervosos; 
 
Axônio → prolongamento extenso com diâmetro constante, projetado do corpo celular, 
podendo medir mais de um metro de comprimento, envolvido por uma camada isolante 
descontínua (bainha de mielina), formada por células de Schwann. Sua função está 
relacionada à condução do estímulo nervoso. 
 
Telodendros → ramificações situadas na região terminal de um axônio, aumentando a 
superfície de propagação de um impulso, permitindo intercâmbio com outro neurônio ou um 
órgão. 

 

 Controle hormonal e reprodução; 

 

As informações são emitidas por estímulos através da captação pelos sentidos e órgãos, 
transferidos aos nervos até a medula espinhal ou o encéfalo. Sendo então o estímulo 
processado e enviadas as mensagem por conexões neuronais aos nervos e desse aos 
músculos ou gânglios, em resposta a alterações do meio externo ou interno. 
 
Quando em repouso, o axônio encontra-se no estado polarizado, internamente contendo 
cargas negativas e externamente cargas positivas, apresentando assim um potencial de 
repouso. 
 
Conforme o impulso é transmitido, percorrendo o axônio, as cargas por mecanismo de  
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difusão ativa se invertem (bomba de sódio e potássio / despolarização), mantendo uma 
diferença de potencial elétrico membranar, denominado de potencial de ação. 
 
Dessa forma, para desencadear um estímulo é necessário um potencial de ação suficiente para 
ultrapassar a ordem do potencial de repouso. Caso contrário não haverá condução e estímulo 
nervoso. 
 
Esse processo dura apenas milionésimo de segundos, ocorrendo após a passagem do impulso o 
processo inverso (repolarização) restabelecendo o estado de repouso. 

O controle hormonal na reprodução humana: As gonadotrofinas FSH (hormônio folículo 
estimulante) e LH (hormônio luteinizante) são produzidos pela porção anterior da hipófise e 
regulam a atividade dos ovários e testículos. Esses órgãos, por sua vez, produzirão hormônios 
que atuarão no surgimento dos caracteres sexuais secundários e no processo de reprodução 
humana. 

 

No homem, o FSH estimula a 
produção de espermatozóides. O LH 
age no testículo favorecendo a 
produção de testosterona, o 
hormônio sexual masculino. 
Na mulher, o FSH e o LH participam 
do ciclo menstrual. Nesse ciclo 
haverá a formação do ovócito e a 
produção dos hormônios ovarianos 
estrógeno e progesterona, que 
preparam o útero para uma possível 
gravidez. Na puberdade, os 
estrógenos atuam no surgimento dos 
caracteres sexuais secundários. Os 
Hormônios e sua relação com os 
caracteres sexuais secundários. Os 
hormônios sexuais masculinos são 
coletivamente chamados de 
andrógenos. São esteróides 
derivados do colesterol. Deles, o mais 
conhecido, é a testosterona. Além de 
serem necessários para a maturação 
dos espermatozóides, atuam na   
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Puberdade fazendo surgir os caracteres sexuais secundários como o engrossamento da voz, 
distribuição típica de pêlos, aumento no tamanho do esqueleto e estímulo da biossíntese de 
proteínas do tecido muscular (são, por isso, considerados hormônios anabolizantes). Na 
mulher, os estrógenos dos quais o mais conhecido é o estradiol, estão relacionados à 
preparação do útero para a reprodução e a determinação dos caracteres sexuais 
secundários, como o crescimento das mamas, alargamento da bacia e deposição da gordura 
em determinados locais do organismo. 

Fisiologia Vegetal 

A fisiologia vegetal estuda os fenômenos vitais que concernem às plantas. Estes fenômenos 
podem referir-se ao metabolismo vegetal; ao desenvolvimento vegetal; ao movimento 
vegetal ou a reprodução vegetal. Esta disciplina debruça-se sobre o estudo de vários 
processos e temas fundamentais tais como: 

• A Fisiologia Vegetal tem relação com várias ciências: 

 

Os processos físicos são essenciais para compreender tanto os sistemas vivos quanto o 
mundo abiótico. Movimentos moleculares são governados por dois processos: o fluxo em 
massa e a difusão. No caso da água, deve também ser considerado um tipo especial de 
movimento conhecido como osmose. Esses movimentos obedecem a leis físicas. Entre eles: 

• Potencial de pressão (ou pressão hidrostática) geralmente constitui a força que dirigi o 
movimento de fluxo em massa. Consiste no movimento concertado de grupos de moléculas, 
em massa, em resposta à aplicação de uma força exterior tal como a gravidade ou pressão; 
• Potencial químico que está geralmente relacionado ao movimento por difusão. Sendo 
assim, e ao contrário do fluxo em massa, a força que dirige a difusão da água é dependente 
do gradiente de concentração do soluto. A difusão é o movimento de moleculas devido a 
diferença de concentração, elas se moveram do meio menos  
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concentrado para o mais concentrado. 
• Potencial de água que expressa a capacidade das moléculas de água em executar um 
trabalho ou movimento. Teoricamente, estabeleceu-se o valor zero, para a condição máxima 
da água de realizar trabalho, ou seja, quando ela está pura, sem qualquer soluto e não 
submetida à pressão. Componentes do potencial de água: Potencial de pressão, potencial 
osmótico e potencial gravitacional. 

A água penetra nas raízes mais prontamente na porção apical radicular, que inclui a zona de 
pêlos absorventes. A movimentação da água na raiz pode ter 3 vias (Figura 1): 

• Apoplástica: por fora das células; 
• Simplástica: entre a celula e a parde celular; 
• Transcelular: entre as células. 
 

 
Figura 1 – mostra as rotas de penetração da água na raiz. 
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A existência de plantas terrestres altas só se tornou possível quando as plantas 
adquiriram, no decorrer da evolução, um sistema vascular que permitiu um movimento 
rápido da água para a parte aérea onde ocorre a transpiração. Existem duas teorias para 
explicar esse movimento ascendente rápido. São elas: 

• Pressão radicular: a água que entra na raiz exerce uma pressão positiva que faz a água 
que ja penetrou subir; 
• Teoria da Coesão da água: a transpiração nas folhas exerce uma pressão negativa, que 
puxa cada vez mais água para cima (Figura 2). 

 
Figura 2 – mostra a Teoria da coesão radicular. 

A teoria do fluxo de massa proposta por Ernst Münch em 1930 é a mais aceita atualmente 
para explicar o transporte de seiva elaborada sob pressão no floema. Segundo esta, a água 
da seiva bruta que chega pelo xilema ao órgão de maior pressão osmótica (geralmente, a 
folha) penetra em seus vasos floemáticos por osmose, empurrando a massa de seiva 
elaborada neles presente em direção ao órgão de menor pressão osmótica (geralmente, a 
raiz). 

Conceitos básicos em Genética: O entendimento de alguns conceitos básicos em Genética é 

fundamental para o estudo mais aprofundado dessa parte da Biologia que explica como os 

genes são transmitidos.  

A Genética é uma parte da Biologia que estuda, principalmente, como ocorre a 
transmissão de características de um organismo aos seus descendentes. Sendo assim,  

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/genetica.htm
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podemos dizer, resumidamente, que ela é uma ciência que se volta para o estudo da 
hereditariedade, preocupando-se também com a análise dos genes. 

Ao estudar Genética, entender alguns termos é essencial. Assim sendo, separamos uma lista 
dos principais termos que devem ser compreendidos para um maior entendimento da 
Genética. 

Alelo: Forma alternativa de um mesmo gene que ocupa o mesmo lócus em 
cromossomos homólogos. 

 Aneuploidia: Alteração cromossômica numérica que afeta um ou mais tipos de 
cromossomos. O tipo mais comum de aneuploidia é a trissomia, em que há um 
cromossomo extra, ou seja, a pessoa apresenta 47 cromossomos, mas o padrão é 46. 

 Autossômico: Dizemos que os cromossomos são autossômicos quando não são 
sexuais, ou seja, todos os cromossomos, exceto o X e o Y. No total, temos 22 pares de 
cromossomos autossômicos. 

 Cariótipo: É a constituição cromossômica de um indivíduo. 
 Codominância: Quando dois alelos que estão em heterozigose expressam-se. 
 Cromossomos: sequências de DNA espiraladas que carregam os genes. 
 Cromossomos homólogos: cromossomos que formam pares durante a meiose I, 

apresentando formato e tamanho similares e mesmo loci. 
 Dominância: Um gene exerce dominância quando ele se expressa mesmo que em 

dose simples, ou seja, em heterozigose. 
 Epistasia: Condição em que um alelo de um gene bloqueia a expressão dos alelos de 

outro gene. 
 Euploidia: Alteração cromossômica numérica em que todo o conjunto cromossômico é 

alterado. 
 Fenótipo: Características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas observáveis em um 

indivíduo. O fenótipo é determinado pelo genótipo e pelo meio ambiente. 
 Genes: Sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. 

É a unidade fundamental da hereditariedade. 
 Genótipo: Constituição genética de uma pessoa. 
 Heterozigoto: Indivíduo que apresenta dois alelos diferentes em um mesmo lócus em 

cromossomos homólogos. 
 Homozigoto: Indivíduo que apresenta o mesmo alelo em um mesmo lócus em 

cromossomos homólogos. 
 Locus gênico (plural loci): Posição que um gene ocupa em um cromossomo. 
 Recessividade: Um gene recessivo só se expressa em homozigose. 

  

 

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/hereditariedade.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/cariotipo.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/genes-cromossomos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/domonancia-recessividade.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/euploidia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/genes.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/homozigoto-heterozigoto.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/homozigoto-heterozigoto.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/domonancia-recessividade.htm
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1ª LEI DE MENDEL 

Gregor Johan Mendel foi um monge agostiniano nascido no ano de 1822 que se 
interessou em explicar como as características dos pais são transmitidas a seus 
descendentes. Conhecido como o pai da genética, Mendel realizou todas as suas 
pesquisas sobre hereditariedade com ervilhas de cheiro (Pisum sativa), escolha que foi 
uma das razões de seu sucesso com suas pesquisas, pois essa leguminosa apresenta 
diversas vantagens como fácil cultivo, produção de grande quantidade de sementes, ciclo 
de vida curto, além de características contrastantes e de fácil identificação. Outro fato 
que contribuiu para o sucesso das pesquisas de Mendel foi que ele analisou apenas uma 
característica de cada vez, sem se preocupar com as demais características. 

Em seus experimentos, Mendel teve o cuidado de utilizar apenas plantas de linhagens 
puras, por exemplo, plantas de sementes verdes que só originassem sementes verdes e 
plantas de sementes amarelas que só originassem sementes amarelas. Você deve estar se 
perguntando, como Mendel sabia que as plantas eram puras? Pois bem, para que ele 
tivesse certeza de qual planta era pura, ele as observava durante seis gerações, período de 
aproximadamente dois anos. Se durante essas gerações as plantas originassem indivíduos 
diferentes da planta inicial, elas não eram consideradas puras, mas se ocorresse o 
contrário e elas só originassem descendentes com as mesmas características da planta 
inicial, eram consideradas puras.   

 

Uma vez constatado que as plantas eram puras, Mendel escolheu uma característica, por 
exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, e 
realizou o cruzamento. Essa primeira geração foi chamada de geração parental ou geração 
P. Como resultado desse cruzamento, Mendel obteve todas as sementes de cor amarela e 
a essa geração denominou de geração F1. Os indivíduos obtidos nesse cruzamento foram 
chamados por Mendel de híbridos, pois eles descendiam de pais com características 
diferentes. 

Em seguida, Mendel realizou uma autofecundação entre os indivíduos da geração F1, 
chamando essa segunda geração de geração F2. Como resultado dessa autofecundação,  



 

38 
 

 

Mendel obteve três sementes amarelas e uma semente verde (3:1). A partir dos resultados 
obtidos, Mendel concluiu que como a cor verde não apareceu na geração F1, mas reapareceu 
na geração F2, as sementes verdes tinham um fator que era recessivo, enquanto as sementes 
amarelas tinham um fator dominante. Por esse motivo, Mendel chamou as sementes verdes de 
recessivas e as sementes amarelas de dominantes. 

Em diversos outros experimentos, Mendel observou características diferentes na planta, como 
altura da planta, cor da flor, cor da casca da semente, e notou que em todas elas algumas 
características sempre se sobressaíam às outras. 

Diante desses resultados, Mendel pôde concluir que: 

→ Cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada caracterís�ca; 

 → As caracterís�cas hereditárias são herdadas metade do pai e metade da mãe; 

→ Os genes são transmitidos através dos genes; 

→ Os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica de seus pais, ou seja, para 
uma determinada característica, haverá apenas um gene do par, tanto da mãe quanto do pai. 

Dessa forma, podemos enunciar a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da 
segregação dos fatores da seguinte forma: “Todas as características de um indivíduo são 
determinadas por genes que se segregam, separam-se, durante a formação dos gametas, 
sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes” 

A segunda lei de Mendel ou também enunciada por diibridismo, refere-se à segregação 
independente dos fatores, isto é, a separação de dois ou mais pares de genes alelos localizados 
em diferentes pares de cromossomos homólogos, para formação dos gametas.  
 
O princípio para essa segregação tem suporte na anáfase I da divisão meiótica, instante em que 
ocorre o afastamento dos cromossomos homólogos (duplicados), paralelamente dispostos ao 
longo do fuso meiótico celular. 
 
Dessa forma, a proposição da segunda lei de Mendel, tem como fundamento a análise dos 
resultados decorrentes às possibilidades que envolvem não mais o estudo de uma 
característica isolada (Primeira Lei de Mendel), mas o comportamento fenotípico envolvendo 
duas ou mais características, em consequência da probabilidade (combinação) de 
agrupamentos distintos quanto à separação dos fatores (genes alelos / genótipo) na formação 
dos gametas.  
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Segue abaixo um exemplo prático da Segunda lei de Mendel:  
 
Do cruzamento de ervilhas com características puras, em homozigose dominante e 
recessiva respectivamente para a cor da semente (amarela e verde) e para a textura da  
semente (lisa e rugosa), temos a seguinte representação para a geração parental e seus 
gametas:  
 
RRVV (semente lisa e amarela) x rrvv (semente rugosa e verde)  
Gameta → RV Gameta → rv  
 
Desse cruzamento são originados exemplares vegetais de ervilha 100% heterozigóticas 
RrVv, com característica essencialmente lisa e amarela (geração F1 – primeira geração 
filial).  
 
A partir do cruzamento entre organismos da geração F1, são formados tipos diferentes de 
gametas e combinações diversas para constituição dos indivíduos que irão surgir após a 
fecundação (geração F2).  
 
Tipos de gametas da geração F1 → RV, Rv, rV e rv  
 
Prováveis combinações entre os gametas: 

 

Proporção fenotípica obtida:  
 
9/16 → ervilhas com caracterís�ca lisa e amarela;  
3/16 → ervilhas com caracterís�ca lisa e verde;  
3/16 → ervilhas com caracterís�ca rugosa e amarela;  
1/16 → ervilhas com caracterís�ca rugosa e verde.  
 
Mendel concluiu que as características analisadas não dependiam uma das outras, 
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portanto, são consideradas características independentes. 
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Herança e sexo 

Em condições normais, qualquer célula diploide humana contém 23 pares de cromossomos 
homólogos, isto é, 2n= 46. Desses cromossomos, 44 são autossomos e 2 são os 
cromossomos sexuais também conhecidos como heterossomos.  

Autossomos e heterossomos  

Os cromossomos autossômicos são os relacionados às características comuns aos dois sexos, 
enquanto os sexuais são os responsáveis pelas características próprias de cada sexo. A 
formação de órgãos somáticos, tais como fígado, baço, o estômago e outros, deve-se a 
genes localizados nos autossomos, visto que esses órgãos existem nos dois sexos. O 
conjunto haplóide de autossomos de uma célula é representado pela letra A. Por outro 
lado, a formação dos órgãos reprodutores, testículos e ovários, característicos de cada sexo, 
é condicionada por genes localizados nos cromossomos sexuais e são representados, de 
modo geral, por X e Y. O cromossomo Y é exclusivo do sexo masculino. O cromossomo X 
existe na mulher em dose dupla, enquanto no homem ele se encontra em dose simples.  

  

 

Microscopia Eletrônica do cromossomo X e Y. Compare a diferença de tamanho de cada 
cromossomo.  

Os cromossomos sexuais  

O cromossomo Y é mais curto e possui menos genes que o cromossomo X, além de conter 
uma porção encurtada, em que existem genes exclusivos do sexo masculino. Observe na 
figura abaixo que uma parte do cromossomo X não possui alelos em Y, isto é, entre os dois 
cromossomos há uma região não-homóloga.  

 



 

42 
 

 

  

Determinação genética do sexo  

O sistema XY  

Em algumas espécies animais, incluindo a humana, a constituição genética dos indivíduos do 
sexo masculino é representada por 2AXY e a dos gametas por eles produzidos, AX e AY; na 
fêmea, cuja constituição genética é indicada por 2AXX, produzem-se apenas gametas AX.  

No homem a constituição genética é representada por 44XY e a dos gametas por ele 
produzidos, 22X e 22Y; na mulher 44XX e os gametas, 22X. Indivíduos que forma só um tipo 
de gameta, quanto aos cromossomos sexuais, são denominados homogaméticos. Os que 
produzem dois tipo são chamados de heterogaméticos. Na espécie humana, o sexo feminino 
é homogamético, enquanto o sexo masculino é heterogamético. 
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A interação gênica é o tipo de herança na qual a expressão do fenótipo de uma 
característica é condicionada pela ação conjunta de dois ou mais pares de genes com 
segregação independente. Esta interação resulta em um efeito que difere daquele produzido 
por ambos individualmente. 

