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EDITORIAL

Caros Leitores,

É com imenso prazer que apresentamos a edição comemorativa de 
10 anos do Boletim PETBio, uma longa caminhada contribuindo 
para a divulgação dos conhecimentos científicos à toda comunidade. 
Nessa edição prepare-se para fazer uma longa viagem pela história 
da vida na Terra, uma vez que todos os artigos foram baseados no 
ciclo de seminários do PET Biologia, apresentado pelos petianos e 
intitulado “Os pontos cruciais da evolução da vida: reconstruindo 
a história da Terra”. Assim, essa edição está sendo dividida em 
três partes, inicialmente temos “Os primeiros momentos da vida 
na Terra”, a segunda parte “A vida se diversifica em terra firme” e 
a terceira “A formação do mundo moderno”. Esperamos que essa 
fascinante viagem seja um portal para o conhecimento sobre a vida. 
Vamos juntos nessa jornada?

Boa Leitura!
Mayara Ingrid Sousa Lima

Tutora do Grupo PET BIOLOGIA/UFMA
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Ano 10 do Boletim PETBio UFMA

A realização do Boletim PETBio é uma atividade do grupo PET Biologia da Universidade Federal do Maranhão - 
Campus Dom Delgado (UFMA) presente desde seus primeiros anos de fundação. No entanto, possuía formato 
mais simples e sua divulgação não era feita de forma periódica. Após uma época de inatividade, o Boletim 

foi reativado em 2007, adquirindo periodicidade trimestral, o que possibilitou a aquisição de seu ISSN 2237-6372 em 
2010. Sua distribuição é gratuita e atualmente sua estrutura se dá por meio de seções fixas como Artigo Científico, 
Ensaios (antiga seção Resenhas), Escreva você também, Ponto de vista biológico, Notícias, Eventos, Linha de pesquisa 
e Entrevista, além de outras seções incluídas eventualmente, como: Monografias, Charges, Carta ao Leitor e PET na 
estrada. Além de realizar divulgação científica, o boletim tem como objetivo promover a vivência e experiência dos 
petianos no que diz respeito ao jornalismo científico, buscando metodologias que incentivem a leitura, a capacidade 
de interpretação e síntese, a expressão de opinião e o desenvolvimento do senso crítico. O público alvo é composto não 
só por estudantes da área de Ciências Biológicas e afins, mas por todos que estão envolvidos ou não na vida acadêmica. 
Foi realizado um levantamento acerca da quantidade de textos já publicados pelo Boletim ao longo das edições dos 10 
volumes, consultando-se versões impressas e digitais da revista. Foram contabilizados cerca de 400 textos publicados, 
dentre Artigos e Ensaios.
 Em 2016 o Boletim PETBio atingiu a marca de 10 volumes publicados após sua reativação em 2007, em 38 
edições, incluindo a presente. Como forma de celebrar esta marca, a edição 38 do Boletim traz uma série de artigos 
abordando a evolução da vida na Terra, produtos do Ciclo de Seminários “Reconstruindo a história da vida na Terra”, 
atividade do PET Biologia UFMA realizada no primeiro semestre de 2016, com o objetivo de explorar os pontos cruciais 
da evolução da vida na Terra.
 Esta edição está dividida em três seções. A Seção I trata dos momentos iniciais da vida na Terra, como origem 
dos eucariotos, da reprodução sexuada, multicelularidade e diversificação no Ediacarano e Cambriano; a Seção II aborda 
grandes extinções e origem de importantes grupos de organismos, como os vertebrados e as plantas terrestres; por fim, a 
Seção III aborda a formação do mundo atual, desde o Triássico, a ascenção dos dinossauros, origem das aves, mamíferos 
e angiospermas, culminando na origem do ser humano. Dessa forma, este Boletim estará contribuindo para a divulgação 
dos conhecimentos mais recentes sobre evolução da vida em uma linguagem mais acessível para o fácil entendimento e 
compreensão do público geral. Por isso, representa uma atividade de ensino de extrema importância para o PET Biologia 
UFMA e para a comunidade.

EDIÇÃO COMEMORATIVA
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Kauê Nicolas Lindoso Dias ingressou no curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) 
no segundo semestre de 2013 e ingressou no PET Biologia no primeiro semestre de 2014. É estagiário 
do Laboratório de Estudos Botânicos onde desenvolve Iniciação Científica em Taxonomia de 
Poaceae e monografia em Sistemática e Taxonomia do gênero Olyra L. (Bambusoideae: Poaceae), 
sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo Bezerra de Almeida Jr. Possui interesse nas áreas de Botãnica, 
Taxonomia, Sistemática, Evolução, Filosofia das Ciências e da Biologia e Ensino de 
Evolução.

A origem quimérica 
dos eucariotos

uma história sobre simbioses, promiscuidade e complexidade biológica

Nosso planeta é habitado por organismos vivos desde cerca de 3,4 bilhões de anos atrás 
e, ao longo de todo esse tempo, uma quantidade inimaginável de seres passou por aqui. 
Nesta linha de tempo, há cerca de 2 bilhões de anos (LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015), 
surgiam organismos que dariam origem a seres extremamente complexos; seres estes que 
pesam toneladas como os grandes dinossauros e a baleia azul (Balaenoptera musculus); 

seres capazes de viver por milhares de anos e que, sozinhos, ocupam extensas áreas geográficas, como os 
indivíduos da espécie de cogumelo Armillaria ostoyae, cujas hifas de um único indivíduo se estendem por 
cerca de 965 hectares e tem cerca de 8.000 anos; também deu origem a nós, os primatas tecnológicos. Todos 
estes “recordes biológicos” citados foram alçados por seres que possuem uma característica exclusiva em 
comum: a célula eucariótica. 
 Os eucariotos apresentam uma notável complexidade biológica, especialmente do ponto de vista 
morfológico. Porém, engana-se quem pensa que tal complexidade reside apenas na multicelularidade. 
Eukarya é composto atualmente por seis grandes grupos – Amoebozoa, Archaeplastida, Chromalveolata, 
Excavata, Opisthokonta e Rhizaria (KEELING et al., 2005; SIMPSON; ROGER, 2004), e alguns autores 
recentemente têm reunido Chromalveolata e Rhizaria em um único grupo, denominado SAR (ADL et al., 
2012; BURKI, 2014) – além de algumas linhagens com classificação ainda incerta (Figura 1). De todos estes 
grupos, a multicelularidade é vista em apenas três deles: nos animais e alguns fungos em Opisthokonta, em 
algumas algas verdes e nas plantas terrestres em Archaeplastida e nas algas pardas em Chromalveolata. Todos 
os demais eucariotos são unicelulares. E é exatamente na célula que se encontra a maior complexidade de 
Eukarya. Estas células podem assumir uma grande diversidade de formas, tanto nos organismos multicelulares 
como nos unicelulares. Para citar um exemplo, um dos casos mais notáveis de complexidade morfológica 
celular vista é o de Acetabularia, um gênero de algas verdes. A única célula que compõe estes organismos 
apresenta três divisões anatômicas bem distintas: o rizoide, o talo e disco reprodutivo (GILBERT, 2003). Isso é 
possível, dentre outros fatores, graças a presença de uma característica típica dos eucariotos, o citoesqueleto. 
De fato, as células eucarióticas possuem diversos componentes que favorecem sua complexidade, que não são 
restritas apenas ao núcleo (LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015). >>
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Figura 1. Relações filogenéticas entre os grandes grupos eucarióticos. Imagem de 
Wikipedia Commons, domínio público.

Cada componente presente unicamente nas células eucarióticas 
levanta questões acerca de sua origem e funcionamento. Apesar de 
conhecermos bem quais são as organelas, a forma como todas funcionam 
em aparente harmonia ainda não é bem compreendida. Com exceção das 
mitocôndrias e dos cloroplastos, organelas como o núcleo, os sistemas 
de endomembranas (retículo endoplasmático e complexo de Golgi), 
citoesqueleto, dentre outras, não possuem teorias robustas sobre suas 
origens e evolução (DE DUVE, 2007; LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 
2015). Ademais, a disparidade que existe entre Eukarya e os outros 
dois domínios da vida (Bacteria e Archaea) quanto suas características 
biológicas dificultam a formulação de boas hipóteses para a evolução 
do grupo, uma vez que não existem linhagens intermediárias (isto é, 
que apresentem características transitórias entre os domínios). Todavia, 
muitos autores têm se dedicado a tentar formular hipóteses para a 
origem dos eucariotos, especialmente após o advento da Teoria da 
Endossimbiose, que explica a origem das mitocôndrias e cloroplastos. 
Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo discorrer sobre as 
principais hipóteses para a origem de Eukarya, com foco na origem de 
determinados componentes celulares do grupo, como forma de elucidar 
sua evolução. 

As singularidades de Eukarya

Atualmente são reconhecidos três tipos básicos de células. Os 
organismos que as contêm estão divididos em três grandes grupos, 
denominados Domínios, e sua divisão e classificação se dá através de 
análises da molécula de rRNA da subunidade 16S1, aliado às características 
biológicas destas células (WOESE; KANDLERT; WHEELIS, 1990), o que 
resultou na criação da ilustre árvore universal da vida. Desta forma, os 
três domínios reconhecidos são Bacteria, Archaea e Eukarya, e as relações 
entre estes ainda não estão muito bem definidas. De acordo com as análises 
de rRNA, os eucariotos compartilham um ancestral comum exclusivo 
com Archaea, sendo Bacteria o grupo mais basal (WOESE; KANDLERT; 
WHEELIS, 1990). Entretanto, autores como Dagan e Martin (2006) 
apontam que não há nada de “universal” em usar apenas uma molécula 
biológica para estabelecer relações evolutivas entre os seres vivos, uma 
vez que cada molécula pode resultar em hipóteses filogenéticas diferentes. 

De fato, algumas análises que utilizam outras características 
posicionam os eucariotos como grupo irmão das bactérias, enquanto 
outras trazem resultados um pouco mais dramáticos, inserindo-os dentro 
de Bacteria ou em Archaea (CAVALIER-SMITH, 2009). Para a alegria 
de alguns biólogos e para o desespero de outros, análises filogenéticas 
realizadas nos últimos anos utilizando conjuntos melhores de genes 
e moléculas têm mostrado não só o parentesco maior entre Archaea e 
Eukarya, mas várias destas têm colocado os eucariotos dentro do grupo 
das arqueas (COX et al., 2008; GUY et al., 2014; POOLE; NEUMANN, 
2011; WILLIAMS et al., 2012). Dentre as arqueas, Eukarya aparece 
como grupo irmão2 de TACK, grupo que reúne várias linhagens de 
arqueas extremófilas (Figura 2). Isso indica que Archaea pode não ser 
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um grupo válido, uma vez que existem linhagens arqueanas que são 
mais próximas dos eucariotos do que das demais arqueas (isto é, é um 
grupo parafilético3); Eukarya deveria ser incluído em Archaea para que a 
classificação refletisse sua história evolutiva. Desta forma, ao invés de três 
domínios da vida, teríamos apenas dois (WILLIAMS et al., 2013).

Figura 2 Possíveis posições filogenéticas para os eucariotos. a) Eucariotos como grupo 
irmão das árqueas; b) Eucariotos inseridos em Archaea. Extraído de Gribaldo et al., 2010.

A discrepância nos resultados obtidos a partir de análises de 
diferentes genes geralmente se deve a diferentes taxas de mutações que 
estes adquirem ao longo do tempo, criando artefatos4 (DUNN et al., 2014). 
Porém, como se não bastassem estes contratempos, os eucariotos possuem 
uma peculiaridade bastante interessante em seus genomas. Se diferentes 
conjuntos de genes podem estabelecer falsas relações de parentesco em 
análises filogenéticas de qualquer grupo de seres vivos, para os eucariotos 
essa é uma realidade muito mais evidente. A maioria dos genes envolvidos 
no metabolismo dos eucariotos (genes operacionais) são homólogos de 
genes operacionais bacterianos, enquanto que os genes envolvidos na 
manutenção e transcrição do DNA (genes informacionais) em Eukarya 
são homólogos de genes informacionais de Archaea (FORTERRE, 2011; 
KATZ, 1998). Por exemplo, dentre as diferentes proteínas e enzimas que 
compõem os fatores de transcrição5 bacterianos, o fator sigma é o que 
dá início à síntese de RNA mensageiro (mRNA) a partir do DNA. Em 
Archaea e Eukarya os fatores de transcrição são diferentes dos bacterianos, 
mas possuem várias proteínas em comum, além de não possuírem o fator 
σ (FORTERRE, 2011; SNUSTAD; SIMMONS, 2008). 

 Esse quimerismo6 não se restringe apenas ao genoma dos 
eucariotos, mas também a outras características de suas células em 
relação às arqueanas e bacterianas (LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015). 
Esta particularidade notável é o que tem fomentado as hipóteses sobre 
a origem dos eucariotos, sendo que várias delas propõem modelos de 
fusão e endossimbiose entre células de Bacteria e Archaea para explicar a 
origem do quimerismo e de organelas além da mitocôndria e dos plastos. 

