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Fungos 

- Os fungos são conhecido popularmente como: 

• Bolores 

• Mofos 

• Leveduras 

• Champignons 

• Entre outros... 



Fungos 

- Características gerais: 

 Eucariontes e heterótrofos  

 Uni ou pluricelulares. 

 Possuem parede celular constituída pelo polissacarídeo 

quitina. 

 Micologia:  nome da ciência que estuda os fungos. 

 



Fungos 

 Os pluricelulares são formados por células alongadas que 

formam estruturas filamentosas chamadas de hifas. 

 As hifas se entrelaçam formando o micélio. 

 Possuem o glicogênio como carboidrato de reserva. 

 Maioria Saprófitas (alimentam-se de matéria orgânica morta 

em decomposição). 

 



Fungos 

 Nutrem-se por absorção de nutrientes 

 É necessário haver umidade 

 Muitos fungos são parasitas de plantas e de animais e podem 

causar doenças nos seres humanos. 



Fungos 

Classificação das Hifas 

 Hifas cenocíticas ou asseptadas: filamento longo e 

multinucleado, ficam dispersos no citoplasma comum. 

 Hifas Septadas: Filamento longo, compartimentado 

 Dicarióticas: Possui dois tipos de núcleos haplóides 

geneticamente diferentes, dentro da mesma hifa. 

 Monocariótica: Possui núcleos haplóides geneticamente 

idênticos, dentro da mesma hifa. 

 



Fungos 

 

Hifa cenocítica 
(asseptada) Hifa Septada 



Fungos 

 

Reprodução a partir de 

esporos! 



Fungos 

- Ciclo de vida 



Fungos 

- Classificação dos fungos  



Fungos 

- Zigomicetos 

 Não formam corpos de frutificação, Pluricelulares 

 Hifas cenocíticas (asseptadas) 

 Terrestres, Saprófagos (matéria orgânica morta) 

 Principal representante: 

o Rhizopus sp. (bolor preto do pão) 



Fungos 

- Zigomicetos 



Fungos 

- Reprodução dos Zigomicetos (Assexuada – mais comum) 

Ambiente favorável 
Esporo em germinação 

Micélios 

Esporo 

Ar (vento) 



Fungos 

- (Sexuada) 

Meiose 

Fertilização 

+ - 



Fungos 

 
Ascomicetos 

 Os pluricelulares formam corpo de frutificação (ascocarpo) 

 Os unicelulares: leveduras Saccharomices cerevisae. 

 Alguns são comestíveis (Trufas) 

 Principais representantes: 

o Tuber sp. – Mais conhecidos como Trufas 

o Peniciliium notatum – Obtenção do antibiótico penicilina. 

o Saccharomyces cerevisae – Produção de bebidas alcoólicas 

e fermento. 



Fungos 

- Ascomicetos 



Fungos 

- Reprodução dos Ascomicetos (Assexuada – brotamento) 

Formação de novas células assexuadamente 

Levedura 



Fungos 

- Sexuada 



Fungos 

 
Basidiomicetos 

 Formam corpos de frutificação (basidiocarpos) 

 Possuem hifas septadas 

 Alguns possuem substâncias alucinógenas e são utilizados por 

tribos de indígenas em rituais religiosos 
 

 Principais representantes: 

o Psilocybe mexicana – Alucinógeno 

o Agaricus campestris – champignon 



Fungos 

- Basidiomicetos 



Fungos 

 

Reprodução sexuada 



Fungos 

- Deuteromicetos 

 Os fungos que ainda não foram classificados em nenhuma 

das três classes anteriores são reunidos neste grupo. 

 Os fungos deste grupo são chamados de “imperfeitos”, 

pois abriga espécies cuja posição taxonômica ainda não foi 

definida. 

 Uni ou pluricelulares. 

 São encontrados nos mais variados ambientes  



Fungos 

- Deuteromicetos 



Fungos 

 

Resumindo 

• Quitridiomicetos  são os prováveis ancestrais dos fungos. 

Vivem em meio aquático e em solos úmidos. Saprófitos. 

•   

• Ascomicetos  formam estruturas reprodutivas sexuadas, 

conhecidas como ascos (produzem esporos meióticos). 

 

• Basidiomicetos  produzem estruturas sexuadas (basídios), 

produtores de esporos meióticos, os basidiósporos. 

 



Fungos 

 

Resumindo 

• Zigomicetos  distribuídos pelo ambiente. Mais conhecidos é 

o Rhizobux stolonifer (bolor) - uma penugem branca. 

 

• Deuteromicetos  fungos conidiais, fungos imperfeitos. Em 

muitos deles, a fase sexuada não é conhecida. De modo geral, 

reproduzem-se assexuadamente por meio da produção de 

conidiósporos.  

• Penicillium (entre as quais a que produz penicilina). 


