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O Jardim Botânico do Rio de Janeiro apresenta a “Trilha Evolutiva: entre a
diversidade e a curiosidade” em seu Arboreto. Nosso objetivo é levar informações sobre as diversas espécies de plantas vistas em nossa Trilha, sobre a
sua evolução ao longo dos milhões de anos desde o surgimento das espécies
mais simples até a grande diversidade encontrada atualmente.
Os primeiros movimentos na construção deste material surgiram com o folheto da trilha e um mapa do Arboreto. Era uma forma de aproximar nosso
visitante de temas tão importantes e presentes em um Jardim Botânico.
Assim, as espécies foram sendo pensadas, selecionadas e fotografadas com
a intenção de se mostrar um pouco das características de um determinado
grupo vegetal, em níveis diferentes na escala evolutiva.
Abordar a evolução a partir das plantas no Jardim Botânico é um caminho natural.
Propomos então que você caminhe pelo Arboreto e conheça algumas características de nossas plantas. Esperamos despertar seu interesse e curiosidade
na descoberta do mundo particular dessas espécies.
Ao final da trilha, oferecemos a Oficina de DNA, onde vamos observar a extração desse material tão importante e rico em informações, a partir de frutas
que temos regularmente em casa.
Um mundo de descobertas pode ser observado nesta Trilha que vamos percorrer ao vivo ou por esta cartilha, o importante é aguçar a curiosidade e
prestar atenção aos detalhes.
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A EVOLUÇÃO
Sérgio Besserman Vianna
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36

CARTA DE APRESENTAÇÃO
Sérgio Besserman Vianna
A evolução trata basicamente de processos em que espécies sofrem mutações
aleatórias que favorecem sua adaptação ao meio ambiente e às mudanças que
nele ocorrem.
As plantas que têm flor e fruto na maturidade formam o grupo vegetal dominante na terra, que sucedeu aos musgos, samambaias e pinheiros, e são a base
da nossa alimentação e cultura.
Darwin chamou de “Abominável Mistério” o surgimento, a rápida diversificação e a dominância no registro fóssil das flores e frutos, que agora está sendo
desvendado através da biologia molecular. A partir do DNA, cientistas revolucionaram a classificação das plantas.
Com o avanço da ciência aumenta a profundidade de nossa compreensão da
vida e mais justificadas ficam as poéticas palavras de Charles Darwin ao concluir
A Origem das Espécies: “Há grandeza nesta concepção da vida, com suas diferentes forças, tendo sido originalmente criada sob diferentes formas ou sob uma
só; e que, enquanto este planeta foi girando em concordância com a constante
lei da gravitação, uma infinidade de formas belas e admiráveis se desenvolveram
e estão se desenvolvendo a partir de um começo tão simples.”
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A EVOLUÇÃO
sob o olhar
molecular

O que o DNA tem a ver com isso?
Catarina da Fonseca Lira-Medeiros
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A descoberta da

EVOLUÇÃO:

pré-genética

A evolução biológica é o processo pelo qual todos os seres vivos estão submetidos ao longo do tempo. Ela ocorre a partir de variações e adaptações dos indivíduos e de suas populações, podendo acarretar no surgimento de novas espécies.
Portanto, a teoria evolucionista atual explica de onde vem a grande variedade e
biodiversidade encontrada no nosso planeta.
Esta teoria foi elaborada a partir de descobertas importantes que aconteceram
há mais de 200 anos, ainda nos séculos XIX e XX. Os conceitos de biologia e
genética foram amadurecendo e se transformando a medida que novas descobertas e novas ideias surgiram, fazendo com que os cientistas se tornassem famosos ao longo do processo. Aqui está um pouco da história do descobrimento
da evolução, da genética e do DNA.
O avanço mais significativo do estudo da biologia que incluiu o desenvolvimento dos conceitos sobre evolução biológica e genética ocorreu no início do século XIX. O avanço científico desta época teve a contribuição de alguns personagens bastante conhecidos da história do conhecimento biológico: Jean-Baptiste
Lamarck, Charles Darwin, Alfred R. Wallace e Gregor Mendel.

Em 1809, Lamarck publicou seu livro mais importante sobre a teoria

evolutiva, numa época em que o pensamento religioso estava presente nas principais interpretações e conceitos criados a partir de observações da natureza.
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Jean-Baptiste Lamarck

1744-1829

Charles Darwin

1809-1882
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Alfred R. Wallace

1823-1913

Porém sabemos hoje que ele foi o primeiro evolucionista consistente a criar
uma teoria: “Teoria do Uso e Desuso”. Mmesmo que não aceita pela maioria
dos cientistas na época, ele ajudou na transformação do pensamento de um
mundo estático para um mundo dinâmico e em transformação.
Lamarck contribuiu muito no avanço do conhecimento da flora e da fauna de
invertebrados, especialmente na França. Foi ele quem propôs o nome “Biologia” para o estudo dos seres vivos e quem usou o termo “Espécie” pela primeira vez na sua interpretação moderna. Apesar de ter morrido sem o devido
reconhecimento, hoje sabemos que suas contribuições foram decisivas para o
avanço da biologia no início século XIX.