As quimeras6 da vida – antes e depois das mitocôndrias

Ao se estudar a evolução de grupos monofiléticos7 atuais, costuma-
se recorrer a linhagens extintas que possuam parentesco mais próximo 
ao grupo analisado, como forma de entender como se deu o ganho das 
características vistas hoje. Por exemplo, quando olhamos para os animais 
vertebrados atuais, observamos que apenas os mamíferos possuem pelos 
e glândulas mamárias. Entretanto, ao olharmos para as linhagens extintas 
próximas aos mamíferos através do registro fóssil, vemos que os pelos 
aparecem em várias delas, enquanto nenhuma característica relacionada 
à lactação é observada (POUGH; HEISER; JANIS, 2008). Portanto, 
podemos concluir que o caráter pelo não surgiu no ancestral mamífero, 
mas a lactação provavelmente sim. Nesse tipo de estudo, o grupo 
monofilético foco é um crown-group (grupo-copa, em tradução livre), e 
os demais grupos extintos analisados são os stem-groups (grupos-tronco, 
em tradução livre). O objetivo disso é entender a evolução do crown-
group e reconstruir seu ancestral hipotético a partir das informações 
presentes tanto no crown-group quanto nos stem-groups.

O pequeno exercício mental acima pode ser também aplicado à 
evolução dos eucariotos. Tomando Eukarya como nosso crown-group, 

o próximo passo seria identificar os stem-groups. Porém, conforme 
mencionado, não existe evidência alguma de qualquer linhagem com 
tipo básico de célula distinto dos três domínios – viva ou extinta. Então, 
assumimos que todas as características típicas dos eucariotos surgiram 
no ancestral comum do grupo (LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015). O 
grande problema é a quantidade de novidades evolutivas que estariam 
presentes no ancestral eucariótico, que são cerca de 60. Dentre elas 
pode-se destacar a mitocôndria, fagocitose e exocitose, actina e tubulina 
(importantes para a composição do citoesqueleto), processamento 
do mRNA (splicing8), centríolos, complexo de Golgi, retículo 
endoplasmático, lisossomos, peroxissomos, DNA linear localizado no 
interior do envelope nuclear (o DNA em Bacteria e Archaea é circular e 
imerso no citoplasma), singamia9 (importante para a fertilização), meiose, 
maquinário de exportação nuclear e mitocôndria (CAVALIER-SMITH, 
2009). De todas estas inovações eucarióticas, apenas a mitocôndria tem 
sua origem conhecida.

A Teoria da Endossimbiose de Lynn Margulis (1938-2011) 
foi proposta em 1967, em seu artigo intitulado Origin of Mitotic Cells 
(Origem das Células Mitóticas), onde a bióloga expõe as evidências de 
que as mitocôndrias seriam organelas derivadas de bactérias que, por 
algum motivo ainda desconhecido, foram parar dentro da célula de 
um eucarioto primitivo, e ambos teriam se beneficiado desta relação 
(simbiose). O DNA próprio e circular, dupla membrana e divisão por 
mecanismos bacterianos foram as principais evidências observadas por 
ela e que foram usadas para sustentar sua hipótese inicial (DE DUVE, 
2007). A presença de dupla membrana é um importante indicativo de um 
organismo intruso em uma célula, pois além de sua própria membrana, 
a membrana da célula hospedeira é mantida no entorno do intruso. 
Posteriormente, novas evidências surgiram e sustentaram a origem 
bacteriana da mitocôndria: presença de porina (uma proteína típica da 
membrana de bactérias), ribossomos próprios com estrutura de rRNA 
bacteriano e, mais recentemente, a relação filogenética da mitocôndria 
com as bactérias do grupo Alphaproteobacteria (DE DUVE, 2007). 

A partir de então, a discussão em voga era acerca de qual teria 
sido o papel da aquisição da mitocôndria para a evolução da célula 
eucariótica. Até então, acreditava-se que a presença desta organela era 
uma regra sem exceção para todos os eucariotos. Dessa forma, a hipótese 
de que a aquisição da mitocôndria teria engatilhado a evolução de outras 
características da célula eucariótica ganhou força, mesmo com poucas 
evidências que a sustentasse (LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015). 
O principal argumento era o de que apenas as células que possuíam 
mecanismos estruturais e moleculares para proteger o material genético 
dos efeitos da atividade da mitocôndria na respiração celular conseguiram 
se perpetuar. Desse modo, a mitocôndria teria exercido a pressão 
seletiva que levou à evolução do núcleo e, consequentemente, de todo o 
maquinário de intercâmbio de moléculas entre o núcleo e o citoplasma 
(LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2006, 2015).  

No decorrer da década de 90, à medida que a biodiversidade 
de Eukarya foi sendo explorada, alguns achados chamaram atenção 
dos pesquisadores: eucariotos sem mitocôndrias. Tais organismos 
apresentavam todas as demais características típicas de um ser 
eucariótico, levando a hipótese de que a mitocôndria teria sido adquirida 
apenas tardiamente na evolução de Eukarya e não teve nenhum papel 
na origem de outras características do grupo a ser a mais aceita. Além 
disso, Eukarya havia ganho os tão desejados stem-groups. Os eucariotos 
sem mitocôndrias foram reunidos no táxon Archezoa, e o novo grupo 
representaria os eucariotos mais primitivos, que divergiram antes da 
aquisição das mitocôndrias (DE DUVE, 2007; EMBLEY; MARTIN, 2006; 
LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015).

Archezoa, no entanto, foi um táxon de vida curta. Com o avanço 
da filogenia molecular, descobriu-se que os eucariotos amitocondriados 
pertenciam, na verdade, a diferentes linhagens dos grandes grupos 
de Eukarya (DE DUVE, 2007). Ademais, genes mitocondriais foram 
encontrados em seus genomas. Após o evento de endossimbiose ocorrido 
no eucarioto ancestral, parte do DNA da bactéria foi incorporada pela 

célula hospedeira, de forma que todos os eucariotos possuem esses 
genes em seus genomas10 – sem exceções, até o momento. Diversos 
motivos podem levar um eucarioto a perder suas mitocôndrias. Todos 
os organismos identificados com esta condição são parasitas de outras 
células eucarióticas e alguns possuem mitocôndrias modificadas em 
hidrogenossomos (DE DUVE, 2007; KATZ, 1998; LÓPEZ-GARCÍA; 
MOREIRA, 2015). Se é a perda ou modificação da organela que leva à 
vida parasítica ou vice-versa, ainda é um ponto de discussões. O debate 
sobre papel da mitocôndria na evolução da célula eucariótica voltou, 
portanto, à tona, permanecendo até os dias de hoje.

Ainda, a mitocôndria também é usada para explicar a “parte 
bacteriana” das células eucarióticas. Muitos genes relacionados a 
atividades metabólicas das bactérias foram perdidas nas mitocôndrias, 
então especula-se que eles foram para o núcleo da célula hospedeira, 
passando a exercer funções metabólicas em detrimento dos genes 
do próprio hospedeiro (POOLE et al., 2014). No entanto, seria 
esperado que os genes operacionais “bacterianos” dos eucariotos se 
agrupassem com estes mesmos genes nas Alphaproteobacteria (grupo 
do qual as mitocôndrias divergiram) nas análises filogenéticas, mas 
o agrupamento acontece com outras linhagens bacterianas. Também 
pode-se questionar até onde um parasita pode modificar a biologia 
da célula hospedeira (LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015). De todo 
modo, pode-se afirmar que a célula eucariótica é uma quimera pelo fato 
de possuir um outro organismo dentro de si, que funciona como mais 
um componente celular; a fusão de linhagens distintas em uma única.

Além de toda a controvérsia em torno da origem da mitocôndria, 
a evolução de outras organelas é ainda mais nebulosa, especialmente 
no que tange o envelope nuclear e os sistemas de endomembranas 
adjacentes à ele. Até mesmo quanto a composição química de suas 
membranas, os Eukarya levantam dúvidas em relação ao seu parentesco 
evolutivo com Archaea e Bacteria e suas origens.

A natureza das membranas e os modelos quiméricos

O nome Eukarya significa, literalmente, núcleo verdadeiro (do 
grego eu = verdadeiro; karyon = núcleo). Dentre os domínios, esta 
característica está presente apenas neste grupo. O envelope nuclear 
apresenta inúmeros poros, por onde entram e saem proteínas e enzimas, 
mediadas por outras moléculas da mesma natureza, em sua maioria 
responsáveis pela síntese de proteínas e regulação gênica. Além disso, o 
retículo endoplasmático se prolonga a partir da membrana do núcleo, 
estando, portanto, intimamente ligado a ele (POSTBERG; LIPPS; 
CREMER, 2010). A composição química e estrutura das membranas 
plasmática, do núcleo, retículo e complexo de Golgi, bem como das 
muitas vesículas que transitam pelo citoplasma, são basicamente 
as mesmas. Todas são essencialmente compostas por polímeros de 
fosfolipídios organizados em camadas, onde a parte hidrofóbica (a 
lipídica) se volta para dentro, e a hidrofílica (fosfato) se voltam para 
fora, e se fecham formando vesículas. 

Essas vesículas formadas por membrana bifosfolipídica podem 
ser de vários tamanhos, desde um lisossomo a uma célula completa. 
O que muda em cada um desses casos, e o que é determinante para a 
função das mesmas, é o conjunto de proteínas e enzimas associadas 
a essas membranas. Por exemplo, lisossomos possuem enzimas 
que realizam degradação de moléculas, enquanto que a membrana 
plasmática possui proteínas importantes para a sinalização celular, 
que mediam trocas de elementos entre a célula e o meio, dentre outras 
coisas (LOMBARD; LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2012). A presença 
de sistemas de endomembranas não é exclusividade dos eucariotos. 
Os tilacoides das cianobactérias são um exemplo bastante interessante 
de sistema de endomembranas. A principal hipótese utilizada para 
explicar a formação de complexos de endomembranas é a invaginação 
da membrana plasmática, seguida de associação com proteínas 
específicas (hipótese autógena) (LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015).
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Dentre os domínios, a característica química das membranas 
confere mais um ponto de discussão interessante para suas relações 
evolutivas. Em Bacteria e em Eukarya, a membrana é composta 
majoritariamente por éster-gliceróis, sendo a cadeia lipídica ligada ao 
fosfato por uma ponte de éster; em Archaea, os lipídeos são éter-gliceróis, 
ligados ao grupo fosfato por uma ponte de éter, que é mais resistente. 
Devido à diferença da ligação, o grupo fosfato é “espelhado” nas unidades 
fosfolipídicas das membranas arqueanas (Figura 3a). Ademais, as partes 
lipídicas da membrana arqueana podem se ligar ponta a ponta formando 
uma monocamada (Figura 3b), o que confere mais estabilidade e 
resistência à membrana, tanto que esta característica é vista em arqueas 
que vivem em lugares muito ácidos e com temperaturas elevadas. Por 
fim, as proteínas associadas à membrana plasmática dos eucariotos são 
semelhantes às vistas em Bacteria e distintas de Archaea (LOMBARD; 
LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2012; PERETO; MOREIRA, 2004). 

Figura 3 a) estrutura química dos fosfolipídeos observados nos três domínios; b) 
organização dos fosfolipídeos na conformação das membranas. Adaptado de Wikipedia 

Commons, domínio público.

Essas diferenças podem ter duas explicações: (1) Eukarya e 
Bacteria são grupos irmãos e compartilham o mesmo tipo de membrana 
graças à ancestralidade comum; e (2) a membrana do tipo bacteriana já 
estava presente no LUCA (último ancestral comum universal) e devido 
ao tipo de ambiente ocupado pelos organismos arqueanos, houve 
uma pressão seletiva11 que favorecia uma configuração mais estável da 
membrana. À luz da classificação proposta por Woese, Kandler e Wheelis 
(1990) para os três domínios, a explanação (2) é a que mais faz sentido 
evolutivamente. Por outro lado, se levarmos em conta as últimas análises 
que apontam para uma origem arqueana dos eucariotos, nenhuma 
destas explanações serve. Se Eukarya é uma linhagem arqueana, além 
de explicar a origem de tantas novidades evolutivas, torna-se necessário 
explicar também a mudança da membrana plasmática do tipo arqueano 
para o tipo bacteriano. Dada a complexidade das funções da membrana 
plasmática, e à luz do que se sabe sobre biologia celular até o momento, 
esse tipo de transição soa bastante improvável (LOMBARD; LÓPEZ-
GARCÍA; MOREIRA, 2012; PERETO; MOREIRA, 2004).

Uma estratégia adotada por alguns biólogos para tentar elucidar 
todos esses pontos soltos na história dos eucariotos é propor modelos 
de fusão. Nesses modelos, os eucariotos seriam meramente a fusão 
de algumas linhagens bacterianas e arqueanas (EMBLEY; MARTIN, 
2006; KATZ, 1998; LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2015; POOLE; 
NEUMANN, 2011). Alguns autores especulam que o núcleo teria sido o 
primeiro endossimbionte da história eucariótica (LAKE; RIVERA, 1994; 
LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 2006). Um destes modelos quiméricos 
levanta a hipótese de que uma célula arqueana teria sido capturada 
por uma célula bacteriana, tendo então a Archaea se tornado o núcleo. 
Com o passar do tempo, uma relação simbiótica teria sido estabelecida, 
cujos genes informacionais arqueanos teriam se sobressaído, enquanto 
os genes operacionais bacterianos teriam se adaptado melhor à esta 

condição; se verdadeira, esta hipótese explicaria tanto o quimerismo 
genômico visto atualmente em Eukarya quanto a membrana plasmática 
do tipo bacteriano, apesar de não explicar como a membrana do núcleo 
teria transicionado do tipo arqueano para o bacteriano (LÓPEZ-GARCÍA; 
MOREIRA, 2015). 