Em interações de genes existem as interações epistáticas e as não-epistáticas. As interações 
epistáticas ocorrem quando dois ou mais genes determinam a produção de enzimas que 
catalisam diferentes etapas de uma mesma via metabólica. Em epistasia, um alelo de um 
gene em um lócus, ao se expressar, suprime a manifestação, ou fenótipo, de outro gene 
lócus diferente. O alelo que mascara a expressão do outro é denominado de epistático e o 
alelo, cuja ação é mascarada, é chamado de hipostático. Quando existe epistasia entre dois 
locus gênicos, haverá uma alteração na proporção fenotípica de cruzamentos diíbridos 
9:3:3:1. A epistasia pode ser classificada como dominante (12:3:1), recessiva (9:3:4), 
recessiva dupla (9:7), dominante e recessiva (13:3), dominante dupla (15:1), dentre outras 
variações. 

http://www.infoescola.com/genetica/fenotipo/
http://www.infoescola.com/genetica/gene/
http://www.infoescola.com/bioquimica/enzimas/
http://www.infoescola.com/genetica/epistasia/
http://www.infoescola.com/genetica/alelos/


 

44 
 

 

As interações não-epistáticas são aquelas em que os genes produzem enzimas que atuam em 
vias metabólicas distintas. Nesta interação dois ou mais locos interagem entre si produzindo 
um fenótipo sem que nenhum um alelo de um lócus mascare a expressão dos alelos de 
outros locos. Aqui, a proporção 9:3:3:1 permanece, mas a relação fenotípica difere da 
proporção mendeliana clássica, uma vez que tem-se dois genes, mas apenas uma 
característica. 

Muitas características resultam do efeito cumulativo de vários pares de genes, cada um 
contribuindo com uma parcela no fenótipo. Este tipo de interação gênica é chamado de 
herança quantitativa ou poligênica, no qual participam dois ou mais pares de genes, com ou 
sem segregação independente. Os exemplos mais comuns desse tipo de interação são cor de 
pele humana, altura e cor dos olhos. 

Pleiotropia 

A pleiotropia funciona de forma inversa à interação gênica. Na pleiotropia, um único par de 
genes, denominado pleiotrópico, atua na manifestação de vários caracteres. Em termos 
moleculares, o gene fabrica apenas uma enzima, mas a presença ou a ausência dela tem 
várias consequências no organismo. A condição pleiotrópica mais comum é a fenilcetonúria, 
cuja causa é um gene recessivo que produz uma enzima incapaz de transformar o aminoácido 
fenilalanina em tirosina. A fenilcetonúria pode resultar nos seguintes fenótipos: 
incapacitação mental, redução de pilosidade, pigmentação da pele. 

Interação gênica e interação ambiental 

As interações gênica e ambiental são reveladas pela penetrância e pela expressividade. A 
penetrância é a porcentagem de indivíduos com determinado alelo que apresentam um 
fenótipo ligado a este alelo. Em casos de penetrância, um genótipo pode não expressar o 
fenótipo esperado devido a influências de genes e efeitos do ambiente. Já a expressividade 
mede a intensidade de expressão de um genótipo. Quando a expressividade é variável, a 
expressão do alelo resulta em vários padrões de fenótipo. 

Linkage 

Dizemos que um gene está em linkage ou ligação gênica quando ele está em um mesmo 
cromossomo e não se segrega de forma independente no momento da formação de um 
gameta. 

Sabemos que os cromossomos são formados por uma grande sequência de genes que é 
responsável por determinar as características de uma espécie. Quando ocorre a formação de 
gametas, os cromossomos são inteiramente transmitidos para essas células juntamente aos 
genes que os constituem. 

 

http://www.infoescola.com/genetica/genotipo/
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Segundo a Segunda Lei de Mendel, os genes, durante a formação dos gametas, segregam-se 
independentemente. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que os genes em questão 
estejam em pares de cromossomos homólogos diferentes. Quando os genes estão localizados 
em um mesmo cromossomo, essa segregação não acontece e todos são transmitidos durante 
a meiose. Esse fenômeno recebe o nome de linkage, ligamento fatorial ou ligação gênica.  

 
Os genes estão em linkage quando se apresentam no mesmo cromossomo 

Observe a figura a seguir que ilustra a formação de gametas: 

 
Observe que, na formação dos gametas, os genes migram juntos 

Veja que os genes A e B estão presentes em um cromossomo, enquanto o a e b estão no seu 
homólogo. Os genes A e B migrarão juntos na formação dos gametas, assim como a e b. Nesse 
caso, teremos, portanto, um gameta AB e outro ab. 

Percebe-se que a migração independente ocorre apenas quando os pares de genes estão em 
cromossomos diferentes. Quando esses genes estão no mesmo cromossomo de um par de 
homólogos, eles permanecem juntos quando acontece a meiose. Sendo assim, dizemos que o 
linkage é uma exceção à Segunda Lei de Mendel. 

Evidências da evolução biológica  
No mundo científico, as hipóteses são elaboradas como respostas para determinadas perguntas 
acerca de um fenômeno específico. Quando uma hipótese é confirmada diversas vezes, por 
experimentações e/ou um conjunto de evidências, ela tem grandes chances de se tornar uma 
teoria. 
Assim, a Teoria da Evolução reúne uma série de evidências e provas que a faz ser irrefutável até 
o presente momento: 
A primeira evidência refere-se aos registros fósseis, sendo uma prova consistente de que nosso 
planeta já abrigou espécies diferentes das que existem hoje. Esses registros são uma  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/segunda-lei-mendel.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/meiose.htm
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forte evidência da evolução porque podem nos fornecer indícios de parentesco entre estes e os 

seres viventes atuais ao observarmos, em muitos casos, uma modificação contínua das espécies. 
A adaptação, capacidade do ser vivo em se ajustar ao ambiente, pode ser outra evidência, uma vez 
que, por seleção natural, indivíduos portadores de determinadas características vantajosas - como a 
coloração parecida com a de seu substrato - possuem mais chances de sobreviver e transmitir a 
seus descendentes tais características. Assim, ao longo das gerações, determinadas características 
vão se modificando, tornando cada vez mais eficientes. Como exemplos de adaptação por seleção 
natural temos a camuflagem e o mimetismo. 
As analogias e homologias também podem ser consideradas como provas da evolução baseadas 
em aspectos morfológicos e funcionais, uma vez que o estudo comparativo da anatomia dos 
organismos mostra a existência de um padrão fundamental similar na estrutura dos sistemas de 
órgãos. 

Estruturas análogas desempenham a mesma função, mas possuem origens diferenciadas, como as 
asas de insetos e asas de aves. Estas, apesar de exercerem papéis semelhantes, não são derivadas 
das mesmas estruturas presentes em um ancestral comum exclusivo entre essas duas espécies. 
Assim, a adaptação evolutiva a modos de vida semelhantes leva organismos pouco aparentados a 
desenvolverem formas semelhantes, fenômeno este chamado de evolução convergente. 
Homologia se refere a estruturas corporais ou órgãos que possuem origem embrionária 
semelhante, podendo desempenhar mesma função (nadadeira de uma baleia e nadadeira de um 
golfinho) ou funções diferentes, como as asas de um morcego e os braços de um humano, e 
nadadeiras peitorais de um golfinho e as asas de uma ave. Essa adaptação a modos de vida distintos 
é denominada evolução divergente.  
Os órgãos vestigiais – estruturas pouco desenvolvidas e sem função expressiva no organismo, 
como o apêndice vermiforme e o cóccis - podem indicar que estes órgãos foram importantes em 
nossos ancestrais remotos e, por deixarem de ser vantajosos ao longo da evolução, regrediram 
durante tal processo. Estes órgãos podem, também, estar presentes em determinadas espécies e 
ausentes em outras, mesmo ambas existindo em um mesmo período. 
 
Uma última evidência, a evidência molecular, nos mostra a semelhança na estrutura molecular de 
diversos organismos sendo que, quanto maior as semelhanças entre as sequências das bases 
nitrogenadas dos ácidos nucleicos ou quanto maior a semelhança entre as proteínas destas espécies, 
maior o parentesco e, portanto, a proximidade evolutiva entre as espécies. 

Evolução humana 

Em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o 
resultado de um lento processo de alterações (mudanças). Esta é a idéia central da evolução: os 
seres vivos (vegetais e animais, incluindo os seres humanos) se originaram de seres mais simples, 
que foram se modificando ao longo do tempo. 
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Essa teoria, formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin, 
tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria dos cientistas. 

Após abandonar seus estudos em medicina, Charles Darwin (1809 – 1882) decidiu dedicar-se 
às pesquisas sobre a natureza. Em 1831 foi convidado a participar, como naturalista, de uma 
expedição de cinco anos ao redor do mundo organizada pela Marinha britânica.  

Em 1836, de volta  à Inglaterra, trazia na bagagem milhares de espécimes animais e vegetais 
coletados em todos os continentes, além de uma enorme quantidade de anotações. Após vinte 
anos de pesquisas baseadas nesse material, saiu sua obra prima: A Origem das Espécies 
através da seleção natural, livro publicado em 1859. 

A grande contribuição de Darwin para a teoria da evolução foi a idéia da seleção natural. Ele 
observou que os seres vivos sofrem modificações que podem ser passadas para as gerações 
seguintes. 

No caso das girafas, ele imaginou que, antigamente, haveria animais de pescoço curto e 
pescoço longo. Com a oferta mais abundante de alimentos no alto das árvores, as girafas de 
pescoço longo tinham mais chance de sobreviver, de se reproduzir e assim transmitir essa 
característica favorável aos descendentes. A seleção natural nada mais é, portanto, do que o 
resultado da transmissão hereditária dos caracteres que melhor adaptam uma espécie ao 
meio ambiente. [...] 

A idéia seleção natural não encontrou muita resistência, pois explicava a extinção de animais 
como os dinossauros, dos quais já haviam sido encontrados muitos vestígios. O que causou 
grande indignação, tanto nos meios religiosos quanto nos científicos, foi a afirmação de que o 
ser humano e o macaco teriam um parente em comum, que vivera há milhões de anos. Logo, 
porém surgiria a comprovação dessa teoria, à medida que os pesquisadores  descobriam 
esqueletos com características intermediárias entre os humanos e os símios. 

Ecologia: Estrutura dos ecossistemas e fluxo de energia.  
  

 Os ecossistemas apresentam dois componentes estruturais básicos e intimamente inter-

relacionados: 

 

• Componentes abióticos: podem ser físicos (como a radiação solar, a temperatura, a luz, a umidade, 

os ventos), químicos (como os nutrientes presentes nas águas e nos solos) ou geológos (como o solo); 

 

• Componentes bióticos: são os seres vivos. 

  Em um ecossistema existem várias populações de diferentes espécies de seres vivos, e o conjunto 

dessas populações compõe uma comunidade ou biocenose ou, ainda biota. 
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                                                     Os componentes abióticos 

 A radiação solar é um dos principais fatores físicos dos ecossistemas, pois é por meio dela que  e 

transformam a energia luminosa em energia química, única forma de energia que se pode ser aproveitada 

pelos demais seres vivos. 

 

                                                      Os componentes bióticos 

 Os componentes bióticos podem ser divididos em dois grupos: 

 

• Organismos autótrofos: representados pelos seres fotossintetizantes e quimiossintetizantes, 

considerados os produtores dos ecossistemas; 

 

• Organismos heterótrofos: representados pelos consumidores e pelos decompositores. 

 

 Os consumidores são organismos que se alimentam de outros organismos, como fazem todos os animais. 

Os que se alimentam de produtores são chamados consumidores primários, como é o caso dos 

herbívoros, cujo alimento são as plantas. 

 Os decompositores degradam a matéria orgânica contida nos produtores e nos consumidores, utilizando 

alguns produtos da decomposição como alimento e liberando para o meio ambiente apenas minerais e 

outras substâncias, que podem ser novamente utilizadas pelos produtores. Os decompositores estão 

representados pelas bactérias e pelos fungos. 

 Todos os seres vivos necessitam de matéria-prima e de energia para a realização de suas atividades vitais. 

Essas necessidades são supridas pelos alimentos orgânicos. 

 Os organismos produtores (autótrofos) sintetizam seu próprio alimento orgânico a partir de matéria não-

orgânica, e esse alimento é utilizado por eles e pelos consumidores (heterótrofos), que não são capazes 

de executar essa função. 

 Os principais produtores são os organismos fotossintetizantes. A energia luminosa só Sol é transformada 

em energia química  pelos produtores e é transmitida aos demais seres vivos. Essa energia, no entanto, 

diminui à medida que passa de um consumidor pra o outro, pois parte dela é liberada sob a forma de 

calor e parte é utilizada na realização dos processos vitais do organismo. 

 Assim, sempre restará uma parcela menos de energia disponível para o nível seguinte. Como na 

transferência de energia entre os seres vivos não há reaproveitamento da energia liberada, diz-se que 

essa transferência é unidirecional e ocorre como um fluxo de energia. 

 A matéria no entanto, pode ser reciclada, falando-se em ciclo da matéria ou ciclo biogeoquímico. 

Os decompositores são fundamentais nesse ciclo, pois eles decompõem organismos mortos de todos os 

níveis tróficos, devolvendo ao ciclo elementos fundamentais. 

Relações ecológicas 
Seres vivos de uma mesma comunidade relacionam entre si e com o meio. Tal interação ocorre não só 

entre indivíduos da mesma espécie (relações intraespecíficas), mas também de outras populações 

(relações interespecíficas); podendo consistir em laços benéficos, ou não.  

 

Relações ecológicas podem ser harmônicas ou desarmônicas. O primeiro caso ocorre quando ambos os 

indivíduos são beneficiados; ou apenas um, mas sem causar dano ao outro. Já o segundo, quando isto não 

ocorre.  
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Como relações intraespecíficas harmônicas, temos:  

 

os seres clorofilados realizam fotossíntese. Nesse processo, liberam oxigênio para a atmosfera - Sociedade: 

Representantes da mesma espécie cooperam entre si, por meio da divisão de trabalho. Ex: abelhas e cupins.  

 

- Colônia: Associação anatomicamente entre indivíduos, unidos entre si, e que podem desempenhar funções 

específicas. Ex: corais.  

 

E as desarmônicas:  

 

- Canibalismo: Um indivíduo se alimenta de outro de sua espécie sendo este, geralmente, menos capaz.  

 

- Competição intraespecífica: Competição por território, parceiros reprodutivos, alimentos, dentre outros.  

 

Como relações interespecíficas harmônicas, temos:  

 

- Mutualismo: Ambas as espécies, associadas entre si, se beneficiam, sendo tal relação imprescindível à 

sobrevivência destas. Ex: liquens (fungos + algas).  

 

- Protocooperação: Ambas as espécies se beneficiam, mas sem estar dependentemente, e tampouco 

obrigatoriamente, unidas. Ex: Caranguejo-eremita e anêmonas-do-mar.  

 

- Inquilinismo: Uma espécie fornece proteção ou moradia à outra, sem se prejudicar. Ex: orquídeas epífitas.  

 

- Comensalismo: Um organismo se alimenta de restos da alimentação de outro. É uma relação que fornece 

benefícios apenas a uma espécie, enquanto a outra permanece indiferente.  

 

E as desarmônicas:  

 

- Amensalismo: O desenvolvimento ou próprio nascimento de indivíduos de uma espécie sendo prejudicado 

graças à secreção de substâncias tóxicas, produzidas por outra. Ex: secreção antibiótica dos Penicillium.  

 

- Herbivoria: Herbívoros se alimentam de partes ou mesmo de plantas inteiras. Ex: boi - capim.  

 

- Predatismo: Consiste na captura, morte e alimentação de suas presas. Ex: plantas carnívoras, aranhas e leões.  

 

- Parasitismo: Um parasita se alimenta de seu hospedeiro sem, necessariamente, levá-lo a óbito. Ex: carrapato 

(ectoparasita) e lombrigas (endoparasita).  

 

- Competição interespecífica: Disputa por recursos, entre espécies diferentes, geralmente de nichos ecológicos 

semelhantes.  

 

A circulação dos elementos é fundamental para garantir que um ecossistema funcione 
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MATÉRIA E SUA NATUREZA 

Estrutura da matéria 
 

Tudo que existe no universo, desde estrelas e planetas até a poeira de nossas casas, é 
constituído de matéria, que pode se apresentar das mais variadas formas. 

Dividindo-se a matéria em pedaços cada vez menores, a menor partícula de matéria sem que a 
mesma perca suas características originais, é denominada molécula. 

Se dividirmos a molécula, ela perder sua característica, obtendo-se, nessa divisão, partículas 
denominadas átomos. 

Os átomos, por sua vez, são compostos por partículas muito pequenas denominadas prótons, 
nêutrons e elétrons. 

 Os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo. Enquanto prótons têm carga elétrica 
positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons, localizados na eletrosfera, têm carga 
elétrica negativa. 

Através de várias experiências verificou-se que os prótons e os elétrons se atraem porém, os 
prótons repelem outros prótons, bem como elétrons repelem outros elétrons. A esse fenômeno 
damos o nome de polaridade. Para diferenciar essas duas polaridades de atração e repulsão, 
foram adotados os nomes de carga positiva, para os prótons e, carga negativa, para os elétrons. 

 

Átomo, uma palavra grega, significa indivisível. Sua "descoberta" deve-se a Demócrito (460 - 
370 a.C.), filósofo grego. Até pouco tempo atrás julgava-se como correto esse significado. 
Porém com o aprofundamento dos estudos e pesquisas da física nuclear, verificou-se que era 
possível dividir o átomo nas partículas acima citadas. 
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A disposição das partículas do átomo (prótons, elétrons e nêutrons) foi proposta pelo físico 
dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) mantendo uma semelhança muito grande com nosso 
sistema solar: 

 O núcleo representa o Sol e é constituído por prótons e nêutrons e;  
 Os elétrons giram em volta do núcleo, como se fossem os planetas.  

O que é uma substância?  
As substâncias são formadas por um único tipo de componente (átomos, moléculas ou aglomerados 

iônicos) e possuem propriedades constantes e definidas.  

As substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades bem definidas, 
determinadas e praticamente constantes. 

Separação de misturas 
Os métodos de separação de misturas são utilizados com o intuito de separar todos ou a maioria das 

substâncias que formam uma mistura.  

A natureza, os produtos que adquirimos, os materiais confeccionados pelo ser humano, ou 
seja, de uma forma geral nós e tudo que nos cerca é formado por misturas (associação de 
substâncias). Para utilizarmos uma substância qualquer é fundamental realizar a separação de 
misturas. 

Separação de misturas significa isolar um ou mais componentes (substâncias) que formam a 
mistura, seja ela homogênea (que apresenta apenas um aspecto visual, fase) ou heterogênea 
(que apresenta pelo menos dois aspectos visuais, fases). 

