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Introdução
Cada célula é uma nação com as suas leis, as suas populações de moléculas e a 
sua economia próprias. Cada célula, como cada nação, começa na fronteira, a 
membrana plasmática. Só a manutenção de um controlo de fronteira mais ou 
menos apertado pode permitir a sobrevivência da célula, como da nação, 
impedindo a entrada de visitantes e mercadorias indesejados e facilitando, ou 
memo promovendo, as trocas que favorecem a economia.
As nações têm de aceitar regras que, não sendo por vezes aparentemente do seu 
interesse directo, lhes permitem uma integração no conjunto que acaba por lhes 
ser benéfica. Assim também as células de um organismo se adaptam umas às 
outras e, através da membrana, recebem verdadeiras “embaixadas” provenientes 
de outras células, cuja função pode ir da imposição de restrições até ao auxílio, 
passando pelo simples reconhecimento.
Como as fronteiras das nações, a fronteira da célula pode não ser 100% eficaz: 
“contrabandistas”, como as toxinas, ou mesmo “exércitos inimigos”, como os 
agentes patogénicos, conseguem, por vezes, atravessá-las.
Quando as nações deixam de acatar as regras entre si estabelecidas, criam-se 
situações que põem em causa o equilíbrio das relações internacionais. As células 
cancerosas são células que se modificaram e, entre outras coisas, “fecharam as 
fronteiras” tornando-se surdas às informações que lhes são exteriores, 
quebrando o padrão de comportamento desejável para a harmonia do conjunto. 
Passam assim, a pôr acima desta, os seus “interesses egoístas”, gerando-se 
situações de “corrida aos recursos” que acabam por levar à destruição de todo o 
sistema que é o organismo e, por acréscimo, de si próprias.

(Guadalupe, 1996)

O texto em cima apresentado é elucidativo quanto à importância da membrana plasmática para a 
célula. A funcionalidade da membrana - condição essencial para a sobrevivência da célula e 
consequentemente do organismo, é garantida pela sua estrutura e composição. Desta forma, conhecer 
quais os elementos que fazem parte da membrana, bem como se organizam, é fundamental para perceber 
as propriedades desta e por “arrasto”, as implicações para a célula.   

Mas qual é a estrutura da membrana Plasmática?

 Quais os seus constituintes?

 Será que existe apenas um modelo, ou pelo contrário, existem vários modelos?

 Como e porquê evoluíram os modelos explicativos da Membrana Plasmática?
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Desde finais do século XIX que numerosos investigadores têm vindo a propor modelos para a 
estrutura e composição química da Membrana Plasmática.

Os primeiros dados que sugeriram a composição da Membrana Plasmática, foram obtidos por 
Overton em 1895 e eram de natureza funcional. Este cientista estudou as taxas de penetração de mais de 
500 compostos químicos em células animais e vegetais, chegando às seguintes conclusões:

a) Apresentavam diferentes permeabilidades.

b) Compostos solúveis em lípidos apresentam taxas de 
difusão superiores.

c) As estruturas membranares eram destruídas quando sobre 
elas se fazia actuar solventes lipídicos.

Fig. 1 - Relação entre a taxa de difusão e o grau de solubilidade 
em lípidos

Questões:

- Mencione uma hipótese explicativa para as diferentes permeabilidades. 

- Infira porque seria que os compostos solúveis em lípidos apresentam taxas de difusão superior.

- Preveja porque é que as membranas eram destruídas por solventes lipídicos. 
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Overton: “ A membrana plasmática está impregnada de Lípidos”

   “ Nem todos os compostos têm a mesma solubilidade em lípidos.

               “Compostos solúveis em lípidos apresentam uma maior solubilidade.”

               “Os solventes lipídicos destoem os compostos lipídicos.”

Dos lípidos presentes na membrana os fosfolípidos são aqueles que estão presentes em maior 
quantidade, existindo também lípidos associados a outras substâncias orgânicas, bem como colesterol.

Fig.2 – Constituição dos fosfolípidos

Novos dados foram surgindo, complementando a informação ainda escassa acerca da membrana 
plasmática. Em 1897, Langmuir conseguiu isolar os lípidos da membrana e dispô-los numa espécie de 
tina – Tina de Langmuir.

Ao ter dissolvido os lípidos num solvente altamente volátil e posteriormente ter colocado de uma forma 
cuidadosa, várias gotas numa superfície aquosa, constatou que estes se dispunham de uma forma 
característica:

- A parte polar das moléculas dos fosfolípidos dispunham-se junto à fase aquosa.

- A parte apolar das moléculas fosfolipídicas ocupavam uma posição perpendicular relativamente 
à superfície aquosa.

- Os lípidos encontravam-se encostados uns aos outros, formando uma camada única.
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Langmuir: “ Propôs um modelo em que a Membrana Plasmática seria constituída por uma camada 
monomolecular de lípidos.” 

Fig. 3 – Camada monomolecular obtida por Langmuir

Em 1925, dois investigadores Gorter e Grendel, realizaram vários estudos no sentido de 
compreenderem um pouco mais acerca dos constituintes e sua organização. Com esse intuito, 
procederam à execução da experiência que a seguir se descreve:
  

1. Quantidades perfeitamente medidas de eritrócitos foram lavadas com acetona, que foi depois 
evaporada, deixando os lípidos como resíduo

2. Os resíduos lipídicos, foram posteriormente redissolvidos com benzeno e colocados na tina de 
Langmuir.

3. Estimaram a área superficial ocupada por um eritrócito e multiplicaram pelo número total de 
eritrócitos anteriormente calculado. (Passo 1).