Há outros modelos quiméricos que supõem que pode ter ocorrido 
o contrário, uma arquea capturando uma bactéria, com posterior 
transição da membrana plasmática. Todavia, nenhuma das hipóteses 
explica como esse tipo de interação ecológica tão íntima poderia ter 
sido benéfica, tampouco tocam na complexidade genômica e metabólica 
envolvida na fusão de uma bactéria e uma arquea formando um mesmo 
indivíduo (EMBLEY; MARTIN, 2006; LÓPEZ-GARCÍA; MOREIRA, 
2015). Há ainda a hipótese de que os vírus tenham exercido um papel 
preponderante na origem do núcleo e do sistema de endomembranas 
eucariótico. Muitos genes envolvidos nas atividades do do núcleo e do 
retículo endoplasmático são de origem viral, especificamente dos vírus 
gigantes NCLDV (Nucleocytoplasmic large DNA viruses) (FORTERRE, 
2011; TAKEMURA, 2001). Tais genes provavelmente chegaram ao 
genoma eucariótico através da transferência horizontal de genes12, evento 
que também ocorreu com genes bacterianos e arqueanos.

Infelizmente, o nosso atual conhecimento biológico não nos 
permite ir muito longe nas especulações. Além disso, as marcas evolutivas 
dos eucariotos são bastante confusas, não apenas graças a transferência 
horizontal de genes bacterianos, arqueanos e virais, mas também a 
eventos endossimbióticos ocorridos dentre os próprios eucariotos, algo 
muito bem evidenciado pela história evolutiva dos plastídeos.

O quebra-cabeça dos plastídeos 

O segundo evento de endossimbiose entre eucariotos e bactérias 
que estamos seguros de que ocorreu foi o que deu origem aos plastídeos, 
organelas responsáveis pela fotossíntese. A presença de plastídeos é tão 
difundida em Eukarya que já se especulou se ela não estaria presente 
no ancestral eucariótico e teria sido perdida em algumas linhagens 
posteriormente. Hoje sabe-se que essa difusão se deu através de diversos 
eventos endossimbióticos secundários13 entre eucariotos (Figura 4). Como 
mencionado anteriormente, a presença de mais de uma membrana em 
torno de algum elemento pode indicar um intruso na célula eucariótica. 
Plastídeos de diferentes linhagens de Eukarya apresentam não apenas 
duas, mas três ou quatro membranas, oriundas de diferentes organismos 
(LANE; ARCHIBALD, 2008). 

Na história evolutiva dos eucariotos, são observadas apenas duas 
endossimbioses primárias com cianobactérias. A primeira, mais antiga, 
ocorreu na base de Archaeplastida. Com a diversificação das linhagens 
desse grupo, a cianobactéria 
capturada também sofreu 
modificações, dando origem 
a diferentes tipos de plastos 
(cloroplastos, rodoplastos 
e cianelas). Quase todos os 
demais eucariotos que possuem 
plastídeos os conseguiram 
através de endossimbiose 
com representantes de 
Archaeplastida. A única 
exceção é a do gênero Paulinella 
(Rhizaria), onde ocorreu o 
segundo evento conhecido 
de endossimbiose primária 
com uma cianobactéria. 
Uma representação visual destes eventos pode ser vista na Figura 5 
(ARCHIBALD, 2009; LANE; ARCHIBALD, 2008). Um caso notável de 
endossimbiose com algas verdes descoberto na última década é o da lesma 
marinha Elysia chlorotica, o primeiro registro de tal evento em animais 
(RUMPHO et al., 2008). 

Estes eventos tornaram o genoma de muitos eucariotos mais 
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confuso, uma vez que a célula hospedeira costuma absorver grande parte do 
material genético do endossimbionte (ARCHIBALD, 2009). Por muito tempo 
isso causou várias confusões em análises filogenéticas; as linhagens com 
classificações mais difíceis são as oriundas de endossimbioses terciárias, pois 
nestes casos as histórias evolutivas de grupos muito distintos estão reunidas 
em um só organismo – e, baseando no que foi exposto anteriormente, os 
eucariotos são um belo exemplo de evolução por trocas promíscuas de DNA. 

Figura 5 A complexa árvore dos plastídeos. Os círculos representam os eventos de 
endossimbiose mais estudados. O evento mais antigo encontra-se na base de Archaeplastida, 

uma endossimbiose primária com uma cianobactéria. Com exceção da endossimbiose primária 
de Paulinella, as demais ocorreram a partir de linhagens de Archaeplastida: algas verdes (green 

algae) e Rhodophyta. Eventos de endossimbioses terciárias não são mostradas. Imagem de 
Wikipedia Commons, domínio público.

As intermináveis discussões sobre a evolução eucariótica 

Sem dúvida, a evolução de Eukarya revela curiosidades estimulantes, 
ao mesmo tempo que traz algumas frustrações. Apesar dos avanços nos 
campos da biologia celular e molecular, bem como no pensamento evolutivo, 
parecemos cada vez mais distantes de compreender a origem e evolução 
do grupo. Cada detalhe descoberto traz à tona diversos dilemas biológicos 
que devem ser considerados ao se formular hipóteses sobre a evolução do 
grupo. Além disso, deve-se considerar que a plausibilidade de certos eventos 
está sujeita a novas descobertas. No passado, a origem da mitocôndria e dos 
plastos através da endossimbiose era considerada pouco plausível à luz do 
conhecimento em biologia celular da época (MALLEY, 2010).

Devido às várias peculiaridades existentes nos eucariotos, torna-
se mais complicado explicar a evolução de cada parte, sendo comum 
hipóteses que explicam alguns pontos irem de encontro a propriedades 
biológicas das células; quanto mais se descobre, mais questionamentos e 
complicações parecem surgir. Tomando emprestada a frase de López-García 
e Moreira (2015): em se tratando da evolução eucariótica, o demônio está 
nos detalhes. E para os eucariotos, esta frase faz todo o sentido. Cada peça 
da célula eucariótica tem uma história fascinante para contar, além de trazer 
implicações biológicas ainda pouco pensadas pelos cientistas. Infelizmente, 
no presente momento, temos acesso apenas a alguns versos destas histórias; e 
ainda estamos aprendendo a lê-los.

Glossário

1. Subunidade 16S: componente da subunidade menor dos ribossomos, 
apresenta baixa taxa de mutação, sendo portanto um bom marcador para 
análises filogenéticas.
2. Grupo irmão: em Sistemática Filogenética, grupos irmãos são os parentes 
mais próximos, com quem se compartilha um ancestral comum exclusivo.
3. Grupo parafilético: diz-se parafilético um grupo taxonômico que não inclui 
todos os descendentes do ancestral comum exclusivo, portanto não reflete a 
história evolutiva do táxon, formando um grupo artificial.
4. Artefatos: no âmbito da Sistemática Filogenética, artefatos são falsas 
relações evolutivas estabelecidas em uma análise filogenética devido a 
problemas na escolha dos táxons ou nos caracteres utilizados.
5. Fatores de transcrição: são complexos de proteínas que se ligam a regiões 
específicas do DNA, dando início ao processo de transcrição.
6. Quimerismo/quimérico: em biologia, os organismos quiméricos são 
aqueles que possuem dois ou mais conjuntos genômicos oriundos de 
diferentes seres.
7. Grupos monofiléticos: grupos taxonômicos que incluem o ancestral 
comum e todos os seus descendentes, refletindo a história evolutiva do 
grupo, portanto, são grupos naturais. Atualmente busca-se apenas grupos 
monofiléticos para as classificações taxonômicas.
8. Splicing: processo nuclear responsável pela remoção de sequências não 
codificantes do RNA mensageiro, que são correspondentes às regiões de 
introns do DNA. Essas regiões não possuem informação para a produção de 
nenhuma proteína ou componente da síntese proteica.
9. Singamia: evento em que duas células se unem para formar apenas uma. 
Inclui fusão de membranas, núcleo e demais processos envolvidos.
10. Genoma: conjunto de toda a informação genética de um ser vivo.
11. Pressão seletiva: condições ambientais que favorecem uma determinada 
característica em um organismo.
12. Transferência horizontal de genes: mecanismo em que o material 
genético de um organismo é passado para outro sem que haja reprodução 
(transferência vertical). Também chamada de transferência lateral ou, mais 
popularmente, troca promíscua de genes.
13. Endossimbiose secundária: ocorre quando um organismo estabelece 
uma relação endossimbionte com um organismo que já possuía este tipo de 
interação com um endossimbionte primário.
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O primeiro sexo
Como surgiu o enigma dos processos evolutivos
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Dentre as questões da Biologia Evolutiva, a reprodução sexuada sempre foi um 
desafio e um grande ponto de interrogação. Segundo Darwin, “todo o assunto 
ainda é oculto como as trevas” (GODDARD, 2016). Os principais desafios estão 
relacionados ao fato de que, se por um lado muitos grupos apresentam como 
característica uma reprodução sexuada, organismos tais como bactérias e algumas 

espécies de algas, fungos e plantas reproduzem-se de forma assexuada, por processos diretos e 
que não necessitam da junção de dois genomas distintos para a formação de um novo indivíduo 
(GOODENOUGH; HEITMAN, 2014).  
 As principais hipóteses acerca do sexo (aqui entendido como a fusão de gametas haploides 
e consequente formação de um zigoto diploide) advém das investigações sobre a base celular 
dos primeiros organismos (HORANDL, 2009). Os indícios de genes envolvidos na meiose e a 
constatação da orgia genética - termo termo dado a um conjunto de processos realizados pelas 
células e, caracterizado especialmente tanto pela intensa transferência horizontal de dna quanto 
pela fusão dessas células e suas partículas - foram fatores preponderantes para o padrão hoje bem 
determinado na literatura: a reprodução sexual acontece na maioria dos organismos eucarióticos 
multicelulares e originou-se após o LECA (last eukaryotic common ancestor) – o último ancestral 
comum dos eucariotos. 
 Desse modo, tanto a sugestão da sequência de eventos que sucederam o LECA quanto a 
evolução e manutenção do sexo tem destaque considerável nos debates e elaboração de hipóteses 
sobre a reprodução sexuada (LENORMAND, 2002). Em virtude disso, este artigo propõe, por meio 
da revisão das hipóteses atualmente mais aceitas, explanar os pontos centrais nesse debate: como 
surgiu a reprodução sexuada, porque o sexo se mantém e quais os custos e vantagens envolvidos 
neste processo (CHARLESWORTH, 2006).
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Da orgia genética a geração de um novo processo: 
como explicar a evolução do sexo?

Grande parte das teorias sobre os principais processos 
envolvidos na evolução da reprodução sexuada recorrem a 
três pontos centrais: o sexo como uma estratégia viável para 
o aumento das taxas de variação genética das populações, 
contribuindo diretamente na adaptação a alterações ambientais, 
por exemplo (LODÉ, 2012); a reprodução sexuada, por meio da 
meiose, como um mecanismo eficiente na reparação de danos 
causados no DNA desses organismos, nos quais, por meio da 
meiose, surgiram pontos de checagem e recombinações que 
evitassem o acúmulo de mutações deletérias no seu pool de 
genes1 (MIRZAGHADERI; HORANDL, 2016). Também há 
inúmeros modelos e propostas que postulam que o sexo surgiu 
como uma estratégia de prevenção e controle de parasitas 
nos primeiros organismos eucariotos (JOKELA; DYBDAHL; 
LIVELY, 2009). 

Há, ainda, hipóteses relacionadas a 
questões ligadas à filogenética, que levantam 
não só as vantagens e cenários de onde 
essas características surgiram, mas 
sim a importância da fixação da 
estratégia como um caráter herdado 
dos nossos primeiros ancestrais 
eucarióticos (HORANDL, 2009). 
Nomeadamente, as hipóteses 
mais conhecidas na comunidade 
científica são: a eliminação de 
mutações deletérias (FISHER, 
1930; KONDRASHOV, 1988); a 
catraca de Muller (MULLER, 1932); 
Red Queen (LADLE, 1992). E por 
fim, os últimos modelos e propostas têm 
centrado na combinação entre diversas dessas 
teorias, esclarecendo de modo mais abrangente os 
eventos ocorridos há aproximadamente 2 bilhões de anos 
(KLEIMAN; HADANY, 2015). 

