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          FUNGOS 
1) Qual a importância dos fungos? 
- Comunidade de sucessão primária; 
- Associação com microalgas; 
- Decomposição (por meio de enzimas) que fornece nutrientes para outros seres vivos; 
- Medicamentos; 
- Indústria alimentícia (leveduras, corpos de frutificação); 
- Importância médica; 

 
2) Quais são suas características gerais? 
- Ubíquos 
- Aclorofilados 
- Heterotróficos  
- Digestão extracelular 
- Parede celular (quitina e glucanas) 
- Sapróbios, simbiontes ou parasitas. 
- Bicamada fosfolipídica, com Ergosterol. 
 
3) Quais são as principais diferenças entre leveduras e fungos filamentosos? 
Leveduras: unicelulares, aspecto cremoso. 
Fungos filamentosos: pluricelulares, aspecto cotonoso, células grandes. 
 
4) Quais os aspectos macro e microscópicos que devem ser observados para descrever 

as colônias? 
- Pigmentação (presença ou ausência, cor do pigmento, difuso, restrito a colônia). 
- Bordas (regulares, irregulares, radiadas) 
- Superfície (lisa, fissurada, rugosa) 
- Textura e consistência. 
- Velocidade de crescimento. 
- Topografia (plana, convexa, umbilicada, pregueada, cerebriforme)  
- Diâmetro da colônia.  
-  
5) O que é uma pseudohifa? 
 É uma célula filha que não desgruda da célula-mãe. Função: pode invadir um organismo e 

não ser reconhecida. E\ou são fungos unicelulares que se associam formando uma estrutura 
semelhante à hifa. 

 
6) O que são fungos dimórficos? 
 São fungos filamentosos que podem assumir forma de levedura. Motivos: alteração de ph, 

temperatura, osmorregulação, etc.  
 
7) Qual é a composição da parede celular do fungo? 
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Multicamadas, composta por quitina, celulose e outros polissacarídeos tais como 3 
glucanas,1-6 glucana, mananos e peptídeos; alguns fungos produzem uma cápsula 
extracelular polissacarídica. Imagem A. 

 
8) Qual é a composição da membrana celular do fungo? O que diferencia da nossa? 
 Composta por glicoproteínas, lipídios e ergosterol (diferente das membranas dos mamíferos 

que têm Colesterol). Imagem abaixo: 

 
Retirado de: https://phytus.s3.amazonaws.com/apps/clubephytus-api/ckeditor_upload/2017-08-31-18-

27_capturar.JPG. Em: 07/02/2020. 

 
9) Como ocorre o crescimento da hifa? 
 De forma radial e apical! As vesículas de Sptzemkorper as substâncias que formam a parede. 

 
Figura do crescimento das hifas. BALMANT 2013. Disponível em 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/34628/R%20-%20T%20-
%20WELLINGTON%20BALMANT.pdf?sequence=. 
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10) Como os fungos conseguem energia? 
Na presença de O² fazem respiração aeróbica - Mitocôndria (todos os fungos). Na ausência 
de O² fazem fermentação (apenas alguns fungos, principalmente Leveduras) produzindo 
álcool etílico a partir de glicose. 

 
11) Quais são as principais estratégias de nutrição dos fungos? 
- Heterotróficos por serem quimiorganotróficos e conseguirem energia decompondo matéria 

inorgânica ou orgânica.  
- Armazenam glicogênio. 
- Simbiontes (Micorrizas= os fungos degradam materiais do solo, absorvem e passam para a 

planta. A planta cede ao fungo certos açucares e aminoácidos que ele precisa para viver. 
Tipos: Ectomicorrizas ou Endomicorrizas de Basidiomycota e de Ascomycota).  

 
Retirado de: http://biologicamente20.blogspot.com/2018/04/importancia-ecologica-decomposicao-

de.html. Em: 07/02/2020. 
- Decompositores (secretam enzimas e absorvem pela membrana) 
- Parasitas (Haustórios= hifas especializadas que penetram nas células do 

hospedeiro(Planta) captando açúcar para sua alimentação). 

 
Retirado de: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/biofungos.php. 07/02/2020. 
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- Parasitas de invertebrados (podem ser obrigatórios ou facultativos). 
- Parasitas de vertebrados (ex.: parasitas de peixes, do humano etc). 
 
12) Quais são as estruturas dos fungos parasitas? 

Hifa vegetativa, isomorfo, hifa reprodutiva, haustório (extraem carbono orgânico e outras 
substâncias das células vivas de outros organismos), apressório (projeções que se fixa ao 
hospedeiro, ou seja, hifas especializadas que penetram nas células por meio de pequenas 
projeções). 

