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características gerais
Procariontes 
Unicelulares 
Integrantes do Reino Monera
Reprodução por fissão binária/cissiparidade/bipartição 
Podem apresentar diferentes morfologias (cocos, bacilos, espirilos) 
Heterotróficas ou autotróficas
Hábito de vida isolado ou colonial | vida livre, parasitas, associações com
outras espécies (cianobactérias + fungos = líquens) 
Apenas podem ser combatidas por antibióticos 



CÉLULA BACTERIANA



1- Fímbrias: adesão celular para locomoção | conjugação 
2- Cápsula: revestimento + resistência a fagocitose
3- Membrana plasmática
4- Material genético (DNA)  
5- Ribossomos 
6- Flagelo: auxiliar na movimentação
7- Plasmídeo: pequena molécula de DNA | ausente em algumas bactérias | protege da ação dos
antibióticos 
8- Parede celular 

célula procarionte
LEGENDA

gram - gram +



FORMAS e tipos encontrados
Forma resistente x forma "normal" 

Situações de ameaça | risco de sobrevivência | forma esporos! 



REPRODUÇÃO BACTERIANA

SE O AMBIENTE FOR
FAVORÁVEL, A
MULTIPLICAÇÃO

BACTERIANA SERÁ
RÁPIDA 

Fissão binária | cissiparidade |
bipartição Transformação 

Uma bactéria dá origem a "bactérias-
filhas" geneticamente iguais a ela.
obs: não se trata de mitose ou meiose! 

Incorporação de material genético
do meio 

A reprodução bacteriana é
unicamente ASSEXUADA (por
fissão binária)!
Transformação, transdução e
conjugação são métodos de
RECOMBINAÇÃO GENÉTICA



Conjugação



Transdução



importância 

MÉDICA 
 

- produção de insulina p/ diabetes 
- produção de GH (hormônio do

crescimento) para tratar nanismo 

ECOLÓGICA
 

- decompositoras 
- auxiliam na fixação do nitrogênio em

leguminosas 
- constituintes da microbiota humana

ECONÔMICA
 

- lactobacilos utilizados para produzir
laticinios (queijo, coalhadas, etc) 

 
- produção de vinagre  (álcool -> ácido

acético --- acetificação)



O antibiótico deve ser tomado durante todos os dias
recomendados 
O não cumprimento disso pode promover a seleção de
bactérias resistentes
Esses medicamentos são diferentes dependendendo do tipo de
bactéria (gram +, gram - e BAAR) 
Um antibiótico muito conhecido é a AMOXICILINA e a própria
BENZETACIL 

ANTIBIÓTICOS