Para os primeiros habitantes vivos da Terra, 
o sexo pode ter surgido como um mecanismo capaz de 
reparar danos no DNA, visto que, diante de um contexto de 
intensa modificações climáticas, esses organismos estavam 
intensamente expostos a altos índices de radiação ultravioleta 
e, portanto, sujeitos a formação de mutações e danos físicos a 
estrutura dos ácidos nucleicos (TAKAGI, 2010). Nesse cenário, 
o processo atuante na proteção e recuperação do material 
genético das primeiras células é a meiose, caracterizada como 
uma estratégia que juntamente com a mitose, pode ter sido 
derivada das múltiplas fusões de tipos celulares diferentes, 
procariotos e eucariotos (BURT, 2000).

 Diante de um cenário completamente instável 
e sujeito a inúmeras interações entre moléculas, células 
e parasitas, os organismos participavam de intensa 
mistura e troca genética, em processos caracterizados por 
endocitose, fagocitose e transferência horizontal de genes, 
também conhecido como a era da orgia genética (FEIGEL; 
ENGLANDER; ENGEL, 2009). Desse processo confuso e 
instável, originou-se a mitose e a meiose, fator evidenciado 

e comprovado por Ramesh et al. (2005) que demonstraram 
que protistas como Giardia e Trichomonas apresentam genes 
envolvidos na meiose, indicando que, muito provavelmente, a 
meiose foi um mecanismo originado da fusão de tipos celulares 
distintos e que consequentemente foi perdido nos protistas 
(Figura 01).             
  Por tudo isso, acredita-se que o mecanismo 
mais importante para surgimento do sexo tenha sido a meiose, 
fator evidenciado pela conservação desse processo em todos os 
eucariotos e, por ser, em todas as espécies que se reproduzem 
de forma sexuada, um passo crucial (ARCHETTI, 2010). É, 
então, a meiose que traz um dos principais paradoxos dessa 
questão: porque o sexo é mantido nos eucariotos mesmo sob 
custos elevados?

As hipóteses mais famosas: o que podemos 
aprender com a catraca de Muller e a Red Queen?

A Red Queen (rainha vermelha) é uma 
teoria proposta em meados de 1973 por 

um cientista chamado Leigh Van Valen 
na tentativa de explicar o real papel 

das competições na evolução das 
espécies. Essa teoria faz uma 
alusão direta a uma citação do 
livro Alice através do espelho, 
do escritor Lewis Carrol; neste, 
a personagem principal, Alice, 
que corre intensamente sempre 
se encontra no mesmo local. Ao 

ser questionada sobre a questão 
a Rainha Vermelha diz: “é preciso 

correr o máximo possível para 
permanecermos no mesmo lugar” 

(CARROLL, 1960). Valen propôs essa 
metáfora para explicar como a reprodução 

sexuada influencia na diversidade genética dos 
organismos e como essa diversidade é capaz de promover 
mecanismos que dificultem a ação de parasitas. Porém, o 
ponto central da teoria consiste em explicar a coevolução entre 
espécies competidoras (VALEN, 1973).

Em termos práticos, observemos este exemplo 
fictício: em um ambiente existem duas espécies distintas, um 
inseto e um passarinho que o preda. O inseto, normalmente 
atacado pelo passarinho, desenvolve mecanismos para impedir 
esse ataque ao longo das gerações – mecanismos estes que 
podem ser: produção de toxinas, camuflagem, etc. Por sua vez, 
o passarinho encontra mecanismos para desviar das estratégias 
do inseto. Ao longo desta história e das gerações, poderíamos 
observar tais mudanças: (a) primeiramente, poucos indivíduos 
teriam essas estratégias e somente alguns a possuiriam, bem 
como os passarinhos, que também apresentariam poucos 
indivíduos capazes de driblar tais mecanismos. Em resumo, 
os passarinhos predariam os insetos sem essas novas 
características, que reduziriam em quantidade, restando 
apenas os insetos que detém as estratégias de fuga.  Após um 
tempo (b) os pássaros melhor adaptados à nova realidade se 
disseminariam. Desse modo, (c) as populações voltariam 

       Para os primeiros 
habitantes vivos da Terra, o 

sexo pode ter surgido como um 
mecanismo capaz de reparar danos 

no DNA [...]

ao equilíbrio, como antes, logo, as populações estariam 
novamente no mesmo lugar e, (d) ao longo de novas gerações 
esse processo voltaria a acontecer, como numa corrida 
armamentista.

A importância disso reside no fato de ser a 
reprodução sexuada o mecanismo responsável por gerar 
mutações genéticas que podem resultar no surgimento de 
novas características. É importante ressaltar que outras 
versões da teoria foram propostas por outros autores, como 
Bell (1982) e Matt Ridley (1995) em seu livro “The Reed 
Queen”.

Os cientistas sempre se perguntaram quais as 
reais vantagens do sexo, especialmente nos organismos 
capazes de se se reproduzir das duas formas, mas que optam 
pelos mecanismos de reprodução sexuada. Nesse cenário, o 
cientista americano Hermann Joseph Muller teve um papel 
importante. Ao publicar que a ação dos raios X causam 
mutações em Drosophila melanogaster e essas mutações 
são em sua maioria negativas, além de acumularem-se 
com maior frequência em espécies que só se reproduzem 
assexuadamente, sendo imensamente prejudiciais, o 
autor postulou uma hipótese conhecida como a catraca 
de Muller (MULLER, 1932; FIORAVANTI, 2003). Dessa 
forma, Hermann propôs que, por esse motivo, a reprodução 
sexuada conseguiria driblar a catraca de Muller, diminuindo 
significativamente a frequência dessas mutações deletérias, 
através da mistura do material genético (MULLER, 1964).  
Atualmente, alguns estudos confirmam a teoria, evidenciando 
que os fatores associados à teoria podem ser confirmados em 
diversas espécies. A caráter de exemplo, Duarte et al. (1992) 
relataram evidências desta teoria em experimentos com vírus 
patogênicos e muitos estudos com modelagem matemática 
têm reforçado o impacto da catraca de Muller (DUARTE et 
al., 1992; ANDERSSON; HUGGES, 1996; SÖDERBERG; 
BERG, 2007; KAISER; CHARLESWORTH, 2010).

A manutenção do processo: porque a reprodução 
sexuada manteve-se e irradiou-se nos organismos 

eucariotos?

A resposta para esta questão está fortemente ligada 
aos ciclos de haplo-diploidia desses organismos. Logo após 
a origem da meiose, a alternância das fases de haploidia e 
diploidia nos eucariotos permitiu um sistema de organização, 
reparo e controle das mutações, sendo, por esses fatores, 
uma importante estratégia no enfrentamento das condições 
ambientais (COMAI, 2005) (Figura 01). A alternância dessas 
fases, portanto, promovia, desde os nossos ancestrais mais 
antigos, o equilíbrio entre o acúmulo de mutações recessivas 
e o sistema capaz de evitar essas mutações ou dificultar 
a transmissão dos alelos mutados à prole (KLEIMAN; 
TANNEBAUM, 2009). Além disso, a alternância de gerações 
é apontada como um dos fatores que permitiram a sobrevida 
dos nossos ancestrais em face das condições adversas 
(CAVALIER-SMITH, 2002). Tal como acontece em algumas 
espécies de algas, por exemplo, esses organismos – diploides – 
liberavam ou tornavam-se um tipo de cisto – haploide – que, 

em contato com condições estáveis e fontes nutritivas, voltava a 
fase ativa.

Outro quesito importante para estabelecimento e 
manutenção do sexo foi a organização celular. Acredita-se que a 
formação de organismos multicelulares e mais complexos que os 
unicelulares foram importantes para a formação dos primeiros 
passos da diferenciação celular, nos quais, por sua vez, ocorreu o 
surgimento de células especializadas na troca de material genético 
(CAVALIER-SMITH, 2006). Estratégias como a anisogamia e 
oogamia – processo onde os gametas são diferenciados no aspecto 
morfológico e ambos são móveis e processo em que os gametas 
são distintos tanto por morfologia quanto por motilidade, 
respectivamente – constituíram novidades evolutivas essenciais 
na fixação da reprodução sexuada, garantindo diversas vantagens 
seletivas a todos eucariotos, especialmente os multicelulares 
(BUTLIN, 2002). 

O balanço genético: custos e vantagens da 
reprodução sexuada

Praticamente todas as teorias abordam os custos 
e as vantagens do sexo. Indícios apontam para vantagens 
como: aumento da variabilidade genética, multicelularidade, 
reparação, imunidade, motilidade, anisogamia e sistemas 
de reconhecimento específico entre espécies (POPAD’IN, 
2003). Características que, combinadas, favoreceriam a 
maior qualidade da prole e também a possibilidade de os 
organismos repassarem essas características com mais 
frequência para a geração parental (MABLE, 2007).

Sobre os custos do sexo, existem diferenças a 
serem levadas em consideração de acordo com o organismo 
em questão. Para os unicelulares, esses custos são altos, 
pois para que ocorra a meiose é necessário um tempo 
relativamente grande para esses organismos, além de ser 
um processo que não é totalmente imune aos erros de 
recombinação (GODDARD; GODFRAY; BURT, 2005). 
Por esse motivo, acredita-se que no início, a reprodução 
sexuada, nos organismos eucariotos, era uma estratégia 
facultativa, combinada com a reprodução assexuada – que 
era até então o mecanismo predominante. Nos protistas, a 
reprodução sexual é importante como um mecanismo de 
sobrevivência em épocas de baixa diversidade genética e 
ainda de condições adversas no ambiente, possibilitando a 
formação de cistos. Esse processo é, então, revertido através 
do processo combinatório das fases haplo e diploide por 
meio da meiose (HORANDL, 2009).

Acerca dos eucariotos multicelulares, a história 
é um pouco diferente. Nesses, apenas uma célula de cada 
organismo precisa se fundir a outra e, para além, a meiose 
só acontece em algumas células.  Portanto, caso haja um erro 
ou incompatibilidade de gametas, esses organismos ainda 
poderão reproduzir-se com outros, garantindo o sucesso da 
geração parental (HORANDL, 2009). Como benefício, esses 
organismos têm ainda a especialização a seu favor: podem 
ter mecanismos eficientes para barrar a incompatibilidade 
de gametas como os sistemas de reconhecimento específicos 
e a garantia de motilidade aos gametas (CHASNOV, 2000) 
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Figura 1. Esquema baseado nos custos e benefícios da reprodução sexuada 
em organismos eucariotos

Considerações finais: a importância do estudo 
investigativo e nossas relações passadas

Todos os processos envolvidos na reprodução 
sexuada e a origem destes são questões recorrentes 
na Biologia Evolutiva. Em virtude disso, a geração de 
hipóteses e práticas de estudo investigativo foram/são 
essenciais na determinação dos principais aspectos 
envolvidos nas relações estabelecidas desde os nossos 
ancestrais mais antigos até os dias atuais. O refinamento 
de hipóteses e a busca por modelos matemáticos capazes 
de integralizar aspectos como taxas de mutações, fatores 
epigenéticos, comparação direta entre fases haploides e 
diploides, relacionando expressão gênica, por exemplo, 
são métodos mais rebuscados que a simples comparação 
entre organismos assexuados e sexuados. Além disso, 
o fornecimento de dados mais precisos sobre as raízes 
filogenéticas destes organismos constitui uma abordagem 
promissora para o mundo da biologia evolutiva.

Finalmente, ainda não há como afirmar como e 
porque o sexo surgiu primariamente. Ainda assim, todas 
as teorias e hipóteses propostas para solucionar essas 
questões podem formar um compilado de fases e passos 
capazes de descrever – ainda que de forma limitada – 
como esse processo ocorreu e, nesse cenário, entender 
de forma macro visual como a fixação filogenética da 
reprodução sexuada foi estabelecida ao longo das gerações 
e da evolução dos organismos. Ainda assim, é importante 
afirmar que resta uma vaga possibilidade de que a evolução 
do sexo tenha sido impulsionada por questões que fogem 
completamente às propostas anteriormente citadas e tão 
bem estabelecidas, visto que a biologia, especialmente 
quando se retrata a questões evolutivas, é a ciência da 
exceção.

Ainda sobre as estratégias reprodutivas, é 
importante salientar que tanto o sexo quanto a reprodução 
assexuada são estratégias amplamente disseminadas e 
válidas. Portanto, ao tentar explicar umas destas, deve-se 
evitar a exclusão de outros mecanismos importantes na 
reprodução ou caracterizar um tipo como mais ou menos 
importante em detrimento de outro. Por tais motivos, a 
questão da evolução e manutenção do sexo é complexa 
demais para ser desenvolvida e elucida em um único 

Glossário: 

Pool de genes1:  dá-se pelo conjunto total de genes presentes 
em todos os indivíduos de uma determinada população.

estudo. Em vez disso, a lição aprendida sobre o principal 
enigma da Biologia Evolutiva nos ensina que grandes 
pontos de interrogação só podem ser elucidados a partir 
de um contexto investigativo capaz de abranger um leque 
variadíssimo de questões. 

                       

 REFERÊNCIAS

AGRAWAL, A. F.; CHASNOV, J. R. Recessive mutations and the 
maintenance of sex in structured populations. Genetics. n. 158, p. 913–917, 2001.

ANDERSSON, D. I.; HUGUES, D. Muller’s ratchet decreases fitness 
of a DNA-based microbe. Evolution, v. 93, p. 906-907, 1996.

