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A química da vida 
e a água

Bioquímica

[Bioquímica]

Estudo dos componentes e processos químicos dos seres vivos.

Componentes químicos das células

98% da massa corporal da maioria das espécies biológicas.
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[ Questão 01]

São elementos inorgânicos abundantes nos seres vivos

a) o hidrogênio, o fósforo e o flúor.

b) o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio.

c) o fósforo, o carbono e o arsênio.

d) o manganês, o cobre e o zinco.

e) o oxigênio, o carbono e o zinco.

[ Bioquímica]

Componentes inorgânicos

Principais constituintes dos seres vivos

• Água
• Sais minerais

Componentes orgânicos

• Carboidratos
• Proteínas
• Lipídios
• Vitaminas
• Ácidos nucleicos

Constituintes
Células 
animais

Células 
Vegetais

Inorgânicos
Água 60% 75%

Sais minerais 4,3% 2,45%

Orgânicos

Proteínas 17,8% 4%

Lipídios 11,7% 0,5%

Carboidratos 6,2% 18%

Porcentagem média dos principais constituintes das células
animais e vegetais.
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[Metabolismo]

(do grego, metábole = mudança, transformação)

Conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo.

Processos que envolvem a síntese e degradação de moléculas, bem como as suas modificações

[Água]

Principal componente dos seres vivos.

A quantidade varia de acordo com: espécie, metabolismo e idade.

Vegetais
sementes 10 - 20%

maduros 70 - 80%

Seres humanos

feto (3 meses) 94%

recém-nascido 69%

adulto 63%

idoso 50 – 60%

Águas-vivas (organismos marinhos) 98%

Teor de água em diferentes organismos.
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[ Questão 02]

Leia o texto abaixo.

A importância da água para o organismo humano

A água é um componente essencial de todos os tecidos corpóreos. Ela constitui mais de 60% do organismo
humano e está praticamente em todas as funções necessárias à vida. Depois do oxigênio, é da ausência de água
que mais o organismo sentirá falta, daí a importância de ser mantida uma boa hidratação corporal.

Benefícios da água:

•A água desempenha papel chave na estrutura e função do sistema circulatório;

•A água atua como meio de transporte para os nutrientes e todas as substâncias corpóreas;

•A água é essencial para os processos fisiológicos de digestão, absorção e excreção;

•A água regula a temperatura corporal;

•A água age como lubrificante em diversos órgãos e articulações;

• Recomenda-se entre 30 e 35 ml de água/kg de peso corpóreo por dia.

[ Questão 02]

A água é uma substância inorgânica muito importante para os seres vivos e pode variar de acordo com

a) atividade metabólica, espécie e idade.

b) estrutura corporal, habitat e temperatura.

c) espécie, habitat e idade.

d) atividade metabólica, espécie e habitat.

e) estrutura corporal, habitat e tipo de excreção
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[Um pouco de química ...]

A formação da molécula de água Estrutura molecular

[Água]

Ligações de hidrogênio
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[Propriedades da água]

• Alto calor específico

• Alto calor de vaporização

Propriedades ligadas à temperatura

“Amortecedor térmico”

Transpiração

[Propriedades da água]

Atração das moléculas de água entre si.

Coesão

Aderência a moléculas polares de outras 

substâncias.

Adesão
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[Propriedades da água]

• Tensão superficial

Propriedades de superfície

[Propriedades da água]

• Curvatura e capilaridade

Propriedades de superfície
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[Bioquímica]

• Solvente praticamente universal

• Meio de transporte

Propriedades como solvente

Moléculas hidrofílicas

[Importância da água]

• Reagente

• Produto

• Solvente

Participa do metabolismo
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[Importância da água]

• Sangue
• Suor
• Urina
• Líquido cefalorraquidiano
• Humor aquoso
• Humor vítreo
• Líquido sinovial
• Líquido seminal
• Líquido amniótico

Formação dos líquidos corporais: Água Total do Organismo

Líquido intracelular (LIC)
40% peso corporal

Líquido extracelular (LEC)
20% peso corporal

Plasma sanguíneo
4% do peso corporal

Outros líquidos
2% do peso corporal

Líquido intersticial
14% do peso corporal

[Importância da água]

Auxilia na homeostasia

• Proteção térmica 

• Circulação

• Excreção

Alto calor específico

Homeostase

Estado de relativo equilíbrio do meio interno, independente das alterações que acontecem no meio

externo.
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[ Questão 03]

A água é a substância mais abundante em um ser vivo e desempenha importantes funções para o
funcionamento dos organismos vivos. Sobre essa substância essencial à vida, analise as proposições abaixo.

1) A água participa das reações químicas enzimáticas.

2) Substâncias que não têm afinidade pela água são denominadas hidrofílicas.

3) A água é uma molécula polarizada.

4) A água atua como moderador de temperatura.

5) Na água (em estado líquido e sólido), as moléculas estão unidas entre si por ligações covalentes.

Estão corretas:

a) 1, 2 e 5, apenas.

b) 2, 4 e 5, apenas.

c) 1, 3 e 4, apenas.

d) 2, 3 e 5, apenas.

e) 1, 2, 3, 4 e 5.

[Equilíbrio hídrico]

Ganho Perda

Reações 
químicas

Trocas gasosas

Excreção

Água endógena

Ingestão 
indireta

Ingestão direta

=
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[Desequilíbrio hídrico]

Ganho Perda>

[Desequilíbrio hídrico]

Ganho Perda<
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Obrigado!!
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