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Diversidade dos seres vivos
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Reino MoneraReino Monera

 Características gerais:Características gerais:

Compreende as bactérias, cianobactérias e arqueas.

Organismos procariontes
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Organismos procariontes

 Não apresentam organelas

 Unicelulares





Célula bacteriana

Fímbrias

Cápsula

Parede celular

Enzimas relacionadas

Mesossomo

Citoplasma

Ribossomos

Membrana plasmática

Plasmídeos

DNA associado
ao mesossomo

Nucleóide
Flagelo

Enzimas relacionadas
com a respiração,
ligadas à face
interna da membrana
plasmática



METABOLISMO DAS BACTÉRIASMETABOLISMO DAS BACTÉRIAS

NUTRIÇÃO
Maioria são heterótrofas: Decompositoras ou Parasitas. 
Algumas realizam:
 FOTOSSÍNTESE BACTERIANA

6CO2 + 12H2S (LUZ)à C6H12O6 + 6H2O + 6S2
 QUIMIOSSÍNTESE (Síntese de matéria orgânica a partir  QUIMIOSSÍNTESE (Síntese de matéria orgânica a partir 
de reações químicas)
6CO2 + 12H2O ------ C6H12O6 + 6H2O + 6O2

 RESPIRAÇÃO
Aeróbia: Só vivem na presença de O2 livre.
 Anaeróbia: Não necessitam de O2, realizam 
fermentação ou putrefação Ex.: Clostridium tetani
(Bactéria do tétano).
 Facultativos: Vivem a presença ou ausência de oxigênio



Reprodução das bactérias: 
divisão binária- assexuada

Duplicação do DNA
Parede celular

Membrana
plasmática

Molécula de DNA

Separação das células

Molécula de DNA



Reino MoneraReino Monera

 Importância das bactérias:Importância das bactérias:

 DECOMPOSITORES- devolvem ao meio ambiente as 
moléculas que estavam na estrutura dos seres vivos e na 
composição de seus dejetos, reciclam e  fertilizam o solo, 
garantindo a continuidade da vida.
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garantindo a continuidade da vida.

 FIXAÇÃO DO NITROGÊNIO ATMOSFÉRICO (N2) em suas 
estruturas celulares. Outras liberam nitratos (NO-

3 ) no solo, 
fertilizando-o.

 ALIMENTOS - na produção de iogurtes, queijos, leites 
fermentados, vinagre e bebidas.

 PRODUZEM antibióticos, vitaminas, acetona, metanol, 
butanol e outros.



Reino MoneraReino Monera

 Importância das bactérias:Importância das bactérias:

Tratamento de esgotos: na degradação dos

resíduos orgânicos. Nas usinas de
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resíduos orgânicos. Nas usinas de

reciclagem de lixo, são utilizadas na

produção de adubos de compostagem.

 BIOTECNOLOGIA : São as principais 

ferramentas da engenharia genética







Reino ProtistaReino Protista

 Formado pelas algas e protozoários.
 São eucariontes.
 Unicelulares ou pluricelulares.
Autótrofos (algas) e heterótrofos (protozoários).



AlgasAlgas

 Classificação:











ProtozoáriosProtozoários



Vida livre 



ProtozoosesProtozooses



Toxoplasma gondii

Sintomas: 
-Adulto pode ser assintomático ou 
causar dores de cabeça, dores 
musculares e sensação de gripe.
- Feto: leva a problemas de formação 
como cegueira e surdez.



Doença de ChagasDoença de Chagas
Trypanossoma cruzi





MaláriaMalária

Fêmea do mosquito 
prego



LeishmanioseLeishmaniose



ExercíciosExercícios