Entre 1860 e 1880, houve a chamada “Transformação Darwi-

niana” onde os conceitos desenvolvidos e amadurecidos por Darwin e Wallace
foram disseminados no mundo científico e na sociedade. Registros escritos mostram que Wallace desenvolveu a mesma teoria que Darwin, antes mesmo da divulgação destas ideias por Darwin, mas nunca levou o crédito por este feito, sendo a
teoria evolucionista originalmente conhecida como “Teoria Darwiniana”.
A teoria evolucionista de Darwin causou uma revolução na visão do mundo,
que ainda acreditava na origem “sobrenatural” dos seres vivos. Além disso, os
conceitos darwinistas desmistificam a posição da espécie humana como centro
do universo, assim como, os conceitos teológicos da evolução dirigida, hoje conhecida dentro da linha do criacionismo como “Desígnio Inteligente”.
A evolução proposta por estes dois cientistas, Wallace e Darwin, baseia-se na
seleção natural, ou seja, em características que os indivíduos possuem e que podem ser selecionadas por favorecer a sua sobrevivência, provocando a sobrevivência do mais apto. O livro “A Origem das Espécies” publicado pela primeira
vez em 1859 apresenta as teorias darwinistas de evolução, amplamente aceitas
até hoje.
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Livro “A Origem das Espécies” publicado por Charles Darwin em 1859
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As teorias de Darwin tinham uma fraqueza, reconhecido por ele mesmo, que
era a ignorância das leis da hereditariedade dos seres vivos, fundamentadas posteriormente por Mendel no artigo publicado em 1866. Porém Darwin nunca
teve conhecimento da publicação de Mendel, que só foi redescoberta em 1900
pois era um eclesiástico que vivia num mosteiro longe dos centros urbanos e de
estudo na época. Por isso, Darwin nunca teve a oportunidade de incorporar os
conhecimentos de hereditariedade à sua teoria evolucionista à época. Naquele
momento o mundo científico não estava preparado para compreender o real
alcance do trabalho de Mendel. Apenas na década de 1930, com o avanço da
ciência na área da citologia e da reprodução, que foi possível compreender as
descobertas de Mendel.
Mendel, conhecido como “o pai da genética”, foi inspirado pelos professores
e colegas do mosteiro a estudar a variação das plantas. Mendel propôs que a
existência de determinadas características nas plantas era resultado da existência
de um par de unidades elementares de hereditariedade, chamadas de “unidades
mendelianas de hereditariedade”. Hoje sabemos que ele se referia aos genes.
Anterior a Mendel, existiram dois conceitos de hereditariedade: Herança por
mesclagem, o espermatozóide e óvulo continham uma amostra de essências
das várias partes do corpo parental e se mesclam para formar o padrão do novo
indivíduo; e Herança particulada, os caracteres são determinados por unidades
genéticas independentes, herdadas intactas ao longo das gerações anteriores.
Mendel estudou ervilhas, espécie Pisum sativum, a ervilha, acompanhando o resultado do cruzamento de plantas com diferentes características morfológicas.
Analisando os resultados destes cruzamentos, ele postulou as leis da hereditariedade que são amplamente aceitas até hoje, baseadas nas unidades mendelianas de herança.
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Gregor Mendel

1822-1884

Pisum sativum L. - ervilha
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SÉCULO XX:

descoberta da Genética

O século XX, pode ser chamado de século da Genética, quando as

descobertas de Mendel foram amplamente divulgadas e defendidas por muitos
cientistas especialmente nas três primeiras décadas deste século.
Pode-se dizer que esta foi a era da Genética Clássica, que culminou na descoberta da estrutura molecular do material genético, o DNA, em 1953, seguida da
era da Genética Molecular.
Os conceitos do darwinismo e do mendelismo foram fundidos na chamada “Teoria
Sintética da Evolução” criada entre 1930 e 1950 com a contribuição de diversos
cientistas que produziam obras que serviram de fundamentação para esta teoria,
entre eles, Ronald Fisher, Sewall Wright, Theodosius Dobzhansky, G. Ledyard Stebbins e Ernst Mayr.
Na metade do século XX, muitos estudos com bactérias e bacteriófagos fizeram importantes descobertas para o avanço do entendimento de que o material
genético dos seres vivos era o DNA. Oswald Avery afirmou em 1944 que os
ácidos nucléicos não são apenas substâncias estruturalmente importantes, mas
também funcionalmente ativas na determinação das atividades bioquímicas e
das características específicas das células. Antes de Avery, os cientistas não sabiam a função do DNA nas células, e também acreditavam que as proteínas
eram responsáveis pela transmissão da informação da
célula-mãe para célula-filha.
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Ronald Fisher

Sewall Wright

1890-1962

G. Ledyard Stebbins

1889-1988

Theodosius Dobzhansky

1900-1975

1906-2000

Ernst Mayr
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1904-2005

Em 1953, houve a descoberta da estrutura do DNA, iniciando a era da

Genética Molecular. A estrutura do DNA foi decifrada por um modelo de dupla-hélice, por pares de bases complementares e as mutações seriam alterações
na forma ou ordem da sequência de bases. Este modelo foi criado por James
D. Watson e Francis H. C. Crick, com a contribuição de Rosalind E. Franklin e
Maurice H. F. Wilkins.
Após a identificação do DNA como a molécula responsável pela transmissão da informação entre células e consequentemente entre organismos, Crick
continuou investigando o DNA e fez outras importantes descobertas. Uma
delas foi o RNA mensageiro, moléculas de RNA que agem como intermediários para a síntese da proteína a partir do DNA e posteriormente ele determinou a natureza do código genético, em 1961. Crick foi um importante
cientista para a construção do dogma central da biologia molecular em 1970,
identificando como ocorre o fluxo da informação a partir do DNA, através
do RNA até as proteínas.