Para realizar a separação dos componentes de uma mistura é necessária a utilização de um 
ou mais métodos. Abaixo, temos uma relação de diversos métodos de separação de misturas, 
porém alguns mais utilizados em misturas homogêneas, já outros em misturas heterogêneas: 

OBS.: De uma forma geral a separação dos componentes de uma mistura quase sempre 
necessita da utilização de mais de um método. 

a) Para misturas heterogêneas 

 Catação: método de separação utilizado para separar os componentes de uma mistura 
formada por sólidos de tamanhos diferentes, ou de um sólido não dissolvido no 
líquido, utilizando recursos como as mãos, uma pinça, um pegador, etc, para fazer a 
retirada de um sólido. Exemplo: separar pedras dos grãos de feijão. 

 Levigação: método que utiliza a força da água para arrastar o componente menos 
denso de uma mistura formada por sólidos de diferentes densidades. Exemplo: separar 
o cascalho do ouro. 

 Ventilação: método que utiliza a força do vento para arrastar o componente menos 
denso de uma mistura formada por sólidos de diferentes densidades. Exemplo: separar 
a casca do grão de amendoim. 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/catacao-flotacao-levigacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/catacao-flotacao-levigacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/tamisacao-ventilacao-imantacao.htm
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 Flotação: método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por dois 

sólidos, os quais não se dissolvem e um deles é mais denso, enquanto o outro é mais 
denso que o líquido. Em seguida uma decantação é realizada. Exemplo: adicionar água 
em uma mistura formada por areia e isopor. 

 Sifonação: Método no qual utilizamos mangueira, pipeta, canudo, seringa e etc, para 
retirar o líquido mais denso ou o menos denso de uma mistura formada por apenas 
líquidos. Exemplo: Separar os componentes da mistura formada por água e óleo. 

 Filtração: método no qual um filtro de papel retem o componente sólido de uma 
mistura formada por um sólido e um gás, ou um sólido não dissolvido em um líquido. 
Exemplo: separar a areia da água. 

 Filtração a vácuo: é um método que acelera a velocidade da realização deuma filtração. 
Isto ocorre porque o líquido filtrado não apresenta a resistência do ar ao cair dentro do 
recipiente. Exemplo: separar areia da água ou uma mistura pastosa. 

 Decantação: Método no qual o componente menos denso da mistura (formada por um 
sólido não dissolvido em um líquido, ou entre dois líquidos que não se dissolvem) é 
posicionado encima do componente mais denso, devido a ação da gravidade. Exemplo: 
separar barro da água. 

 Separação com funil de bromo: é um equipamento específico com o qual é possível 
separar o líquido mais denso do líquido menos denso de uma mistura formada por 
líquidos imiscíveis, após a realização de uma decantação dos mesmos. Exemplo: 
separar água e óleo. 

 Centrifugação: é um método que acelera o fenômeno da decantação, quando a mistura é 
submetida a movimentos de translação em um equipamento denominado centrífuga 

 Separação magnética: método no qual um ímã é utilizado para retirar o componente 
metálico presente em uma mistura formada por sólidos. Exemplo: separar a limalha de 
ferro da areia. 

 Dissolução fracionada: método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada 
por dois sólidos com o objetivo de dissolver apenas um deles. Exemplo: adicionar água 
em uma mistura formada por sal e areia. 

 Coagulação: método no qual uma substancia é adicionada a uma mistura com o intuito 
de se unir à componentes sólidos que estejam em suspensão em um líquido. Exemplo: 
adicionar sulfato de alumínio na água em uma estação de tratamento de água. 

 Floculação: é um método que complementa a coagulação, já que nele a mistura é 
agitada para favorecer a ação do coagulante. 

 Tamisação: método no qual utiliza-se um peneira para separar grãos sólidos de 
tamanho maior presentes em uma mistura. Peneirar a farinha de trigo. 

b) Para misturas homogêneas 

 Fusão fracionada: método utilizado para separar os componentes de uma mistura 
homogênea formada apenas por sólidos que apresentam diferentes pontos de fusão. A 
mistura é aquecida até atingir o menor ponto de fusão. Assim, em seguida, por filtração 
ou peneiração, o sólido restante é separado do líquido. Exemplo: separação dos 
componentes do ouro 18 quilates. 

 Solidificação fracionada: método utilizado para separar os componentes de uma 
mistura formada por líquidos miscíveis que apresentem diferentes pontos de fusão  

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/sedimentacao-fracionada-ou-flotacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/centrifugacao-sifonagem-destilacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/filtracaometodo-separacao-misturas.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/filtracao-vacuo.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-misturas-por-decantacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-misturas-com-funil-bromo.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/centrifugacao-sifonagem-destilacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-destilacao-e-evaporacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/dissolucao-filtracao-decantacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/coagulacao-floculacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/coagulacao-floculacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/tamisacao-ventilacao-imantacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/fusao-fracionada-solidificacao-fracionada-1.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/fusao-fracionada-solidificacao-fracionada-1.htm
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 através do resfriamento da mistura. A temperatura é diminuída até o menor ponto de 

fusão para que apenas um dos componentes seja transformado em sólido. Exemplo: 
separar a parafina dos resíduos do petróleo. 

 Evaporação: método utilizado quando não temos o objetivo de reutilizar o líquido 
presente na mistura. Assim, ao evaporar o sólido é separado. Exemplo: separação da 
água do sal em uma salina. 

 Destilação simples: método utilizado para separar os componentes de uma mistura 
formada por um sólido dissolvido em um líquido. Nele o líquido é vaporizado e em 
seguida condensado, sendo recolhido em um outro recipiente. Exemplo: separar a 
mistura água e sal. 

 Destilação fracionada: método utilizado para separar os componentes de uma mistura 
formada por dois ou mais líquidos miscíveis (que estão dissolvidos entre si). A mistura 
é aquecida fazendo com que os líquidos sejam vaporizado, porém antes de serem 
condensados, os vapores são separados em uma coluna de fracionamento. Exemplo: 
separar a mistura formada por água e acetona. 

 Destilação por arraste de vapor: método que utiliza o calor do vapor de água sobre uma 
mistura para fazer um componente dela vaporizar. Exemplo: obtenção de essências a 
partir de plantas. 

 

O que é Distribuição Eletrônica?  
A forma como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo, em camadas ou níveis de energia, é 

chamada de distribuição eletrônica.  

A distribuição eletrônica refere-se ao modo como os elétrons estão distribuídos nas camadas ou 
níveis de energia que ficam ao redor do núcleo do átomo. 

Segundo o modelo atômico de Rutherford-Böhr, os átomos dos elementos químicos 
conhecidos possuem no máximo sete camadas eletrônicas, que aumentam de energia no sentido 
de dentro para fora do núcleo (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7). Essas sete camadas também podem ser 
designadas pelas respectivas letras K – L – M – N – O – P – Q, sendo que a K é a primeira, 
ficando mais perto do núcleo e sendo a de menor energia. Por outro lado, a camada Q é a 
sétima, sendo a mais afastada do núcleo e a de maior energia. 

Visto que cada átomo possui um número atômico (quantidade de próton no núcleo) e um 
número diferente de elétrons, as camadas eletrônicas de cada átomo possuem energias 
diferentes que comportam os elétrons com aquela energia determinada. 

Observe abaixo alguns átomos e os elétrons distribuídos em suas camadas eletrônicas: 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-destilacao-e-evaporacao.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/destilacao-simples.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/destilacao-fracionada.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/destilacao-por-arraste-vapor.htm
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TABELA PERIÓDICA 

 
Nela podemos encontrar o nome dos elementos químicos e suas características. 
Os elementos estão em ordem de número atômico (representado pela letra Z). O número 

atômico corresponde ao número de prótons (partículas positivas, as quais ficam no núcleo atômico). 
O nº de prótons (Z) é portanto o “RG”, do átomo, ou seja, seu número de identificação. Exemplo: o 
único átomo com número atômico=1 será sempre o Hidrogênio(H); o com nº atômico=2 será sempre 
o Hélio (He); o com nº atômico=11 será sempre o Sódio (Na). Encontramos Z ao lado esquerdo do 
símbolo do átomo representado na tabela. 

Para representar o símbolo de um elemento sempre devemos escrevê-lo com a primeira 
letra maiúscula e a segunda minúscula, como visto nos nomes do parágrafo acima. 

Na VERTICAL da tabela encontramos as FAMÍLIAS (1A, 2A... 1B, 2B...), na HORIZONTAL 
encontramos as linhas (períodos). 

Na tabela periódica podemos reparar que todos os elementos possuem a mesma quantidade 
de partículas positivas (prótons) e negativas (elétrons). Sendo assim, uma carga anula a outra, 
deixando o átomo com carga elétrica igual à ZERO, ou seja, CARGA NEUTRA. 

No entanto os átomos em geral precisam se unir, formando LIGAÇÕES QUÍMICAS para 
conseguirem estabilizar a última camada de elétrons (chamada de camada de valência). Sabemos 
que: 
- Os elementos químicos classificados como METAIS são os únicos que precisam DOAR, ou seja, 
perder todos os elétrons da última camada para se estabilizarem. Como o metal PERDE elétrons, 
ele acaba ficando com mais carga positiva do que negativa, formando um CÁTION (que é sinônimo 
de íon positivo). 
 
*LEMBRE-SE: ÍON é um átomo ou molécula carregado eletricamente, ou seja, é um átomo ou 
molécula que tem diferença entre o número de partículas positivas e negativas. 
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- Os elementos químicos classificados com AMETAIS (sinônimo de não-metais) precisam completar 
OITO elétrons na última camada. Os ametais apenas RECEBEM ou COMPARTILHAM elétrons. 
- O elemento conhecido como HIDROGÊNIO (H), não possui classificação. Para se estabilizar 
precisa completar DOIS elétrons em sua última camada. Assim como os ametais, o hidrogênio 
apenas RECEBE ou COMPARTILHA elétrons. 
- Os elementos químicos classificados como GASES NOBRES, NÃO FORMAM LIGAÇÕES, pois já 
são estáveis por possuírem a última de elétrons completa. 

 
 
LIÇAÇÕES QUÍMICAS 
 
-Ligação METÁLICA: ocorre entre METAL + METAL. 
-Ligação COVALENTE (MOLECULAR): o nome “COvalente” vem de COmpartilhar, pois nesse tipo 
de ligação os elementos envolvidos apenas compartilham elétrons, ou seja, NÃO HÁ METAL para 
“dar” elétrons. Ocorre entre AMETAL+AMETAL , AMETAL +HIDROGÊNIO ou HIDROGÊNIO + 
HIDROGÊNIO. É nesse tipo de ligação que se formam as moléculas. Exemplos: 

                                         
 gás oxigênio (O2)                     gás hidrogênio (H2)                               água (H2O) 
                          
 
-Ligação IÔNICA (ELETROVALENTE): sempre há um METAL envolvido, DOANDO ELÉTRONS 
formando, portanto, ÍONS. Ocorre entre METAL+AMETAL ou METAL+HIDROGÊNIO. Exemplo: sal 
de cozinha (cloreto de sódio) NaCl 
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obs: O Na perdeu um elétron, transformando-se em CÁTION; já o Cl ganhou um elétron, 
transformando-se em ÂNION (sinônimo de íon negativo). 

Elementos Sintéticos 

No campo da química são conhecidos como elementos sintéticos aqueles que são produzidos 
artificialmente, ou seja, pela mão do homem. São geralmente instáveis, ou seja, eles se 
transformam em outros elementos de modo espontâneo a partir de um certo tempo, até mesmo 
poucos segundos ou ainda menos depois de obtidos. São todos sintetizados em laboratório e 
radioativos na natureza, o que significa que eles emitem radiação (propagam a energia de que são 
constituídos). A partir do século XX, os últimos elementos naturais foram descobertos e então 
vários materiais sintéticos foram sendo desenvolvidos, e muitos deles já têm suas propriedades 
determinadas, nome próprio e até mesmo utilização garantida na indústria. 

Existem atualmente 118 elementos na tabela periódica, entre os quais 92 são naturais e os 
restantes são sintéticos. O primeiro sintético descoberto foi o tecnécio (número atômico 43), que, 
devido às suas características, preencheu uma misteriosa lacuna na tabela periódica entre os 
elementos molibdênio (número atômico 42) e rutênio (número atômico 44). 

Além do tecnécio, o promécio (61), o astato (85), o frâncio (87) e o grupo transurânico são 
produtos de experiências, não ocorrem na natureza, e são, portanto, sintéticos. Elementos 
transurânicos são aqueles cujo número atômico é maior do que o urânio, de número atômico 92. 

A sintetização desses materiais se dá de duas maneiras. Os elementos de número atômico até o 
100 (férmio) são criados a partir do bombardeamento de um elemento pesado, como o urânio ou 
plutônio, com nêutrons ou partículas alfa. A síntese dos materiais a partir do mendelevium 
(número atômico 101) é realizado a partir da fusão de núcleos de dois outros elementos mais 
leves. 

A IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada) é a responsável pela denominação 
das novas descobertas. Enquanto alguns são nomeados a partir do lugar onde foram descobertos 
(exemplo de amerício e califórnio), outros devem seus nomes ao cientista que os descobriu 
(exemplo de einstênio, cúrio, mendelévio, etc). Para nomear qualquer partícula, sua existência 
deve ser comprovada por seu descobridor. Até isso acontecer, eles são referidos por nomes 
provisórios, até que sejam nomeados oficialmente. Os elementos de ununbium para ununoctium 
ainda aguardam pelos seus nomes oficiais e, portanto, são conhecidos por nomes provisórios em 
latim (a exemplo de ununtrium, ununpentium, ununseptium, ununoctium, que nada mais são que o 
equivalente em latim a 111, 115, 117 e 118). 

A 2 de junho de 2012 foi divulgada a notícia de que a União Internacional de Química Pura e 
Aplicada aprovou oficialmente o nome dos dois novos elementos sintéticos que estão localizados 
no número 114 e 116 da tabela. Estes dois possuíam nomes temporários, ununquadium e 
ununhexium, respectivamente. 

http://www.infoescola.com/quimica/tabela-periodica/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/molibdenio/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/rutenio/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/promecio/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/astato/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/francio/
http://www.infoescola.com/quimica/elementos-cisuranicos-e-transuranicos/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/uranio/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/plutonio/
http://www.infoescola.com/fisica-nuclear/neutron/
http://www.infoescola.com/fisica-nuclear/radiacao-alfa/
http://www.infoescola.com/quimica/uniao-internacional-de-quimica-pura-e-aplicada-iupac/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/mendelevio/
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Biogeoquímica: O que é a Biogeoquímica? 

Na maioria das vezes, e, para a maioria das pessoas, basta ouvir a palavra “Química” para que 
elas comecem a suar frio. O mesmo acontece, para outra grande parcela da população, quando a 
expressão “Biogeoquímica” é emitida. Logo surgem à memória as aulas do Ensino Médio e toda 
a série de nomes de reinos, filos, espécies e animais que precisavam ser memorizados até o dia da 
prova. A soma dessas duas palavras, acrescidas ainda da partícula “-geo-“, talvez sejam pra lá de 
suficiente, portanto, pra fazer qualquer leitor sair correndo dessa página assim que bater o olho 
no título desse artigo. 

Mas a chamada Biogeoquímica pode simplesmente não ser um bicho-de-sete-cabeças se tivermos 
uma certa dose de boa vontade para compreender do que se trata essa ciência tão pouco difundida 
entre as pessoas que não são da área científica. Compreender o que é a Biogeoquímica e quais 
são seus principais focos de estudo pode ser também bastante importante para pessoas que não 
são necessariamente ligadas aos estudos mais acadêmicos, mas também advogados, jornalistas, 
ativistas e gestores públicos podem extrair informações riquíssimas desse estudo. 

 

O que é a Biogeoquímica? 

Basicamente, essa ciência de nome grande e híbrido, a Biogeoquímica, é uma pequena parte da 
chamada “Geoquímica” que determina, estuda e analisa qual é a real influência, isto é, quais são 
os reais impactos dos seres vivos sobre a composição química da Terra. 

 

https://www.resumoescolar.com.br/portugues/gramatica/a-maioria-grande-parte-a-maior-parte-boa-parte-parte/
https://www.resumoescolar.com.br/geografia/populacao-distribuicao-estrutura-populacao-ativa-e-inativa-e-idh/
https://www.resumoescolar.com.br/quimica/construindo-a-ciencia/
https://www.resumoescolar.com.br/biologia/resumo-sobre-a-ciencia/
https://www.resumoescolar.com.br/biologia/composicao-quimica-das-celulas-agua/
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ELETROQUÍMICA 

Eletroquímica é uma área da química que estuda as reações que produzem corrente elétrica 
através de reações chamadas de oxidação e redução. Também estuda as reações que ocorrem 
por intermédio do fornecimento de corrente elétrica, conhecidas como eletrólise. 
As reações ocorrem trocas de elétrons entre os átomos e os íons.  
A eletroquímica está muito presente no nosso dia-a-dia. Está presente basicamente em pilhas e 
baterias utilizadas em aparelhos eletrônicos, como celular, controle remoto, lanternas, 
filmadoras, calculadoras, brinquedos eletrônicos, rádios à pilha, computadores, e muitos 
outros.  

       

 

As reações de oxirredução (oxidação e redução) também estão presentes no cotidiano, como 
na oxidação do ferro (formação da ferrugem), redução de minérios metálicos para a produção 
de metais, formação do aço, corrosão de navios, etc. 

    

        

 

 



 

60 
 

 

A conversão de energia química em energia elétrica é um processo espontâneo, chamado de 
pilha ou célula galvânica. 
A conversão de energia elétrica em energia química é um processo não-espontâneo, chamado 
de eletrólise. 

 

 

ERMOQUÍMICA 

As transformações físicas e as reações químicas quase sempre estão envolvidas em perda ou 
ganho de calor. O calor é uma das formas de energia mais comum que se conhece.  
A Termoquimica é uma parte da Química que faz o estudo das quantidades de calor liberadas 
ou absorvidas durante as reações químicas. A maioria das reações químicas envolve perda ou 
ganho de calor (energia).  

