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ADVERTÊNCIA

Este power point não deve ser considerado 
como uma publicação acadêmica, por tratar-se  

de apenas uma apresentação abordada pelo 
Palestrante visando ilustrar o tema divulgado  

no XI Seminário Filosofia das Origens, 
realizado em Curitiba .
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Introdução

“ O que guia a vida é... Um pequeno fluxo, mantido pela luz 
do sol.”  Albert Szent-Gyögyi

“Com esta simples sentença ele resumiu uma das grandes 
maravilhas da evolução – a fotossíntese.”  Raven et al. 

2007

Apenas alguns organismos fazem fotossíntese (plantas, 

algumas algas e algumas bactérias).

Somos totalmente dependentes da fotossíntese, um 
processo para o qual as plantas estão maravilhosamente 

bem adaptadas. Raven et al. 2007



Conceito de planta

Somos totalmente dependentes das plantas (alimento, 

vestuário, abrigo, mobiliário, combustível, papel, drogas e 

oxigênio).

O Reino Plantae (do grego botanē, daí Botânica) inclui  
organismos pluricelulares, eucariontes, autótrofos, 

fotossintetizantes.

Sob o ponto de vista evolutivo, as plantas têm uma longa 

história na Terra.



Origem e diversificação da vida

Acredita-se que a Terra tem ca 4,6 b.a.

Os fósseis mais antigos ca 3,5 m.a.

Assumindo que a vida surgiu na Terra...



Origem e diversificação da vida 

Teorias atuais (síntese):

Moléculas orgânicas (MOs) ??? acumularam-se nos

oceanos e agruparam-se (antecessoras das céulas

primitivas, primeiras formas de vida).

[MOs] na argila favoreceu a síntese de MOs + complexas.

Acredita-se MOs tenham sido a fonte de energia (alimento)

das formas iniciais (células primitivas).



Teorias atuais (síntese):

Surgiram os heterótrofos (alimentam-se de outro), ou seja,

organismos que necessitam de fonte externa de energia.

↑ heterótrofos ↑ consumo MOs ↑ competição

os + eficientes > chances de sobrevivência

elimina-se os menos adaptados e evoluem células capazes

de sintetizar MO a partir de MI.

Origem e diversificação da vida



Teorias atuais (síntese):

Surgem os autótrofos (sintetizam seu próprio alimento).

os + bem sucedidos foram os capazes de utilizar a energia

solar (fotossíntese). Como???

os + antigos fotossintetizadores, bem + simples que as
plantas, eram muito + complexos que os heterótrofos

Origem e diversificação da vida



Teorias atuais (síntese):

O uso da energia solar requeria um complexo sistema para

capturar a energia luminosa, associado a uma maneira de

armazenar a energia em uma MO (ATP???)

Evidência fóssil de organismos fotossintetizadores datam de

3,4 b.a., ca apenas 100 m.a. após a primeira evidência fóssil

de vida na Terra.

Origem e diversificação da vida



Cinco Reinos

Procariotos

Monera
(cianobactérias e bactérias)

Eucariotos

Protista
(amebas, algas verdes, pardas e 
vermelhas, diatomáceas, etc...)

Fungi

Plantae
(briófitas, licófitas, pterdófitas,
gimnospermas e angiospermas)

Animalia

Classificação dos organismos vivos



Evolução das plantas 

↑



Evolução das plantas 



Evolução das plantas 



Evolução das plantas 



Evolução das plantas 



Evolução das plantas 



Evolução das plantas 



Ancestralidade

Graham L E et al. PNAS 2000; 97:4535-4540



Ancestralidade



Ancestralidade

A proposta da origem monofilética de embriófitas a partir 

de Charophyceae (ancestralidade) está baseada no 

grande número de características morfológicas, 

citológicas, ultra-estruturais, bioquímicas e moleculares 

comuns entre esses grupos.



Características comuns 

Parede celular de celulose

estoque amido

tilacóides em grana



Esporopolenina: politerpeno impermeável que reveste

esporos e grão de polen. Uma mistura de biopolímeros,

constituídos por cadeias longas de ácidos graxos,

fenilpropanóides, fenóis e traços de carotenóides.

Características comuns 



fragmolasto (citocinese)

plasmodesmos

Características comuns 



Características comuns 



O dano que a falta de um desses elementos pode causar ao

organismo inviabilizaria a continuidade do processo lento da evolução.

Características comuns 



Fotorrespiração

Características comuns 



Hipótese
evolução das mitocôndrias e

dos cloroplastos: resultado de

eventos endossimbiônticos.

Conclusão
acredita-se que o complexo

aparato fotossintético de

plantas e algas seja o

resultado de uma longa

sequência evolutiva.

Características comuns 



Características comuns 



Ciclos de vida 



Ciclos de vida 



Espirógira
(alga verde)

BRIÓFITAS

Ciclos de vida 



BRIÓFITAS

PTERIDÓFITAS

Ciclos de vida 



PTERIDÓFITAS

GIMNOSPERMAS

Ciclos de vida 



GIMNOSPERMAS

ANGIOSPERMAS

Ciclos de vida 



Ciclos de vida 



Características novas

• Principais etapas na transição da água para a terra

• Características novas necessárias para a sobrevivência

na terra



Cutícula com cutina

Características novas



sistema vascular
xilema e floema

Sistema radicular

lignina

Características novas



Estruturas complexas como os estômatos ocorrem em

muitos musgos e em antóceros (briófitas) (Renzaglia et al.