DNA

RNA

Transcrição

PROTEÍNA

Tradução

Dogma Central da Biologia Molecular

décadas de 1970 e 1990

Entre as
, houve um intenso avanço na área da genética, com descobertas importantes como a descoberta das
enzimas de restrição, que permitem o corte do DNA em regiões específicas;
do processo de clonagem, que permite a replicação e multiplicação da região
cortada do DNA em um microorganismo; e finalmente o desenvolvimento da
técnica de sequenciamento de fragmentos de DNA por Frederick Sanger. Estas
descobertas contribuíram para a criação de diversas técnicas e metodologias
usadas até hoje nos estudos genéticos, moleculares e bioquímicos.
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Oswald Avery

James D. Watson

1877 - 1955

Francis H. C. Crick

1928 -

Rosalind E. Franklin

1920-1958

1916-2004

Maurice H. F. Wilkins
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1916-2004

Frederick Sanger

Kary Mullis

1918 -

1944 -

Posteriormente, Kary Mullis desenvolveu a técnica da reação de cadeia em polimerase, conhecido como PCR (“Polymerase Chain Reaction”), que permite
a replicação de fragmentos do DNA em laboratório. Esta técnica se baseia no
mecanismo que replicação do DNA que ocorre naturalmente dentro das células
por meio de experimentos.
A técnica de PCR requer uma enzima chamada DNA polimerase, que foi isolada de bactérias
Atualmente utiliza-se a bactéria Thermus aquaticus, que vive exclusivamente
em ambientes com temperaturas bastante elevadas, o que facilitou os testes em
laboratório.
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Como as bases do DNA possuem estrutura fundamentalmente pequena, do
tamanho de átomos, os estudos com o DNA são feitos usando técnicas de
laboratório, baseadas em PCR (amplificação da sequências do DNA) e sequenciamento (determinação da sequência de bases do DNA) e não através de visualização direta do DNA.

Esquema representando a escala de tamanho desde os átomos até
organismos de grande porte.
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o que é o
DNA, afinal?
O DNA é o material genético responsável por toda a informação biológica,
química e bioquímica dos seres vivos. A partir dele ocorre o fluxo de informação passando para o RNA e formando a proteína. E este é o dogma da biologia
molecular e a essência da vida. A informação genética está contida num código
formado pelas quatro bases nitrogenadas: A - adenina; C - citosina; G - guanina;
e T -timina. Este código é usado para formar as proteínas que são responsáveis
pela diversidade morfológica e fisiológica dos seres vivos.
As bases nitrogenadas formam um nucleotídeo junto com um açúcar, a desoxirribose, e um fosfato. Os nucleotídeos formam a cadeia de DNA numa estrutura
de dupla-hélice helicoidal, onde as bases A e T e as bases C e G são complementares e ficam ligadas umas às outras por uma ponte de hidrogênio, ou seja,
uma ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio, dando o aspecto de
uma escada em espiral ao DNA
As proteínas são formadas por uma ou mais cadeias de aminoácidos e que estão
presentes em todos os organismos vivos, participando de processos moleculares e celulares que resultam nas características morfológicas e fisiológicas dos
organismos. Portanto a diversidade que encontramos nos seres vivos é proveniente da diversidade de proteínas que resultam em diferenças morfológicas,
como cores, tamanhos, formatos entre outros e fisiológicas, como imunidade,
metabolismo.
Toda a informação contida em um organismo vivo está escrita na sua cadeia de
DNA, e este é o seu código genético. A diferença na sequência ou na ordem
de algumas bases nucleotídicas podem resultar em organismos completamente
diferentes em determinada característica se estas variações estiverem contidas
na sequência dos genes.
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Os genes são as regiões do DNA que possuem o código genético de uma proteína. Quanto maior a complexidade do organismo, menor a densidade de genes
no genoma. A levedura do pão, Saccharomyces cerevisiae, foi o primeiro organismo eucariótico a ter todo o seu genoma sequenciado. Possui 12.495.682 bases
nitrogenadas (12,5 Mb), com 5.770 genes codificantes de proteína. O código
humano, por outro lado, possui 3,3 bilhões de letras ou bases nitrogenadas (3,3
Gb) e aproximadamente 21.000 genes.
As diferenças ou variações entre as espécies e os indivíduos podem surgir também a partir da variação ou combinação na quantidade e tipos de genes expressos, ou seja, pequenas variações na quantidade ou na sequência das proteinas
fabricadas pelas células.
A especialização e a diferenciação das células, por exemplo as células específicas de órgãos, é feita a partir de um conjunto de genes que são traduzidos
em proteínas e outros que são silenciados, ou seja, ficam inativos naquela
determinada célula.

