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Reino Protista: Algas e Protozoários  

 
O Reino Protista é um dos reinos dos seres vivos, 

caracterizado por organismos eucariontes, autótrofos ou 

heterótrofos e unicelulares ou pluricelulares.  

Podemos considera-los “bagunçados”, pois é um 

reino sustentado por polifiletismo, ou seja, possuem mais de 

um ancestral em comum.  

 

 Algas: 

 

As algas são organismos autótrofos, pois têm 

clorofila, além de outros pigmentos, logo, realizam 

fotossíntese, uni ou pluricelulares, de células eucariontes, que 

não apresentam formação tecidual e sim uma estrutura 

denominada TALO. 

 

 
 

Elas são fundamentais na biosfera, pois constituem a 

base da cadeia alimentar aquática e realizam a maior parte da 

fotossíntese do planeta, responsáveis por 90% do oxigênio 

atmosférico. Muitas são também utilizadas como alimento 

pelo ser humano, pois apresentam alto teor de proteínas, 

vitaminas e sais minerais. 

 

Tipos principais: 

 

• Algas verdes ou Clorofíceas: As algas verdes se 

caracterizam pela presença de clorofilas A e B e 

carotenoides, reservas de amido, parede celular de celulose. 

Podem ser uni ou pluricelulares. Há espécies comestíveis. 

 

• Algas vermelhas ou Rodofíceas: As algas vermelhas 

apresentam clorofila A e ficobilina, uni ou pluricelulares, 

filamentosas e fixadas a substratos. Existem espécies 

comestíveis. Certas algas vermelhas têm nas paredes de suas 

células, um material de consistência gelatinosa, denominado 

ágar, que é acrescentado a vários alimentos, como balas e 

doces. Tem ainda grande utilidade em técnicas laboratoriais, 

sendo empregado como componente de meios de cultura 

para microrganismos. 

 

• Algas Pardas ou Feofíceas: As algas pardas se caracterizam 

pela presença de clorofilas A e C, carotenoides e 

fucoxantina, parede celular com um polissacarídio, a algina. 

Elas são pluricelulares e existem espécies comestíveis. O 

alginato, material preparado a partir da algina, é bastante 

empregado na fabricação de cosméticos, sorvetes e massa de 

modelagem utilizada na odontologia. 

Protozoários: 

  

 Os protozoários são seres unicelulares e eucariontes, 

com estrutura que garante seu funcionamento, realizando as 

mesmas tarefas básicas de um animal, como respiração, 

digestão, circulação, excreção, em alguns até uma primitiva 

coordenação. 

 

 
 

Tipos principais:  

 

• Sarcodinos: Os sarcodinos são representados pelas amebas 

que se locomovem por meio de pseudópodes. A Entamoeba 

coli, por exemplo, é um morador habitual do intestino grosso 

humano, onde obtém abrigo e alimento sem acarretar 

prejuízo ou benefício para seu hospedeiro. Enquanto 

a Entamoeba histolytica é parasita do intestino grosso do ser 

humano. 

 

 
 



• Mastigóforos: Os mastigóforos locomovem-se por meio de 

flagelos. Alguns são parasitas, ou seja, obtêm alimento a 

partir da associação com outros seres vivos. Alguns 

exemplos são: a giardia que parasita o intestino delgado do 

ser humano e o Trypanosoma cruzi, que se instala em tecidos 

humanos e de outros animais, como na musculatura do 

coração ou na parede do tubo digestivo. 

 

 
 

• Ciliaphora: Os ciliados locomovem-se por meio de cílios. 

Alguns exemplos são: Vorticella, Balantidium coli, porém, o 

mais conhecido é o paramécio, organismo de vida livre. 

 

 
 

• Esporozoários: Os esporozoários não possuem estrutura 

locomotora. Um exemplo é o agente transmissor da malária. 

 

 
 

 

 

Reino Fungi: Fungos 

 

O Reino Fungi é representado por organismos 

eucariontes unicelulares ou pluricelulares, sendo encontrados 

nos mais diversos tipos de ambientes.  