ARCHETTI, M. Complementation, genetic conflict, and the 
evolution of sex and recombination. Journal Hered. n. 101, p. 21-33, 2010.

BELL, G. The Masterpiece Of Nature: The Evolution and Genetics 
of Sexuality. University of California Press, Berkeley, 1982.

BERNSTEIN, H.; HOPF, F. A.; MICHOD, R. E. The Molecular basis 
of the evolution sex. Adv Genet. n. 24, p. 323-370, 1987.

BODYL, A.; MACKIEWICZ, P.; GAGAT, P. Organelle evolution: 
Paulinella breaks a paradigm. Curr Biol. n. 22, p. 304–306, 2012.

BURT, A. Perspective sex recombination the efficacy of selection—
was Weismann right? Evolution. n. 54, p. 337–351, 2000.

BUTLIN, R. The costs and benefits of sex: new insights from old 
assexual lineages. Nature. v. 03, p. 311-317, 2002.

CARROL, L. 1960. The Annotated Alice: Alice’s Adventures in 
Wonderland and Through the Looking-Glass, illustrated by J. Tenniel, with an 
Introduction and notes by M. Gardner. The New American Library, New York, 
345 pp. Through the Looking-Glass and What Alice Found There.

CAVALIER-SMITH, T. Origins of the machinery of recombination 
and sex. Heredity. v. 88, p. 125-141, 2002.

CAVALIER-SMITH, T. Cell evolution and Earth history: stasis and 
revolution. Phil. Trans. Soc. B. v. 361, p. 969-1006, 2006.

COMAI, L. The advantages and dis advantages of being polyploid. 
Nat Rev Genet. n. 6, p. 836–846, 2005.

CHARLESWORTH, B. The evolutionary Biology of sex. Current 
Biology. v. 16, p. 693-695, 2006.

CHASNOV, J. R. Mutation–selection balance, dominance and the 
maintenance of sex. Genetics. n. 156, p. 1419–1425, 2000.

DUARTE, E. et al. Rapid fitness losses in mammalian RNA virus 
clones due to Muller’s ratchet. Genetics: The Genetics Society of America, v. 89, 
p. 6015-6019, 1992.

ENGELSTADTER, J. Constraints on the evolution of assexual 
reproduction. Bio Essays. n. 30, p. 1138–1150, 2008.

FEIGEL, A.; ENGLANDER, A.; ENGEL, A. Sex is Always well 
Worth its two-fold cost. Plos One. v. 04, n. 07, p. 1-6, 2009.

FIORAVANTI, C. A gênese do DNA. Pesquisa FAPESP, N.61, p. 
1-4, 2003.

FISHER, R. A. The genetical theory of natural selection. Oxford. 
1930.

GODDARD, M. R. Sex accelerates adaptation. Nature Molecular 
Evolution. p. 1-2, 2016.

GODDARD, M. R.; GODFRAY, H. C.; BURT, A. Sex increases the 
efficacy of natural selection in experimental yeast populations. Nature. n. 434, p. 
636–640, 2005.

GOODENOUGH, U.; HEITMAN, J. Origins of eukaryotic sexual 
reproduction. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. v. 06, p. 1-23, 2014.

HEITMAN, J. Sexual reproduction and the evolution of microbial 

ARTIGO

pathogens. Current Biology. v. 16, p. 711-725, 2006.
HORANDL, E. A combinational theory for maintenance of sex. Heredity. 

n. 103, p. 445-447, 2009.
JOKELA, J.; DYBDAHL, M. F.; LIVELY, C. M. The maintenance of sex, 

clonal dynamics, and host-parasite coevolution in a mixed population of sexual and 
assexual snails. The American Naturalist. v. 174, n. 1, p 43- 53, 2009.

KAISER, V. B.; CHARLESWORTH, B. Muller’s ratchet and the 
degeneration of the Drosophila Miranda Neo-Y chromosome. Genetics: The Genetics 
Society of America, v. 185, p. 339-348, 2010.

KLEIMAN, M.; TANNEBAUM, E. Diploidy and the selective advantage 
for sexual reproduction in unicelular organism. Theory in Biosciences. n. 128, v.4, p. 
249-285, 2009.

KLEIMAN, M.; HADANY, L. The evolution of obligate sex: the rles of 
sexual selection and recombination. Ecology and Evolution. n. 5, v. 13, p. 2572-2583, 
2015.

KONDRASHOV, A. S. Deleterious mutations and the evolution of seual 
reproduction. Nature. v. 336, p. 435-440, 1988.

LADLE, R. J. Parasites and sex: catching the Red Queen. Tree. n. 12, v. 7, 
p.405-408, 1992.

LENORMAND, T.; OTTO, S. P. Resolving the paradoz of sex and 
recombination. Nature. v. 03, p. 352-261, 2002.

LODÉ, T. Have sex or not? Lessons form bactéria. Sex Dev. n. 6, v.6, p. 
325-328, 2012.

MABLE, B. K. Sex in the postgenomic era. Trend Ecol. Evol. n. 22, v. 11, 
p.559-561, 2007.

MIRZAGHADERI, G.; HORANDL, E. The evolution of meiotic sex and 
its alternatives. Proc Biol Sci. n. 283, p. 1-10, 2016.

MULLER, H. J. Some genetic aspects of sex. American Naturalist. n. 66, 
p. 118-138, 1932.

MULLER, H. J. The relation of recombination to mutational advance, 
Mutat. Res., vol. 1, 1964.

POPAD’IN, K. Evolution of sex: role of deleterious mutation and mobile 
elements. Zh Obshch Biol. n. 64, v. 6, p. 463-478, 2003.

REDFIELD, R. J. Do bacteria have sex? Nat. Rev. Genet. n. 2, v. 8, p. 634-
639, 2001.

RIDLEY, M. The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, 
Penguin Books, 1995.

SÖDERBERG, R. J.; BERG, O. G. Mutational interference and the 
progression of Muller’s ratchet when mutations have a broad range of deleterious 
effects. Genetics: The Genetics Society of America, v. 177, p. 971-986, 2007.

TAKAGI, Y. On the origin of sexual reproduction: a hypothesis. Jpn. J. 
Protozool. v. 43, n. 02, p. 1-5, 2010.

VALEN, L. V. “A new evolutionary law”. Evolutionary Theory, p.1–30, 
1973.

  

Custos Vantagens

01. Meiose 02. Recombinação

03. Fertilização 04. Porção genô-
mica reduzida

05. Seleção sexual

01. Multicelula-
ridade

02. Reparação

03. Imunidade/
motilidade

04. Anisogamia

05. Sistema de 
reconhecimento
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UM POR TODOS
Como a união de células construiu as multiformas de vida

“Compreender as origens da complexidade biológica é um dos maiores desafios da ciência” - Travisano. 

O que temos em comum com uma esponja do mar, um cajueiro e até mesmo com aqueles 
cogumelos que aparecem de tempos em tempos nas nossas casas? Muitos, principalmente os 
biólogos, podem apresentar respostas como, por exemplo, a de serem eucariotos. Contudo, 
outra resposta não menos importante seria que os mesmos também são multicelulares. A 
multicelularidade é considerada uma das principais transições evolutivas para a história da 

vida na Terra e, diferentemente do aparecimento da célula eucariótica, as formas multicelulares surgiram 
várias vezes ao longo de bilhões de anos (KNOLL, 2011). No entanto, existe um consenso de que todos 
os organismos multicelulares derivaram de ancestrais unicelulares (BORAAS et al. 1998). Então, quando 
essa característica surgiu pela primeira vez? O que poderia ter impulsionado a multicelularidade? Quais as 
vantagens dos multicelulares em comparação aos unicelulares? Existem teorias que expliquem como poderia 
ter acontecido esse processo? Neste artigo serão apresentadas as principais discussões que envolvem esse 
tema, assim como as prováveis respostas.

>>

ARTIGO
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Um possível cenário para os organismos 
multicelulares...

 Antes de centrarmos nessa questão é importante salientar 
que um organismo multicelular pode ser formado por meio de dois 
processos diferentes. De forma clonal, pelo qual as células filhas 
não se separam depois da divisão celular, sendo este realizado pela 
maioria dos organismos; e de forma agregativa, resultado da fusão 
de diferentes células geneticamente distintas. Este, por sua vez é 
realizado por poucas espécies, muitas das vezes em uma fase pontual 
do ciclo biológico. (DE MENDOZA; PEDRÓS; TRILLO, 2013). É 
o caso do Disctyostelium discoideum, eucarioto que passa a maior 
parte da sua vida na forma unicelular, porém, quando as fontes de 
alimento se tornam cada vez mais escassas, eles formam agregados de 
aproximadamente 50 mil amebas. Neste agregado estes organismos se 
diferenciam, formando um organismo pluricelular, produzindo novas 
células que, posteriormente, se dispersam maximizando a busca por 
recursos (WILLIAMS; NOEGEL; EICHINGER, 2005). Geralmente, 
a busca por alimento é o principal gatilho para processo agregativo 
(DU, 2015), portanto, pode ser considerada a principal força que 
impulsiona a multicelularidade em Disctyostelium discoideum.

Quando a multicelularidade é simplesmente descrita 
como um agregado de células, esta surge de forma independente 
em pelo menos 25 linhagens. E mesmo em um sentido estrito, com 
aplicação de requisitos para ocorrência da multicelularidade, essa 
característica possivelmente surgiu pelo menos uma vez em Animalia, 
três vezes em Fungi, seis vezes em Algae, e várias vezes em bactérias 
(NIKLAS, 2014), apontando que os organismos multicelulares 
ancestrais surgiram em diversos cenários geológicos. 
 No ramo dos eucariotos, os primeiros protistas 
multicelulares aparecerem pela primeira vez no registro fóssil 
logo após o aparecimento dos eucariotos unicelulares, em 
torno de 1,2 bilhões de anos atrás. Um exemplo de organismo 
multicelular encontrado nesses registros fósseis é o da alga vermelha 
Bangiomorpha, que já possuía três tipos de células diferentes 
(BUTTERFIELD, 2000; KNOLL et al. 2006). Esse surgimento incide 
na era Mesoproterozóica, na qual a disposição das placas tectônicas 
resultava no supercontinente chamado Rodínia. A Era é caracterizada 
também pelo auge dos estromatólitos, estruturas biogênicas que 
indicam a presença de cianobactérias, assim como o surgimento da 
reprodução sexuada e de seres pluricelulares, como algumas espécies 
de algas vermelhas e verdes (SHELDON, 2013). Essas informações 
podem trazer perspectivas do que poderia ter impulsionado a 
existência de formas multicelulares, uma vez que, é exatamente nessa 
época que surgiram os seus primeiros representantes.   
    

O que pode ter impulsionado as multiformas?

Como dito anteriormente, a busca por alimento pode ter 
sido uma das forças que impulsionaram a multicelularidade, como 
vemos em Disctyostelium discoideum. No entanto, a presença de 
oxigênio também pode ter sido um fator preponderante, e isso só foi 
possível por meio da observação de que o mesmo é fornecido para as 
células pelo processo de difusão, passagem de moléculas de um meio 
onde a mesma apresenta maior concentração para o meio com menor 
concentração (KROGH, 1919). Para que um organismo de forma 
esférica receba quantidade O2 suficiente para suprir suas demandas 
energéticas ele: a) deve ser muito pequeno, raio de aproximadamente 
poucos mm, porque, do contrário, a área de contato dessa célula com 
o meio torna-se consideravelmente menor; b) apresentar uma taxa 
metabólica reduzida; c) otimizar a superfície de contato por meio 
da modificação da forma esférica para uma forma mais achatada ou 
filamentosa, como é o exemplo da  Acetabularia; d) ou, aumentar o 
número de células, porque mesmo que um agregado destas ocupe 

o mesmo volume apresentado por uma única célula, a superfície 
de contato aumenta exponencialmente, garantindo, assim, trocas 
gasosas com eficiência (SCHMIDT-NIELSEN, 2011). Um exemplo 
que pode ser facilmente ilustrado é o da bactéria Pseudomonas 
fluorescen, que para obtenção de oxigênio em um ambiente em que 
o mesmo apresenta-se de forma escassa (em outras palavras, com 
pressão atmosférica de O2 maior no meio interno que no ambiente) 
esta produz um agregado de células para aumentar a superfície de 
contato. Uma vez que a disponibilidade de O2 seja estabilizada, 
esse agregado é dissociado, revertendo ao seu estado unicelular 
(GROSBERG; STRATHMANN, 2007).
 Outro cenário ecológico possível é que a predação favoreceu 
existência de indivíduos pluricelulares. Alguns argumentam que o 
aparecimento de predadores favoreceu positivamente indivíduos de 
maior tamanho, impulsionando o surgimento de seres com múltiplas 
células (STANLEY, 1973). Para provar a influência da predação, um 
dos experimentos mais ilustrativos realizados envolve a alga verde 
Chlorella vulgaris e seu predador, o protista Ochromonas vallescia. 
Os cientistas mantiveram por diversas gerações a alga na sua forma 
unicelular em meio de cultura. Entretanto, com a inoculação do 
seu predador e depois de aproximadamente 100 gerações, a alga 
apresentava-se em aglomerados de dezenas de células. Passadas 
mais 10 a 20 gerações na presença do predador, as algas retiveram 
a forma de oito células por colônia indefinidamente no meio de 
cultura, apresentando defesa contra predação, mas suficientemente 
pequena para que cada célula da colônia tivesse contato ao meio 
(BORAAS; SEALE; BOXHORN, 1998). Isso nos revela que todos os 
fatores descritos acima podem ser considerados pontos-chave que 
propiciaram o surgimento dos multicelulares ao longo da história da 
vida na Terra.       
 