Veja no quadro abaixo os tipos de reações com perda ou ganho de calor: 

REAÇÕES QUE LIBERAM 
ENERGIA 

REAÇÕES QUE ABSORVEM 
ENERGIA 

Queima do carvão Cozimento de alimentos 

Queima da vela Fotossíntese das plantas, o sol fornece 
energia 

Reação química em uma pilha Pancada violenta inicia a detonação de 
um explosivo  

Queima da gasolina no carro Cromagem em para-choque de carro, 
com energia elétrica 

As transformações físicas também são acompanhadas de calor, como ocorre na mudanda de 
estados físicos da matéria. 

absorção de calor 

  

SÓLIDO               LÍQUIDO                GASOSO 

 

 
liberação de calor 
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Quando a substância passa do estado físico sólido para liquido e em seguida para gasoso, 
ocorre absorção de calor. 
Quando a substância passa do estado gasoso para líquido e em seguida para sólido, ocorre 
liberação de calor. 

Essa energia que vem das reações químicas é decorrente de rearranjo das ligações químicas dos 
reagentes transformando-se em produtos. Essa energia armazenada é a ENTALPIA (H). É a 
energia que vem de dentro da molécula. 
Nas reações químicas não é necessário calcular a entalpia. Devemos calcular, geralmente, a 
variação de entalpia (ΔH).   
A variação de entalpia é a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes.  
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UNIDADE DE CALOR 

 

Tipos de Reações  

As reações químicas podem ser de dois tipos: 
- ENDOTÉRMICA: absorvem calor (+) 
- EXOTÉRMICA: liberam calor (-)  

Equilíbrio químico 

Um equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre os reagentes e produtos de 
uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Foi estudado pela primeira vez 
pelo químico francês Claude Louis Berthollet em seu livro Essai de statique chimique de 
1803.[1] 

Teoricamente, toda a reação química ocorre nos dois sentidos: de reagentes se transformando 
em produtos e de produtos se transformando de volta em reagentes. Contudo, em certas 
reações, como a de combustão, praticamente 100% dos reagentes são convertidos em 
produtos, e não se observa ocorrer o contrário (ou pelo menos não em escala mensurável); tais 
reações são chamadas de irreversíveis. Há também uma série de reações nas quais logo que 
certa quantidade de produto(s) é formada, este(s) torna(m) a dar origem ao(s) reagente(s); 
essas reações possuem o nome de reversíveis. O conceito de equilíbrio químico restringe-se às 
reações reversíveis. Apesar das concentrações do(s) reagente(s) e do(s) produto(s) serem 
constantes no equilíbrio químico de uma reação, os fenômenos direto e inverso do processo, 
que é reversível, continuam ocorrendo, ambos na mesma velocidade. Dessa forma, as reações 
direta e inversa se anulam, o que justifica o fato das concentrações do(s) produto(s) e do(s) 
reagente(s) serem constantes no equilíbrio químico, apesar da reação nunca ser interrompida. 
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A Física como ciência experimental  

 O homem tem grande capacidade de acumular conhecimentos. Todavia, a construção do 
conhecimento não se faz por simples acúmulo. A cada nova descoberta devemos incorporar 
conhecimentos anteriores. 

  As descobertas no campo da Física remota da Pré-História. Assim, quando o homem teve a 
ideia de usar uma pedra para abrir o crânio de um animal ou fez um arco para atirar uma 
flecha, ele estava incorporando conhecimentos elementares de Mecânica.  

A física é uma ciência extremamente importante para o homem e tem possibilitado diversos 
avanços tecnológicos ao longo dos anos. A evolução do estudo da física começa na Grécia 
Antiga, onde os filósofos procuravam entender o funcionamento da dinâmica do planeta 
Terra e seus fenômenos. Da física antiga à física moderna, o homem fez diversas descobertas 
relevantes para a ciência, a indústria, a geração de energias e o avanço tecnológico. Na 
prática, a física está dividida em áreas como mecânica, termologia, óptica, ondas, 
eletricidade, eletrodinâmica, cinemática e física nuclear. Confira as principais fases e 
evoluções da Física: 

1 – Os primeiros estudos e descobertas começaram em 480 a.C., quando o grego Leucipo 
descobriu que a matéria dos corpos é formada por partículas microscópicas chamadas de 
átomos. 

2 – Em 1269, o cientista francês Pèlerin de Maricourt descobriu o funcionamento dos polos 
magnéticos do imã. 

3 – Em 1589, o grande cientista e físico italiano, Galileu Galilei, descobriu que os corpos caem 
na mesma velocidade independentemente de seu peso. Esse fundamento deu base para o 
desenvolvimento da física moderna. 

4 – Em 1666, o inglês Isaac Newton descobriu que a luz é formada pela junção de várias 
cores. 

5 – Em 1687, Isaac Newton publicou o trabalho “Princípios Matemáticos da Filosofia 
Natural”, que referencia as leis da mecânica e a força da gravidade. 

6 – Em 1752, Benjamim Franklin concluiu suas pesquisas sobre raios, demonstrando a 
existência de cargas elétricas negativas e positivas. 
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7 – Em 1847, o físico Joule apresentou a Primeira Lei da Termodinâmica, que afirma que a 
energia não pode ser criada, nem destruída. 

8 – Em 1865, o inglês James Clerk Maxwell introduz a força eletromagnética. 

9 – Em 1888, o alemão Heinrich Hertz apresenta as primeiras ondas de rádio. 

10 – Em 1905, Albert Einstein formulou a Teoria da Relatividade. 

11 – Em 1911, Ernest Rutherford descobre que a massa do átomo se concentra no núcleo. 

12 – Em 1932, James Chadwick descobre o nêutron. 

13 – Em 1975, o físico Stephen Hawking estuda o buraco negro e afirma que ele perde 
massa. 

14 – No ano 2000, pesquisadores do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares avançam nos 
estudos das partículas subatômicas, chamadas de quarks. 

Leis da física ou leis naturais 

DINÂMICA 

Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à cabeça é a clássica e 
mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sob uma macieira. Repentinamente, uma maçã 
cai sobre a sua cabeça. Segundo consta, este foi o primeiro passo para o entendimento da 
gravidade, que atraia a maçã. 

Com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento de Força, e as três Leis de 
Newton. 

Na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender sua causa. Na dinâmica, 
estudamos a relação entre a força e movimento. 

Força: É uma interação entre dois corpos. 

O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, pode-se basear em efeitos 
causados por ela, como: 

Aceleração: faz com que o corpo altere a sua velocidade, quando uma força é aplicada. 

Deformação: faz com que o corpo mude seu formato, quando sofre a ação de uma força. 

 

Força Resultante: É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um 
corpo. 
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Dadas várias forças aplicadas a um corpo qualquer: 

 

A força resultante será igual a soma vetorial de todas as forças aplicadas: 

 

  

Leis de Newton 

As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos Mecânica 
Clássica, que justamente por isso também é conhecida por Mecânica Newtoniana. 

  

1ª Lei de Newton - Princípio da Inércia 

 Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende a 
permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva, 
isto dá a impressão que se está sendo "jogado" para o lado contrário à curva. Isso 
porque a velocidade vetorial é tangente a trajetória. 

 Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos 
sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar 
em movimento. 

estes e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, cujo 
enunciado é: 

"Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a 
permanecer em movimento." 

Então, conclui-se que um corpo só altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa 
aplicar nele uma força resultante diferente de zero. 
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2ª Lei de Newton - Princípio Fundamental da Dinâmica 

Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes observamos que 
elas não produzem aceleração igual. 

A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre diretamente proporcional ao produto da 
aceleração de um corpo pela sua massa, ou seja: 

 

ou em módulo: F= m.a 

  

Onde:  

F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo (em N); 

m é a massa do corpo a qual as forças atuam (em kg); 

a é a aceleração adquirida (em m/s²). 

  

A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton), que equivale a kg m/s² 
(quilograma metro por segundo ao quadrado). 

Exemplo: 

Quando um força de 12N é aplicada em um corpo de 2kg, qual é a aceleração adquirida por 
ele? 

F= m.a 

12=2a 

a= 6m/s² 
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Força de Tração 

Dado um sistema onde um corpo é puxado por um fio ideal, ou seja, que seja inextensível, 
flexível e tem massa desprezível. 

 

Podemos considerar que a força é aplicada no fio, que por sua vez, aplica uma força no 

corpo, a qual chamamos Força de Tração . 

 

3ª Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação 

Quando uma pessoa empurra um caixa com um força F, podemos dizer que esta é uma força 
de ação. mas conforme a 3ª lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com 
módulo e direção iguais, e sentido oposto a força de ação, esta é chamada força de reação. 

Esta é o princípio da ação e reação, cujo enunciado é: 

"As forças atuam sempre em pares, para toda força de ação, existe uma força de reação." 

Cinemática Escalar : É o ramo da Física, especificamente da Mecânica, que estuda o 
movimento realizado pelos corpos sem se preocupar com suas causas. 

Ponto material: É todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação a um dado 
referencial. 
 
Exemplo: um transatlântico atravessando o Oceano Pacífico torna-se uma partícula quando 
comparado à dimensão do oceano. Essa partícula não impede que algum tipo de estudo seja 
feito nesse oceano. 

Corpo Extenso 

É a interferência de um corpo cujas dimensões atrapalham o estudo de determinado 
fenômeno. 
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Exemplo: o mesmo transatlântico do exemplo anterior, agora ancorado em um porto. Para 
esse caso, as dimensões do transatlântico não podem ser desprezadas, porque agora estão 
sendo comparadas às dimensões do porto. 

Referencial: Também conhecido como sistema de referência, é um corpo ou um ponto que 
adotamos como referência para analisar determinado fenômeno. O referencial que 
adotamos com maior frequência é a Terra. 

Repouso: O repouso acontece sempre que um corpo não muda a sua posição em relação a 
um dado referencial. 

Exemplo: uma pessoa sentada dentro de um ônibus encontra-se em repouso em relação à 
outra pessoa dentro do mesmo ônibus. 

Movimento: Movimento existe quando o corpo analisado muda de posição no decorrer do 
tempo em relação a um dado referencial. 

OBS.: Não existem repouso e movimento absolutos, pois tudo depende do referencial 
adotado. 

Trajetória: É uma linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas 
por um móvel durante o seu movimento. Essa trajetória também depende do referencial 
adotado. Em resumo, trajetória é o caminho descrito pelo móvel. 

Exemplo: Um avião apresenta velocidade constante. Em determinado momento, ele 
abandona uma carga qualquer. Essa carga cairá obedecendo a uma trajetória, mas a 
trajetória apresentada pela carga em queda livre dependerá do observador. Nesse caso, ele 
é o referencial. Para um observador dentro do avião, a carga abandonada terá uma trajetória 
retilínea, ou seja, uma trajetória em linha reta. Já para um observador na Terra, a trajetória 
do objeto será curvilínea, ou seja, a trajetória será uma curva. 

Espaço de um móvel: É um número real que permite a localização do móvel em sua 
trajetória, ou seja, é o valor algébrico da distância entre o móvel e a origem dos espaços. 

            Deslocamento vetorial: É a medida que representa a distância entre a posição inicial e final, 
ou seja, é a mudança de posição de um móvel sobre uma trajetória. 

Distância percorrida: É a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. 

Velocidade escalar média: É a rapidez em que o móvel realiza um percurso. Matematicamente, é 
representada pela equação: 
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Vm = velocidade média; 

ΔS = variação do espaço; 

Δt = variação do tempo. 

Velocidade escalar instantânea 

É a rapidez em que o móvel realiza um percurso em determinado instante, ou seja, em um tempo 
específico, não havendo variações para esse tempo. 

Movimento uniforme 

O movimento uniforme ocorre quando o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo 
iguais, obedecendo à regra de que a velocidade instantânea é igual à velocidade média em qualquer 
intervalo de tempo. 

Função horária das posições 

É uma equação matemática do 1º grau que calcula a posição do corpo no decorrer do tempo sobre 
uma determinada trajetória. 

 

S = espaço final 

So = espaço inicial 

v = velocidade 

t = tempo 

Sentido Progressivo 

Quando o móvel se desloca no mesmo sentido crescente da trajetória indicada. 

Sentido Retrógrado 

Quando o móvel se desloca no sentido contrário ao indicado pela trajetória. 
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FUNÇÃO HORARIA DO ESPAÇO 

A principal característica do movimento uniforme (MU) é a velocidade escalar constante. 
Quando um móvel qualquer se movimenta com velocidade escalar constante, não existe 
variação da velocidade escalar e, como consequência, a aceleração escalar é nula. Essa 
afirmação pode parecer contraditória quando a comparamos com nossa experiência diária, 
pois, no cotidiano, acelera-se o motor para aumentar a velocidade do automóvel. Em uma 
subida, por exemplo, o motor será acelerado para que a velocidade do carro mantenha-se 
constante. 

Em Física, podemos dizer que a palavra aceleração apresenta somente um significado: a 
variação da velocidade por unidade de tempo. Dessa forma, não havendo variação da 
velocidade, não há aceleração, portanto, quando um automóvel descreve um movimento 
uniforme, ele realiza deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. 

Como exemplo, vamos considerar um automóvel que se movimenta com velocidade 
constante de 80 km/h. Podemos dizer que, em 1h, ele percorrerá 80 km; em 2h, ele 
percorrerá 160 km; e assim sucessivamente, independentemente de a trajetória ser reta ou 
curva. 

 

Com base no que foi exposto, podemos relacionar o deslocamento escalar (ΔS) com a 
velocidade escalar constante (v) por meio da seguinte expressão: 

ΔS=v.Δt 

Como o deslocamento escalar representa a variação do espaço do móvel, temos: 

ΔS = Sf - Si ⇒ Sf - Si = v. Δt 

Se representarmos o espaço inicial por S0 (t = 0) e o espaço final por S, em um instante t 
qualquer, obteremos: 

S= S0+v.t 

Essa expressão é denominada de função horária do movimento uniforme. Por meio dela, 
podemos localizar, em qualquer instante, um móvel que se movimenta com velocidade 
constante, desde que saibamos seu espaço inicial e a sua velocidade. 

No movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante e o gráfico da velocidade em 
função do tempo (V x t) é uma reta constante paralela ao eixo das abscissas. 
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No movimento retilíneo uniformemente variado a aceleração é constante e a velocidade é 
variável com o tempo. A função que determina a velocidade de um móvel em qualquer 
instante é a seguinte: 

V = V0 + αT  

Essa é uma função do primeiro grau, onde α é a aceleração constante do corpo em qualquer 
instante.  
 
Como se trata de uma função do primeiro grau, o seu gráfico é uma reta que pode assumir 
diferentes formas de acordo com o sinal da aceleração (α>0 ou α<0).  
 
Se a aceleração for positiva (α>0), a velocidade poderá assumir um dos seguintes aspectos 
gráficos: 

 
Velocidade inicial positiva 
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Velocidade inicial nula 

  

 
Velocidade inicial negativa 

  

Se a aceleração for negativa (α<0), temos que o gráfico da velocidade em função do tempo pode 
assumir as seguintes formas: 

 
Velocidade inicial positiva 
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Velocidade inicial nula 

  

 
Velocidade inicial negativa 

Equação de Torricelli  

Até agora, conhecemos duas equações do movimento uniformemente variado, que nos 
permitem associar velocidade ou deslocamento com o tempo gasto. Torna-se prático 
encontrar uma função na qual seja possível conhecer a velocidade de um móvel sem que o 
tempo seja conhecido. 

Para isso, usaremos as duas funções horárias que já conhecemos: 

  (1)  

  (2)  

Isolando-se t em (1): 

  

Substituindo t em (2) teremos: 
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Reduzindo-se a um denominador comum: 

  

  

  

  

Exemplo: 

(UFPE) Uma bala que se move a uma velocidade escalar de 200m/s, ao penetrar em um 
bloco de madeira fixo sobre um muro, é desacelerada até parar. Qual o tempo que a bala 
levou em movimento dentro do bloco, se a distância total percorrida em seu interior foi 
igual a 10cm? 

Apesar de o problema pedir o tempo que a bala levou, para qualquer uma das funções 
horárias, precisamos ter a aceleração, para calculá-la usa-se a Equação de Torricelli. 

   

   

Observe que as unidades foram passadas para o SI (10cm=0,1m) 
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A partir daí, é possível calcular o tempo gasto: 

   

   

Movimento Uniformemente Variado 

Também conhecido como movimento acelerado, consiste em um movimento onde há 
variação de velocidade, ou seja, o móvel sofre aceleração à medida que o tempo passa. 

Mas se essa variação de velocidade for sempre igual em intervalos de tempo iguais, então 
dizemos que este é um Movimento Uniformemente Variado (também chamado de 
Movimento Uniformemente Acelerado), ou seja, que tem aceleração constante e diferente de 
zero. 

O conceito físico de aceleração, difere um pouco do conceito que se tem no cotidiano. Na 
física, acelerar significa basicamente mudar de velocidade, tanto tornando-a maior, como 
também menor. Já no cotidiano, quando pensamos em acelerar algo, estamos nos referindo a 
um aumento na velocidade. 

O conceito formal de aceleração é: a taxa de variação de velocidade numa unidade de tempo, 
então como unidade teremos: 

 

Aceleração  

Assim como para a velocidade, podemos definir uma aceleração média se considerarmos a 

variação de velocidade em um intervalo de tempo , e esta média será dada pela razão: 
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Velocidade em função do tempo  

No entanto, quando este intervalo de tempo for infinitamente pequeno, ou seja, , 
tem-se a aceleração instantânea do móvel. 

 

Isolando-se o : 

 

Mas sabemos que: 

 

Então: 

 

 

Entretanto, se considerarmos , teremos a função horária da velocidade do 
Movimento Uniformemente Variado, que descreve a velocidade em função do tempo 
[v=f(t)]: 

 

Posição em função do tempo  

A melhor forma de demonstrar esta função é através do diagrama velocidade versus tempo 
(v x t) no movimento uniformemente variado. 
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O deslocamento será dado pela área sob a reta da velocidade, ou seja, a área do trapézio. 



 

78 
 

 

 

Onde sabemos que: 

 

logo: 

 

 

 

ou 

 

Interpretando esta função, podemos dizer que seu gráfico será uma parábola, pois é resultado 
de uma função do segundo grau. 