 
 
13) Quais são os principais fatores de crescimentos dos fungos? 
 Vitaminas, aminoácidos, purinas e pirimidinas.  
 
14) Descreva como ocorre a digestão dos fungos. 

É extracelular!  
Secreta enzimas hidrolíticas  como  celulase, hemicelulase e lignase. Degradam a matéria 
orgânica, e absorvem os produtos solúveis.  
Geram metabólitos secundários (excretas) que podem ser tóxicas, podem ser usadas na 
indústria etc. Exemplo Zearalenona, Ocratoxina.  

 
Reprodução Assexuada de Fungos Filamentosos 

Fragmentação da 
Hifa 

Alargamento da 
Hifa 

Esporulação por 
Esporangióforo 

Esporulação por 
Conidióforo 

Um conídio é 
produzido pela 
fragmentação da hifa, 
esse conídio chama-
se Artroconídio.  
Imagem A. 
 
 

A hifa alarga-se 
formando um 
conídio chamado 
Clamidioconídio. 
Imagem B. 

Esporangióforo é uma estrutura 
reprodutiva cuja porção 
terminal é em forma de uma 
vesícula ou saco (Esporângio) 
dentro do qual encontram-se os 
esporos (esporangiósporos).  
Imagem C. 

Conidióforo é uma 
estrutura repr00odutiva a 
partir da qual os esporos 
emergem livres. É a forma 
mais comum de esporo 
assexuado.  
Tipos de conídio:  
Macroconídio é grande. 
Microconídio é pequeno. 
Imagem D. 

 
Imagem A 
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Imagem B. 

 
Imagem C. 

 
Imagem D. 

 
 

Reprodução Sexuada de Fungos Filamentosos 

Plasmogamia 
Formando 
Zigósporo 

Somatogamia Zoósporo Ascosporos Basidióporos 

Quando 2 hifas de 
mating types 
diferentes se 
fundem formando 
um zigoto 2n. 
ex: Zygomicota 
Imagem A. 

Quando 2 hifas 
de mating 
types 
diferentes se 
fundem 
formando um 
único micélio. 
Imagem B. 

Em fungos 
aquáticos o esporo 
(zoósporo) é 
móvel. Ocorre 
Plasmogamia, 
depois cariogamia. 
ex: 
Chytridiomycota 
Imagem C. 

Ascosporos são 
esporos sexuais 
produzidos dentro 
de células 
especializadas 
chamadas Ascos. 
São produzidos 8.  
ex: Ascomycota 
Imagem D. 

Duas hifas se 
fundem, ocorre 
cariogamia, depois 
meiose gerando 4 
Basidiósporos 
dentro de células 
especializadas 
chamadas Basídio. 
ex: Basidiomycota 
Imagem E. 
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Imagem A. 

 
Imagem B. 

 
Imagem C. 

 
Imagem D. 

 
Imagem E. 
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Reprodução Assexuada e Sexuada de Fungos Leveduriforme 

Assexuada Sexuada 

Brotamento Divisão Binária União de células 

Leveduras se reproduzem por 
brotamento ou gemulação. Os brotos 
(gêmulas) normalmente se separam do 
genitor mas, eventualmente, podem 
permanecer grudados, formando cadeias 
de células. 
ex: Candida sp. 
Imagem A. 

Conhecido também por cissiparidade ou 
bipartição, este processo consiste na 
divisão de uma célula em duas células-
filhas. 
Imagem B. 

Imagem C. 

 
Imagem A. 

 
Imagem B. 

 
 
 
 
 

Hifa, quitina, esporo, glicogênio, decomposição/absorção 

Zoósporo 
(tem 
flagelo) 

Perda do flagelo 

Basi Asc
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Imagem C. 

 

 
Retirado de: https://slideplayer.com.br/slide/67417/ . Em: 07/02/2020. 
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ZIGOMICETOS 
1) É um grupo monofilético? 
Não! É um grupo polifilético (segundo a oitava edição de Raven). 
 
2) Qual é o principal local que este grupo vive? 
 Vive em plantas e animais em decomposição no solo,enquanto algumas são parasitas de 

plantas, insetos ou pequenos animais terrestres. 
 
3) Cite características gerais desse grupo. 
- Hifas cenocíticas (a maioria), portanto o citoplasma flui rapidamente. 
- Hifas profusas e de rápido crescimento, porém alguns também podem exibir, em certas 

condições, uma forma de crescimento unicelular e leveduriforme. 
4) Como é a reprodução assexuada desses animais? 
Por meio de esporos haploides, produzidos em esporângios especializados presentes nas hifas.  
 