       

Possíveis teorias acerca da multicelularidade

Sob a influência de certas forças que podem promover a 
multicelularidade, assim como a observação da biologia de alguns 
organismos, três teorias foram elaboradas para tentar explicar a 
evolução da multicelularidade, sendo elas: as teorias: simbiótica, 
cenocítica e a colonial. A teoria simbiótica sugere que os primeiros 
pluricelulares apareceram por meio da simbiose de diferentes 
células, ou seja, por agregação, em virtude da escassa disponibilidade 
de recursos, favorecendo a sobrevivência desse agregado que, 
posteriormente, tornaram-se extremamente dependentes por causa 
da incorporação da informação genética das células simbiônticas, 
dando origem a um único genoma (ROSENBERG et al., 2010). 
Um exemplo encontrado e já mencionado é o que acontece em 
Disctyostelium discoideum. Para que isso ocorra, proteínas de adesão 
e sinalização celular deveriam estar presente anteriormente. Porém, 
elas já se encontram em quase todos os grupos, inclusive no mundo 
bacteriano, como no caso das Mixobactérias, por exemplo, que 
produzem corpos de frutificação por quimiotaxia quando o meio 
se encontra carente de nutrientes (REICHENBACH, 1984). Mesmo 
assim, a teoria não explica como foram formadas as linhagens 
somática e germinativa, tampouco a ausência de algo que comprove 
essa fusão dos genes, uma vez que organelas provenientes de eventos 
simbióticos, como a mitocôndria e cloroplasto, apresentam DNA 
próprio (MICHOD; ROZE, 2001). 

Já a teoria cenocítica postula que primeiramente um 
organismo unicelular, porém com múltiplos núcleos, denominado 
corpo cenocítico, teria desenvolvido membranas internas isolando 
cada núcleo. Essa teoria pode ser observada por meio de um estágio de 
desenvolvimento da Drosophila melanogaster e em muitas linhagens 
de fungos filamentosos.Contudo, essa teoria não explica de forma 
evidente a transição de uma célula uninucleada para multinucleada, 

por seguinte, para um indivíduo com várias células. Nessa teoria, 
uma única célula poderia atingir um tamanho maior e, assim, 
explorar mais de um microambiente, além de ser uma estratégia 
contra mutações deletérias, por consequência de múltiplas cópias do 
genoma. (VELOSO, 2015; MICHOD; ROZE, 2001).

A teoria Colonial é descrita como uma simbiose 
de indivíduos da mesma espécie que levou o surgimento de 
uma organização multicelular, no qual organismos unicelulares 
flagelados agregaram-se em forma de uma esfera oca, a blastea, e 
que, posteriormente, diferenciaram-se em células reprodutivas e 
somáticas e que ao longo do tempo, por dobramento, deram origem 
à formação de tecidos (HAECKEL, 1874). Embora a teoria colonial 
não explique por si só como o comportamento desse organismo 
unicelular é superado para dar lugar a células somáticas, que são 
estéreis (MICHOD; ROZER, 2001), existem na natureza diversos 
organismos coloniais, como por exemplo, as algas verdes da família 
Volvocaceae, também chamadas de “máquina do tempo evolutivo”, 
que podem oferecer insights sobre alguns aspectos da transição 
unicelular - colonial - multicelular (NIKLAS, 2014).   
        

Parente unicelular das Volvocaceae, 
a espécie Chlamydomonas reinhardtii, da 
família Chlamydomonadaceae ilustram 
aspectos da vida unicelular. Possuindo 
dois flagelos apicais que tem função 
sensorial e de motilidade, seu ciclo de 
vida é o que chamamos de alternância 
de gerações, apresentando uma fase 
de natação, pela qual os indivíduos 
crescem, e a fase de reprodução, na 
qual perdem o flagelo, replicam o seu 
DNA e entram em processo de mitose, 
produzindo células filhas assexuadas. 
O exemplo mais icônico para o estudo 
de organismos multicelulares simples é 
encontrado em Volvox carteri. Em Volvox, as 
funções de natação e de reprodução apresentam-
se em diferentes tipos de células especializadas, as 
somáticas se assemelham a Chlamydomonas reinhardtii, com 
o diferencial que estas não podem gerar novas células. Já a reprodução 
é realizada por outra célula especializada, denominada de gonídia, 
que são grandes e não possuem flagelos, logo, dependem das células 
somáticas para motilidade, porém podem-se dividir. Portanto, em 
Volvox há multicelularidade com divisão de trabalho, em que muitos 
acreditam ser um dos primeiros passos fundamentais na evolução da 
multicelularidade em animais (MILLER, 2010; REIS, 2004). 
      

As vantagens de ser um organismo multicelular

Apesar dos indivíduos multicelulares serem uma 
parte notável da árvore da vida, os organismos unicelulares são 
quantitativamente majoritários se comparados com o primeiro. 
Então, quais seriam as vantagens desse estilo de vida? Entre as 
principais vantagens estão a de aumento de tamanho, o que favorece 
a competição pelo território e alimento. Como vimos no tópico 
anterior, para o indivíduo unicelular como a Chlamydomonas 
reinhardtii, tarefas como a motilidade e reprodução não podem ser 
realizadas de forma simultânea, diferentemente em Volvox carteri 
que a execução de várias tarefas ao mesmo tempo torna-se possível.  
Concomitantemente, com uma menor dependência do organismo ao 
meio externo, já que a especialização das células em tecidos, órgãos 
e sistemas facilitam a regulação do organismo aos fatores abióticos, 
estes podem, então, irradiar para novos ambientes, ocupando os 
mais diversos nichos (ROKAS, 2008). Contudo, a multicelularidade 

também acarretou na necessidade de desenvolvimento de mecanismos 
para o controle e manutenção dessas células, desnecessário no 
contexto unicelular (DE MENDOZA; PEDRÓS; TRILLO, 2013). As 
ineficiências desses mecanismos podem refletir, entre outras coisas, 
no aparecimento de células cancerosas, considerado por alguns como 
um estado de reversão da vida unicelular (DAVIES; LINEWEAVER, 
2011). 

 Existem autores que defendem a multicelularidade 
como uma novidade fenotípica adquirida através de “módulos” que 
vão diferir na forma como estes são “executados” nos mais diversos 
organismos. Biologicamente falando, módulos referem-se a um 
padrão de conexão entre elementos, sejam eles genes, proteínas 
ou caracteres morfológicos. Esse padrão emerge quando existe 
alta conectividade entre alguns elementos, que por sua vez estão 
frouxamente conectados a outros elementos, que formam outros 
módulos (ZAMBONATO, 2011). Portanto, características como a 
adesão, cooperação celular e comunicação intercelular podem ser 
considerados requisitos fundamentais para formação de um módulo 

padrão básico de multicelularidade (NIKLAS, 2014). 
 

     
 Metazoários: os “diferentões” 

da multicelularidade?

Com o surgimento 
dos animais, a multicelularidade 
também experimentou uma enorme 
diversidade de formas e graus de 
complexidade. Mesmo que haja uma 
variação relativamente grande de tipos 
celulares em Metazoa, sabe-se que a 

multicelularidade surgiu uma única 
vez para esse grupo (NIKLAS, 2014). 

Além disso, genes que regulam a adesão, 
comunicação e o desenvolvimento, por 

exemplo, já estavam presentes nas esponjas. 
Logo, esta característica surgiu no início da vida 

animal, se considerarmos porífera como a base da 
filogenia dos metazoários (NIELSEN, 2012; SRIVASTAVAS et al., 

2010). Muitos consideram que algumas moléculas apenas mudaram 
de função ao longo da história, por exemplo, nos coanoflagelados, 
considerado por muitos grupo irmão dos animais modernos 
(NIELSEN, 2012), as caderinas1 apresentam função de capturar 
bactérias, porém, estas moléculas em células epiteliais apresentam a 
função de adesão celular. Em certos protistas as tirosinas-quinases2 

auxiliam na recepção de informações do ambiente, já em organismos 
multicelulares com diferentes tipos de tecido, essas moléculas estão 
relacionadas na comunicação intercelular (ROKAS, 2008).

 Apesar de haver inovações que até o presente momento 
são exclusivas nos animais, como o surgimento dos genes 
Homeobox3, vias de transdução de sinal como a Wnt (Fator de 
inibição da Wnt - sigla derivada da junção do gene de Drosophila 
melanogaster, e o homólogo em vertebrados, Integrase-1) e Notch 
(“fenda” em inglês, uma referência a forma do receptor  uma vez que 
o receptor homônimo tem a estrutura química com a forma de uma 
fenda. Atua no controle da sinalização para a divisão, diferenciação 
e apoptose celular), o aumento do número de genes relacionados à 
multicelularidade, como também novos mecanismos de regulação 
gênica, entre eles a duplicação e exon shuffling4, grande parte das 
características associadas ao surgimento da multicelularidade 
já estavam presentes nos nossos ancestrais unicelulares (DE 
MENDOZA; PEDRÓS; TRILLO, 2013). 

       “[...] a busca por 
alimento pode ter sido uma 

das forças que impulsionaram a 
multicelularidade.”



Boletim PETBio UFMA / nº 38 / Dezembro de 2016         2120        Boletim PETBio UFMA / nº 38 / Dezembro de 2016

Apesar de muitas descobertas e elaboração de novas 
hipóteses, muitas questões ainda não estão claras, como por exemplo, 
os respectivos cenários que possibilitaram os inúmeros surgimentos 
de forma independente, a descoberta de mecanismos moleculares 
exclusivos e compartilhados ao longo da árvore da vida multicelular. 
Não obstante, todas as descobertas feitas até agora serão o suporte 
para a compreensão de novas questões acerca de multicelularidade, 
pois “o que foi alcançado, é o primeiro passo; aguardemos a presença 
de enigmas, mas que não falte esperança para resolvê-los. E enigmas 
com esperança de solução, que mais pode desejar um cientista?” - 
Hans Spemann. 
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ARTIGO

Glossário: 

1Caderina: proteína da membrana plasmática com função de 
aderência.

2Tirosina-quinases: são enzimas que catalisam a fosforilação de 
proteínas por meio da transferência de um grupo fosfato de ATP 
ou GTP (em raros casos) para resíduos de tirosina (Tyr).

3Genes Homeobox: grupo de genes homeóticos que trabalha 
em conjunto no desenvolvimento de regiões ou estruturas 
embrionárias específicas.

4Exon shuffling: mecanismo molecular para a formação de novos 
genes por meio de recombinação, exclusão e duplicação dos éxons.
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Todos por um: como as múltiplas formas 
de vida ediacarana moldaram nosso 

destino evolutivo

Em 1991, a Comissão Internacional sobre Estratigrafia - CIE ratificou uma série de períodos 
proterozoicos baseada estritamente na subdivisão desse éon (PLUMB, 1991). Como isso eles 
buscavam uma subdivisão para melhor “visualização” a nível estratigráfico do do proterozoico. 
Após uma década de pesquisas e debates sobre essa divisão é que a subcomissão da CIE votou 
para definir que o período que compreende o Proterozoico superior deveria ser considerado 

como era Neoproterozóica e o seu último período recebeu o nome de Ediacarano. Esta proposta foi aprovada 
pela comissão Internacional sobre Estratigrafia e ratificada pela União Internacional de Ciências Geológicas 
- UICG , no final de março de 2004 (KNOLL, 2006). Segundo Zakrevskaya (2010) a era do Neoproterozóico é 
dividida em três períodos distintos, começando com o Toniano, seguida pelo Criogeniano e terminando com 
o Ediacarano, período engloba um intervalo importante da história do surgimento da vida na Terra, uma vez 
que ele tem seu início após a última grande glaciação global que se deu no período Criogeniano, onde a terra 
passou pelo processo de bola de neve, quando em que apenas algumas bactérias extremófilas sobreviveram e 
assim puderam povoar a Terra. Após as glaciações, os níveis de oxigênio aumentaram  e houve uma grande 
pressão seletiva sob os organismos existentes de modo que muitos foram extintos. Porém, estruturas como 
os estromatólitos desse período evidenciam que a vida nos ambientes aquáticos profundos resistiram bem. 
Quando a temperatura tornou-se amena, os organismos tenderam a aumentar seu tamanho e complexidade, 
surgindo então a biota Edicarana (GRAZHDANKIN, 2014).
 O Ediacarano inicia após o final das glaciações neoproterozóicas e termina a partir dos primeiros 
registros de fósseis com características cambrianas (HOFFMANN et al. 2004). Ele recebeu esse nome graças 
a uma assinatura biológica única, que foram os macrofósseis de Ediacara (KNOLL, 2006), que tem esse 
nome por causa do local onde foram encontrados, uma importante assembleia fossilífera de organismos 
característicos desse período, denominadas de Colinas de Ediacara localizadas no extremo sul do continente 
Australiano (WAGGONER, 2003). >>
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A evidência atual sugere que a evolução da fauna de Ediacara 
foi desencadeada por grandes mudanças físicas e químicas globais 
durante o Neoproterozóico, começando com a ruptura e dispersão 
do supercontinente Rodínia e a aglomeração posterior de um grupo 
de fragmentos descendentes, para formar um novo supercontinente 
chamado Gondwana (NARBONNE, 2005). Alguns membros da biota 
Ediacara foram tradicionalmente interpretados como precursores 
evolutivos dos animais do Cambriano, incluindo cnidários, anelídeos, 
artrópodes e equinodermos, uma vez que a transição Ediacarano para 
Cambriano marca uma mudança rápida na diversidade taxonômica, 
morfológica e complexidade do ecossistema (XIAO; LAFLAMME, 
2009). A aparição da Biota ediacarana no registro fóssil marca um 
salto sem precedentes em complexidade morfológica e ecológica 
(NARBONNE, 2005). E os Fósseis da biota Ediacara representam 
as primeiras evidências de organismos complexo macroscópicos na 
Terra. Este conjunto diversificado de organismos de corpo mole ajuda 
a preencher a lacuna evolutiva entre a vida microscópica e as formas 
modernas de animais (EVANS; DROSER; GEHLING, 2015).