Planta com flor
Mamífero
Ave
Réptil
Anfíbio
Peixe
Crustáceo
Inseto
Molusco
Verme
Mofo
Alga
Fungo
Bactéria
Vírus

103

104
105
106
Tamanho do genoma (kilobases)
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107

108

CARACTERÍSTICAS DA

evolução biológica

A evolução é um processo contínuo com diferentes teorias dos mecanismos
que a influenciam. Voltando à teoria evolutiva, proposta por Darwin e Wallace,
que se baseia principalmente na ancestralidade comum e na seleção natural. Ela
propõe que preferencialmente os organismos mais aptos sobrevivem. Quando
tais vantagens são hereditárias, a prole poderá adquiri-las, fazendo com que, ao
longo do tempo, maior número de indivíduos daquela população a possua, com
consequente modificação das características globais daquela espécie.
Porém, a seleção natural é apenas um dos mecanismos evolutivos conhecidos. Há
outros mecanismos baseado na densidade populacional e na perda aleatória de
variação genética, como a deriva gênica, mutação, recombinação e fluxo gênico.
A Teoria Sintética Evolutiva (ou teoria neodarwinista) incorpora os mecanismos
de hereditariedade e a mutação que ainda não haviam sido descobertos na época
que Darwin criou a teoria da evolução no seu livro “A Origem das Espécies”.
Aprofundando a teoria evolutiva citamos abaixo alguns pontos importantes:
1) Ancestralidade: Todas as espécies possuem ancestrais comuns em algum
momento da história evolutiva. Estes ancestrais podem ter existido milhares ou
bilhões de anos atrás. As espécies atuais são descendentes de espécies ancestrais
que sofreram a ação da seleção natural que provocou a perda ou a fixação de
certas características ancestrais vantajosas para a espécie atual.
2) Variabilidade: Todos os indivíduos, mesmo os parentes próximos de uma
determinada espécie, possuem variações entre si. Estas variações inerente aos
indivíduos na natureza é resultado de mutações e da reprodução sexuada.
Algumas variações são hereditárias, ou seja, podem ser transmitidas para a
geração seguinte.
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3) Sobrevivência: A sobrevivência de uma espécie depende da disponibilidade de recursos no ambiente. A limitação dos recursos leva à luta
(direta ou indireta) pela sobrevivência de indivíduos de uma população
ou de uma espécie. Aqueles que conseguem sobreviver são considerados mais aptos pois conseguem gerar descendentes dando continuidade à espécie, especialmente se a característica vantajosa puder ser
herdada pelos descendentes.
4) Adaptação: O processo de seleção natural resulta na adaptação de
determinados indivíduos ao ambiente e permite o surgimento de novas
espécies ao longo do tempo evolutivo, devido à sobrevivência dos mais
aptos.
Além da seleção natural, também pode ocorrer a seleção artificial, que é
uma seleção causada pelo Homem, de forma direta ou indireta. Como
exemplo da seleção artificial podemos citar a domesticação de animais
e plantas, na qual, indivíduos com características interessantes ao Homem (raças de animais, frutos comestíveis etc) são usados em cruzamentos assistidos para a formação de prole ou descendentes com as
características selecionadas. Outro tipo de seleção artificial ocorre com
uso excessivo de remédios ou venenos tornando os organismos e espécies resistentes aos mesmos, como exemplos clássicos temos bactérias
resistentes à penicilina e mosquitos resistentes ao DDT.
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OFICINA DE DNA DA

trilha evolutiva

Devido à importância do DNA na origem da variabilidade dos indivíduos que
resulta no processo evolutivo a partir da seleção natural, oferecemos na trilha
evolutiva do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma oficina de extração de
DNA. A oficina tem como objetivo mostrar visualmente o material genético
das plantas, usando como exemplo frutas amplamente comercializadas, como
banana e morango.
Através da técnica utilizada na oficina, a partir de material simples e descartável,
o DNA será visualizado em forma de “nuvem”, porque conseguiremos extrair
do núcleo celular de frutas, uma grande quantidade desse material, o suficiente
para ser visualizado a olho nu.
Na trilha evolutiva, observamos plantas com diferentes características de folha,
tecido reprodutivo, flores entre outros. A determinação destas características
está codificado no DNA de cada um destes organismos. Embora muito sobre
esta área de pesquisa ainda permaneça desconhecida, sabemos que é através de
pequenas alterações do DNA que ocorrem as mudanças evolutivas das espécies.