5) Descreva o modo de vida. 
Exemplo Rhizopus stolonifer. 

 
Imagem retirada de Raven (2014) 

 
O micélio é composto de vários tipos distintos de hifas haploides. A maior parte do micélio 
consiste em hifas cenocíticas de crescimento rápido, que crescem pelo substrato, absorvendo 
nutrientes. A partir dessas hifas, formam-se hifas arqueadas, denominadas estolões. Os 
estolões formam rizoides nos locais onde suas pontas entram em contato com o substrato. A 
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partir de cada um desses pontos, surge uma ramificação ereta e vigorosa, denominada 
esporangióforo (“transportador de esporângio”), visto que produz um esporângio esférico em 
seu ápice. Cada esporângio surge como um intumescimento, dentro do qual fluem vários 
núcleos. O esporângio é finalmente isolado pela formação de um septo. No interior do 
esporângio, o protoplasma é clivado, e forma-se uma parede celular ao redor de cada um dos 
núcleos produzidos de modo assexuado para formar os esporos(esporangiósporos). À medida 
que a parede do esporângio amadurece, torna-se negra, conferindo ao bolor a sua coloração 
característica. Com a ruptura da parede do esporângio, os esporos são liberados, e cada um 
deles pode germinar para produzir um novo micélio, completando o cicloassexuado. 

 

GLOMEROMICETOS (FILO GLOMEROMYCOTA) 
- Crescem em associação às raízes >> formando micorrizas.  
- Não podem crescer independentemente de suas plantas hospedeiras, ou seja, não podem 

crescer em cultura.  
- Hifas principalmente cenocíticas 
- Só se reproduzem de modo assexuado por meio de esporos multinucleados grandes que 

são produzidos embaixo da terra. 
 

ASCOMICETOS (FILO ASCOMYCOTA) 
- Os bolores verde-azulados, vermelhos e castanhos que estragam os alimentos são, em sua 

maioria, ascomicetos.Também são a causa de algumas doenças graves de plantas. 
- Maioria tem hifas com septos perfurados, que possibilitam o movimento do citoplasma e, 

raramente, dos núcleos de uma célula para outra adjacente.  
- As células das hifas podem ser uninucleadas ou multinucleadas.  
- Reprodução assexuada: ocorre por meio da formação de conídios, que são habitualmente 

multinucleados. Os conídios são formados nos ápices de hifas modificadas denominadas 
conidióforos. 

- Produzem esporos assexuados externamente (diferente dos zigomicetos > produzem 
esporos internos). 

- Reprodução sexuada: nos ascomicetos sempre envolve a formação de um asco, uma 
estrutura saculiforme, dentro da qual são formados os ascósporos haploides após a meiose.  
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Reprodução 

 
Imagem retirada de Raven (2014) 
 
A reprodução assexuada (parte superior, à esquerda) ocorre por meio de esporos 
especializados, conhecidos como conídios, que são comumente multinucleados. A reprodução 
sexuada envolve a formação de ascos e ascósporos. A plasmogamia produz protoplastos 
fundidos com núcleos ainda não fundidos, designados como n + n. A fusão dos núcleos, 
denominada cariogamia, é seguida imediatamente de meiose no asco, produzindo ascósporos. 
 

BASIDIOMICETOS (FILO BASIDIOMYCOTA) 
- São os cogumelos comestíveis e venenosos, cogumelos com aspecto fálico (ordem 

Phallales), bolotas-da-terra e orelhas-de-pau, as ferrugens e os carvões. 
- Desempenham um papel central na decomposição de substratos vegetais,  
- Produção de basidiósporos, que se formam na ponta de uma estrutura claviforme produtora 

de esporos, denominada basídio. 
- A maioria dos basidiomicetos reproduz-se principalmente por meio da formação de 

basidiósporos. 
- O micélio é sempre septado, porém os septos são perfurados (cenocíticos). 
-  Se o poro do septo tem margem inflada em forma de barril, é denominada doliporo. 
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- Em ambos os lados do doliporo, são observadas capas membranosas denominadas 
parentossomos. 

 

Reprodução 

 
Imagem retirada de Raven (2014) 

Os micélios primários monocarióticos são produzidos a partir de basidiósporos (parte superior, 
à esquerda). Esses micélios dão origem aos micélios secundários dicarióticos, frequentemente 
após a fusão de diferentes tipos de linhagens, caso em que os micélios são heterocarióticos. 
Os micélios terciários dicarióticos formam o basidioma, dentro do qual ocorre formação de 
basídios no himênio que reveste as lamelas, liberando, finalmente, até bilhões de 
basidiósporos. 
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