A tafonomia do Ediacarano

A tafonomia se divide em causas e processos que 
envolvem a fossilização (CASSAB, 2004). Como 
anteriormente foi proposto por Cassab quando diz 
que a fossilização de um organismo resulta de 
um conjunto de processos físicos, químicos e 
biológicos que atuam no ambiente desde o 
momento da morte do organismo, podemos 
reunir os tipos de fossilização em dois 
grandes grupos: restos que são as partes 
de animais ou plantas, como um osso que 
ficou de alguma forma conservado e os 
vestígios, que são qualquer tipo de marca 
ou evidência da presença de um ser vivo, 
podemos citar como exemplo uma pegada 
(MARTINS NETO; GALLEGO, 2006), sendo 
que o processo passa a ser facilitado quando os 
organismos a serem fossilizados possuem partes 
biomineralizadas por carbonatos, fosfatos, silicatos 
ou mesmo por quitina e celulose. Mesmo com tudo o 
que foi relatado quanto ao processo de fossilização ser facilitado, 
ainda ocorrem no registro geológico muitas preservação de partes moles 
(CASSAB, 2004) e isso se aplica perfeitamente quando se trata dos 
organismos do período ediacarano, que é representada essencialmente 
por organismos que exigiam circunstâncias excepcionais para a 
preservação (ZAKREVSKAYA, 2014). 

A biota Ediacarana

A biota tipicamente ediacarana, com organismos ainda não 
mineralizados, surge a partir de aproximadamente 575 Ma, e prolifera 
até sua provável extinção, em aproximadamente 543 Ma (CLAPHAM et 
al. 2003). Este momento coincide com um aumento do nível de fosfato 
nos oceanos, que segundo Cook (1992), foi definitivo para o processo 
de biomineralização, o que favoreceu a produção de conchas e/ou 
carapaças que serviram como proteção contra predadores. Este conjunto 
diversificado de organismos de corpo mole ajuda a preencher a lacuna 
evolutiva entre a vida microscópica e as formas modernas (SCOTT, 
2015).

Os primeiros fósseis ediacaranos descobertos foram os de um 
ser em forma de disco, o Aspidella terranovica, em 1868 (GEHLING; 
NARBONNE; ANDERSON, 2000). As comunidades típicas consistiam 
basicamente de organismos circulares simples, filtradores sésseis e o 
exemplar fóssil mais antigo, composto por marcas, está preservado em 
Mistaken Point (NARBONNE & GEHLING, 2003).

ARTIGO

Quando se fala em fósseis, os locais onde eles são encontrados 
tornam-se, dependendo da magnitude e diversidade, as assembleias 
fossilíferas. Buscamos caracterizar aqui as duas consideradas as mais 
importantes que representam bem o período ediacarano. Mistaken 
Point está localizado na parte do sudeste da península de Avalon 
na Terra Nova, foi descoberta no ano de 1967 por S.B Misra, que na 
época era estudante da Universidade Memorial de Terra Nova. Este 
local preserva um conjunto excepcional e fósseis, como impressões 
no sedimento após os organismos serem “sufocados” por cinzas e 
sobrepostos (ANTCLIFFE; HANCY; BRASIER, 2015).

Um dos fósseis encontrados em Mistaken Point é o Fractofusus, 
que é considerado um dos mais antigos organismos complexos. Nos 
registros fósseis dessa espécie, teve o tamanho máximo encontrado 
de 40 cm de comprimento, tinham uma forma achatada e oval, 
formados por uma série de pequenos ramos que se estendiam no 
assoalho marinho (NARBONNE, 2005; MITCHELL et al., 2015). Não 
possuem nenhuma das características que associamos aos animais, 
mas também não podem ser caracterizados como plantas, já que 
no seu habitat (assoalho marinho) não havia incidência de luz, logo 
não realizavam fotossíntese (MITCHELL et al., 2015). Então, este 
organismo necessitava de uma classificação, logo seguindo essa linha, o 

Fractofusus passou a pertencer a um grupo eucariótico agora 
extinto conhecido como rangeomorfos (MITCHELL et 

al., 2015). Os traços fósseis sugerem que tinham o 
corpo mole, eram sésseis, uma vez que não existe 

nenhuma evidência para qualquer motilidade 
ou fatores como musculatura, órgãos 

de filtro de alimentação, ou uma boca 
que indicariam uma alimentação ativa 
(CUTHILL; MORRIS, 2014). Tais traços 
indicaram que por terem uma grande 
área de superfície, segundo Ghisalberti e 
colaboradores (2014), eles utilizavam essa 

superfície para aumentar a absorção dos 
nutrientes por meio de difusão e utilizavam 

o carbono como fonte de energia.
Nessa assembleia, outro fóssil 

característico é a Charnia, que foi descoberta por 
Ford em 1958 (FEDONKIN et al., 2007), que seria 

considerado um protoanimal já que ele não apresentava 
caracteristicas semelhantes a plantas ou animais. 

Os fósseis encontrados em Ediacara diferem dos de Mistake point 
podemos citar algumas como o Dickinsonia, que traz uma morfologia 
que pode ser geralmente descrita como em forma ovóide, com uma 
linha média ao longo do eixo (EVANS; DROSER; GEHLING, 2015), 
também apresentam uma característica que pode ser comprovada com 
base nos traços fósseis, que é a capacidade de locomoção. Os icnofósseis, 
que são é o resultado da atividade de um organismo, que pode vir a ser 
preservado em um sedimento, rocha ou corpo fóssil (CARVALHO & 
FERNANDES, 2004),  de Dickinsonia são vistos como características 
positivas referidos como “pegadas” (GEEHLING et al., 2005), onde 
eles se moviam através do gradiente de concentração, onde havia maior 
recurso ele seguiam para tais locais (LAFLAMME et al. 2009).

Quando se entra em questões filogenéticas, o táxon Dickinsonia 
tem sofrido uma história taxonômica controversa, mas pode ser mais 
facilmente interpretado como um stem group de Placozoa, ou como uma 
linhagem extinta acima esponjas e abaixo metazoários (SPERLING; 
VINTHER, 2010). Outro representante dos fósseis de Ediacara é o 
Kimberella, que apresentava formato oval, com marcas bilateralmente 
simétricas, com várias zonas dispostas concentricamente (Figura 1). Ele 
alimentava-se “pastando” os tapetes microbianos, provavelmente ele foi 
um dos alimentadores mais ativos.

Outro fóssil é do Spriggina (Figura 2) que apresentava segmentos 
articulados semelhantes aos de um artrópode modernos, tais segmentos 
fundiam-se numa espécie de cabeça que podia ter suportado olhos e 
antenas. A cabeça é em forma de ferradura, com uma superfície lisa e 
margem anterior suavemente curva (SPERLING; VINTHER, 2010). A 
sua largura é mais ou menos igual aos segmentos anteriores do tronco, 
incluindo parapódios, mas o seu comprimento médio é maior do que 
os segmentos de corpos (MCCALL, 2006). É provável que eles tivessem 
órgãos sensoriais concentrados na região da cabeça, mostrando assim 
uma evolução dos sentidos. Agora ele poderia “notar” onde o alimento 
se encontrava, indicando assim, que eles teriam um mecanismo que os 
guiavam até o alimento (GEHLING, 2009). Spriggina e o Kimberella são 
candidatos a serem os primeiros representantes dos animais bilatérios, 
evidenciando que animais de pequeno porte já tinham esse bauplan 
antes da dita “explosão cambriana” e o Spriggina é apontado segundo 
Waggoner (2003) como sendo o primeiro grande predador e também 
o antepassado do trilobita animal que habitou os mares no período 
Cambriano.

Figura 2: Ilustração de um Spriggina

Foram necessários 3 bilhões de anos para que os organismos 
multicelulares surgissem. Então, como em apenas 100 m.a surgiram 
animais com o bauplan igual ao nosso, por exemplo? Como esses 
animais se tornaram complexos? Para responder tal questão, outro 
fóssil será aqui apresentado. A Funisia era um animal vermiforme que 
gerava prole trocando material genético com outros indivíduos. Sendo 
assim a primeira evidência de reprodução sexual em animais (DROSER; 
GEHLING, 2008). Foi observado que a Funisia aparece como tubos 
de 30 cm de comprimento nos fósseis. Observou-se que os tubos 
geralmente ocorrem em grupos de cinco a quinze indivíduos, exibindo 
um padrão de propagação que muitas vezes acompanha a reprodução 

sexual dos animais. Em geral, os indivíduos de um organismo crescem 
próximos uns dos outros, em parte, para assegurar sucesso reprodutivo. 
Isto é comum em animais primitivos, como esponjas e corais. 

Seu desaparecimento coincide com dita explosão cambriana, 
onde originou uma maior diversidade de animais metazoários, por 
serem mais complexos, tais animais acabaram tendo mais vantagens 
sobre os sobreviventes do Ediacarano, logo com isso houve um aumento 
na competição e disputa por nichos. Tais fatores potencialmente 
interagindo com as condições ecológicas e geoquímicos, desfavorecendo-
os e consequentemente os levou à extinção (LAFLAMME et al., 2013).

Mas será que os animais do Ediacarano foram extintos? Houve 
uma extinção em massa da maioria das formas ediacaranas? Substituição 
biótica, com os primeiros organismos cambrianos “eliminando” tais 
formas? Ou um modelo de gato Cheshire (gato fictício, personagem do 
livro Alice no País das Maravilhas de Lewis Carrol. Ele se caracteriza por 
seu sorriso pronunciado e sua capacidade de aparecer e desaparecer.), 
com formas ediacaranas foram desaparecendo gradualmente a 
partir do registro fóssil (mas não necessariamente sendo extinto)? 
(MACGABHANN, 2014; LAFLAMME et al., 2013). Essa última 
hipótese é defendida por Laflamme (2013) que aborda justamente essa 
característica de aparecer e desaparecer do gato ficcional que dá nome 
a sua teoria. Para ele, a biota em questão não foi extinta de vez e nem 
substituída, ela foi sim, sofrendo processos de mudanças de distribuição 
geográfica e de nicho que passam a ser um novo recurso para avaliar 
essa queda da biota ediacarana diante dos metazoários emergentes e ele 
justifica sua hipótese falando que a combinação de estudos em ecologia, 
bioestratigrafia e biogeografia vão mostrar a magnitude da transição no 
Ediacarano - Cambriano, provando assim que não houve uma explosão 
repentina e que o “dilema de Darwin” sobre o aparecimento “súbito” de 
uma infinidade de grupos de animais modernos pode ser respondido. 
Será se esse dilema será resolvido?
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ARTIGO

A fantástica explosão cambriana e as 
lições de um passado geológico 

A linha do tempo da história da vida na Terra é marcada por uma série de eventos que ocorreram 
aparentemente em linha cronológica. Desde a formação do planeta, a história geológica da 
Terra têm sido dividida em pedaços hierárquicos de tempo. No decorrer do processo evolutivo, 
cada éon, era ou período é resultado de processos evolutivos que ocorreram em momentos 
geológicos anteriores (PRESS et al, 2006). Um período geológico que representa muito 

bem a importância que acontecimentos anteriores ocasionam é o Cambriano, período do éon Fanerozóico, 
marcado pela elucidação de formas complexas. O pontapé inicial para a compreensão do Cambriano e a 
possível explosão de vida que teria ocorrido nesse período se dá através da análise desses processos. Partindo 
do éon Arqueano (caracterizado pela proliferação dos primeiros organismos fotossintetizantes), onde os 
níveis de oxigênio livre teriam começado a aumentar em um ambiente antes anóxico, podemos perceber o 
papel que alterações nas concentrações de oxigênio, por exemplo, desempenharam no desenvolvimento da 
vida na Terra (BOUSSAU et al, 2008). No caso da chamada “Explosão Cambriana”, no Paleozoico, mudanças 
nas condições ambientais e aumento dos níveis de oxigênio livre tornaram-se explicações plausíveis para  a 
súbita diversificação e desenvolvimento de organismos complexos que viriam a habitar o período (DEUTSCH 
et al, 2008). 