Protocolo para a extração de DNA das frutas.
Objetivos:
- Refletir sobre a presença do DNA em todos os seres vivos, inclusive nas plantas;
- Utilizar uma receita caseira para realizar um experimento científico.
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Materiais:
- 1 fruta (sugestões: banana ou morango)
- 3 sacos do tipo Ziploc;
- 1 copo;
- 1 coador;
- 100ml de água;
- 10ml de detergente;
- 2 colheres de chá de sal;
- 2 tubos;
- Álcool etílico;
- Palitos.
Métodos:
- Retirar a polpa da fruta e colocá-la no saco Ziploc para maceração;
- Adicionar o detergente, a água e o sal.
- Amassar, dentro do saco Ziploc, a polpa da fruta com os ingredientes adicionados, com cuidado para não obter muita espuma;
- Coar a mistura para o copo para tirar as partes maiores;
- Dividir o coado nos 2 tubos;
- Despejar álcool etílico nos tubos na proporção 2:1 (álcool : coado) e esperar
30 segundos;
- “Pescar” o DNA sobrenadante com os palitos.
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EVOLUÇÃO
das plantas

Paulo José Fernandes Guimarães
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A evolução do

CAULE

No nosso passeio sobre a evolução das plantas vamos direcionar o olhar para o
interior do tronco, examinar a madeira, também chamada de lenho, descobrir as
diferenças e a evolução deste tecido responsável pela condução da água.
A água é fundamental à vida, tal qual conhecemos, e é uma das primeiras substâncias a serem procuradas como indício da possibilidade de vida em outros
planetas. A importância da água nos sistemas biológicos é devida às propriedades físico-químicas únicas da sua molécula.

VASOS LENHOSOS
(Xilema)
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Nas plantas a água é vital para o seu desenvolvimento por participar na reação química da fotossíntese,
no resfriamento das folhas devido à transpiração
e como veículo para a condução dos elementos
químicos absorvidos nas raízes.
A conquista do ambiente terrestre pelas plantas só foi possível devido aos inúmeros ajustes.
Para isso, desenvolveram um sistema de distribuição interna de água e nutrientes (tecidos
vasculares), um sistema de absorção da água do
solo (raízes) e um sistema de revestimento semelhante à cera, para evitar a perda excessiva de
água (epiderme cutinizada).
Após ser absorvida pelas raízes a água é conduzida
pelo interior do tronco dentro de células alongadas, os feixes vasculares.
A célula das plantas é diferente daquela
dos animais, entre outras coisas, por possuir
um revestimento externo semirrígido denominado de
parede. As células alongadas dos feixes vasculares,
aquelas que conduzem a água (células do xilema),
têm a parede impermeabilizada e endurecida
por lignina. A palavra lignina significa madeira
e constitui, unido a celulose, a maior parte da
madeira das árvores e arbustos.
Os fósseis mostram que as células de condução da água nas plantas mais primitivas eram
traqueídes, células que acumulavam as funções
de condução e sustentação. Posteriormente, du-
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rante a evolução do xilema houve uma divisão dessas duas funções surgindo os
elementos de vasos, células especializadas para a condução, e às fibras especializadas para a sustentação, assim como as células de parênquima que funciona
como um tecido de reserva.

Vamos colocar em prática nosso conhecimento!
Começamos estudando um pinheiro. Localize sua posição na linha evolutiva do
nosso folder. Achou?
Está na base da nossa escala evolutiva e apresenta como característica evolutiva
a formação da semente. A importância da semente como órgão de perpetuação
e de disseminação das espécies vegetais deve-se principalmente à capacidade de
distribuir a germinação no tempo, devido aos mecanismos de dormência, e no
espaço, em função dos mecanismos de dispersão como asas, espinhos, pelos, etc.
No arboreto do Jardim Botânico temos a Araucária (Araucaria angustifolia), mais
conhecida como pinheiro-do-paraná. Seus ancestrais se originaram no início
do período Jurássico, há 200 milhões de anos, e sua ocorrência primitiva diverge bastante da atual, sendo encontrados fósseis no Nordeste brasileiro. Sua
madeira, assim como a dos demais pinheiros, é uniforme na aparência porque
é formada apenas por traqueídes. Embora, na lupa, você não consiga
observar a parede celular, é possível ver os anéis de crescimento na madeira.
Agora que você observou uma madeira com características ancestrais, vamos caminhar para examinar
a madeira de uma planta que esteja mais acima
na nossa linha evolutiva, as plantas que guardam as sementes dentro de um fruto. Nosso
exemplo será o angelim pedra (Hymenolobium
petraeum) uma árvore majestosa da Amazônia brasileira que pode chegar entre 50 e 60
metros de altura.
Na madeira desta planta você consegue
observar os canais que correspondem as
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células dos vasos, condutoras de água e sais. A parte branca, formada pelas
células do parênquima, tem como função armazenamento e sustentação
enquanto a parte escura são as fibras.
Nas plantas que vimos até agora a madeira é formada pelas células que
conduzem água da raiz até as folhas. Nestas, o tecido que conduz os açucares da fotossíntese forma um anel no interior da casca e recebe o nome
de floema. Separando a parte interna do lenho (xilema), da parte externa
(floema) tem um tecido circular de células capazes de se dividir indefinidamente (câmbio), produzindo as novas células necessárias ao crescimento
da planta em diâmetro.
– 30 –
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Vamos agora para a árvore símbolo do Jardim Botânico a palmeira-imperial
(Roystonea oleracea). Veja sua posição na linha evolutiva do nosso folder. As
palmeiras pertencem a um grupo de plantas conhecida popularmente como
monocotiledôneas. Nestas não encontramos este anel de células de crescimento (câmbio), observa-se no interior do caule feixes vasculares espalhados.
Cada feixe é a associação das células que conduzem a água e daquelas que
levam a seiva com os açúcares. A distribuição dos feixes pode ser percebida
pela posição das fibras escuras do xilema. O tecido branco é em grande parte
formado pelo parênquima.
Vamos olhar um corte do tronco do pau-brasil (Paubrasilia echinata) e descobrir as partes do lenho.
A parte mais escura ao centro é o cerne da madeira, onde o xilema perdeu a
função de conduzir água. Nessa região,
ocorre uma intensa impregnação de
substâncias que evitam a decomposição
dos tecidos mortos, escurece o cerne e,
por vezes, produz aromas característicos
para cada espécie vegetal. Em face de sua
elevada resistência, o cerne é conhecido
como a “parte dura da madeira”, sendo,
por isso, bastante utilizado pela indústria madeireira na construção civil, bem
como na produção de móveis. A parte
clara é o alburno, o tecido funcional ativo para condução de água e sais.
Nosso próximo exemplo de diversidade
é o caule de algumas trepadeiras (cipós)
da família botânica sapindácea. Vejamos o caule composto em Serjania, um
gênero desta família. Seu caule se assemelha naturalmente a estrutura de um
cabo de aço.
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A evolução da

