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O que são acritarcos?
Etimologia: do grego akritos (incerto) e arche (origem)

“Microfósseis de paredes orgânicas de grande tamanho (50 micrômetros ou mais) 
e de afinidades biológicas incertas.” (Buick, 2010)

Considerados os mais antigos eucariotos preservados no registro fóssil

Apresentam morfologia variada



Acritarcos ediacaranos. Willman, S. 2008



Acritarcos do Ordoviciano. Kremer, B. 2001



Por que acritarcos?
Sua ocorrência sugere que os eucariotos possam ter se originado muito cedo na 
história da Terra.

O estudo desses fósseis pode ser útil para elucidar a história evolutiva dos 
representantes mais atuais da linhagem dos eucariotos.

(Buick, 2010)



Página em português incompleta e sem referências



Página em inglês com poucas informações e poucas referências



Página em inglês com poucas informações e poucas referências



Proposta
A princípio, utilizaremos 
os quatro primeiros 
tópicos da página em 
inglês (Definição, 
Classificação, Ocorrência 
e Diversidade), embora 
esses tópicos possam ser 
alterados no decorrer da 
construção da página



Proposta
Introdução: resumo contendo as principais informações encontradas nos tópicos 
da página

Definição: explicação mais detalhada sobre o que são acritarcos com base em 
diferentes descrições encontradas na bibliografia

Classificação: por quais motivos os acritarcos são considerados eucariotos e 
outras interpretações; possíveis relações com grupos atuais

Ocorrência: em quais locais e períodos os acritarcos são encontrados

Diversidade: panorama da diversidade de acritarcos e alguns exemplos
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