Movimento Vertical  

Se largarmos uma pena e uma pedra de uma mesma altura, observamos que a pedra chegará 
antes ao chão. Por isso, pensamos que quanto mais pesado for o corpo, mais rápido ele cairá. 
Porém, se colocarmos a pedra e a pena em um tubo sem ar (vácuo), observaremos que ambos 
os objetos levam o mesmo tempo para cair. Assim, concluímos que, se desprezarmos a 
resistência do ar, todos os corpos, independente de massa ou formato, cairão com uma 
aceleração constante: a aceleração da Gravidade. Quando um corpo é lançado nas 
proximidades da Terra, fica então, sujeito à gravidade, que é orientada sempre na vertical, em 
direção ao centro do planeta. 
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O valor da gravidade (g) varia de acordo com a latitude e a altitude do local, mas durante 
fenômenos de curta duração, é tomado como constante e seu valor médio no nível do mar é: 

g=9,80665m/s² 

No entanto, como um bom arredondamento, podemos usar sem muita perda nos valores: 

g=10m/s² 

Lançamento Vertical  

Um arremesso de um corpo, com velocidade inicial na direção vertical, recebe o nome de 
Lançamento Vertical. 

Sua trajetória é retilínea e vertical, e, devido à gravidade, o movimento classifica-se com 
Uniformemente Variado. 

As funções que regem o lançamento vertical, portanto, são as mesmas do movimento 
uniformemente variado, revistas com o referencial vertical (h), onde antes era horizontal (S) e 
com aceleração da gravidade (g). 

 

 

Sendo que g é positivo ou negativo, dependendo da direção do movimento: 

Lançamento Vertical para Cima  

g é negativo. Como a gravidade aponta sempre para baixo, quando jogamos algo para cima, o 
movimento será acelerado negativamente, até parar em um ponto, o qual chamamos Altura 
Máxima. 
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Lançamento Vertical para Baixo 

g é positivo 

No lançamento vertical para baixo, tanto a gravidade como o deslocamento apontam para 
baixo. Logo, o movimento é acelerado positivamente. Recebe também o nome de queda livre. 

 

  

Exemplo 

Uma bola de futebol é chutada para cima com velocidade igual a 20m/s.  
(a) Calcule quanto tempo a bola vai demorar para retornar ao solo.  
(b) Qual a altura máxima atingida pela bola? Dado g=10m/s². 

 

Neste exemplo, o movimento é uma combinação de um lançamento vertical para cima + um 
lançamento vertical para baixo (que neste caso também pode ser chamado de queda livre). 
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Então, o mais indicado é calcularmos por partes: 

Movimento para cima: 

  

  

Movimento para baixo: 

  

Como não estamos considerando a resistência do ar, a velocidade final será igual à velocidade 
com que a bola foi lançada. 

  

Observamos, então, que nesta situação, onde a resistência do ar é desprezada, o tempo de 
subida é igual ao de decida. 

  

  

(b) 

Sabendo o tempo da subida e a velocidade de lançamento, podemos utilizar a função horária do 
deslocamento, ou então utilizar a Equação de Torricelli. 

  

(a) Lembre-se de que estamos considerando apenas a subida, então t=2s 
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ou 

  

  

Vetores  

Determinado por um segmento orientado AB, é o conjunto de todos os segmentos orientados 
equipolentes a AB.  

 

Se indicarmos com este conjunto, simbolicamente poderemos escrever: 

 
onde XY é um segmento qualquer do conjunto. 

O vetor determinado por AB é indicado por ou B - A ou . 

Um mesmo vetor é determinado por uma infinidade de segmentos orientados, chamados 
representantes desse vetor, os quais são todos equipolentes entre si. Assim, um segmento determina 
um conjunto que é o vetor, e qualquer um destes representantes determina o mesmo vetor. Usando 
um pouco mais nossa capacidade de abstração, se considerarmos todos os infinitos segmentos 
orientados de origem comum, estaremos caracterizando, através de representantes, a totalidade dos 
vetores do espaço. Ora, cada um destes segmentos é um representante de um só vetor. 
Consequentemente, todos os vetores se acham representados naquele conjunto que imaginamos. 
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As características de um vetor são as mesmas de qualquer um de seus representantes, isto 
é: o módulo, a direção e o sentido do vetor são o módulo, a direção e o sentido de qualquer 
um de seus representantes. 

O módulo de se indica por | | . 

  

Soma de vetores  

Se v=(a,b) e w=(c,d), definimos a soma de v e w, por:  

v + w = (a+c,b+d)  

  

Propriedades da Soma de vetores 

Diferença de vetores  

Se v=(a,b) e w=(c,d), definimos a diferença entre v e w, por:  

v - w = (a-c,b-d):  Produto de um número escalar por um vetor : Se v=(a,b) é um vetor e c é um 
número real, definimos a multiplicação de c por v como: c.v = (ca,cb) 
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Propriedades do produto de escalar por vetor  

Quaisquer que sejam k e c escalares, v e w vetores:  

 

  

Módulo de um vetor  

O módulo ou comprimento do vetor v=(a,b) é um número real não negativo, definido por: 

 

 
Vetor unitário  

Vetor unitário é o que tem o módulo igual a 1.  

Existem dois vetores unitários que formam a base canônica para o espaço R², que são dados 
por: 

i = (1,0) j = (0,1)  

Para construir um vetor unitário u que tenha a mesma direção e sentido que um outro vetor v, 
basta dividir o vetor v pelo seu módulo, isto é:  

 

 
Observação:  
Para construir um vetor u paralelo a um vetor v, basta tomar u=cv, onde c é um escalar não 
nulo. Nesse caso, u e v serão paralelos: 

Se c = 0, então u será o vetor nulo. 
Se 0 < c < 1, então u terá comprimento menor do que v. 
Se c > 1, então u terá comprimento maior do que v. 
Se c < 0, então u terá sentido oposto ao de v.  
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Decomposição de vetores em Vetores Unitários 

Para fazer cálculos de vetores em apenas um dos planos em que ele se apresenta, pode-se 
decompor este vetor em vetores unitários em cada um dos planos apresentados. 

Sendo simbolizados, por convenção, î como vetor unitário do plano x e como vetor 
unitário do plano y. Caso o problema a ser resolvido seja dado em três dimensões, o vetor 

utilizado para o plano z é o vetor unitário . 

 

Então, a projeção do vetor no eixo x do plano cartesiano será dado por , e sua 

projeção no eixo y do plano será: . Este vetor pode ser escrito como: 

=( , ), respeitando que sempre o primeiro componente entre parênteses é a 
projeção em x e o segundo é a projeção no eixo y. Caso apareça um terceiro componente, 
será o componente do eixo z. 

No caso onde o vetor não se encontra na origem, é possível redesenhá-lo, para que esteja 
na origem, ou então descontar a parte do plano onde o vetor não é projetado. 
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Produto escalar  

Dados os vetores u=(a,b) e v=(c,d) definimos o produto escalar entre os vetores u e v, como 
o número real obtido por:  

u.v = a.c + b.d  

  

Exemplos:  

O produto escalar entre u=(3,4) e v=(-2,5) é:  

u.v = 3.(-2) + 4.(5) = -6+20 = 14  

O produto escalar entre u=(1,7) e v=(2,-3) é:  

u.v = 1.(2) + 7.(-3) = 2-21 = -19  

  

Propriedades do produto escalar  

Quaisquer que sejam os vetores, u v e w e k escalar: 
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Ângulo entre dois vetores  

O produto escalar entre os vetores u e v pode ser escrito na forma:  

u.v = |u| |v| cos(x)  

onde x é o ângulo formado entre u e v. 

 

Através desta última definição de produto escalar, podemos obter o ângulo x entre dois 
vetores genéricos u e v, como, 

 

desde que nenhum deles seja nulo. 

 

Força e Movimento  
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Aristóteles 

As relações entre força e movimento sempre foram objeto de estudo desde a antiguidade. O 
filósofo Aristóteles, por exemplo, analisando estas relações, acreditava que um corpo só 
poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele. Se um Corpo 
estivesse em repouso e nenhuma força atuasse sobre ele, este corpo permaneceria em 
repouso. Quando uma força agisse sobre o corpo, ele se poria em movimento, mas, cessando a 
ação da força, o corpo voltaria ao repouso. 

 

As afirmações de Aristóteles podem parecer corretas à primeira vista, pois, em nossa 
experiência diária, vemos que os objetos, de um modo geral, só se encontram em movimento 
quando estão sendo puxados ou empurrados. Um livro empurrado sobre uma mesa, por 
exemplo, para imediatamente quando se deixa de empurrá-lo. 

Durante a idade média, o pensamento de Aristóteles foi harmonizado com a crença cristã e 
passou a receber o apoio da Igreja. Os problemas de sua física eram alvo de desenvolvimento 
teórico, mas sem nenhuma ruptura radical com suas ideias gerais. 

Galileu 

Utilizando uma metodologia de estudo diferente da de Aristóteles, na qual ele aliava a 
descrição matemática da natureza com experimentos científicos, Galileu pôde se afastar de 
diversas ideias relacionadas ao pensamento aristotélico. 

Capa de Duas Novas Ciências, obra de Galileu na qual ele contestou as ideias de Aristóteles sobre o movimento dos corpos. 

Estando uma esfera em repouso sobre uma superfície horizontal, Galileu observou que, 
empurrando-a com uma certa força, ela entrava em movimento. Entretanto a esfera 
continuava a se mover, percorrendo uma certa distância, mesmo depois que ele deixava  
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de empurrá-la. Assim, Galileu verificou que um corpo podia estar em movimento sem a ação 
de uma foça que o empurrasse. 

 

As figuras A, B e C configuram o aumento no deslocamento em função da diminuição do atrito. Quanto menor for o atrito, menor a 

resistência à continuidade do movimento, logo, maior será o espaço percorrido pelo corpo. 

Repetindo a Experiência, usando uma superfície horizontal mais lisa, ele observou que o 
corpo percorria uma distância maior após cessar a ação da força. Basenando-se em uma 
série de experiências semelhantes, Galileu concluiu que o corpo parava, após cessado o 
empurrão, em virtude da ação do atrito entre a superfície e o corpo, cujo o efeito seria 
sempre o de retardar o seu movimento. 

Assim, se fosse possível eliminar totalmente a ação do atrito, o corpo continuaria a se mover 
indefinidamente, sem nenhum retardamento, isto é, em movimento retilíneo uniforme. 

Inércia  

 

Imagine que você tomou uma nave espacial e saiu por ai passeando pelo cosmo. Numa 
região do espaço sem gravidade significativa, você sai da nave e fica lá, "flutuando" no 
espaço. 
Aí, "PLIM"! Aparece um caminhão na sua frente, parado em relação a você,e que, como não 
há gravidade no local, tambem está "flutuando". Imagine ainda que, da mesma forma, surge 
diante de você uma bicicleta. 
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Para você, que está no espaço, sem gravidade, longe de qualquer planeta, é mais fácil 
empurrar o caminhão, a motocicleta, ou tanto faz? 
À primeira vista, parece que tanto faz, mas isso não é verdade. Se fizessemos essa experiência, 
iriamos verificar que é mais “dificil” empurrar o caminhão. 
Isso quer dizer que se empurrarmos o caminhão e a bicicleta da mesma forma (utilizando a 
mesma força), haverá um efeito maior sobre a motocicleta do que sobre o caminhão. O 
caminhão, por ter mais massa, por ser uma quantidade maior de matéria do que a bicicleta, 
resiste mais à mudança de seu estado, no caso, o de repouso. A inércia do caminhão é maior 
do que a inércia da bicicleta. A massa é definida por Newton, como a medida da quantidade 
de matéria de um corpo, mas ele tambem definiu-a como medida da inércia de um corpo. Ou 
seja, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, maior é a sua esistência a mudanças de 
estado de movimento. 
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Agora, por outro lado, imagine que, em vez de empurrar a bicicleta e o caminhão, que 
estavam em repouso em relação a você, você quisesse detê-los. Você está parado fora da 
espaçonave, o caminhão e a bicicleta estão vindo com a mesma velocidade e na mesma 
direção. Qual dos dois seria mais dificil deter: o de maior ou o de menor massa? 

Seria o caminhão, o de maior massa. Então, o caminhão não só resiste mais do que a moto à 
ENTRAR em movimento, como tambem resiste mais a DETER-SE, uma vez em movimento. 

Isso sifnifica que o conceito de inércia é mais amplo. Não apenas os corpos em repouso 
resistem a mudança, mas tambem, os corpos já em movimento. Por definição, podemos 
entender a inércia da seguinte forma: 

"Inércia é a propriedade que a matéria tem de manter o seu estado, seja ele de movimento, 
ou seja ele de repouso." 

Fazendo um paralelo dentro dos casos exemplificados, podemos entender que quanto maior a 
massa de um corpo, maior será a sua inércia. Muito cuidado para não confundir "Inércia" com 
o "Princípio da Inércia", que é a primeira lei de Newton, tema do estudo a seguir. 
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Princípio da Inércia 

Quando pensamos no movimento de uma bicicleta, à primeira vista pode parecer que ela só 
se move enquanto há força, isto é, se o ciclista não pedalar, o conjunto ciclista-bicicleta vai 
diminuir sua velocidade até parar. Para tirar a bicicleta do seue stado de repouso, é 
necessária a ação de uma força externa aplicada nos pedais. Mas, uma vez em movimento, 
se forças contrárias não atuarem sobre a bicicleta, o movimento continua perpetuamente, 
mesmo que o ciclista não pedale. 

Peguemos um ponto material qualquer. Podemos dizer que este ponto material está em 
repouso, quando nao existem forças atuando sobre ele, ou quando as forças resultantes que 
atuam sobre ele tem soma vetorial igual a zero. 

 

"Todo corpo permanece em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em linha 
reta, a menos que alguma força haja sobre ele" 

Em outras palavras, considere um corpo sobre o qual não atue força resultante alguma, se o 
corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se o corpo está em movimento 
retilíneo, com velocidade constante, ele tende a permanecer em movimento retilineo 
uniforme e permanecerá assim, indefinidamente. 

A lei da inércia nos diz como se comporta um corpo na ausência de forças, o que na realidade 
é uma situação ideal, pois na prática nunca encontramos um corpo totalmente livre da ação 
de forças. Porém, podemos encontrar situações em que existem forças atuando em um 
corpo, mas combinadas de modo que o resultado final seja nulo. Desta forma, tudo se passa 
como se não houvesse força alguma atuando no corpo. 
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Vejamos alguns exemplos relacionados ao princípio da inércia: 

Imaginemos um ônibus que segue em uma rodovia a uma determinada velocidade e 
repentinamente ele seja freado pelo motorista. O que acontece com os passageiros? Eles 
subtamente serão lançados para a frente. Obedecendo ao princípio da inércia, o veículo 
parou, mas os passageiros tendem naturalmente a permanecer com a mesma velocidade do 
veículo. Dai a importancia do sinto de segurança. Diante de uma parada brusca, o cinto não 
permite que seu corpo seja jogado para frente. 

O trabalho resultante é obtido através da soma dos trabalhos de cada força aplicada ao 
corpo, ou pelo cálculo da força resultante no corpo. 

 

Força paralela ao deslocamento 

Quando a força é paralela ao deslocamento, ou seja, o vetor deslocamento e a força não 
formam ângulo entre si, calculamos o trabalho: 

 

Exemplo: 

Qual o trabalho realizado por um força aplicada a um corpo de massa 5kg e que causa um 
aceleração de 1,5m/s² e se desloca por uma distância de 100m? 

 

Força não-paralela ao deslocamento 

Sempre que a força não é paralela ao deslocamento, devemos decompor o vetor em suas 
componentes paralelas e perpendiculares: 

 



 

94 
 

 

Considerando a componente perpendicular da Força e a componente paralela da 
força. 

Ou seja: 

 

  

Quando o móvel se desloca na horizontal, apenas as forças paralelas ao deslocamento 
produzem trabalho. Logo: 

 

 

  

Exemplo: 

Uma força de intensidade 30N é aplicada a um bloco formando um ângulo de 60° com o vetor 
deslocamento, que tem valor absoluto igual a 3m. Qual o trabalho realizado por esta força? 
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Podemos considerar sempre este caso, onde aparece o cosseno do ângulo, já que quando a 
força é paralela ao deslocamento, seu ângulo é 0° e cos0°=1, isto pode ajudar a entender 
porque quando a força é contrária ao deslocamento o trabalho é negativo, já que: 

O cosseno de um ângulo entre 90° e 180° é negativo, sendo cos180°=-1 

Trabalho de uma força variável 

Para calcular o trabalho de uma força que varia devemos empregar técnicas de integração, 
que é uma técnica matemática estudada no nível superior, mas para simplificar este cálculo, 
podemos calcular este trabalho por meio do cálculo da área sob a curva no diagrama 

 

Calcular a área sob a curva é uma técnica válida para forças que não variam também. 

 

 

Trabalho da força Peso 

Para realizar o cálculo do trabalho da força peso, devemos considerar a trajetória como a 
altura entre o corpo e o ponto de origem, e a força a ser empregada, a força Peso. 

Então: 
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Potência 

Dois carros saem da praia em direção a serra (h=600m). Um dos carros realiza a viagem em 
1hora, o outro demora 2horas para chegar. Qual dos carros realizou maior trabalho? 

Nenhum dos dois. O Trabalho foi exatamente o mesmo. Entretanto, o carro que andou mais 
rápido desenvolveu uma Potência maior. 

A unidade de potência no SI é o watt (W). 

 

Além do watt, usa-se com frequência as unidades: 

1kW (1 quilowatt) = 1000W 

1MW (1 megawatt) = 1000000W = 1000kW 

1cv (1 cavalo-vapor) = 735W 

1HP (1 horse-power) = 746W 

  

Potência Média 

Definimos a partir daí potência média relacionando o Trabalho com o tempo gasto para realizá-
lo: 

 

  

Como sabemos que: 

 

Então: 
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Potência Instantânea 

Quando o tempo gasto for infinitamente pequeno teremos a potência instantânea, ou seja: 

 

Exemplo: 

Qual a potência média que um corpo desenvolve quando aplicada a ele uma força horizontal 
com intensidade igual a 12N, por um percurso de 30m, sendo que o tempo gasto para percorrê-
lo foi 10s? 

