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• Last Universal Common Ancestor (LUCA); 

 

• Métodos de inferência de relação de parentesco; 

 

• Estudo de caso: “An Alternative Root for the Eukaryote Tree of 

Life” (He et al., 2014). 
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• Há 3.8-3.5 bilhões de anos; 
 

• LUCA como ancestral comum de 
Bacteria e Archaea; 

 

• Filogenia molecular para inferir as 
características do possível 
ancestral (355 genes). 

 

LUCA – Last Universal Common Ancestor 

Weiss et al. Nature, 2016 

The physiology and habitat of the last universal common ancestor 

Weiss et al., 2016 



• Habitava fontes hidrotermais, ricos em H2 e metais de transição; 

• Estritamente anaeróbio, autótrofo; 

• Via WL (Acetil-Co-A) no metabolismo  

energético. 

• Possuía um código genético; 

 

 

• Bacteria mais relacionada com LUCA: Clostridias acetogênicas 

• Archaea mais relacionado com LUCA: Metanógenos 
 

 

Características do LUCA (Weiss et al., 2016) 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

 Até década de 1960: 
 

 

 
 

 

Roger, 1999 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

 Década de 1960: 
• Microscópios eletrônicos e técnicas de preservação de material biológico  

Estruturas celulares mais em evidenciadas e com um detalhamento muito 
maior. 
 

• Caracteres em comum entre grupos identificados mais claramente. 
 

• Hipóteses de relação de parentesco com maior quantidade de caracteres. 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

Patterson, 1999 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

 Década de 1970: 
 
• Desenvolvimento de métodos e técnicas de inferência filogenética com dados moleculares: 

• Concordância com algumas hipóteses filogenéticas dos dados morfológicos/anatômicos 
(Patterson, 1999); 

 
• Hipóteses novas surgiram: 

 

 

Woese, 1990 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

Roger, 1999 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

Woese, 1990 

Roger, 1999 

Baldauf, 2008 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

 Década de 2000: 
 
• Filogenômica: Utilização de genomas completos ou um grande número de genes 

para inferir relações filogenéticas entre grupos (Delsuc et al., 2005). 
 
• 2 métodos de inferência filogenômica;  
 

 

 

  
 

 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

Delsuc et al., 2005 



Métodos de inferência de relação de parentesco 

 

Burki, 2014 
Baldauf, 2008 



An alternative root for the Eukaryote tree of life 
Ding He, et al. Current Biology, 2014. 

The last eukaryote common ancestor (LECA) 

Fonte: Biogeolearning 



Genes euBacs 
 

• Genes de origem bacteriana e que são universais nos eucariontes. 

Analises filogenéticas e enraizamento 

Objetivos 

Busca encontrar a raiz dos eucariotos através de analises 
filogenéticas utilizando os gene universais euBacs. 



Seleção das sequências 
• Sequenciamento do RNA total de Acrasis kona e caracterização 

dos genes euBacs; 
• Utilização de todas as sequências dos genes euBacs disponíveis 

no bancos de dados; 
• Foram encontrados 37 genes euBacs (33 são mitocôndriais) 
 

Critérios para a seleção: 
1) Ser de origem bacteriana 

2) Presente no último ancestral comum eucarionte (LECA)  
3) Com forte sinal filogenético (presente nos outros eucariontes) 
 

Obtenção das sequências e analises filogenéticas 



Concatenado dos 37 gene euBacs 
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Concatenado dos 37 gene euBacs 

Hipóteses para a origem dos eucariontes 
H1 Discoba “grupo irmão” Amorphea + SA[R]P (raiz neozoan-excavate) 

H2 Amorphea “grupo irmão” Discoba + SA[R]P (raiz Amorphea) 

H3 SA[R]P “grupo irmão” Discoba + Amorphea 

 

 



• A raiz de Neozoan-excavate identifica a Discoba como uma importante linhagem 
antiga que tem evoluído de forma independente desde os primeiros eventos de 
especiação de eucariotas existentes; 

• São necessários mais dados de Excavata, a fim de distinguir possíveis 
características de Naegleria a partir do património comum de Eucariotos. 

Implicações de uma raiz Neozoan-excavate  

Naegleria fowleri 
(Carter, 1970) 

São os únicos organismos do grupo Discoba de vida livre 
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