FLOR

Um passo importante na evolução das plantas é a polinização. A polinização
consiste na transferência das células reprodutivas masculinas (núcleos espermáticos) através dos grãos de pólen para o receptor feminino (estigma) da flor.
Este processo garante a reprodução de diversas plantas e resulta na produção
das sementes.
Para conhecer um pouco da evolução da flor vamos examinar a estrutura reprodutiva de uma planta que está na base da nossa linha evolutiva a Cica (Cycas
revoluta) uma planta nativa da China e Japão, mas bastante cultivada por aqui.
Esta é uma planta dióica, ou seja, uma planta somente produz o pólen enquanto
a outra produzirá as estruturas femininas que contém os óvulos.

Nas plantas masculinas são produzidos os grãos de pólen nas escamas de grandes cones, enquanto na planta feminina os óvulos/sementes estão na margem
das escamas. Besouros, assim como o vento, transportam o pólen dos cones
masculinos para os cones femininos. O calor, o odor e possivelmente substân-
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cias nutritivas atraem insetos para os cones na época da polinização. A semente
madura possui uma casca brilhante e colorida e contém amido que serve de alimento para aves e mamíferos. Todos estes atrativos, também contribuem para
a dispersão dessas plantas.
Podemos imaginar que em determinado momento da história evolutiva, o óvulo passa a ser envolvido e protegido dentro da escama, formando então o ovário, este dará origem ao fruto.
Então vamos examinar uma planta que produz flores e frutos com sementes.

Escolhemos uma planta aquática
da família das ninfeácea que pode
ser a nossa vitória-régia (Victoria
amazonica) ou uma ninfeia.
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Localize sua posição na linha evolutiva. Estas plantas por estarem na base da
diversificação das plantas com flor e fruto retém algumas características consideradas ancestrais como, flor com muitas pétalas, estames e diversos ovários.
A flor da victória-régia tem uma cor branco-creme logo após a abertura das
pétalas, quando exala um odor agradável que atrai os besouros polinizadores no
fim da tarde. Ao anoitecer a flor se fecha e mantém os insetos aprisionados por
24 horas, quando abre novamente as pétalas têm uma coloração arroxeada. Os
besouros são então liberados, mas levam com eles o pólen preso em seu corpo.
Visitam outra planta onde sofre o mesmo processo e, assim, fecunda a flor.
A flor então submerge, durante 30 dias, para o desenvolvimento do fruto, emergindo para a superfície somente quando este amadurece, liberando as sementes
que são dispersas pela água.

– 34 –

Convergência e divergência

EVOLUTIVA

Vamos ao Cactário conhecer esses dois fenômenos evolutivos.
Evolução divergente ocorre quando algumas características, com a mesma
origem divergiram ao longo do tempo, resultando numa aparência ou função
distinta. Podem ser mudanças anatômicas, fisiológicas, genéticas, dentre outras. Observe e compare as folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata) com um
outro cacto. Veja a posição de Pereskia na evolução da família cactácea.
Já a convergência é o contrário. São espécies diferentes, com origens diferentes
e grau de parentesco distante. Essas espécies passam a viver no mesmo local e,
devido às condições ambientais, se adaptem e evoluem. Portanto, com o tempo,
você verá espécies aparentemente iguais.