Assim como o oxigênio livre em níveis equilibrados pode ter participado diretamente do 
desenvolvimento das formas de vida, vide a fauna de Ediacara (primeira radiação em larga escala de vida), a 
queda desses níveis pode ter tido papel crucial nas extinções que ocorreram ao longo do processo evolutivo, 
como no caso do Permiano (VALENTINE et al, 1991). Vale ressaltar se tratando do passado geológico, o 
que sustentam as diversas teorias para explicar os sucessivos eventos da formação da vida na Terra, são 
evidências. No caso da primeira aparição de organismos fotossintetizantes, por exemplo, a evidência que 
sustenta essa datação são os crátons¹ cobertos com estromatólitos desde o Toniano (primeiro período da era 
Neoproterozoica do éon Proterozoico). O fato de que o final de um período ou era, na grande maioria das 
vezes, é marcado por extinções, coloca a presença de evidências a prova (PRESS et al, 2006; BOUSSAU et al, 
2008). No presente artigo, linhas de evidências e teorias serão abordadas a fim de tentar compreender como 
pode ter-se iniciado a emergência das formas complexas que conhecemos hoje.  >>
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Explosão Cambriana: um Big Bang biológico? 

A vida durante o cambriano era excepcionalmente aquática 
(TAYLOR, 2013), a Terra, em si, ainda era considerada um ambiente 
relativamente estéril. A rápida diversificação de formas durante o 
período teria ocorrido no prazo de 20 milhões de anos, em termos 
evolutivos – um pequeno fragmento de tempo (PENUMAKA, 2011) 
e acabou por representar o início da evolução de planos corpóreos 
dos grupos que conhecemos hoje, tais como artrópodes e moluscos 
(VALENTINE, 2002). O surgimento desses organismos através de 
um Big Bang biológico (explosão de vida com formas variadas) foi o 
que caracterizou o termo “Explosão Cambriana”, o que corresponde 
à enorme diversificação evolutiva que é comprovada por uma grande 
quantidade de achados fósseis (LEVINTON, 1992), como descrito por 
Gould (1989) em seu livro, intitulado “Wonderful Life – The Burgess 
Shale and the Nature of History” (no Brasil, traduzido como: Vida 
Maravilhosa: O Acaso na Evolução e a Natureza da História).

Evidências geológicas a respeito de períodos anteriores 
demonstram um contínuo aumento de complexidade dos organismos 
que acabaram por ter seu ápice marcado no cambriano. Apesar de a 
fauna cambriana ser conhecida principalmente por grandes números 
de achados fósseis, oriundos do aparente desenvolvimento de 
organismos com carbonato de cálcio e quitina em sua composição de 
exoesqueleto, os animais mineralizados ainda eram raros (VERMEIJ, 
1990; VALENTINE, 1991; VALENTINE, 2002). A própria química dos 
oceanos na época era desfavorável para isso, o que acabou por tornar a 
fauna câmbrica um tanto restrita. Um dos aspectos mais importantes do 
período é a primeira aparição de grandes filos bilaterios que conhecemos 
hoje (BENGTSON, 2004; NARBONNE, 2010).

A grande questão acerca do aparecimento súbito de formas 
no Cambriano pauta-se principalmente sobre que causas explicariam 
esse abrupto desenvolvimento de formas após um possível evento de 
extinção no Ediacarano (caracterizado como período do surgimento dos 
metazoários). Esta extinção em massa na base do período câmbrico teria 
tornado possível o surgimento de uma série de nichos ecológicos vagos, 
o que teria fomentado toda a complexidade anatômica e a abundância 
de representantes que o caracterizam (GOULD, 1990). Até que ponto 
esse aparecimento pode ser considerado repentino? (MACGABHANN, 
2014).

As marcas do registro fóssil que anos antes da explosão 
transmitiam, em sua grande maioria, “impressões” de planos corporais 
de vida multicelular, no caso da fauna de Ediacara, passaram a transmitir 
uma complexidade de planos corpóreos muito grande e repentina.

ARTIGO

Alterações abióticas no ambiente        

O planeta Terra em seus primeiros milhões de anos foi 
caracterizado por um ambiente totalmente instável. Sabe-se que a 
atmosfera foi enriquecendo gradativamente após sucessivas mudanças 
na composição do ambiente, tais como, clima, oceanos e níveis de 
oxigênio. Após o “Grande evento de oxidação” - ocorrido a cerca de 
2,5 bilhões de anos atrás no início do éon Proterozóico e caracterizado 
pelo aparecimento do oxigênio livre iniciado com a atividade de 
cianobactérias e seus processos fotossintéticos, as taxas de oxigênio na 
superfície terrestre apoiaram o desenvolvimento de organismos mais 
complexos (BOUSSAU et al, 2008). Durante o início do cambriano, 
o planeta acabava de sair de uma era de gelo, que teria dado origem 
ao termo “Terra bola de neve” (congelamento de grande parte do 
planeta), o que alterou drasticamente o ciclo da água. Esse estado em 
que o ambiente se encontrava é uma das principais explicações para o 
não desenvolvimento de complexidade de organismos anteriormente. 
Um ambiente mais favorável após o final da era do gelo acabou por 
propiciar novos nichos para a evolução da vida (MARSHALL, 2006; 
NARBONNE, 2010; PENUMAKA, 2011)

Não só durante o Cambriano, mas durante toda a história 
evolutiva, picos nos níveis de oxigênio livre foram responsáveis por 
grandes eventos de diversificação e também de extinção de vida. O que 
corrobora essa teoria é o fato de que os níveis de oxigênio passaram de 
10 para 21% na extensão do globo terrestre em cerca de 425 milhões 
de anos, o que acabou por culminar na evolução de características 
complexas e essenciais para os organismos que conhecemos hoje 
(NARBONNE, 2010).

Estudos liderados pelo paleontólogo da Universidade do 
Queens, Guy Narbonne (membro do Instituto de Astrobiologia da 
NASA, líder do Programa Internacional de Geociências da UNESCO), 
em 2007 afirmaram que o derretimento das geleiras que estavam 
tomando de conta antes do Cambriano acabaram por lançar uma 
grande quantidade de nutriente nos oceanos, o que teria propiciado a 
proliferação de pequenos organismos como o fitoplâncton, permitindo 
um aumento da concentração de oxigênio no ar.

E não para por aí... Não só em alterações nos níveis de oxigênio 
que o desenvolvimento das vastas formas estão pautadas. Evidências 
sugerem a formação da biota cambriana está fundamentada por 
alterações nas propriedades químicas do oceano e do ciclo do carbono, 
ocasionadas por intensas atividades vulcânicas. A reação do carbono 
com as rochas teria sido responsável pela formação dos carbonatos 
fundamentais para o surgimento da biota (VERMEIJ, 1990). Todas 
essas informações sugerem que a evolução de formas mais complexas 
está ligada a alterações abióticas oriundas de processos evolutivos 
ocorridos em períodos geológicos anteriores. O que dá respaldo para a 
linha cronológica dos acontecimentos na história da Terra.  

Explicações ecológicas

 Um ponto importante no cenário evolutivo do cambriano é que 
principalmente o aumento de nichos ecológicos abertos teria tido efeito 
profundo no desenvolvimento das formas complexas. Partindo deste 
cenário e da colonização destes nichos por novos organismos, interações 
ecológicas entre esses animais teriam fomentado o desenvolvimento de 
outras, gerando um efeito em cadeia na diversificação dos organismos. 
Toda essa explosão de vida pode ter resultado de uma co-evolução, 
onde diferentes organismos viventes teriam sido impelidos a evoluir 
como resultado às mudanças que estariam acontecendo no ecossistema 
(MARSHALL, 2006).

 O professor de biologia e geologia da Universidade de Harvard, 
Charles Marshall, em seu artigo - Explaining the Cambrian “explosion” 
of animals (Explicando a “explosão” cambriana dos animais), propôs 
uma teoria que sugere que um aumento nas interações entre espécies – 

como predação, teria impulsionado um processo evolutivo exacerbado. 
Com o desenvolvimento de interações animais complexas, o surgimento 
de predadores de topo, pode ser um dos fatores que tenham estimulado 
a evolução de diferentes planos corporais e desenvolvimento de uma 
série de características que vemos entre os animais atualmente, visto 
que as interações entre espécies eram antes provavelmente limitadas.

Burgess Shale: uma viagem ao passado
 
No alto das  Montanhas Rochosas canadenses, está localizado 

o Folhelho Burgess ou Xistos de Burgess, um dos maiores paraísos 
fossilíferos do mundo, lugar onde se encontra um verdadeiro tesouro 
de fósseis que marcam o pleno florescimento da vida no período 
Cambriano. Em expedições, o geólogo de Cambridge Harry Whittington 
demonstrou que Burgess Shale não é lar apenas de espécies únicas, 
como o gigante dos mares câmbricos Anomalocaris (uma criatura 
gigantesca, alcançando de 60 centímetros a 1 metro de comprimento, 
o possível predador de topo do Cambriano) e do famoso Trilobita 
(parentes afastados dos crustáceos atuais – principais representantes 
dos artrópodes, dominaram todos os ambientes marinhos), e sim 
de todos os filos novos para a ciência. Animais como 
Opabinia, dotado de 5 olhos, uma tromba frontal e 
medindo cerca de 4 a 7 centímetros pairam no 
imaginário de diversos paleontólogos e sugere 
uma verdadeira  “colagem” de diversos 
animais em um único exemplar. Fósseis 
do cambriano são conhecidos de muitos 
locais espalhados pelo mundo, mas só 
a partir de restos de conchas e algumas 
partes duras isoladas em Burgess, devido 
à conformação geológica do local, 
organismos inteiros foram preservados, 
chegando a apresentarem olhos, tecidos 
e algumas partes moles visíveis (GOULD, 
1990). A fauna de Burgess Shale nos traz um 
recorte de um instante em que a vida teria se 
encontrado em máxima amplitude.

Nem só de animais mineralizados é composto 
o registro fóssil do cambriano. Burgess Shale também 
é responsável por ter abrigado fósseis com partes moles muito bem 
preservadas, como no caso de um artrópode denominado Leanchoilia, 
que só teria se mantido fossilizado por ter sido beneficiado pelo padrão 
químico da época. O padrão químico do cambriano teria impossibilitado 
as atividades bacterianas de decomposição das partes moles de alguns 
animais (GOULD, 1990; VALENTINE, 2002).

Desmistificando a Explosão Cambriana?

Diversos autores afirmam categoricamente que a explosão 
cambriana não foi um “Big Bang biológico” por não ter sido exatamente 
um evento instantâneo, e sim o final de um processo de diversificação 
que teria demorado aproximadamente vários milhões de anos. Essa 
explosão é, na verdade, a representação da diversificação de filos em um 
curto período de tempo (aproximadamente 20 milhões de anos), e não 
o surgimento deles (CHEN, 2004). 

Uma pauta que corrobora com o aparecimento abrupto das 
formas complexas no cambriano é o registro escasso de fósseis no pré-
cambriano, causando polêmica na comunidade científica e culminando 
em teorias que explicam a transição abrupta aparente no registro fóssil 
devido a esqueletos mineralizados terem evoluído de animais sem 
concha ou ossos, impedindo a fossilização (RAFF, 2012). Mas o que 
acontece é que existe um fato que muitas vezes é ignorado. Apesar de 
esquecida, toda uma fauna existiu antes dessa explosão, a famosa fauna 
de Ediacara.

Considerações finais

O valor biológico que o Cambriano apresenta não é caracterizado 
apenas por uma explosão repentina de diversidade, que ainda deixa 
brechas. Toda sua importância se dá pela grande alteração no ambiente 
terrestre proporcionada pela determinação de planos corporais básicos 
atuais e pelo aparecimento de partes duras. O aparecimento simultâneo 
de diversos planos corporais dos animais modernos pode ser explicado 
simplesmente por um período de rápida expansão fenotípica e genotípica 
proporcionada pela vasta quantidade de nichos abertos. Grande parte 
dessa transformação da vida e tal complexidade biológica é resultado 
disso. A beleza de explicar o Cambriano vai além de crenças arquetípicas 
que nós seres humanos buscamos solucionar.
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1- Registro fóssil da fauna de Ediacara, caracterizado por impressões de planos corporais;
2,3 - Registro fóssil de Anomalocaris e Trilobitas, respectivamente, mostrando um repentina 
mudança nos achados fósseis de um período para o outro.

Fo
nt

es
 im

ag
en

s: 
 Ja

m
es

 S
t. 

Jo
hn

 v
ia

 V
isu

al
H

un
t.c

om
 / 

C
C

 B
Y



Anomalocaris foi um importante invertebrado marinho predador bastante comum no Cambriano, alcançava um 
metro de comprimento. Possui uma estreita relação com os artrópodes. Imagem: sporemasterhimpo.deviantart.com


