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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
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Cinco Reinos

Procariotas

Monera
(cianobactérias e bactérias)

Eucariotas

Protista 
(amebas, algas pardas e algas 

vermelhas, diatomáceas)

Fungi

Plantae
(algas verdes, briófitas, licófitas, 

pteridófitas, gimnospermas e 
angiospermas)

Animalia

Classificação dos organismos vivos



Conceito de planta

O Reino Plantae (do grego botanē, traduzido por 

Botânica) inclui  organismos pluricelulares,

 eucariontes, autótrofos, fotossintetizadores.

As plantas formam a base da cadeia alimentar nos 

ecossistemas. E somos totalmente dependentes delas  

(abrigo, oxigênio, alimento, medicamentos, 

combustíveis, etc...)



Sobre a “evolução” das plantas 

↑ ∟Plantas com sementes



Algas verdes 



Briófitas



Pteridófitas 

soros



Gimnospermas

 (a “invenção” das sementes)



Angiospermas

(uma explosão de cores) 



Ciclos de vida 



Sobre a “evolução” das plantas 

Sob o ponto de vista evolutivo, as plantas têm uma 

longa história na Terra.

Por mais de 3 B.a., a superfície da Terra esteve sem 
vida.

 A partir de cerca de 1,2 B.a., apareceram camadas finas 
de cianobactérias na terra.

    
     As plantas terrestres diversificaram muito, de modo 

que hoje existem mais de 290 mil espécies.     



No período neodevoniano (385 M.a. atrás) as plantas 
atingiram um grau de sofisticação que lhes permitiu formar 

florestas de árvores altas.

A inovação evolutiva continuou após o período Devoniano. 
A maioria dos grupos de plantas foram relativamente 

incólumes ao evento de extinção do triássico, embora as 
estruturas das comunidades tenham mudado.

 
Isso pode ter definido o cenário para a evolução das 
plantas com flores no triássico, que explodiu nos períodos 
Cretáceo e Terciário.

Sobre a “evolução” das plantas

Sakakibara et al., 2013



"Nosso estudo fornece nova compreensão sobre 
como as plantas terrestres evoluíram de duas 

gerações complexas, apoiando fortemente uma 
teoria apresentada no início do século passado, 
propondo que o corpo diplóide complexo foi uma 

invenção evolutiva nova”.

New Insights Into Plant Evolution 
K. Sakakibara, S. Ando, H. K. Yip, Y. Tamada, Y. Hiwatashi, T. Murata, H. 
Deguchi, M. Hasebe, J. L. Bowman. KNOX2 Genes Regulate the Haploid-to-
Diploid Morphological Transition in Land Plants. Science, 2013; 339 (6123): 1067 
DOI: 10.1126/science.1230082

Sobre a “evolução” das plantas
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MY

G. Leubner, 2007,http://seedbiology.de



A diversificação é muito rápida

http://www.devoniantimes.org/who/pages/lyginopterids.html



God to Noah 
(after the great flood): 

     “As long as the earth endures, 
     seedtime and harvest, 
     cold and heat, 
     summer and winter, 
     day and night, 
     will never cease.” 
     Genesis 8: 22

  
  

“Enquanto a terra durar, sementeira e 
sega, frio e calor, e verão e inverno, dia 

e noite, não cessarão.”

http://www.seedbiology.de/evolution2.asp

Angiosperm seed evolution and 

species diversification: 

Darwin's abominable mystery



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.



Ancestralidade

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



Ancestralidade



Características comuns 

Parede celular de celulose

estoque amido

tilacoides em grana



Esporopolenina: politerpeno impermeável que reveste 
esporos e grão de pólen. Uma mistura de biopolímeros, 
constituídos por cadeias longas de ácidos graxos, 
fenilpropanoides, fenóis e traços de carotenoides.

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 



Características novas

• Principais etapas na transição da água para a  terra

• Características novas necessárias para a sobrevivência    

      na terra



Ciclos de vida 



Cutícula com cutina

Características novas

 O aumento na cutinização da epiderme e das 

paredes de células subepidérmicas amenizou 

ainda mais a perda de líquidos por transpiração.



lignina

Características novas

O desenvolvimento de sistemas complexos de 

ramificação (maximizando a fotossintética) foi 

acompanhado por sistemas mais eficientes de condução 

de água e sustentação em consequência da produção de 

lignina nos tecidos vasculares. 



Características novas

Estruturas complexas como os estômatos ocorrem 

em muitos musgos e em antóceros (briófitas).



• Acredita-se que as plantas do Devoniano tenham 

surgido de um único ancestral comum possuidor de 

elementos condutores.

Características novas

sistema vascular

xilema e floema



• Surgiram sistemas radiculares especializados na 

captação de água e capazes de fixar plantas 

maiores. 

Características novas



Bases evolutivas

As comparações filogenéticas são baseadas em 

semelhanças (similaridades) entre as 

espécies/grupos.

A partir da base de dados (morfológicos e  genéticos) 

é possível construir cladogramas que juntam ou 

separam as espécies/grupos, de acordo com suas 

semelhanças ou diferenças.



