
• fungos são os primeiros organismos terrestres de grande porte.
• sobreviviam da decomposição de material orgânico acumulado durante dois bilhões de anos por bactérias, 

“pro stas” e briófitas.

Caracterísitcas marcantes de fungos
• heterotróficos
• parede celular contém qui na
• ausência de fagotrofia

Hetetrotróficos
• saprófitos
• parasitas
• simbiontes

FUNGOS
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Transição dos fungos para o ambiente terrestre
- hipóteses

Gabaldon, Biological Reviews 94 (2019) 1443–1476 © 2019
Berbee, Nature Rev Microbiol (2020) https://doi.org/10.1038/
s41579-020-0426-8
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• No cherte de Rhynie foram encontrados uns dos primeiros indícios relativos à 
biologia de fungos e sua participação em ecossistemas terrestres. 

• A diversidade de fungos zoospóricos já era evidente há 407 milhões de anos. 

Retesporangicus lyonii. Holotipo (slide no. 149-CT-
B da coleção da Universidade de Aberdeen, 
Escócia). 
a) visão global mostrando talos de fungos
b) (b) Thalli from (a) in higher magnification. 

(c,d) Hyphae and swellings. (e) Zoospores 
released from the reproductive structures.

(f–j) zoosporângios de várias formas e 
tamanhos
(h) seta: endo-opérculo
(k–m) esporângios dormentes
(k) e (l) setas indicam rachaduras na parede, 
sendo possíveis regiões de germinação 

Strullu-Derrien, 
http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2016.0502



 



Fósseis de micorrizas em plantas vasculares

10 cm

a-c) colonização do cortex externo
c) arbúsculos
g) rizóides

fósseis do cherte de Rhynie (Rhynie Chert), Aberdeenshire, Norte da Escócia 

também podem ser encontrados 
fósseis de parasitas de plantas 
datados da mesma época

Strullu-Derrrien, New Phytologist (2018) 
220: 1012–1030, doi: 10.1111/nph.15076 

o ambiente favorável à fossilização 
permitiu a preservação dos tecidos

condições do ambiente: tropical, 
com aridez sazonal, pantanal 
geotérmico
localização: margem sul do 
continente paleocontinente da 
Laurussia

h ps://
www.abdn.ac.uk/
rhynie/basic.htm



AM, arbuscular mycorrhizas 
CMm, coil-forming mycorrhizas in Mucoromycotina

• micorrizas estão associadas à cerca de 85% das espécies de 
plantas terrestres atuais

• registro fóssil esparso

Rhyniophyta
Aglaophyton = Rhynia
Horneophyton

Pteridophyta
Cladoxylales

Prógimnosperma
Archaeopteris

Coniferiophyta
Cordaites

Denise Dagnino, LBT, CBB, UENF



http://www.fungi.com/mycogrow/amaranthus.html

Pinheiros crescidos em 
ambiente seco inoculados (+) 

ou não (-) com micorrizas.

Micorrizas atuais

A grande maioria das famílias de plantas atuais 
faz associação com fungos.
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