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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Cadeias alimentares simples e Microrganismos. 

 

A história das bactérias 

 

 

As bactérias são os seres mais antigos da Terra e estão presentes em quase todos os lugares – 

ar, água, solo, ar, poeira e até em vulcões; e por isso são considerados os seres vivos mais 

abundantes do planeta. Exemplo dessa abundância está no fato de haver em nosso próprio 

organismo maior quantidade de bactérias do que de células. Isso mesmo! Temos 

aproximadamente 10 vezes mais bactérias em nosso corpo do que células humanas. 

Estes microrganismos apresentam papel importante na manutenção da vida e do equilíbrio dos 

ecossistemas, atuando como decompositores fixadores de nitrogênio e desnitrificantes. Em nosso 

organismo, o papel desempenhado por estes microrganismos também é essencial, uma vez que 

graças à quantidade de bactérias presentes em nosso intestino, por competição, outras bactérias 

patogênicas não encontram um meio adequado para se instalar. Graças a elas também 

conseguimos absorver determinados nutrientes por elas produzidos durante a fermentação dos 

alimentos que ingerimos. 

Podemos destacar outros papéis úteis das bactérias ao homem na produção de alimentos, 

fabricação de queijos e bebidas, e na indústria química, na produção de determinados fármacos. 

Assim, antes de condenarmos esses microrganismos pelas inúmeras enfermidades, devemos 

saber que somente uma pequena parte das bactérias é patogênica, ou seja, causadora de 

doenças. 
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No século 19, o estudo das bactérias se desenvolveu, graças aos trabalhos realizados pelo 

médico alemão Koch, que descobriu que o causador de uma doença que acometia o gado, era na 

verdade uma bactéria. A fama de vilã não parou por aí. O pesquisador francês Pasteur contribuiu 

grandemente para estudo destes microrganismos e de tanto estudar as bactérias patogênicas 

passou a temê-las, chegando ao ponto de não mais pegar na mão das pessoas e a desenvolver 

uma mania incontrolável de limpeza, tudo para evitá-las. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/historia-das-bacterias.htm Acessado em 14/07/2020 

Imagem: freepik.com 

Compreendendo os significados 

 Célula: 

Unidade básica, microscópica, de qualquer organismo vivo. 

 Ecossistema: 

Sistema formado por um meio natural e pela comunidade de organismos animais e 

vegetais. 

 Desnitrificante/desnitrificar: 

Privar ou livrar uma substância de nitrogênio ou seus compostos. 

 Patogênicas/patogênico: 

Que provoca ou pode provocar uma doença. 

 Acometia/acometer: 

Ocupar algo inteiramente; apossar-se de. 

 Fármacos/fármaco: 

Produto ou preparado farmacêutico. 

 
Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Se possível acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ
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Agora é com você: 

 

1- As bactérias são os seres mais antigos da Terra e estão presentes em quase todos os 

lugares. Encontre no caça-palavras dois lugares onde as bactérias podem estar: 

 

 

B N O P D Á 

C N Y T F G 

O A E R B U 

P O E I R A 

 

Imagem: freepik.com 

 

 

2- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

química - alimentos - fármacos 

 

Podemos destacar outros papéis úteis das bactérias ao homem na produção de 

________________, fabricação de queijos e bebidas, e na indústria __________________, na 

produção de determinados _________________. 

 

 

3- O pesquisador francês Pasteur contribuiu grandemente para estudo destes 

microrganismos e de tanto estudar as bactérias patogênicas passou a temê-las, chegando 

ao ponto de não mais pegar na mão das pessoas e a desenvolver uma mania incontrolável 

de limpeza, tudo para evitá-las. Pesquise um exemplo de bactéria patogênica e registre 

sua pesquisa: 

  

  

  


