
BIOELEMENTOS

A matéria que constitui os seres vivos é chamada 
matéria viva. Os elementos químicos que se encontram 
na matéria viva são denominados bioelementos.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
DOS SERES VIVOS

áGUA

A água é uma substância abundante nos seres vivos. A 
vida sem esta molécula, nas condições terrenas, seria 
impossível. Nos seres humanos jovens, 70% da massa 
corporal é água.

Propriedades Importantes
A água pode ser dispersante de coloides tanto orgânicos 
como inorgânicos. Substâncias que se dispersam facilmente 
pela água recebem a denominação de hidrofílicas (hidro: 
água; fi lia: afi nidade), e as que não se dispersam são 
denominadas de hidrofóbicas (fobia: medo). Ex: os lipídios.
Outras funções que a água exerce nos seres vivos são as 
de solvente universal, importante fator de equilíbrio térmico e 
osmótico. Sua alta concentração em tecidos jovens e tecidos 
de alto metabolismo, sua concentração varia de espécie para 
espécie e sua polaridade acarretam  o poder de criar lâminas 
sobre sua superfície. Neste caso, surge a tensão superfi cial.
A coesão entre as moléculas da água conferida pelas 
pontes de Hidrogênio colaboram na função de transporte de 
substancias pelo organismo. As pontes de Hidrogênio entre 

as moléculas de água também acumulam energia, ajudando 
no papel de regulador da temperatura corporal.
Estas substâncias podem ser encontradas nos seres vivos 
em duas condições:

SAIS MINERAIS

Os sais minerais são substâncias inorgânicas, ou seja, não podem ser 
produzidos por seres vivos. 
Sua maior parte está concentrada nos ossos. Entre os mais conhecidos 
estão o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o sódio, o magnésio, o ferro, 
o cobre, o zinco, o selênio, o cromo, etc. 
 Estas substâncias inorgânicas possuem funções muito importantes no 
corpo e a falta delas pode gerar desequilíbrios na saúde. Contudo, há 
alguns minerais como, por exemplo, o alumínio e o boro, que podem estar 
presentes no corpo sem nenhuma função.

Insolúveis: quando aderidos nos tecidos como o cálcio, importante 
constituinte dos ossos e casca de ovos.
Solúveis: dispersos na forma de íons, desempenhando papel na fi siologia 
dos seres vivos.

MIDIA2
Realce

MIDIA2
Realce



BIOLOGIA b
apostila 01 BIOELEMENTOS

Biologia B - Apostila 012

TESTES
01. (UEPG – PR) Com relação às propriedades da água, assinale 
o que for correto.

01) Em clima úmido, o suor evapora lentamente devido à grande 
quantidade de água na atmosfera. Já no clima seco, a evaporação 
é mais rápida para auxiliar na refrigeração do corpo.
02) A capacidade da água de dissolver diversas substâncias foi 
essencial ao surgimento da vida em nosso planeta, permitindo a 
ocorrência de diferentes tipos de reações químicas.
04) Nas sementes de vegetais superiores, a desidratação é 
essencial à vida do embrião, já que um ambiente aquoso poderia 
desencadear a decomposição da semente pela ação de bactérias.
08) A superfície congelada de lagos e rios, a qual fi ca em contato 
direto com o ambiente de regiões muito frias do planeta, atua 
como um isolante para as regiões mais profundas, permitindo a 
sobrevivência dos seres aquáticos dessas localidades.

02. (ENEM) “No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas benefi ciam-
se hoje do abastecimento de água fl uoretada, medida que vem 
reduzindo, em cerca de 50% a incidência de cáries. Ocorre, 
entretanto, que profi ssionais da saúde muitas vezes prescrevem 
fl úor oral ou complexos vitamínicos com fl úor para crianças ou 
gestantes, levando à ingestão exagerada da substância. O mesmo 

ocorre com o uso abusivo de algumas marcas de água mineral 
que contêm fl úor. O excesso de fl úor – fl uorose – nos dentes pode 
ocasionar desde efeitos estéticos até defeitos estruturais graves.

Foram registrados casos de fl uorose tanto em cidades com água 
fl uoretada pelos poderes públicos como em outras abastecidas 
por lençóis freáticos que naturalmente contêm fl úor”

Com base nesse texto, são feitas as afi rmações abaixo:

I - A fl uoretação da água é importante para a manutenção do 
esmalte dentário, porém não pode ser excessiva.
II - Os lençóis freáticos citados contêm compostos de fl úor em 
concentrações superiores às existentes na água tratada.
III - As pessoas que adquiriram fl uorose podem ter utilizado outras 
fontes de fl úor, além da água de abastecimento público, como 
cremes dentais e vitaminas com fl úor.

Pode-se afi rmar que apenas:

a) I é correta.
b) II é correta.
c) III é correta.
d) I e III são corretas.
e) II e III são corretas.

MINERAL FUNÇÕES FONTES

CÁLCIO Componente importante dos ossos e dos dentes. Essencial à coagulação do 
sangue; necessário para o funcionamento normal de nervos e músculos.

Vegetais verdes, leite 
e laticínios.

FÓSFORO
Componente importante dos ossos e dos dentes. Essencial para o 

armazenamento e para a transferência de energia no interior das células 
(componente do DNA e RNA).

Leite e laticínios, 
carnes e cereais.

FERRO Componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias. 
Fundamental para a respiração celular.

Fígado, carnes, gema 
de ovo, legumes e 
vegetais verdes.

MAGNÉSIO Componente de muitas coenzimas. Necessário para o funcionamento 
normal de nervos e músculos.

Cereais integrais, 
vegetais verdes.

ENXOFRE Componente de muitas proteínas. Essencial para a atividade metabólica 
normal. Carnes e legumes.

POTÁSSIO Principal íon positivo no interior das células. Infl uencia a contração muscular 
e a atividade dos nervos.

Carnes, leites e 
muitos tipos de fruta.

CLORO Principal íon negativo no líquido extracelular. Importante no balanço de 
líquidos do corpo e na manutenção do pH.

Sal de cozinha e 
muitos tipos de 

alimentos.

SÓDIO Principal íon positivo no líquido extracelular. Importante no balanço de 
líquidos do corpo; essencial para a conclusão do impulso nervoso.

Sal de cozinha e 
muitos tipos de 

alimentos.

IODO Componente dos hormônios da tireoide que estimulam o metabolismo.
Frutos do mar, sal 

de cozinha iodado e 
laticíneos.


