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• Introdução ao estudo dos

microorganismos.

• Diferenças entre Arquea e

Bactérias.

• Características gerais do reino

monera.

• Patologias associadas às

bactérias.



Diversidade dos Micro-organismos

• Atualmente, a análise das relações
evolutivas entre os micro-organismos
está baseada, sobretudo, em sua
composição molecular.

• As bactérias, por não possuírem até
hoje membrana nuclear, são
considerados os primeiros seres vivos
de organização celular.

Imagem: NIAID / NIH / Public Domain
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Características do Reino Monera

• Unicelulares;

• Procariontes;

• Vivem isolados ou em colônias;

• Não possuem organelas citoplasmáticas;

• Apresentam parede celular;

• Apresentam membrana plasmática;

• Apresentam citoplasma.

Imagem: Autor desconhecido / Disponibilizado por 

Jacopo Werther / Public Domain
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Estrutura Celular de uma Bactéria

1) Parede Celular 3) Ribossomos 5) Citoplasma

2) Membrana Plasmática   4) Material Genético (DNA)
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Arqueobactérias

• São anaeróbias (não utilizam oxigênio);

• Habitam ambientes extremos: fontes

termais (águas com elevadas temperaturas),

• Locais com pH muito baixo;

• Produtoras de metano.

Imagem: NASA / Public Domain
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Micoplasmas

• Não apresentam parede celular;

• São as menores células conhecidas;

• São heterotróficos;

• São encontrados em esgotos, no solo;

• Capazes de realizar o parasitismo
intracelular;

• São conhecidos pela sigla PPLO
(pleuro-pneumonia like organism).

Imagem: Nr387241 / Creative Commons Attribution-

Share Alike 3.0 Unported
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Cianobactérias

• Conhecidas como cianofícias ou algas azuis;

• Autotróficas;

• Apresentam clorofila;

• São fotossintetizantes;

• Armazenam lipídios, proteínas e amido;

• São fixadores de nitrogênio.

Imagem: Bob Blaylock / Creative 

Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Unported
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Anabaena

Lyngbya Nostoc

Oscillatoria

Exemplos de Cianobactérias
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Morfologia das Bactérias
• Esféricas: cocos;

• Bastonetes: bacilos;

• Espiraladas: espirilos e espiroquetas (mais 
alongadas);

• Em formato de vírgula: vibriões;

• Diplococos: dois cocos;

• Sarcinas: oito cocos formando um cubo

• Estreptococos: cocos alinhados formando fileiras;

• Estafilococos: cocos reunidos em forma de cacho;

• Diplobacilos: bacilos reunidos dois a dois;

• Estreptobacilos: bacilos alinhados em cadeias.

Imagem: Nagina Parmar / GNU Free

Documentation License
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ESPIRILOS – Treponema 
pallidum

COCOS – Staphylococcus aureus
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VIBRIÃO – Vibrio cholerae

BACILO – Mycobacterium

tuberculosis
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Reprodução das Bactérias
•Assexuada;

•Cissiparidade ou bipartição;

•Esporulação (que forma estruturas chamadas
endosporos).

Imagem: Ecoddington14 / Creative Commons Atribuição-Partilha nos Termos da Mesma Licença 3.0 Unported
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Reprodução das Bactérias

•Sexuada;

•Recombinação genética;

•Leva à formação de novos indivíduos com características diferentes;
resultante da mistura de material genético;

•Pode ocorrer de três maneiras;

•Transformação;
•Transdução;

•Conjugação.

Imagem: NIAID /RML / Public Domain
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Reprodução das Bactérias
• Sexuada: transferência genética por transformação.

•A bactéria receptora capta do meio pedaços de DNA livres procedentes de
outras bactérias já mortas.

•Normalmente a célula incorpora em cada transformação uma pequena
quantidade de genes.

Imagem: SEE-PE
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