Entre os fungos, incluem-se os cogumelos, mofos, 

orelhas de pau, líquens, entre outros organismos.  

Por algum tempo, os fungos foram classificados no 

reino vegetal, por possuírem características semelhantes aos 

das plantas, no entanto diferem fundamentalmente por não 

apresentarem clorofila ou qualquer outro pigmento 

fotossintetizante, portanto são heterotróficos. 

 

Características dos fungos:  

 

 A maioria dos fungos são considerados pluricelulares, 

pois possuem um corpo constituído de hifas, mas há alguns 

com o corpo menos, sem as hifas, cujo principal exemplo são 

as leveduras. Sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. 

Os fungos são basicamente compostos por um 

emaranhado de tubos, ramificados e envolvidos por uma 

parede de quitina (polissacarídeo também presente no 

exoesqueleto dos artrópodes). Esse emaranhado é chamado de 

micélio e os tubos que o compõem são as hifas. 

 

 
 

 
 

Hifas:  

 

As hifas são filamentos microscópicos onde está 

contido o material genético dos fungos. Elas podem ser de dois 

tipos: 

 

• Hifas cenocíticas: quando não possuem paredes transversais, 

chamadas de septos, ficando os núcleos espalhados pelo 

citoplasma; 

• Hifas septadas: quando há delimitação de compartimentos 

celulares pelos septos, formando células com um 

(monocarioticas) ou dois núcleos (dicarioticas). Todavia, a 

compartimentação é incompleta porque os septos possuem 

poros que permite a comunicação entre células vizinhas. 

 

 
 

 

 
 



Ecologia dos fungos: 

 

• Saprofítico: Fungos que buscam como fonte de nutrientes 

matéria orgânica em decomposição, que se alimentam 

absorvendo substâncias orgânicas provenientes de matérias 

em decomposição. 

• Simbionte: (Micorryzas) Os fungos fornecem água, sais 

minerais e proteção para as plantas e as plantas fornecem 

açucares para os fungos. 

• Parasita: Fungos parasitários são aqueles que se associam a 

outro ser vivo e comprometem sua existência. 

 

Classificação dos fungos: 

 

• Chytridiomycota (quitridiomicetos): São unicelulares ou 

filamentosos (hifas cenocíticas) e encontram-se, em sua 

maioria, na vida aquática. São os únicos que apresentam 

flagelo em um estágio do ciclo de vida, por isso podem ser 

chamados mastigomicetos. Também são os únicos com 

ausência de quitina na parede celular, que é constituída por 

celulose. Algumas espécies são saprobiontes, decompondo 

cadáveres de plantas e animais, e outros são parasitas. 

 

 
 

 

• Zygomycota (zigomicetos): Apresentam hifas cenocíticas e 

formam esporos sexuados chamados zigósporos com corpo 

de frutificação pouco desenvolvido. São representados pelos 

bolores que crescem sobre superfícies ricas em carboidratos 

(ex.: Rhizopus stolonifer – bolor negro do pão). Existem 

alguns que se associam mutualisticamente com raízes de 

plantas, formando as micorrizas. 

 

 
 

 

 

• Basidiomycota (basidiomicetos): Possuem hifas 

septadas, formam esporos sexuados chamados 

basidiósporos e apresentam corpos de frutificação 

desenvolvidos, conhecidos como cogumelos. São muito 

utilizados na culinária. Agaricus campestris (champignon). 

 

 
 

• Deuteromycota (deuteromicetos): Fungos chamados de 

imperfeitos por não se conhecer fase sexuada de 

reprodução, apenas assexuada por conídios. Aguardam 

melhor classificação futura, mas apresentam espécies 

muito importantes. Exemplos: Penicillium notatum, do 

qual se extraiu inicialmente a penicilina; Candida albicans, 

parasita de mucosas; Trichophyton rubrum, causador de 

um tipo de micose nos pés. 

 

            
 

Reprodução:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