2000).

Características novas



• Acredita-se que as plantas do Devoniano tenham surgido

de um único ancestral comum possuidor de elementos

condutores.

• O desenvolvimento de sistemas complexos de

ramificação, maximizando a superfície fotossintética, foi

acompanhado por sistemas mais eficientes de condução

de água e sustentação conseqüência da produção de lignina

nos tecidos vasculares (Rapini, on line).

Características novas



• Surgiram sistemas radiculares especializados na

captação de água e capazes de fixar plantas maiores.

• O aumento na cutinização da epiderme e das paredes

de células subepidérmicas amenizou ainda mais a perda

de líquidos por transpiração.

Características novas



Críticas

De acordo com Bennici (2008)

• Existem muitos aspectos de difícil interpretação na história

filogenética das plantas terrestres.

• Ainda não temos uma data segura para o evento simbiótico

(incorporação de uma cianobactéria para formar o precursor

dos cloroplastos).

• Também não temos conhecimento do tipo de célula

eucariota que participou desta simbiose.



Críticas 

Se considerarmos as Briófitas como as primeiras plantas

terrestres derivadas diretamente das algas verdes

progenitoras, a lacuna existente entre estes dois tipos de

organismos permanece muito grande (Bennici, 2008).

Embora as hipóteses antitética e homóloga tentem explicar

a origem do esporófito de embriófitas a partir de algas,

evidências fósseis não ajudam a resolver o enigma

evolutivo porque os organismos intermediários não foram

encontrados. O fóssil mais antigo de plantas terrestres já

apresentava um esporófito bem formado (Bennici, 2007).



Críticas 

De fato a origem das folhas é incerta, mas acredita-se que

tenha sido a partir de pequenas escamas que obtiveram um

cordão central condutor que formou uma nervura central que

se expandiu do centro formando pequenos feixes de vasos

que se ramificaram por toda a folha através da proliferação

bilateral do parênquima cortical (in Rapini, on line).



Críticas

Existe uma grande lacuna evolutiva entre algas verdes e

briófitas não somente no sistema de ciclos de vida, mas

também nos níveis estrutural e de desenvolvimento.

A aparição repentina de órgãos sexuados multicelulares,

necessários para o desenvolvimento do embrião, constitui

um complexo processo evolutivo com caracteres

morfogenéticos que exigiam uma estreita coordenação
com sinais fisiológicos e ecológicos (Renzaglia et al., 2000).

→ a produção de órgãos sexuados deve ser sincronizada
e ocorrer rapidamente em resposta às variações das

condições sazonais.



Críticas

A origem e evolução precoce de embriófitas permitiu a

evolução de dois ciclos elaborados (alternância de

gametófito/esporófito em briófitas e pteridófitas), seguido de

uma extraordinária variedade de órgãos e sistemas de
tecidos complexos.

Estes ciclos de vida permanecem como dois extraordinários

saltos evolutivos muito difíceis de serem explicados
com base no gradualismo filético. Infelizmente, linhagens

de transição de fósseis dessas mudanças não foram

encontrados (Kenrick & Crane 1997).



• As características similares entre algas verdes e embriófitas

são estruturas ou sistemas complexos que já estavam

funcionando perfeitamente nas primeiras, não havendo

nenhum registro intermediário, apenas suposições.

• Com base nas considerações sobre a organização

estrutural das briófitas, além da origem do esporófito, o salto

entre as algas progenitoras e as primeiras plantas terrestres

foi extraordinariamente grande.

Considerações Finais 



• A partir da afirmação de que a briófitas são as embriófitas

mais simples e, os possíveis ancestrais das pteridófitas (e

todos as outras traqueófitas), existe também uma série de

grandes lacunas evolutivas entre estes dois grupos de

plantas terrestres.

• As críticas e dúvidas sintetizadas por pesquisadores

apoiam o pensamento de que as teorias para explicar a

Origem das plantas terrestres são hipóteses.

• Parafraseando Andrea Bennici “In conclusion, the origin

of bryophytes and pteridophytes is still a mystery”.

Considerações Finais 
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Como transmitir genes sem sair do lugar? Com ardis 

amorosos para despertar paixão em animais - inclusive 

em nós.

Michael Pollan. National Geographic Brasil Edição 114,

09/2009.

“Como transmitir os genes sem poder sair do lugar? 
Resposta: sendo muito boas em coisas como 

bioquímica, engenharia e design…”

Michael Pollan, Jornalista, University of California.
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Todo mundo faz: passarinhos, abelhas e até plantas 

polinizadoras.

Rob Dunn.   National Geographic Brasil  Edição 117, 12/2009.

“Todos os tipos de vida, incluindo o nosso, é improvável, 
mas, de algum modo, a vida das plantas… é ainda mais 

incerta.” 
Rob Dunn, Department of Biology at North Carolina State University.
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