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flagelo mais importante é o do espermatozoide. 

• Junção oclusiva: impede a entrada de microrganismos entre as células, bloqueia a entrada no meio das células 

principalmente de vírus e bactérias e isola as duas células que estão a se unir 

• Desmossomos: tem função de adesão, une uma célula à outra. 

• Junção comunicante: serve para permitir troca de substâncias entre uma célula e outra, principalmente de 

aminoácidos e água. 

• Interdigitações: uma pequena especialização, que também possui função de aderir células. 

 

QUAIS AS FUNÇÕES DA MEMBRANA PLASMÁTICA? 
A membrana plasmática tem três funções principais: revestimento, proteção e permeabilidade seletiva, sendo esta 

última sua função mais comum. O modelo de estrutura da membrana plasmática aceito atualmente foi proposto em 

1972 e denomina-se modelo do mosaico fluido. 

 

Ela recebeu este nome devido sua capacidade de selecionar quais são as substâncias que vão entrar e sair da célula, 

através do mecanismo de permeabilidade seletiva. 

A membrana plasmática é extremamente fina e só é capaz de ser enxergada através de microscópio eletrônico. Por ser 

tão fina assim, outras estruturas a recobrem, atribuindo-lhe uma proteção extra, que são a parede celular e glicocálice, 

o qual possui função primordial de proteção. 

 

Nos animais, o glicocálice também terá função de reconhecimento celular, sendo, por exemplo, de grande importância 

em transplantes. Assim, quanto mais parecido for o glicocálice de uma pessoa com o de outra, mais fácil a 

compatibilidade da doação. 

 

A parede celular não se encontra presente em células animais, apenas em células vegetais e algas (sendo composta por 

celulose), fungos (sendo composta por quitina, um carboidrato polissacarídeo) e bactérias (tendo em sua composição 

glicose, açúcares e proteínas). 

 

TRANSPORTE ATRAVÉS DE MEMBRANA 
Sabemos que a membrana plasmática é responsável, entre outras funções, por controlar todas as substâncias que 

entram e saem da célula. Em virtude dessa capacidade, dizemos que a membrana apresenta permeabilidade seletiva. 

Essa seleção é importante porque garante a entrada de oxigênio e nutrientes na célula, além de garantir a eliminação 

dos produtos do metabolismo celular. 

 

Tipos de transporte 

Podemos classificar o transporte através da 

membrana analisando-se o gasto de energia que 

uma célula apresenta ao transportar uma 

substância. Aquele transporte em que não há 

gasto de energia é chamado de passivo, e aquele 

que apresenta gasto de energia é chamado 

de ativo. 
 
Transporte Passivo 

• Difusão simples: as partículas movem-

se de um local mais concentrado 

(hipertônico) para outro menos 

concentrado (hipotônico). Dizemos, 

nesse caso, que o movimento acontece a 

favor do gradiente de concentração. A 

substância atravessa a membrana através 

da própria membrana ou através de canais. Entre as substâncias que podem ser transportadas desse modo, 

podemos citar o oxigênio e o gás carbônico. 

 

• Difusão facilitada: uma substância é 

transportada por meio da participação de 

proteínas presentes na membrana. Essas 

proteínas são conhecidas como proteínas 

carregadoras e facilitam o movimento 

espontâneo das moléculas sem que haja 

https://www.estudopratico.com.br/celula-vegetal/
https://escolakids.uol.com.br/membrana-plasmatica.htm
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nenhum gasto de energia pela célula. Substâncias como aminoácidos e açúcares podem ser transportadas dessa 

forma para o interior da célula. 

 

• Osmose: é um tipo especial de difusão e, nesse caso, a substância que se difunde pela célula é a água. Nas 

células, a água difunde-se do meio menos concentrado para o mais concentrado. Se uma célula é colocada, por 

exemplo, em um meio em que a concentração de soluto (substância dissolvida) é muito maior que a do interior 

da célula, a tendência da célula é perder água por osmose. Se o contrário ocorre, a célula enche-se de água. 

 

 
 
Transporte Ativo 

Nesse tipo de transporte, ocorre um gasto de energia, a qual é fornecida para a célula pelo processo de respiração 

celular. Diferentemente dos outros processos, uma substância corre contra o gradiente de concentração. Como 

substâncias que podem ser transportadas dessa forma, destacam-se os íons sódio e potássio, que garantem o impulso 

nervoso. 

 

https://escolakids.uol.com.br/osmose.htm
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