
Reino monera: 
 É composto por organismos 
unicelulares (formados por uma única 
célula) e procariontes (células que não 
possuem um núcleo organizado). Fazem 
parte deste reino: as bactérias e algas 
azuis ou cianobactérias (antigamente 
eram consideradas como vegetais 
inferiores) e as Arqueas. 



As formas físicas das bactérias podem ser de quatro tipos: cocos, bacilos, 
vibriões, e espirilos. Os cocos, podem se agrupar, e formarem colônias. 
Grupos de dois cocos formam um diplococo, enfileirados formam um 
estreptococos, e em cachos, formam um estafilococo. 

O reino monera é composto pelas bactérias e ciano bactérias (algas azuis). 
Elas podem viver em diversos locais, como na água, ar, solo, dentro de 
animais e plantas, ou ainda, como parasitas 

A maioria se seus representantes são heterótrofos (não conseguem produzir 
seu próprio alimento), mas existem também algumas bactérias autótrofas 
(produzem sem alimento, via fotossíntese por exemplo). 

http://www.infoescola.com/reino-monera/cocos-e-diplococos/
http://www.infoescola.com/reino-monera/vibriao/
http://www.infoescola.com/reino-monera/cocos-e-diplococos/
http://www.infoescola.com/reino-monera/streptococcus/
http://www.infoescola.com/reino-monera/staphylococcus/
http://www.infoescola.com/biologia/cianobacterias/
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 Existem bactérias aeróbias, ou seja, que precisam de oxigênio para viver, as 
anaeróbias obrigatórias, que não conseguem viver em presença do oxigênio, e 
as anaeróbias facultativas, que podem viver tanto em ambientes oxigenados ou 
não. 

 As bactérias não tem núcleo organizado, elas são procariontes, ou seja, o DNA 
fica espalhado no citoplasma, não possuem um núcleo verdadeiro . Por isso, o 
filamento de material genético é fechado (plastídio), sem pontas, para que 
nenhuma enzima comece a digerir o DNA. Possuem uma parede celular 
bastante rígida 

 Para se locomoverem, as bactérias contam com os flagelos, que são pequenos 
Cílios que ficam se mexendo, fazendo a bactéria se mover (igual ao 
espermatozóide humano, só que muito mais simples). Também podem possuir 
Fímbrias, que são microfibrilhas protéicas que se estendem da parede celular. 
Servem para “ancorar” a bactéria. 

 

http://www.infoescola.com/biologia/procariontes/
http://www.infoescola.com/biologia/codigo-genetico/
http://www.infoescola.com/reino-monera/plasmideo/
http://www.infoescola.com/reproducao/espermatozoide/


Bactérias 
• Com cerca de 3000 espécies, as bactérias estão 

entre os menores e mais simples organismos e 
são, provavelmente, os organismos mais 
abundantes do planeta, sendo encontradas em 
praticamente todos os meios: na terra, na água e 
no ar, na superfície ou no interior de organismos, 
em objetos e nos materiais em decomposição.  



• A maioria das bactérias não ultrapassa 1 m m 
(micrômetro), mas algumas podem atingir 10 m 
m ou mais ( o micrômetro é a milésima parte do 
milímetro). 
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• De acordo com a forma que apresenta, elas 
recebem um denominação específica: cocos 
(esféricas), bacilos (alongadas, em forma de 
bastonete), espirilos (em forma de espiral) e 
vibriões (lembram uma vírgula).  
Os cocos podem se associar, formando diversos 
tipos de colônias  



  
 
 

Características:  Tipos de Bactérias 
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Pneumococos 
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 “Escherichia Coli”. 
Bactéria patogênica 
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Cianobactérias – Bactérias clorofiladas 



Vibriões – tem forma aproximada de vírgula 



Bacilos – tem forma de bastão 
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