Bases evolutivas

É amplamente aceito que as embriófitas charophyceas 
evoluíram a partir de algas ou de um ancestral comum 

destas algas. 

Existem incertezas sobre as relações precisas entre 
embriófitos e seus parentes (algas), mas a comparação 
de semelhanças entre as plantas terrestres e Carófitas 
podem fornecer pistas para os genes específicos que 

permitiram uma linhagem de organismos fotossintéticos 
para colonizar a terra com tanto sucesso e dar origem às 

plantas terrestres.
K. Sakakibara et al., 2013. 



Plant genome evolution.  (a)  Plant genome paleohistorical scenario. (b) The 
present day monocot (right) and eudicot (left).

Salse, J. 2012. In silico archeogenomics unveils modern plant genome organisation, 
regulation and evolution. Current Opinion in Plant Biology 15, 122–130. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2012.01.001 



Possible evolutionary scheme representing PIN protein 
evolution in green plants. A simplified phylogeny of green 
plants is shown. 

Viaene et al. 2013



 Viaene et al. 2013. The phylogenetic reconstruction of PIN-FORMED (PIN) proteins shows 

the emergence of different types of PIN proteins during green plant evolution. Trends in 

Plant Science Volume 18, 5-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2012.08.009



Studies of Physcomitrella patens reveal that ethylene mediated submergence responses ‐

arose relatively early in land plant evolution. The Plant Journal 2012.‐

 DOI: 10.1111/tpj.12005 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.12005/full#f2



Barreto, L.C., Echternacht, L. & Garcia, Q.S. 2013. Seed coat sculpture in Comanthera 
(Eriocaulaceae) and its implications on taxonomy and phylogenetics. Plant Syst Evol DOI 
10.1007/s00606-013-0808-8



Scott R.J. · Spielman M.

Genomic imprinting in plants and mammals: how life history constrains 

convergence 

Cytogenet Genome Res 113:53–67 (2006) (DOI: 10.1159/000090815) 

Melissa Spielmana, Rinke Vinkenoogb, Hugh G Dickinsona, Rod J Scottb 

The epigenetic basis of gender in flowering plants and mammals. 

Trends in Genetic Volume 17, 2001, Pages 705–711





Críticas

A evidência genética indica  relação estreita entre 
carófitas e plantas terrestres. 

No entanto, isto não prova que as plantas terrestres 
descendem de Carófitas, só que estão 

estreitamente relacionadas. 

K. Sakakibara et al., 2013. 



Críticas 

Embora as hipóteses 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.

 Existem muitos aspectos de difícil interpretação na história 

filogenética das plantas terrestres. 

Bennici, A. 2007.  Unresolved problems on the origin and early evolution of land plants. Riv. Biol. 100: 55-
67.

Bennici, A. 2008. Origin and early evolution of land plants. Problems and considerations. Communicative & 
Integrative Biology 1: 212-218.



Críticas

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.

A produção de órgãos sexuados deve ser sincronizada 

e ocorrer rapidamente em resposta às variações das 

condições sazonais. 
Renzaglia et al., 2000



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.

Renzaglia KS, Duff RJ, Nickrent DL, Garbary DJ. Vegetative and reproductive 
innovationsof early land plants: implications for a unified phylogeny. Phil Trans R Soc 
Lond B 2000;355:769-93.



Críticas

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 P, Crane PR. 1997 The origin and early evolution of plants on land.  Nature, 389:33-9.



• As características similares entre algas verdes e 

embriófitas são estruturas ou sistemas complexos que 

funcionavam perfeitamente nas primeiras, não havendo 

nenhum registro intermediário, apenas suposições.

• Baseado na 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 



• Se as 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 e a diversificação das plantas terrestres são 

hipóteses.

Considerações Finais 



Considerações Finais 

Reconstrução de DNA pré histórico refuta as críticas à teoria 
da evolução  (Science News, Dez 2012)

Cientistas tiveram sucesso em reconstruir DNA e 

proteínas de células pré históricas de leveduras. Foi 

possível determinar como os genes se desenvolveram e 

evoluiram até a sua forma atual durante mais de 100 M.a.
Voordeckers et al. 2012

Vale ressaltar:

 evoluíram, mas não deixaram de ser leveduras depois de 100 M.a.



Considerações Finais 

Estes resutados fornecem respostas a um argumento 

frequentemente utilizado pelos opositores da evolução: 

a possibilidade da ocorrência de uma nova 

característica, um novo seguimento funcional do DNA a 

partir do zero, que é semelhante à chance de um jato 

jumbo moderno ter sido montado espontaneamente de 

algumas peças de sucata de metal.

Voordeckers, K., Brown, C., Vanneste, K.., van der Zande, E., Voet, A., Maere, S. Verstrepen. 
K.J. Reconstruction of Ancestral Metabolic Enzymes Reveals Molecular Mechanisms 
Underlying Evolutionary Innovation through Gene Duplication. PLoS Biology, 2012; 10 (12): 
e1001446 DOI: 10.1371/journal.pbio.1001446
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