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Complexo  

Golgiense 

Descrito em 1898 por Camilo Golgi. 
 

Conjunto de sacos membranosos 
(sacos lameliformes), achatados e 
empilhados, de onde brotam 
vesículas. 

 

 

 



Ocorrência e localização do Complexo Golgiense 

 

Presente na maioria das células eucarióticas (exceção: hemácias e 
espermatozóides) 

 

Célula Animal 

Célula Vegetal 

Dispersos no citoplasma  Próximo ao núcleo 



Localização do Complexo de Golgi  - Célula animal 

Microscopia de Contraste 
de Fase 

 

Entre RE e a membrana plasmática  Próximo ao núcleo 





 Principais Funções do Complexo de Golgi 

a) Secreção Celular 

 

b) Formação dos lisossomos 

 

c) Formação do acrossomo do espermatozóide 

 

d) Formação da lamela média em células vegetais 

 

e) Síntese de Carboidratos 



 Secreção Celular 

Ex.: Célula secretora de Proteína 



Retículo 
endoplasmático 

Granuloso 

Complexo 
Golgiense 

Vesículas de 
Secreção 

 Secreção Celular 

resumo 

Transforma 

Empacota 

Concentra  

Transporta 

Substâncias 

que serão 

secretadas 

Complexo 

Golgiense 



• No complexo golgiense são 

formadas as vesículas de secreção. 

 

• Secreção de enzimas digestivas 

levam à formação de vesículas 

(lisossomos). 

 

• Enzimas são formadas no 

citoplasma e trasnferidas para o 

complexo golgiense e empacotadas 

em vesículas (LISOSSOMOS). 

 

 Formação dos Lisossomos 



• Acrossomo = região anterior do 

espermatozóide que contem 

enzimas. 

 

 

 

• É resultante da fusão de 

vesículas de secreção 

 

 

 Formação do Acrossomo do Espermatozóide 

Formadas no 

R.E.G. 

Formadas no 

R.E.G. 





• Lamela média: primeira 

membrana que separa 

duas células recém-

originadas na divisão 

celular. 

 

• O complexo Golgiense 

participa produzindo 

materiais que se 

acumulam em vesículas 

(fragmoplastos).  

 

 Formação da Lamela Média em Células Vegetais 



• No complexo golgiense são formados alguns tipos de 

carboidratos, a partir de unidades básicas de glicose. 

 

– Hemicelulose (participa da composição da parede celular) 

 

– Pectina (Lamela média) 

 

– Mucopolissacarídeos (muco que recobre o estômago)  

 

Síntese de Carboidratos 



Lisossomos 

 

•  São vesículas revestidas por 
membrana lipoproteicas com 
grande diversidade de enzimas 
em seu interior. 
 

• Têm função de realizar a 
digestão intracelular (heterofagia 
e autofagia). 
 

• São formadas a partir do 
complexo golgiense.  

 



TRASPORTE 

EM 

QUANTIDADE 

ENDOCITOSE 

EXOCITOSE 

FAGOCITOSE 

PINOCITOSE 

CLASMOCITOSE 

GRANDES 

MOLÉCULAS 

ENGLOBAMENTO 

ELIMINAÇÃO RESÍDUOS 

LÍQUIDOS 

SÓLIDOS 



Canal de 

pinocitose 

Partícula líquida 

pinossomo 

PINOCITOSE:  É O ENGLOBAMENTO DE PARTÍCULAS LÍQUIDAS PELA CÉLULA 

A PARTÍCULA ENGLOBADA SERÁ, POSTERIORMENTE, DIGERIDA PELOS LISOSSOMOS 

Englobamento de Partículas 



Partícula sólida 

FAGOCITOSE:  É O ENGLOBAMENTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PELA CÉLULA 

A PARTÍCULA ENGLOBADA SERÁ, POSTERIORMENTE, DIGERIDA PELOS LISOSSOMOS 

Fagossomo 

Lisossomos 

Pseudópodes 

Englobamento de Partículas 



RESÍDUOS 

Vacúolo resídual 

CLASMOCITOSE:  É A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DA DIGESTÃO CELULAR 



Lisossomos - Tipos de digestão intracelular 

1. Heterofagia: material a ser digerido pelos 

lisossomos é proveniente do meio externo, 

por fagocitose e/ou pinocitose. 

 

2. Autofagia: material a ser digerido provém do 

meio celular, podendo até ser algumas 

organelas celulares velhas (a digestão dessas 

organelas produz nutrientes para o 

citoplasma).  

 



Heterofagia 

1) Fagocitose (englobamento de partículas sólidas); 

2) Formação do fagossomo (bolsas membranosas); 

3) Formação do vacúolo digestivo (fagossomo + 

lisossomos primários); 

4) Formação do vacúolo residual (restos do 

processo digestivo); 

5) Clasmocitose: eliminação do conteúdo para o 

meio extracelular.  

 

 





Autofagia 

1) Lisossomo primário engloba o orgânulo 

(que é proveniente da própria célula), 

formando o vacúolo autofágico; 

2) Formação do vacúolo residual (restos do 

processo digestivo); 

3) Clasmocitose: eliminação do conteúdo 

para o meio extracelular 

 



 



Morte Celular  

• APOPTOSE: morte celular programada. 

Ex.: Cauda do girino. 

 

• AUTÓLISE: ocorre em algumas doenças. 

Se dá quando os lisossomos rompem-se e 

liberam suas enzimas digestivas, 

digerindo assim a célula inteira.  

 Ex.: Necrose. 

 



Tarefa 

• Caderno de Atividades: 

– Pág. 209 a 210 

 

• Livro de Citologia: 

– Ler cap. 05 – pág. 70 a 77 

– Resolver série BRANCA 