4. Mediram posteriormente a área superficial ocupada pela camada monomolecular lipídica, 
“estendida” na tina Langmuir.

5. Procederam por fim, à divisão do valor encontrado no ponto 4 pelo encontrado no ponto 3, 
chegando a valores compreendidos entre 1,8 e 2,2. 

“ há a necessidade de se ter dois folhetos lipídicos, de forma a dar resposta às evidências de G. e G.”

Curiosidade:
Na execução da sua experiência, Gorter e Grendel, consideraram um conjunto de pressupostos, 

respectivamente:

1. Que todos os lípidos dos eritrócitos estariam presentes na membrana, o que na realidade se 
verifica.

2. Que aquando da execução da experiência, teriam retirado todos os lípidos presentes na 
membrana, o que mais tarde se veio a verificar que não tinha ocorrido, somente 70 a 80 % dos 
lípidos foram retirados.

3. Que estimaram bem a valor calculado para a área superficial eritrocitária, o que na realidade 
também não ocorreu, tendo sido subestimada.

Na realidade, estes dois últimos factos como que se anularam mutuamente, possibilitando obter 
um valor correcto.

A disposição em bicamada foi posteriormente confirmada, através de experiências em que se 
dispunham os fosfolípidos em água e se “esperava” para ver como que reagiriam.
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Cole em 1932, ao estudar as membranas de ouriços-do-mar, constatou que estas apresentavam 
valores de tensão superficial, iguais ou próximas de 0,8 dines/cm2. Este valor é demasiado baixo se as 
membranas forem unicamente constituídas por lípidos 
– 10 a 20 dines/cm2. 

Com base nestes resultados, Danielli e Harvey
propuseram um modelo no qual para além de lípidos 
existiam também proteínas, estando estas colocadas na 
porção externa da membrana, sendo dessa forma 
responsáveis pela descida da tensão superficial.

Fig. 5 – Modelo membranar de D. e Harvey

Posteriormente Danielli e Davson constataram que a 
existência de proteínas em apenas um dos lados da membrana, 
levaria a uma instabilidade tal, que resultaria na desagregação da 
mesma. Propuseram um modelo no qual tiveram em conta este 
facto, colocando proteínas do lado externo da membrana, bem como 
no lado interno.

Fig. 6 – Modelo membranar de D.D.

Em cerca de 1950, Davson e Danielli reformulam 
o seu modelo. Este facto resulta da constatação de 
que certas substâncias polares essenciais à célula, 
não ultrapassariam a membrana.

Fig. 7 – Modelo membranar de D. D. alterado

O advento do microscópio electrónico permitiu novas informações acerca da membrana. A sua 
visualização foi uma condição essencial para o esclarecimento de certos aspectos. Uma das primeiras 
pessoas a estudar (ao microscópio electrónico) as membranas plasmáticas, foi Robertson. Realizou uma 
actividade no sentido da sua fácil visualização. Para isso impregnou a membrana de tetróxido de ósmio. 
Este produto tem uma grande afinidade pelos grupos polares das proteínas e lípidos e pouca ou nenhuma 
afinidade pelos grupos apolares. 

 O Resultado final é o que se apresentado na 
figura.

Em que medida é que este dado apoia o modelo de 
Davson e Danielli?

Fig. 8 – Membrana vista ao
 Microscópio electrónico
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“O resultado obtido por Robertson complementa o modelo de Davson e Danielli”

Robertson efectuou observações em membranas que não só a membrana plasmática. Observou 
membranas celulares, respectivamente de organitos e em todas obteve o padrão trilaminar. Este dado fê-
lo pensar que a membrana possuía um padrão idêntico, embora com diferentes composições. 

Este facto determinou a proposta de um modelo de membrana único, que considera que apesar 
das diferenças, todas as membranas apresentam a mesma estrutura.

Contudo as experiências não ficaram por aqui, investigadores como Singer, Wallach e Zaller, 
constataram:

Grande parte das proteínas presentes na membrana possuem uma parte hidrofóbica.
Por criofractura foi possível observar uma distribuição irregular de proteínas entre camadas.
No modelo de Davson e Danielli., a parte hidrofóbica ficaria em contacto com a água, já que a 

parte polar estava em contacto com os fosfolípidos.

Surge portanto o modelo do Mosaico Fluído de Membrana que perante estes dados explica não 
só a constituição, como o funcionamento da membrana.   

Este modelo admite que 
a membrana não é uma 
estrutura rígida, existindo 
movimentos das 
moléculas que a 
constituem, dotando-a, 
assim de grande fluidez.

Fig. 9 – Modelo do 
Mosaico Fluido

Deste modo, as moléculas lipídicas têm grande mobilidade lateral, trocando de posição, com outras que 
se encontrem na mesma camada (Fig. 10A). Ocasionalmente, podem ocorrer movimentos transversais 
de fosfolípidos (fig. 10B), de uma camada para a outra (movimentos de flip-flop)

Fig. 10A- Movimento lateral           Fig. 10B – Movimento de flip-flop.
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Conclusão:

São vários os modelos científicos que são formulados de acordo com o conhecimento e a tecnologia 
disponível na altura.
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