Foto: Raul Ribeiro

Você poderá comparar a semelhança aparente entre plantas de diferentes famílias botânicas cactácea, euforbiácea e apocinácea. Estas duas últimas diferenciam-se por produzem látex. Uma das euforbiáceas mais conhecidas pela
produção de látex é a seringueira (Hevea brasiliensis).
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A EVOLUÇÃO DAS PLANTAS
na Natureza
Isis Tatiana Borges Jordão Braga
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As plantas, no decorrer do tempo, desenvolveram uma série de atributos que lhes possibilitaram uma adaptação ao ambiente terrestre e seus diferentes habitats. Este processo chamado de evolução
ocorreu concomitantemente com o aumento da complexidade
dos organismos.
Para compreendermos o grande êxito das plantas no ambiente
terrestre, necessitamos realizar um breve histórico evolutivo, desde
algas até as plantas vasculares mais complexas.
As algas verdes possuem uma série de semelhanças com as plantas
terrestres, como armazenamento de amido, presença de clorofila, carotenóides e paredes celulares. Porém, não apresentam diferenciação de
tecidos, podendo ser uni ou multicelulares. Isto até surgir uma substância encontrada em uma população ancestral dessas algas, encontrada no grão de pólen
(esporopolenina), o que permitiu o início da conquista do ambiente terrestre.
Esse processo evolutivo teve origem nessas plantas pouco complexas e que vivem em ambiente aquático. Para alcançar a vida no ambiente terrestre, as plantas
evoluíram com o surgimento de estruturas que as impediam de perder água para
o ambiente ou que lhes favoreciam um maior e melhor aproveitamento desta.
As Briófitas são consideradas as plantas mais simples, que, tal como as algas,
ainda não possuem uma verdadeira diferenciação de tecidos como vasos condutores de nutrientes para transportar a água até as folhas. Devido a esta limitação evolutiva, as briófitas são geralmente bem pequenas e vivem restritas em
ambientes úmidos e sombreados.
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O sistema de vasos condutores de nutrientes possibilitou um transporte mais
eficiente de água pelo corpo vegetal e favoreceu o surgimento de plantas de
porte elevado. Esta característica surgiu com as Pteridófitas.
As plantas vasculares apresentam dois tipos de condução: xilema e floema. O
xilema conduz a maior parte de sais minerais e água sendo um tecido altamente
lignificado e resistente. Já o floema, transporta açúcares, aminoácidos e outros
produtos orgânicos. Esses tecidos foram responsáveis pelo desenvolvimento e
crescimento das plantas em altura. Os caules tornaram-se suficientemente fortes para sustentar as estruturas, além de levarem água, sais minerais e nutrientes
orgânicos para todo o corpo vegetal acima dos limites do solo.
Além dos tecidos vasculares, as principais estruturas que possibilitaram a conquista do novo ambiente pelas plantas foram as raízes, a epiderme e os estômatos, além do surgimento de esporos na reprodução.
As raízes têm função de fixação das plantas no substrato e absorção de nutrientes e
água pelo solo. O surgimento da epiderme, uma camada impermeabilizante, evitou
a perda de água por transpiração e a dessecação da planta.
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Mas com a impermeabilização das folhas surgia outro problema: as trocas gasosas ficaram limitadas. O aparecimento de estômatos nas folhas, conjuntos
celulares capazes de controlar a abertura e fechamento de um poro, forneceu
um controle das trocas gasosas entre a planta e o meio. Os estômatos são estruturas relacionadas a respiração, transpiração e fotossíntese nas plantas e tem
fundamental importância para a sua sobrevivência no ambiente terrestre.
Este processo evolutivo demorou milhões de anos para acontecer e permitiu o
surgimento das espécies que encontramos hoje na natureza.

Além disso, o surgimento das sementes foi um marco evolutivo que certamente alterou o curso da evolução das plantas. A semente protege o embrião num
envoltório com uma grande quantidade de reserva energética para a planta germinar e crescer. Assim, além de evitar a perda hídrica e melhorar a eficiência de
germinação e crescimento do embrião devido à sua reserva nutritiva, a semente
permite que o embrião seja levado para longe da planta-mãe, o que favoreceu o
sucesso evolutivo das plantas com sementes.
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Ao olharmos a nossa volta, rapidamente verificamos que a maioria das plantas
produzem flores e frutos, 90% das atuais. Isso não se dá por acaso, essas plantas
são dotadas de singularidades evolutivas para a perpetuação e permanência de
seus representantes no ambiente terrestre.
Então, as plantas puderam se diversificar enquanto suas adaptações foram surgindo e se fixando, possibilitando a disseminação destes nos diversos tipos de
ambientes, apesar de todos os desafios. A vinda dos vegetais para o meio terrestre alterou grandemente a vida do planeta, influenciando também, a evolução
de todos os outros grupos de seres vivos sobre a Terra.
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Tempo evolutivo das

PLANTAS

O gênero fóssil Cooksonia é a planta mais antiga conhecida hoje, que viveu há 425
milhões de anos. Ela possuía um caule com tecidos vasculares e, portanto, encontra-se entre as briófitas e as plantas vasculares. Crescia de 5 a 10 centímetros
apenas e tinha uma estrutura muito simples, sem folhas, flores ou raízes. Seu caule
dividia-se em vários pontos ao longo de sua extensão e, possivelmente, fixava-se
ao solo através de um rizoma (caule subterrâneo de crescimento horizontal), na
ponta do caule ramificado encontrava-se uma estrutura conhecida como esporângio, estrutura arredondada portadora de esporos.
Já as briófitas são plantas atuais que adquiriram várias adaptações durante o
curso da evolução, porém ainda trazem consigo características das primeiras
plantas terrestres. São plantas de tamanho bastante reduzido, face à ausência
de tecido vascular, que tornaria possível o transporte de água e nutrientes por
distâncias maiores. Por possuir uma estrutura muito fina em seus órgãos, elas
conseguem fazer a distribuição de materiais mesmo na ausência de tecido especializado, o qual é feito célula a célula. Nos primeiros 100 milhões de anos da
evolução das plantas, a vegetação predominante era assemelhada às briófitas.

