
REINO MONERA

PROCARIONTES



Monera: reino que agrupa todos os seres 
procariontes.
Ex.: bactérias e arqueas.

Parede celular é sempre
de peptideoglicano

Não há peptideoglicano

Micoplasmas
Não apresentam PC



Arqueas – são extremófilas

Não são bactérias porque:

- Não possuírem PEPTIDIOGLICANO na parede celular.

 Arqueas halófitas - Habitam águas com alta concentração de sal.

 Arqueas – termoacidófilas. - Ocupam ambientes de pH baixo e de 

temperaturas elevadas =  fontes termais e proximidades de 

fendas vulcânicas.

 Arqueas metanogênicas: produzem o gás metano (CH 4 )

- comuns no intestino de ruminantes e de seres humanos

Recentemente foram descobertas Arqueas vivendo em ambientes 

gelados.





As cianobactérias 
• capacidade de realizar fotossíntese = liberando oxigênio.
• Fixar o nitrogênio atmosférico



• Diversidade morfológica em procariontes



Diversidade morfológica em procariontes



Thiomargarita namibiensis

É a maior bactéria já descrita pode ser visualizada a olho nu.





A – Bacillus subtilis, 
GRAM-POSITIVA

B – Escherichia coli, 
GRAM-NEGATIVA

CLASSIFICAÇÃO  DAS BACTÉRIAS Micoplasmas Não apresentam PC

Bactérias gram-positivas têm paredes celulares mais simples, com uma
quantidade relativamente grande de peptideoglicano. Bactérias gram-negativas
têm menos.



CLASSIFICAÇÃO  DAS BACTÉRIAS



MICOPLASMAS SÃO AS ÚNICAS BACTÉRIAS SEM PAREDE 
CELULAR.

• Eles são as menores células conhecidas, com diâmetros de 0,1 
mm, apenas cerca de cinco vezes maior do que um ribossomo. 

• Os micoplasmas têm genomas pequenos – Mycoplasma
genitalium tem somente 517 genes, por exemplo.

• Muitos micoplasmas são bactérias do solo de vida livre, mas 
outros são patógenos.



HABITAT

Podem viver em:

• solo úmido;

• água salgada (mares e oceanos);

• água doce;

• ar;

• hospedeiros.



NUTRIÇÃO
Existem diferentes tipos:

• Heterótrofas ou quimioheterotróficas:

- Parasitas.

- Decompositoras (saprofágicas).

- Mutualistas. (gênero Rhizobium).

• Autótrofas:

– Fotossintetizantes ou fotoautotróficas: produzem matéria
orgânica utilizando energia luminosa.

Exemplo: cianobactérias.

– Quimiossintetizantes ou quimioautotróficas: produzem matéria
orgânica sem utilizar energia luminosa; empregam energia de
oxidações.

Exemplo: bactérias nitrificantes, que convertem NH3 em NO3–.



Liberação de energia
Podem realizá-la por meio de:

Respiração:
1 - Respiração aeróbia
- Neste caso o aceptor final dos elétrons é o gás (O2 ).

• Resulta em produtos como gás (CO2 ) e (H2O).

2 - Respiração anaeróbia
• O aceptor final de elétrons não é o gás oxigênio e sim outro composto 
inorgânico como NITRATOS e SULFATOS.
Ex.: bactérias desnitrificantes dos gêneros Pseudomonas e Bacillus.

• Fermentação:
– Processo anaeróbio: realizado sem O2.

– Pode liberar: gás metano (CH4), ácido láctico, ácido acético e álcool.



Características 
nutricionais de 
bactérias são 

descritas

Autotrófica quimiossintetizante

Heterotrófica fermentadora

Autotrófica fotossintetizante



Reprodução
• Geralmente assexuada, por:

– bipartição, divisão binária ou cissiparidade.

• Algumas bactérias produzem esporos (formas

de resistência), como as causadoras de tétano e de

botulismo.



Esquema da BIPARTIÇÃO em bactéria.

• Nos procariontes a divisão celular é mais simples e não ocorre por mitose.
• Não há formação de gametas e não há meiose.



As bactérias não possuem reprodução sexuada mas podem 
ocorrer misturas de genes das seguintes formas:
* conjugação.
* transdução.
* transformação.

CONJUGAÇÃO, o DNA é transferido entre duas células procarióticas (em geral, da 
mesma espécie) que estão temporariamente ligadas. Em bactérias, a transferência 
de DNA é sempre de mão única: uma célula doa o DNA e a outra o recebe.



TRANSFORMAÇÃO: uma bactéria absorve moléculas de DNA disponíveis no meio e as 
incorpora ao seu DNA.



TRANSDUÇÃO: transferência de genes de uma bactéria para outra por
intermédio de vírus. Caso essa bactéria sobreviva à infecção viral, passará a
apresentar novas características, que serão transmitidas a seus
descendentes.



ecologia

• DECOMPOSIÇÃO





CICLO DO NITROGÊNIO



Biorremediação: eliminação de poluentes com o
emprego de bactérias.



Antibióticos:





• Fermentação: processo que ocasiona a 
produção de álcool, vinagre e produtos 
derivados do leite.
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