 

 

E a potência instantânea no momento em que o corpo atingir 2m/s? 

 

Energia Mecânica 

Energia é a capacidade de executar um trabalho. 

Energia mecânica é aquela que acontece devido ao movimento dos corpos ou armazenada nos 
sistemas físicos. 

Dentre as diversas energias conhecidas, as que veremos no estudo de dinâmica são: 

 Energia Cinética; 
 Energia Potencial Gravitacional; 
 Energia Potencial Elástica; 

Energia Cinética. 

É a energia ligada ao movimento dos corpos. Resulta da transferência de energia do sistema que 
põe o corpo em movimento. 
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Sua equação é dada por: 

 

Utilizando a equação de Torricelli e considerando o inicio do movimento sendo o repouso, 
teremos: 

 

Substituindo no cálculo do trabalho: 

 

  

A unidade de energia é a mesma do trabalho: o Joule (J) 

  

Teorema da Energia Cinética 

  

Considerando um corpo movendo-se em MRUV. 

 

O Teorema da Energia Cinética (TEC) diz que: 

"O trabalho da força resultante é medido pela variação da energia cinética." 
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Ou seja: 

 

 

Exemplo: 

Qual o trabalho realizado por um corpo de massa 10kg que inicia um percurso com 
velocidade 10m/s² até parar? 

 

 

Energia Potencial  

Energia Potencial é a energia que pode ser armazenada em um sistema físico e tem a 
capacidade de ser transformada em energia cinética. 

Conforme o corpo perde energia potencial ganha energia cinética ou vice-e-verso.  

Energia Potencial Gravitacional 

É a energia que corresponde ao trabalho que a força Peso realiza. 

É obtido quando consideramos o deslocamento de um corpo na vertical, tendo como 
origem o nível de referência (solo, chão de uma sala, ...). 

 

Enquanto o corpo cai vai ficando mais rápido, ou seja, ganha Energia Cinética, e como a 
altura diminui, perde Energia Potencial Gravitacional. 

Energia Potencial Elástica 

Corresponde ao trabalho que a força Elástica realiza. 
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Como a força elástica é uma força variável, seu trabalho é calculado através do cálculo da 
área do seu gráfico, cuja Lei de Hooke diz ser: 

 

Como a área de um triângulo é dada por: 

 

Então: 

 

Conservação de Energia Mecânica  

A energia mecânica de um corpo é igual a soma das energias potenciais e cinética dele. 

Então:  
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Qualquer movimento é realizado através de transformação de energia, por exemplo, 
quando você corre, transforma a energia química de seu corpo em energia cinética. O 
mesmo acontece para a conservação de energia mecânica. 

Podemos resolver vários problemas mecânicos conhecendo os princípios de conservação 
de energia. 

Por exemplo, uma pedra que é abandonada de um penhasco. Em um primeiro momento, 
antes de ser abandonada, a pedra tem energia cinética nula (já que não está em 
movimento) e energia potencial total. Quando a pedra chegar ao solo, sua energia 
cinética sera total, e a energia potencial nula (já que a altura será zero). 

Dizemos que a energia potencial se transformou, ou se converteu, em energia cinética. 

Quando não são consideradas as forças dissipativas (atrito, força de arraste, etc.) a 
energia mecânica é conservada, então: 

 

 

  

Para o caso de energia potencial gravitacional convertida em energia cinética, ou vice-
versa: 

 

  

Para o caso de energia potencial elástica convertida em energia cinética, ou vice-versa: 

 

  

Exemplos: 

1) Uma maçã presa em uma macieira a 3 m de altura se desprende. Com que velocidade 
ela chegará ao solo? 
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2) Um bloco de massa igual a 10kg se desloca com velocidade constante igual a 12m/s, ao 
encontrar uma mola de constante elástica igual a 2000N/m este diminui sua velocidade até 
parar, qual a compressão na mola neste momento? 

 

Impulso 

Como já vimos, para que um corpo entre em movimento, é necessário que haja um 
interação entre dois corpos. 

Se considerarmos o tempo que esta interação acontece, teremos o corpo sob ação de uma 
força constante, durante um intervalo de tempo muito pequeno, este será o impulso de um 
corpo sobre o outro: 

 



 

103 
 

 

As características do impulso são: 

 Módulo:  
 Direção: a mesma do vetor F. 
 Sentido: o mesmo do vetor F. 

A unidade utilizada para Impulso, no SI, é: N.s 

No gráfico de uma força constante, o valor do impulso é numericamente igual à área entre 
o intervalo de tempo de interação: 

 

A = F.Δt = I 

Quantidade de Movimento 

Se observarmos uma partida de bilhar, veremos que uma bolinha transfere seu movimento 
totalmente ou parcialmente para outra. 

A grandeza física que torna possível estudar estas transferências de movimento é a 

quantidade de movimento linear , também conhecido como quantidade de 
movimento ou momentum linear. 

A quantidade de movimento relaciona a massa de um corpo com sua velocidade: 

 

Como características da quantidade de movimento temos: 

 Módulo:  
 Direção: a mesma da velocidade. 
 Sentido: a mesma da velocidade. 
 Unidade no SI: kg.m/s. 

Exemplo: 

Qual a quantidade de movimento de um corpo de massa 2kg a uma velocidade de 1m/s? 
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Teorema do Impulso 

Considerando a 2ª Lei de Newton: 

 

E utilizando-a no intervalo do tempo de interação: 

 

mas sabemos que: , logo: 

 

Como vimos: 

 

então: 

 

"O impulso de uma força, devido à sua aplicação em certo intervalo de tempo, é igual a 
variação da quantidade de movimento do corpo ocorrida neste mesmo intervalo de tempo. 

Exemplo: 

Quanto tempo deve agir uma força de intensidade 100N sobre um corpo de massa igual a 
20kg, para que sua velocidade passe de 5m/s para 15m/s? 
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Conservação da Quantidade de Movimento  

Assim como a energia mecânica, a quantidade de movimento também é mantida quando não 
há forças dissipativas, ou seja, o sistema é conservativo, fechado ou mecanicamente isolado. 

Um sistema é conservativo se: 

 

  

Então, se o sistema é conservativo temos: 

 

Como a massa de um corpo, ou mesmo de um sistema, dificilmente varia, o que sofre 
alteração é a velocidade deles. 

  

Exemplo: 

Um corpo de massa 4kg, se desloca com velocidade constante igual a 10m/s. Um outro corpo 
de massa 5kg é lançado com velocidade constante de 20m/s em direção ao outro bloco. 
Quando os dois se chocarem ficarão presos por um velcro colocado em suas extremidades. 
Qual será a velocidade que os corpos unidos terão? 
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Condições de equilíbrio de um corpo rígido  

  

Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, além de não se mover, este corpo não pode 
girar. Por isso precisa satisfazer duas condições: 

1. O resultante das forças aplicadas sobre seu centro de massa deve ser nulo (não se 
move ou se move com velocidade constante). 

2. O resultante dos Momentos da Força aplicadas ao corpo deve ser nulo (não gira ou gira 
com velocidade angular constante). 

Tendo as duas condições satisfeitas qualquer corpo pode ficar em equilíbrio, como esta 
caneta: 

  

 

  

Exemplo: 

(1) Em um circo, um acrobata de 65kg se encontra em um trampolim uniforme de 1,2m, a 
massa do trampolim é 10kg. A distância entre a base e o acrobata é 1m. Um outro integrante 
do circo puxa uma corda presa à outra extremidade do trampolim, que está a 10cm da base. 
Qual a força que ele tem de fazer para que o sistema esteja em equilíbrio. 
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Como o trampolim é uniforme, seu centro de massa é exatamente no seu meio, ou seja, a 
0,6m. Então, considerando cada força: 

 

Pela segunda condição de equilíbrio: 
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Hidrostática 

  

Até agora estudamos o comportamento dos planos e corpos em um meio onde há ar ou 
vácuo, ou seja, o meio não interfere no comportamento. 

Mas e se aplicarmos uma força em um corpo que se encontra sobre a água ou outro fluido 
qualquer? 

Sabemos que o efeito será diferente. Se estudarmos as propriedades de um líquido em 
equilíbrio estático, estas propriedades podem ser estendidas aos demais fluidos. 

Chamamos hidrostática a ciência que estuda os líquidos em equilíbrio estático. 

Fluido 

Fluido é uma substância que tem a capacidade de escoar. Quando um fluido é submetido a 
uma força tangencial, deforma-se de modo contínuo, ou seja, quando colocado em um 
recipiente qualquer, o fluido adquire o seu formato. 

Podemos considerar como fluidos líquidos e gases. 

Particularmente, ao falarmos em fluidos líquidos, devemos falar em sua viscosidade, que é a 
atrito existente entre suas moléculas durante um movimento. Quanto menor a viscosidade, 
mais fácil o escoamento do fluido. 

Pressão : Ao observarmos uma tesoura, vemos que o lado onde ela corta, a lâmina, é mais 
fina que o restante da tesoura. Também sabemos que quanto mais fino for o que chamamos 
o "fio da tesoura", melhor esta irá cortar. 

Isso acontece, pois ao aplicarmos uma força, provocamos uma pressão diretamente 
proporcional a esta força e inversamente proporcional a área da aplicação. 

No caso da tesoura, quanto menor for o "fio da tesoura" mais intensa será a pressão de uma 
força nela aplicada. 

A unidade de pressão no SI é o Pascal (Pa), que é o nome adotado para N/m². 

Matematicamente, a pressão média é igual ao quociente da resultante das forças 
perpendiculares à superfície de aplicação e a área desta superfície. 
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Sendo: 

p= Pressão (Pa) 

F=Força (N) 

A=Área (m²) 

  

Exemplo: 

Uma força de intensidade 30N é aplicada perpendicularmente à superfície de um bloco de 
área 0,3m², qual a pressão exercida por esta força? 

 

 

Densidade  

Quando comparamos dois corpos formados por materiais diferentes, mas com um mesmo 
volume, quando dizemos que um deles é mais pesado que o outro, na verdade estamos nos 
referindo a sua densidade. A afirmação correta seria que um corpo é mais denso que o outro.  

A unidade de densidade no SI é kg/m³. 

A densidade é a grandeza que relaciona a massa de um corpo ao seu volume. 

 

Onde: 

d=Densidade (kg/m³) 

m=Massa (kg) 

V=Volume (m³) 
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Exemplo: 

Qual a massa de um corpo de volume 1m³, se este corpo é feito de ferro?  

Dado: densidade do ferro=7,85g/cm³ 

Convertendo a densidade para o SI: 

 

 

 

Pressão hidrostática 

Da mesma forma como os corpos sólidos, os fluidos também exercem pressão sobre outros, 
devido ao seu peso. Para obtermos esta pressão, consideremos um recipiente contendo um 
líquido de densidade d que ocupa o recipiente até uma altura h, em um local do planeta onde a 
aceleração da gravidade é g. A Força exercida sobre a área de contato é o peso do líquido. 

 

 

como:  

a massa do líquido é:  

 

mas , logo: 
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Ou seja, a pressão hidrostática não depende do formato do recipiente, apenas da 
densidade do fluido, da altura do ponto onde a pressão é exercida e da aceleração da 
gravidade.  

Pressão atmosférica  

Atmosfera é uma camada de gases que envolve toda a superfície da Terra. 

Aproximadamente todo o ar presente na Terra está abaixo de 18000 metros de altitude. 
Como o ar é formado por moléculas que tem massa, o ar também tem massa e por 
consequência peso.  

A pressão que o peso do ar exerce sobre a superfície da Terra é chamada Pressão 
Atmosférica, e seu valor depende da altitude do local onde é medida. 

Quanto maior a altitude menor a pressão atmosférica e vice-versa. 

Empuxo  

Ao entrarmos em uma piscina, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora 
dela. 

Isto acontece devido a uma força vertical para cima exercida pela água a qual chamamos 

Empuxo, e a representamos por . 

O Empuxo representa a força resultante exercida pelo fluido sobre um corpo. Como tem 
sentido oposto à força Peso, causa o efeito de leveza no caso da piscina. 

A unidade de medida do Empuxo no SI é o Newton (N). 
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Princípio de Arquimedes 

Foi o filósofo, matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego Arquimedes 
(287a.C. - 212a.C.) quem descobriu como calcular o empuxo.  

Arquimedes descobriu que todo o corpo imerso em um fluido em equilíbrio, dentro de um 
campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido oposto à este 
campo, aplicada pelo fluido, cuja intensidade é igual a intensidade do Peso do fluido que é 
ocupado pelo corpo. 

Assim: 

 

onde: 

=Empuxo (N) 

=Densidade do fluido (kg/m³) 

=Volume do fluido deslocado (m³) 

g=Aceleração da gravidade (m/s²) 

  

Exemplo: 

Em um recipiente há um líquido de densidade 2,56g/cm³. Dentro do líquido encontra-se 
um corpo de volume 1000cm³, que está totalmente imerso. Qual o empuxo sofrido por 
este corpo? Dado g=10m/s² 
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Saiba mais... 
O valor do empuxo não depende da densidade do corpo que é imerso no fluido, mas 
podemos usá-la para saber se o corpo flutua, afunda ou permanece em equilíbrio com o 
fluido: 

Se: 

 densidade do corpo > densidade do fluido: o corpo afunda 
 densidade do corpo = densidade do fluido: o corpo fica em equilíbrio com o fluido 
 densidade do corpo < densidade do fluido: o corpo flutua na superfície do fluido 

 

  

Peso aparente   

Conhecendo o princípio de Arquimedes podemos estabelecer o conceito de peso aparente, 
que é o responsável, no exemplo dado da piscina, por nos sentirmos mais leves ao submergir. 

Peso aparente é o peso efetivo, ou seja,aquele que realmente sentimos. No caso de um 
fluido: 

 

 

Força gravitacional 

Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja 
constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo 
em suas proximidades. A partir daí criou a Lei da Gravitação Universal. 

  

Lei da Gravitação Universal de Newton: 

"Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional 
ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade." 
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Onde: 

F=Força de atração gravitacional entre os dois corpos 

G=Constante de gravitação universal  

 

M e m = massa dos corpos 

d=distância entre os centros de gravidade dos corpos. 

  

Nas proximidades da Terra a aceleração da gravidade varia, mas em toda a Litosfera (camada 
em que há vida) esta pode ser considerada constante, seus valores para algumas altitudes 
determinadas são: 

Altitude 
(km) 

Aceleração da Gravidade (m/s²) Exemplo de altitude 

0 9,83 nível do mar 

8,8 9,80 cume do Monte Everest 

36,6 9,71 
maior altura atingida por 
balão tripulado 

400 8,70 órbita de um ônibus espacial 

35700 0,225 satélite de comunicação 

INTRODUÇÃO A FISICA MODERNA 

A história da física moderna começou no momento em que o espectro da radiação térmica 
passou a ser analisado através do estudo da radiação emitida por corpos negros.  
 
Quem primeiro estudou a emissão e absorção do calor, chegando à conclusão sobre  
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corpos negros, foi o físico alemão Robert Kirchhoff. Depois dos estudos sobre esse 
espectro (o corpo negro), sua utilização foi muito importante para o início da física 
moderna. Em razão da facilidade de se construir esse espectro, todos os estudos sobre a 
radiação térmica passaram a ser feitos a partir do corpo negro.  

 
Baseado nos gráficos gerados a partir da emissão da radiação dos corpos negros, o 
também físico alemão, Max Planck buscou chegar a uma equação matemática capaz de 
explicar o fenômeno causado pela intensidade de radiação emitida pelo corpo negro, tudo 
isso porque a radiação emitida pelo corpo negro produzia gráficos bem definidos, mas até 
então inexplicáveis aos olhos da física clássica.  
 
O estudo dos gráficos para se chegar a uma equação matemática era sempre feito da 
seguinte forma: os físicos partiam dos princípios da física clássica para tentar chegar aos 
precisos gráficos.  
 
Planck resolveu inverter a ordem, partindo dos gráficos gerados para uma possível 
equação. Quando conseguiu o feito, Planck foi buscar uma justificativa para a descoberta, 
afinal alguma teoria precisava comprovar o que ele havia desvendado. A teoria de 
entropia e a probabilidade de Boltzmann foram a chave para a abertura do conhecimento, 
em que era possível analisar uma equação matemática e entendê-la teoricamente.  
 
Entre todas essas descobertas, Planck trazia também à tona uma nova constante, que em 
sua homenagem foi chamada de Constante de Planck. Ela é representada pela letra h e 
tem o valor de:  

 
h = 6,63.10-34 J.s  

 
Segundo Max Planck, a energia só existe na natureza em quantidades “discretas”, o que 
ele chamou de quanta de ação.  
 
É interessante relacionar todo este estudo ao nosso cotidiano. Muitas vezes nos 
perguntamos: “E o que essa física moderna tem a ver comigo?”.  
 
Na verdade, tudo. Toda essa tecnologia que temos hoje partiu desses princípios. Veja:  
 
• Ondas de rádio  
• Luz infravermelha  
• Ondas de Raios X  
• Luz visível  
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Tudo isso é exemplo de consequências geradas pelo estudo do espectro da radiação  do 
corpo negro.  
 
Aparelhos como o computador e todos os outros dispositivos eletrônicos da conhecida 
high-tech existem em razão da física moderna.  
 
Vemos então que nosso mundo moderno depende diretamente de todos os estudos 
começados desde os primórdios da humanidade e continuados por personalidades como 
Max Karl Ernest Ludwing Planck (1858-1947), o pai da física quântica.  

 

Escalas Termométricas 

Para que seja possível medir a temperatura de um corpo, foi desenvolvido um aparelho 
chamado termômetro. 

O termômetro mais comum é o de mercúrio, que consiste em um vidro graduado com um 
bulbo de paredes finas que é ligado a um tubo muito fino, chamado tubo capilar. 

Quando a temperatura do termômetro aumenta, as moléculas de mercúrio aumentam sua 
agitação fazendo com que este se dilate, preenchendo o tubo capilar. Para cada altura 
atingida pelo mercúrio está associada uma temperatura. 

A escala de cada termômetro corresponde a este valor de altura atingida. 