Cooksonia
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Sem dúvida uma das razões para a conquista definitiva do ambiente terrestre
foi o desenvolvimento de um tecido capaz de promover a sustentação e condução de água para as plantas mais altas. Essas plantas ancestrais já apresentavam
algumas características evolutivas, mas ainda precisavam de outras adaptações,
como vasos condutores mais eficientes e raízes e folhas bem desenvolvidas.
Essas características permitem maior crescimento em altura, por isso foram
inovações evolutivas muito significativas, expandindo o acesso das plantas a
luz solar (necessária para a fotossíntese), sendo uma das maiores vantagem das
plantas vasculares sobre as avasculares.
As pteridófitas, por exemplo as samambaias, conseguiram atingir alturas consideráveis devido ao surgimento dos tecidos vasculares. Os registros fósseis
indicam que essas plantas já eram comuns há cerca de 360 milhões de anos, no
período Carbonífero. Naquela época, a vegetação da Terra era dominada por
pteridófitas de grande porte com até 8 metros de altura, assemelhando-se às
florestas de árvores da atualidade.
Além do tecido vascular, com as pteridófitas também surgiram estruturas foliares chamadas de micrófilos, pela primeira vez, há cerca de 370 milhões de anos
atrás. Os micrófilos proporcionavam um aumento da área do corpo vegetal,
ampliando a capacidade fotossintética das plantas vasculares terrestres. Acredita-se que podem ter evoluído de ramificações do caule.
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Quando finalmente surge a semente nas plantas!
A semente é uma outra estrutura evolutiva importante na conquista do ambiente terrestre. Ela protege e alimenta o embrião até que se desprende da planta
mãe e é dispersa por diferentes agentes, tais como: vento, água, animais, entre outros. As sementes favorecem esse grupo vegetal tornando-o dominante
no ambiente terrestre, compondo a maior parte da biodiversidade deste reino,
Gimnospermas e Angiospermas.
Existe uma co-evolução entre a colonização da terra por animais e a presença
das plantas terrestres. Os herbívoros podem reduzir o número de indivíduos
de uma espécie por comer suas folhas, raízes ou sementes. Mas se uma nova e
eficiente defesa surgir contra herbívoros, essas plantas podem ser favorecidas
por seleção natural. Plantas, polinizadores e outras interações mutuamente benéficas, podem ter efeitos similares. Essa relação, e até mesmo com os agentes
dispersores de sementes, contribuíram para o aumento e domínio das plantas
com flores no período Cretáceo e para a importância das angiospermas nas
comunidades ecológicas.
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A evolução das plantas com

A HUMANIDADE

As plantas são fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Formam a
base da cadeia alimentar dos seres vivos. Além disso, as plantas liberam oxigênio
no ambiente a partir da energia do Sol – processo chamado fotossíntese. Sem
oxigênio, a grande maioria dos organismos simplesmente não existiria. Além
do que, uma boa parte dos recursos energéticos disponíveis no Planeta, como o
petróleo e o carvão, derivados de seres vivos, também não existiriam.
A diversificação das plantas foi essencial na evolução da sociedade em vários aspectos. A planta fez parte da mudança de hábitos antes mesmo do
surgimento das sociedades, quando o ser humano passou
de caçadores e coletores nômades, para sedentários
baseadas na agricultura com a domesticação de
espécies de plantas e animais, formando as
primeiras sociedades e cidades.
Podemos observar também a contribuição para o aumento da expectativa de vida das populações humanas
a partir da utilização de plantas medicinais no combate as doenças.
De maneira que a medicina evoluiu muito a partir de descobertas de compostos químicos nas
plantas usados em medicamentos
de ação antinflamatória, analgésica,
digestiva, calmante entre outros. Os
vegetais também são usados como
essências, incenso, óleos, roupas e muitas outras indicações.
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Com o tempo, a sociedade humana aprendeu a
utilizar as plantas em seu proveito. E na atualidade a ciência ajuda no melhoramento de espécies domesticadas e no descobrimento de novos princípios ativos que possam curar doenças
antes incuráveis.
Enfim, podemos dizer que precisamos de maneira especial das plantas em nossas vidas. Por
isso hoje e sempre temos o dever de proteger
nosso patrimônio “verde”. Este patrimônio é
extremamente rico e são essenciais para manter
os manacias de águas limpos, o ar mais puro,
a diversidade de fauna, o microclima, além dos
benefícios para a sociedade como remédios,
cosméticos, móveis, roupas e outros mais. Tudo
isso, fora os proventos que ainda nem foram
descobertos, as espécies que não foram descritas e o que podemos estar perdendo ao degradar o ambiente.
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Mapa da trilha

EVOLUTIVA
1- Musgo
2- Samambaia-açu
3- Pinheiro-do-paraná
4- Vitória-régia
5-Papo-de-peru
6- Cânfora
7- Orquídea
8- Palmeira-imperial
9- Macadâmia
10- Noz-de-cola
11- Cacaueiro
12- Insentívora
13- Cacto
14- Trombeta
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