Escala Celsius: É a escala usada no Brasil e na maior parte dos países, oficializada em 1742 
pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius (1701-1744). Esta escala tem como pontos de 
referência a temperatura de congelamento da água sob pressão normal (0 °C) e a 
temperatura de ebulição da água sob pressão normal (100 °C). 

Escala Fahrenheit: Outra escala bastante utilizada, principalmente nos países de língua 
inglesa, criada em 1708 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), tendo 
como referência a temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônia (0 °F) e a 
temperatura do corpo humano (100 °F).  

Em comparação com a escala Celsius: 

0 °C = 32 °F 

100 °C = 212 °F 
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Escala Kelvin 

Também conhecida como escala absoluta, foi verificada pelo físico inglês William 
Thompson (1824-1907), também conhecido como Lorde Kelvin. Esta escala tem como 
referência a temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula (0 K) e é 
calculada apartir da escala Celsius.  

Por convenção, não se usa "grau" para esta escala, ou seja 0 K, lê-se zero kelvin e não 
zero grau kelvin. Em comparação com a escala Celsius: 

-273 °C = 0 K 

0 °C = 273 K 

100 °C = 373 K 

Conversões entre escalas 

Para que seja possível expressar temperaturas dadas em uma certa escala para outra 
qualquer deve-se estabelecer uma convenção geométrica de semelhança. 

Por exemplo, convertendo uma temperatura qualquer dada em escala Fahrenheit para 
escala Celsius: 

 

Pelo princípio de semelhança geométrica: 
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Exemplo: 

Qual a temperatura correspondente em escala Celsius para a temperatura 100 °F? 

 

  

Da mesma forma, pode-se estabelecer uma conversão Celsius-Fahrenheit: 
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 E para escala Kelvin: 

 

  

Algumas temperaturas: 

 
Escala Celsius 
(°C) 

Escala 
Fahrenheit 
(°F) 

Escala Kelvin 
(K) 

Ar liquefeito -39 -38,2 243 

Maior Temperatura na 
superfície da Terra 

58 136 331 

Menor Tempertura na 
superfície da Terra 

-89 -128 184 

Ponto de combustão da 
madeira 

250 482 523 

Ponto de combustão do papel 184 363 257 

Ponto de fusão do chumbo 327 620 600 

Ponto de fusão do ferro 1535 2795 1808 

Ponto do gelo 0 32 273,15 

Ponto de solidificação do 
mercúrio 

-39 -38,2 234 

Ponto do vapor 100 212 373,15 

Temperatura na chama do 660 1220 933 
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gás natural 

Temperatura na superfície do 
Sol 

5530 10000 5800 

Zero absoluto -273,15 -459,67 0 

 
 
CALORIMETRIA  

Calor 

Quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, podemos observar 
que a temperatura do corpo "mais quente" diminui, e a do corpo "mais frio" aumenta, até o 
momento em que ambos os corpos apresentem temperatura igual. Esta reação é causada 
pela passagem de energia térmica do corpo "mais quente" para o corpo "mais frio", a 
transferência de energia é o que chamamos calor. 

Calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. 

A unidade mais utilizada para o calor é caloria (cal), embora sua unidade no SI seja o joule (J). 
Uma caloria equivale a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um 
grama de água pura, sob pressão normal, de 14,5 °C para 15,5 °C. 

A relação entre a caloria e o joule é dada por: 

1 cal = 4,186J 

Partindo daí, podem-se fazer conversões entre as unidades usando regra de três simples. 

Como 1 caloria é uma unidade pequena, utilizamos muito o seu múltiplo, a quilocaloria. 

1 kcal = 10³cal 

  

Calor sensível 

É denominado calor sensível, a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração 
da temperatura de um corpo. 

Este fenômeno é regido pela lei física conhecida como Equação Fundamental da Calorimetria, 
que diz que a quantidade de calor sensível (Q) é igual ao produto de sua massa, da variação 
da temperatura e de uma constante de proporcionalidade dependente da natureza de cada 
corpo denominada calor específico. 
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Assim: 

 

Onde: 

Q = quantidade de calor sensível (cal ou J). 

c = calor específico da substância que constitui o corpo (cal/g°C ou J/kg°C). 

m = massa do corpo (g ou kg). 

Δθ = variação de temperatura (°C). 

  

É interessante conhecer alguns valores de calores específicos: 

Substância c (cal/g°C) 

Alumínio 0,219 

Água 1,000 

Álcool 0,590 

Cobre 0,093 

Chumbo 0,031 

Estanho 0,055 

Ferro 0,119 

Gelo 0,550 

Mercúrio 0,033 

Ouro 0,031 

Prata 0,056 

Vapor d'água 0,480 

Zinco 0,093 

Quando: 

Q>0: o corpo ganha calor. 

Q<0: o corpo perde calor. 
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Exemplo: 

Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2kg de 
20°C para 200 °C? Dado: calor específico do ferro = 0,119cal/g°C. 

2 kg = 2000 g 

 

Calor latente 

Nem toda a troca de calor existente na natureza se detém a modificar a temperatura dos 
corpos. Em alguns casos há mudança de estado físico destes corpos. Neste caso, chamamos a 
quantidade de calor calculada de calor latente. 

A quantidade de calor latente (Q) é igual ao produto da massa do corpo (m) e de uma 
constante de proporcionalidade (L). 

Assim: 

 

A constante de proporcionalidade é chamada calor latente de mudança de fase e se refere a 
quantidade de calor que 1 g da substância calculada necessita para mudar de uma fase para 
outra. 

Além de depender da natureza da substância, este valor numérico depende de cada 
mudança de estado físico. 

Por exemplo, para a água:  

Calor latente de fusão 
 

80cal/g 

Calor latente de vaporização 
 

540cal/g 

Calor latente de solidificação 
 

-80cal/g 

Calor latente de condensação 
 

-540cal/g 
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Quando: 

Q>0: o corpo funde ou vaporiza. 

Q<0: o corpo solidifica ou condensa. 

  

Exemplo: 

Qual a quantidade de calor necessária para que um litro de água vaporize? Dado: densidade da 
água=1g/cm³ e calor latente de vaporização da água = 540 cal/g. 

 

Assim: 

 

  

Curva de aquecimento 

Ao estudarmos os valores de calor latente, observamos que estes não dependem da variação de 
temperatura. Assim podemos elaborar um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor 
absorvida. Chamamos este gráfico de Curva de Aquecimento: 
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Trocas de calor 

Para que o estudo de trocas de calor seja realizado com maior precisão, este é realizado 
dentro de um aparelho chamado calorímetro, que consiste em um recipiente fechado incapaz 
de trocar calor com o ambiente e com seu interior. 

Dentro de um calorímetro, os corpos colocados trocam calor até atingir o equilíbrio térmico. 
Como os corpos não trocam calor com o calorímetro e nem com o meio em que se 
encontram, toda a energia térmica passa de um corpo ao outro. 

Como, ao absorver calor Q>0 e ao transmitir calor Q<0, a soma de todas as energias térmicas 
é nula, ou seja: 

ΣQ=0  

(lê-se que somatório de todas as quantidades de calor é igual a zero) 

 

Sendo que as quantidades de calor podem ser tanto sensível como latente. 

  

Exemplo: 

Qual a temperatura de equilíbrio entre uma bloco de alumínio de 200g à 20°C mergulhado 
em um litro de água à 80°C? Dados calor específico: água=1cal/g°C e alumínio = 0,219cal/g°C. 



 

125 
 

 

 

Capacidade térmica  

É a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura 
varie uma unidade.  

Então, pode-se expressar esta relação por: 

 

Sua unidade usual é cal/°C. 

  

A capacidade térmica de 1g de água é de 1cal/°C já que seu calor específico é 1cal/g.°C. 

Transmissão de Calor 

Em certas situações, mesmo não havendo o contato físico entre os corpos, é possível sentir 
que algo está mais quente. Como quando chega-se perto do fogo de uma lareira. Assim, 
concluímos que de alguma forma o calor emana desses corpos "mais quentes" podendo se 
propagar de diversas maneiras. 

Como já vimos anteriormente, o fluxo de calor acontece no sentido da maior para a menor 
temperatura. 

Este trânsito de energia térmica pode acontecer pelas seguintes maneiras: condução, 
convecção e irradiação 
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Para que um corpo seja aquecido, normalmente, usa-se uma fonte térmica de potência 
constante, ou seja, uma fonte capaz de fornecer uma quantidade de calor por unidade 
de tempo. 

Definimos fluxo de calor (Φ) que a fonte fornece de maneira constante como o 
quociente entre a quantidade de calor (Q) e o intervalo de tempo de exposição (Δt): 

 

Sendo a unidade adotada para fluxo de calor, no sistema internacional, o Watt (W), que 
corresponde a Joule por segundo, embora também sejam muito usada a unidade 
caloria/segundo (cal/s) e seus múltiplos: caloria/minuto (cal/min) e 
quilocaloria/segundo (kcal/s). 

Exemplo: 

Uma fonte de potência constante igual a 100W é utilizada para aumentar a temperatura 
100g de mercúrio 30°C. Sendo o calor específico do mercúrio 0,033cal/g.°C e 
1cal=4,186J, quanto tempo a fonte demora para realizar este aquecimento? 

 

Aplicando a equação do fluxo de calor: 
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Condução Térmica 

É a situação em que o calor se propaga através de um "condutor". Ou seja, apesar de não 
estar em contato direto com a fonte de calor um corpo pode ser modificar sua energia térmica 
se houver condução de calor por outro corpo, ou por outra parte do mesmo corpo. 

Por exemplo, enquanto cozinha-se algo, se deixarmos uma colher encostada na panela, que 
está sobre o fogo, depois de um tempo ela esquentará também.  

Este fenômeno acontece, pois, ao aquecermos a panela, suas moléculas começam a agitar-se 
mais, como a panela está em contato com a colher, as moléculas em agitação maior provocam 
uma agitação nas moléculas da colher, causando aumento de sua energia térmica, logo, o 
aquecimento dela. 

Também é por este motivo que, apesar de apenas a parte inferior da panela estar diretamente 
em contato com o fogo, sua parte superior também esquenta. 

  

Convecção Térmica 

A convecção consiste no movimento dos fluidos, e é o princípio fundamental da compreensão 
do vento, por exemplo.  

O ar que está nas planícies é aquecido pelo sol e pelo solo, assim ficando mais leve e subindo. 
Então as massas de ar que estão nas montanhas, e que está mais frio que o das planícies, 
toma o lugar vago pelo ar aquecido, e a massa aquecida se desloca até os lugares mais altos, 
onde resfriam. Estes movimentos causam, entre outros fenômenos naturais, o vento. 

Formalmente, convecção é o fenômeno no qual o calor se propaga por meio do movimento de 
massas fluidas de densidades diferentes. 

 Irradiação Térmica 

É a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, 
pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Imagine um forno microondas. 
Este aparelho aquece os alimentos sem haver contato com eles, e ao contrário do forno à gás, 
não é necessário que ele aqueça o ar. Enquanto o alimento é aquecido há uma emissão de 
microondas que fazem sua energia térmica aumentar, aumentando a temperatura. 
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O corpo que emite a energia radiante é chamado emissor ou radiador e o corpo que recebe, 
o receptor. 

Óptica geométrica  

É um ramo da óptica que é baseado principalmente na noção de um feixe de luz . Esta 
abordagem simples permite a construção das imagens geométricas que dão o seu nome. 

Princípios Fundamentais 

Os princípios em que se baseia a Óptica Geométrica são três: 

 Propagação Retilínea da Luz: Em um meio homogêneo, transparente e isotrópico, a 
luz se propaga em linha reta. Cada uma dessas "retas de luz" é chamada de raio de 
luz. 

O princípio da propagação retilínea da luz pode ser verificado no fato de que, por exemplo, 
um objeto quadrado projeta sobre uma superfície plana, uma sombra também quadrada. 

 Independência dos Raios de Luz: Quando dois raios de luz se cruzam, um não 
interfere na trajetória do outro, cada um se comportando como se o outro não 
existisse. 

O princípio da independência pode ser observado, por exemplo, em peças de teatro no 
momento que holofotes específicos iluminam determinados atores no palco. Mesmo que os 
atores troquem suas posições no palco e os feixes de luz sejam obrigados a se cruzar, ainda 
assim os atores serão iluminados da mesma forma, até mesmo, por luzes de cores 
diferentes. 

 Reversibilidade dos Raios de Luz: Se revertermos o sentido de propagação de um 
raio de luz ele continua a percorrer a mesma trajetória, em sentido contrário. 

O terceiro princípio pode ser verificado por exemplo na situação em que um motorista de 
táxi e seu passageiro, este último no banco de trás, conversam, um olhando para o outro 
através do espelho central retrovisor. 

Óptica Geométrica 

Do ponto de vista físico, óptica geométrica é uma abordagem alternativa para a óptica 
ondulatória (muitas vezes chamado de óptica física ) e óptica quântica. Tendo sido 
desenvolvida desde os tempos antigos. A óptica ondulatória foi demonstrada no século XIX 
e a óptica quântica surgiu apenas no século XX. 
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Estudo da refração da luz por uma lente esférica, por Robert Grosseteste, c. 1250. 

Maxwell mostrou que a luz pode ser modelada por um campo electromagnético que se 
propaga numa direção perpendicular a si mesmo. Quando este campo tem uma 
determinada frequência a onda associada a ele pode ser caracterizada pelo seu 
comprimento de onda dependente e, além disso, no ambiente no qual se espalha. Neste 
caso, no visível, a cor percebida pelo cérebro através do olho é a manifestação da 
frequência e não o comprimento de onda da onda chamada monocromática. A difração, a 
interferência ou a polarização necessitam da natureza ondulatória da luz. 

Mas muitos fenômenos podem ser compreendidos considerando o sentido de propagação 
da energia da onda, o raio de luz. A óptica geométrica continua sendo a ferramenta mais 
flexível e eficazes no de tratamento dióptrico e cata dióptrico. Ela permite explicar a 
formação de imagens produzidas por estes sistemas. 

Reflexão de Luz 

No modelo ondulatório (escalar ou vetorial) de uma onda de luz, há uma variação periódica 
do campo electromagnético que se move ao longo do espaço. Pode acompanhar o 
movimento da onda com a de uma onda de superfície, sobre a qual o campo magnético tem 
um valor constante. No caso de uma onda que se essas superfícies são propagadas na 
direção perpendicular a si: esta direção é a direção dos raios, os quais são normais às 
frentes de onda (mais precisamente, os raios de luz são a direção propagação da energia, 
que é também a direção de propagação da onda eletromagnética em um meio homogêneo 
e isotrópico). 

Da seguinte forma: 

 Um raio de luz é um objeto teórico: não tem existência física. Ele serve como um 
modelo de base a todos feixes de luz, representado por um conjunto de raios de luz. 

 Se a frente de onda é um plano (onda plana), todos os raios são paralelos uns aos 
outros: fala-se de feixe paralelo. 

 Se a frente de onda é um pedaço de uma esfera (onda esférica), todos os raios estão 
se movendo em direção a um ponto, ou parecem vir de um ponto: não há um feixe 
que converge para um ponto ou diverge. 

 De modo mais geral, quando a superfície da onda é côncava ou convexa, o feixe é 
convergente ou divergente. Um feixe convergente estará em uma área do  
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 espaço determinado pela zona de convergência. Quando um feixe convergente é 

divergente. Se considerarmos um feixe de propagação na direção oposta (veja o 
princípio da reversibilidade da luz), as áreas de convergência e divergência são 
invertidos. 

A velocidade da luz no vácuo é denotada por e seu valor é (fixado por decreto em 
1983). Num suporte material, a velocidade ondulatória da luz é menor do que no vácuo. 

Define-se o índice do meio pela quantidade onde é a velocidade da luz no meio. A 

velocidade da luz é sempre menor do que a da sua propagação em vácuo, é maior que 
1. 

Algumas observações sobre gráficos 

Raios que estão surgindo para localizar uma imagem nem sempre correspondem aos que 
realmente atravessam o sistema estudado, logo a importância da marcação dos feixes 
"tratados", todos os raios de passagem, na verdade, para determinar as dimensões físicas 
dos seus componentes para indicar as regiões do espaço em que a imagem final possa ser 
observada. 

Definições e leis fundamentais da óptica geométrica 

Óptica Geométrica é o estudo de como a luz se propaga, considerando apenas o caminho do 
feixe. Óptica geométrica é baseada em duas leis fundamentais: 

Independência dos raios de luz: os raios de luz se cruzam e não há mudança em suas 
trajetórias 

 Propagação retilínea da luz: em um meio transparente, homogêneo e isotrópico a 
luz viaja em linha reta: a média dos raios são linhas retas. 

 Princípio da reversibilidade da luz: se a luz segue qualquer caminho a partir do ponto 
A para o ponto B (incluindo um sistema óptico), então a luz pode seguir exatamente 
o caminho inverso de B para A. Em outras palavras: variam os sentidos, mas não as 
direções. 

É chamado de superfície dioptria ou interface a superfície que separa dois meios 
transparentes. Os raios permanecem retos em um meio homogêneo e isotrópico e são 
geralmente desviados ao cruzar uma interface ou para se encontrar com uma superfície 
refletora. A mudança de direção na interface é descrita pela Lei de Snell. 

Lei de Snell Descartes 

Consideramos que um feixe se propague num meio homogêneo e isotrópico de índice de 

refracção incida sobre uma interface (dioptria ou superfície refletora). O plano  
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de incidência é o plano que contém o raio incidente normal à superfície no ponto de 
incidência. O ângulo de incidência é o ângulo formado pelo raio e a incidência normal à 
superfície. 

 
Índice de refração n2 > n1 

Se o raio de luz incide sobre uma superfície refletora é desviado. O raio reflectido permanece 
dentro do plano de incidência e a direção da propagação é tal que o ângulo de reflexão é igual 
ao ângulo de incidência. Este fenômeno é conhecido desde o trabalho de Ptolomeu, Alhazen e 
Kepler, assim como o desvio a partir do cruzamento da interface. 

Quando o feixe de luz incide sobre uma superfície no meio em que se propaga (impacto 

médio) de outro suporte, o índice de refracção dá origem, no segundo meio, a um raio , é 
o raio refratado. Snell e Descartes mostraram, independentemente, que no caso em que 
ambos os meios de comunicação são homogêneos e isotrópico, a refração não desvia o raio 
luminoso. 

Na interface: 

1. Os raios de luz refletidos estão no plano de incidência, tal que o ângulo de reflexão é 
igual ao ângulo de incidência. 

2. Os raios de luz transmitidos estão no plano de incidência, e tal que o ângulo de 
refracção está relacionada com o ângulo de incidência com a fórmula. 

Onde é o índice do meio de incidência, do meio de refracção, é o ângulo de 

incidência e o ângulo de refracção. Além disso, o índice geralmente depende do 
comprimento de onda da luz incidente e, em seguida, leva à refração da dispersão de  
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luz policromática. O feixe refletido (ou refratada) do raio incidente estão localizadas em 
ambos os lados da normal. 

Nota 1: Os dois fenômenos, reflexão e refração, podem obviamente ser explicados no âmbito 
da óptica física. 

Nota 2: Existe um ângulo limite de incidência, . Esta noção de ângulo limite é 
principalmente envolvida no fenômeno da fibra óptica. 

Noção de imagem 

 
Imagem dada por um espelho plano 

Quando enxergamos um objeto é porque os raios emitidos por ele, coletados pelo nosso 
cristalino formam a imagem na nossa retina. Se ao invés de observar os raios emitidos 
diretamente pelo objeto, coletarmos os raios (provenientes do objeto, mas refletidos no 
espelho, segundo a lei de reflexão), teremos a sensação de que eles vêm de uma posição que 
está atrás do espelho. Este fenômeno é chamado de formação de imagem, e é uma 
propriedade única dos espelhos planos (para qualquer posição do objeto). A imagem formada 
por espelhos planos está sempre no interior do espelho (imagem virtual), situado à mesma 
distância de sua superfície que o objeto. 

No caso dos raios refratados, a formação de imagem não é perfeita pois a posição da imagem 
dependerá dos raios coletados ou do ponto de observação. Neste caso a imagem é chamada 
de pseudo-imagem. Pode haver formação perfeita de imagem, para algumas geometrias 
particulares de superfícies de espelho e para objetos situados em determinadas posições. 
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Instrumentos ópticos 

 A lupa 

 
Uma lupa comum 

A lupa é um instrumento óptico de refração simples: consiste numa única lente. A sua 
utilização é baseada na possibilidade de obtenção de uma imagem do mesmo sentido que o 
objecto (mesmo sentido e virtual) de objetos menores, então, visto de um ângulo maior do 
que seria a olho nu. Isto requer que o objecto está situado a uma distância entre a lente e a 
distância focal . 

 A câmera 

O princípio da câmera também é muito simples: uma única lente (na verdade, uma 
combinação inteligente e complexa - muitas vezes secreta - de várias lentes reais), o que dá 
ao objeto uma imagem real capturada em uma tela. Neste caso, a imagem é geralmente 
menor do que o objecto. A única peculiaridade deste instrumento e que requer um receptor 
sensível à luz para gravar a imagem. Este receptor pode ser um filme, contendo sais de 
prata sensíveis (processo chamado químico foto de prata) ou uma célula fotossensível (CCD) 
(processo físico denominado foto digital). 

 O telescópio 

Este é um sistema afocal consistente de uma lente de grande diâmetro e uma distância focal 
(objetiva) responsável por recolher a luz das estrelas, seguido por uma lente de distância 
focal curta (ocular) utilizando lupa para olhar para a imagem intermédia. Nota: O telescópio 
dá uma imagem invertida. Por conseguinte, é muito apropriado para a observação de 
objetos terrestres. Nós usamos o telescópio chamado "terrestre" ou telescópio de Galileu, 
que usa uma lente divergente como os olhos: assim, a imagem final é certo. 

Princípio do microscópio. Imagem objeto,imagem intermediária e imagem final 

O princípio do microscópio óptico é para obter uma imagem aumentada de um objeto real, 
de tamanho pequeno, localizado a uma distância finita, através de uma lente de distância 
focal muito curta, chamada de objetiva, e observados com o auxílio de uma lente de 
aumento (na verdade um potente ocular) esta imagem ampliada: Este  
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instrumento, portanto, usa duas lentes (no objectivo e no ocular, duas lentes convergentes. 
São combinações complexas de lentes simples). 

Física - Óptica da Visão  

Na Física, o estudo do comportamento dos raios luminosos em relação ao globo ocular é 

conhecido como óptica da visão. Para entender a óptica da visão será necessário estudar, 

anteriormente, a estrutura do olho humano. 

 

Nossos olhos são constituídos de vários meios transparentes que levam os raios luminosos 

até a retina (onde formam-se as imagens). 

 

 

 

Na óptica da visão é importante entender a função das partes mais importantes na formação 

de imagens no globo ocular. Vamos ver estas partes e suas funções: 

 

O cristalino funciona como uma lente convergente biconvexa. 

 

A pupila funciona como um diafragma, controlando a quantidade de luz que penetra no olho. 

 

Os músculos ciliares alteram a distância focal do cristalino, comprimindo-o. 
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A retina é a parte do olho sensível à luz. É nesta região que se formam as imagens. 

 

Para que o olho consiga formar uma imagem com nitidez, um objeto é focalizado variando-se a forma 

do cristalino. Essa variação da distância focal do cristalino é feita pelos músculos ciliares, através de uma 

maior ou menor compressão destes sobre o cristalino. Esse processo é chamado de acomodação visual. 

 

O sistema óptico do globo ocular forma uma imagem real e invertida no fundo do olho, mais 

precisamente na retina. Como esta região é sensível à luz, as informações luminosas são transformadas 

em sinais elétricos que escoam pelo nervo óptico até o centro da visão (região do cérebro). O cérebro 

trata de decodificar estes sinais elétricos e nos mostrar a imagem do objeto focalizado. 

 

Nos próximos textos sobre óptica da visão, vamos estudar: Formação de imagem, acomodação visão, 

problemas de visão, Hipermetropia, Miopia e Lentes corretoras. 

Radiação Térmica 

O calor é energia em trânsito. Essa energia é transportada por meio de ondas eletromagnéticas na 
frequência do infravermelho. Na transmissão de calor por radiação, esse fato é mais evidente. 

Todos os corpos emitem radiação, basta terem uma temperatura. A única diferença entre luz e calor é a 
freqüência da radiação. As radiações de calor (infravermelhas) estão entre as freqüências de 1011Hz a 
4.1014Hz, as radiações luminosas estão no curto intervalo de 4.1014Hz a 8.1014Hz. 

Todos os corpos emitem infravermelho. Quando um corpo absorve mais do que emite, ele se aquece. 

É graças à radiação que há vida na Terra, pois é por radiação que o calor do Sol chega a Terra. 

As garrafas térmicas um funcionamento bastante interessante. As paredes da garrafa térmica são 
duplas e prateadas. As paredes duplas são separadas por praticamente um vácuo, de tal forma que as 
trocas de calor por condução ou convecção, são minimizadas, pois elas precisam de um meio material 
para ocorrer. Já as paredes prateadas minimizam as trocas de calor por radiação, fazendo assim com 
que o liquido dentro da garrafa não perca nem receba calor. 

 

Espectro eletromagnético 

O espectro ou espetro eletromagnético é o intervalo completo de todas as possíveis 
frequências da radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético se estende 
desde as ondas de baixa frequência, ondas de rádio, até as de maior frequência como 
as da radiação gama. 

Durante muito tempo, a luz era a única parte conhecida do espectro eletromagnético. 
Os gregos antigos tinham a noção de que a luz viajava a forma de linhas retas, 
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chegando a estudar algumas de suas propriedades, que fazem parte do que 
atualmente denominamos óptica geométrica. Foi somente nos séculos XVI e XVII que o 
estudo da luz passou a gerar teorias conflitantes quanto a sua natureza. 

A primeira descoberta de ondas eletromagnéticas além da luz ocorreu em 1800, 
quando William Herschel descobriu a radiação infravermelha.[1] Em seu experimento, 
Herschel direcionou a luz solar através de um prisma, decompondo-a, e então mediu a 
temperatura de cada cor. Ele descobriu que a temperatura aumentava do violeta para 
o vermelho, e que a temperatura mais alta se encontrava logo após o vermelho, numa 
região em que nenhuma luz solar era visível. 

No ano seguinte, Johann Wilhelm Ritter realizou estudos na outra ponta do espectro 
visível e percebeu a existência do que ele chamou de "raios químicos" (raios de luz 
invisíveis que provocavam reações químicas), que se comportavam de forma 
semelhante aos raios de luz violeta visíveis, mas que estavam além deles no espectro. 
O termo "raios químicos" foi posteriormente renomeado radiação ultravioleta. 
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A radiação eletromagnética foi pela primeira vez relacionada com o eletromagnetismo em 1845, 
quando Michael Faraday percebeu que a direção de polarização da luz que passava por um 
material transparente respondia a um campo magnético. Esse fenômeno foi mais tarde 
denominado Efeito Faraday. Durante a década de 1860, James Maxwell mostrou que, a partir 
das equações de Maxwell, era possível encontrar uma equação de onda para descrever a 
propagação do campo elétrico e outra para o campo magnético. Analisando a velocidade dessas 
ondas do ponto de vista teórico, Maxwell descobriu que elas deviam viajar à velocidade da luz, 
o que o levou a inferir que a própria luz deveria ser uma onda eletromagnética. 

As equações também previam um número infinito de frequências para as ondas 
eletromagnéticas, todas elas viajando à velocidade da luz. Esse foi o primeiro indício da 
existência que um espectro eletromagnético completo. 

A previsão de ondas de Maxwell previa também ondas de frequências muito baixas, quando 
comparadas ao infravermelho. Na tentativa de provar as equações de Maxwell e detectar essas 
radiações de baixa frequência, em 1886 o físico Heinrich Hertz construiu um aparelho para gerar 
e detectar o que hoje chamamos de ondas de rádio. Hertz encontrou as ondas e foi capaz de 
inferir, medindo seu comprimento e frequência, que elas viajavam à velocidade da luz. Hertz 
também demonstrou que a nova radiação poderia ser refletida e refratada, da mesma forma 
que a luz. 
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Em 1895 Wilhelm Röntgen percebeu um novo tipo de radiação emitida durante um 
experimento com um tubo com vácuo sujeito à alta voltagem. Ele chamou essa radiação de 
raios-X e descobriu que eles eram capazes de atravessar partes do corpo humano mas eram 
refletidos ou parados por materiais densos, como os ossos, e passaram a ser amplamente 
usados na medicina. 

A última porção do espectro eletromagnético foi completado com a descoberta dos raios gama. 
Em 1900 Paul Villard estava estudando as emissões radiativas do radium quando ele identificou 
um novo tipo de radiação que ele primeiramente pensou se tratar de partículas semelhantes às 
conhecidas partículas alfa e beta, mas com a propriedade de serem bem mais penetrantes que 
ambas. 

Entretanto, em 1910 o físico William Henry Bragg demonstrou que os raios gama eram uma 
radiação eletromagnética, e não partícula, e em 1914, Ernest Rutherford (que havia nomeado a 
radiação de raios gamas em 1903 quando percebeu que eles eram fundamentalmente 
diferentes de partículas alfa e beta) e Edward Andrade mediram seus comprimentos de onda e 
descobriram que os raios gama eram semelhantes ao raio-x, porém com comprimentos menor 
e maior frequência. 

Efeito fotoelétrico 

O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando 
exposto a uma radiação eletromagnética (como a luz) de frequência suficientemente alta, que 
depende do material, como por exemplo a radiação ultravioleta. Ele pode ser observado 
quando a luz incide numa placa de metal, arrancando elétrons da placa. Os elétrons ejetados 
são denominados fotoelétrons.[1] Observado pela primeira vez por A. E. Becquerel em 1839 e 
confirmado por Heinrich Hertz em 1887,[2] o fenômeno é também conhecido por "efeito 
Hertz",[3][4] não sendo porém este termo de uso comum. 

De acordo com o modelo ondulatório da luz, as expectativas eram: 

Qualquer superfície metálica deveria ejetar elétrons quando excitada com uma radiação 
eletromagnética, de qualquer frequência, desde que essa radiação demorasse um tempo 
suficiente para o átomo armazenar energia e liberar, posteriormente, esse elétron; Os elétrons 
que giram à volta do núcleo atômico são aí mantidos por forças de atração. Se a estes for 
fornecida energia suficiente, eles abandonarão as suas órbitas. O efeito fotoelétrico implica 
que, normalmente sobre metais, se faça incidir um feixe de radiação com energia superior à 
energia de remoção dos elétrons do metal, provocando a sua saída das órbitas: sem energia 
cinética (se a energia da radiação for igual à energia de remoção) ou com energia cinética, se a 
energia da radiação exceder a energia de remoção do elétrons. 

Para testar essas ideias, os cientistas montaram um experimento 

A grande dúvida que se tinha a respeito do efeito fotoelétrico era que quando se aumentava a 
intensidade da luz, ao contrário do esperado, a luz não arrancava os 
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elétrons do metal com maior energia cinética. O que acontecia era que uma maior 
quantidade de elétrons era ejetado 

Por exemplo, a luz vermelha de baixa frequência estimula os elétrons para fora de uma peça 
de metal. Na visão clássica, a luz é uma onda contínua cuja energia está espalhada sobre a 
onda. Todavia, quando a luz fica mais intensa, mais elétrons são ejetados, contradizendo, 
assim a visão da física clássica que sugere que os mesmos deveriam se mover mais rápido 
(energia cinética) do que as ondas. 

Quando a luz incidente é de cor azul, essa mudança resulta em elétrons muito mais rápidos. 
A razão é que a luz pode se comportar não apenas como ondas contínuas, mas também 
como feixes discretos de energia chamados de fótons. Um fóton azul, por exemplo, contém 
mais energia do que um fóton vermelho. Assim, o fóton azul age essencialmente como uma 
"bola de bilhar" com mais energia, desta forma transmitindo maior movimento a um elétron. 
Esta interpretação corpuscular da luz também explica por que a maior intensidade aumenta 
o número de elétrons ejetados - com mais fótons colidindo no metal, mais elétrons têm 
probabilidade de serem atingidos. 

Aumentar a intensidade de radiação que provoca o efeito fotoelétrico não aumenta a 
velocidade dos fotoelétrons, mas aumenta o número de fotoelétrons. Para se aumentar a 
velocidade dos fotoelétrons, é necessário excitar a placa com radiações de frequências 
maiores e, portanto, energias mais elevadas.[1] 

A explicação satisfatória para esse efeito foi dada em 1905, por Albert Einstein, e em 1921 
deu ao cientista alemão o prêmio Nobel de FísicaParte superior do formulário 
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Aplicação prática da Física Moderna 
 

 

A interpretação dos fenômenos físicos estimula o desenvolvimento de tecnologias, que 

proporcionam melhoria de vida à sociedade. Atualmente não conseguimos imaginarmos 

como seria viver sem o uso de um computador, de um celular, do controle remoto, de um 

laser e seu uso na medicina. Da revolução que o desenvolvimento das fibras óticas, 

influenciou na massificação das telecomunicações tudo isso graças a pesquisa de vários 

profissionais na busca de respostas à questões seculares, como o questionamento de nossa 

existência e nosso destino. 

Base e aplicações da Física Moderna 

A Física Moderna ancorada pela demonstração de Max Plank que a radiação 

eletromagnética é emitida por um corpo, em pacotes chamados de quanta, e pela teoria da 

relatividade proporcionou não só à ciência mas a várias áreas do conhecimento uma nova 

visão do mundo, enfatizando a interligação e interdependência dos fenômenos naturais, 

favorecendo a construção de uma sociedade melhor. 

A aplicação prática das pesquisas físicas, implicam na aproximação de pessoas, no melhor 

controle do mundo em que vivemos, permitindo que possamos evitar alguns desastre 

naturais, que poderiam abreviar a vida no mundo. 

Assim, apresentamos a seguir algumas aplicações práticas que baseiam-se nos princípios da 

física moderna. 

1 - Fóton Emissor 

A tecnologia de tratamento de cristais, permitiu à indústria eletroeletrônica, um 

desenvolvimento ímpar. As propriedades dos cristais, permitem que se possa armazenar, 

ampliar, direcionar, captar, emitir sinais que nos levaram a construção de fita cassete, 

antena parabólica, televisor, computador, monitores de cristal líquido, são exemplos de sua 

aplicação prática. 

2 - Estimulante do TIMO 

Um aparelho que tem as mesmas características de um fóton emissor, mas tem a 

possibilidade de criar múltiplos remédios. Por exemplo, ele pode criar um pente com 

informações de pele fetal, de elastina, colágeno, músculo. Permitindo que o corpo humano 

absorva as vitaminas que precisar, sem dor e sem substâncias e sem efeitos colaterais. 
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magnéticos aplicados. Hoje utiliza-se esse material também na nova área da física 

denominada de eletrônica de spin, ou spintrônica. 

O comportamento desses materiais obedece às leis da mecânica quântica. Por exemplo, 

cada bit de um computador clássico só pode ter dois valores (0 ou 1) mutuamente 

excludentes. Entretanto na mecânica quântica, cada bit pode adquirir também os dois 

valores ao mesmo tempo (0 e 1). Essa propriedade é chamada de superposição dos estados 

quânticos, já demonstrada em laboratório, representando um grande avanço na velocidade 

de processamento, pois todas as sequencias de bits possíveis em um computador poderiam 

ser manipuladas simultaneamente. 

9 – LASER 

Trata-se de um amplificador ótico capaz de gerar um feixe de luz intenso, direcionado e com 

uma frequência bem definida. Composto por um meio ativo, onde a luz é gerada e 

amplificada, inserida entre dois espelhos paralelos, um dos espelhos reflete quase 

totalmente a luz nele incidente. O segundo é semitransparente deixando passar uma fração 

do feixe incidente. A luz gerada é refletida várias vezes pelos dois espelhos, ficando assim 

confinada na cavidade ótica, possibilitando a amplificação da luz. 

O laser tem aplicações nas telecomunicações, medicina, metrologia. 

10 - Tomografia por emissão de Pósitrons (PET) 
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