


ORIGEM DA VIDA 



ORIGEM DA 
VIDA 

UMA ABORDAGEM 
HISTÓRICA E 
MOLECULAR 



PRINCIPAIS HIPÓTESES  
1 – Geração espontânea (ABIOGÊNESE) 
2 – Divina ou Criacionismo (Gn 1) 
3 – Biogênese 
4 – Cosmogênese ou da Panspermia 
5 – Heterotrófica 
6 - Autotrófica (atual) 



ABIOGÊNESE - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

    Segundo Aristóteles, autor da abiogênese e 
influenciado pela teoria platônica da existência 
de um mundo de imagens, afirmava que as 
espécies surgem por geração espontânea, ou 
seja, existiam diversas fórmulas que dariam 
origem às diferentes espécies. Isto é, segundo 
ele, os organismos podem surgir a partir de uma 
massa inerte segundo um princípio ativo (por 
exemplo, nascer um rato da combinação de uma 
camisa suja e de um pouco de milho). 
 





“ABIOGÊNESE” – Geração espontânea 
•  seres surgem da matéria inanimada 
• sapos: lama ; pássaros: folhas secas 



A Geração Espontânea permaneceu 
como ideia principal do surgimento 

das espécies devido à influência que 
as crenças religiosas incutiam na 

civilização ocidental, principalmente. 
Assim, a geração espontânea tornou-
se uma ideia chave para a teoria que 

surgiria a seguir (criacionismo). 
 



ABIOGÊNESE 









 
DEFENSORES DA ABIOGÊNESE OU 

GERAÇÃO ESPONTÂNEA 
– Van Helmont  (1577-1644) 
     divulgou uma receita para criar 

camundongos aonde deveria ser 
colocada uma camisa suada em contato 
com gérmen de trigo, abandonada em 
um lugar escuro, após 21 dias, 
produziria ratos. Neste caso o princípio 
ativo seria o suor humano.  



Van Helmont  (1577-1644) 







Criacionismo 
A vida surgiu através da 

intervenção divina 
Livro do Gênesis (Na cultura 

judaico-cristã) 





https://www.google.com.br/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.assuntospolemicosdabiblia.com/adao-e-a-origem-das-racas/&h=0&w=0&sz=1&tbnid=xehTGFVV6yUpgM&tbnh=188&tbnw=268&zoom=1&docid=hRm5YUKQQrM9WM&hl=pt-BR&ei=YgolUtuxAoiS9gSElYGgAQ&ved=0CAEQsCU


a) Tradição Judáica-Cristã (Adão e Eva - Teoria mais 
conhecida no Brasil) 

  
 Após Deus ter criado a terra e tudo que nela se 
contem, ele criou o homem,e disse: Não é bom que o 

homem esteja só, e disse a Adão, vou lhe dar uma 
companheira, e você tera que respeitá-la. 

 Então fez Adão cair em um profundo sono e 
tomou-lhe uma de suas costelas e formou a mulher 
levou-a a Adão e disse: Ela será carne de sua carne 
e ossos dos seus ossos e tera que sempre respeitá-

la  



 b) Teoria dos Esquimós: 
  

 Os esquimós acreditavam que os pilares de 
Aurora sustentavam a Abóbada Celeste, ruíram, 

fazendo a Terra oscilar e seus primeiros habitantes 
transformar-se nos espíritos subterrâneos. Na 

superfície, apareceram 2 montinhos de terra, dos 
quais saíram novos seres humanos, os esquimós. As 

Primeiras esquimós não tinham marido e achavam 
seus filhos, principalmente meninas, dentro do chão. 



http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eRDKWBnuKqSBAM&tbnid=eUMfGzISkV7EFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://solegelo.blogspot.com/2007/06/explorar-as-pase-de-2007-os-esquims-e.html&ei=OgwlUsjBIorC9QSwh4HwCg&psig=AFQjCNGLw9mPePsDKsyWUCWCpKTzvlkTWQ&ust=1378246035478864


c)  Os Deuses Escultores: 
  

 A maioria das mitologias atribui, aos deuses a criação 
dos seres humanos. Estes teriam sido modelados em matéria 
bruta, com argila, areia e madeira. Os nativos das ilhas Banks, 

nas novas Hébridas, contam que o primeiro homem foi 
modelado com argila, e a primeira mulher, com folhas de 

palmeiras traçadas. No Nilo Branco, os chiluques atribuem ao 
deus Juok a criação de todos os homens da Terra. Na região 
dos homens brancos, Juok encontrou areia branca e uso-a 

para molda-los. Com as areias do Nilo Egípcio, fez homens da 
cor do bronze. Finalmente na terra dos chiluques empregou a 

terra negra, dando origem aos negros. 



Tradição Africana: Segundo a tradição, os negros são 
criaturas da luz, fabricadas quando o sol estava a pino. 

Os brancos foram fabricados do luar - por isso são 
pálidos. A diferença entre os homens também, pode-se  

explicar pela inépcia (sua falta de capacidade) ou 
preguiça das divindades. A deusa Chinesa Niu-Kua 

começou a moldar os primeiros homens com argila fina 
e amarela. Era um trabalho delicado e muito demorado. 
Ela perdeu a paciência e rematou mal sua obra, usando 
lama comum. por isso existiram homens de aparência 

feia. Assim na China, acredita-se que os nobres 
descendiam dos homens de argila, e o povo dos homens 

de lama. 



http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=o9uuHlilUCMEQM&tbnid=_wwH98fzSuR07M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.portaldarte.com.br/arteafricana.htm&ei=sgwlUqPSMZax4AOduIDQAw&psig=AFQjCNEyLoS9x9oO9R7VXW1z_YsXISfRdg&ust=1378246194851066


MITOS DA CRIAÇÃO DO MUNDO 
Egito - A  Terra surgiu do Nilo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
Havia no Egito antigo vários mitos sobre a 
criação, cotam-se pelo menos 10 divindades 
criadoras. 
Antes de todas as coisas não havia senão 
trevas e a ”água primordial”, o Nun (oceano 
semelhante ao Nilo que continha todos os 
germes da vida). 



Surgiu o senhor “Todo –poderoso Atum, 
que criou a si próprio a partir do Nun, por 
ter pronunciado o seu próprio nome. 
Atum teve 2 gêmeos, um filho Chu (que 
representa o ar seco) e uma filha 
Tefnut (ar úmido). Estes separaram o 
céu das águas  geraram Geb – a Terra 
seca e Nut o céu  



Grécia – A união do céu e da Terra 
Para os Gregos, o início da criação era o Caos, 
e este gerou Ébero (a parte mais profunda dos 
infernos) e Nyx (a noite). Estes fizeram nascer  
Éter (o ar) e Hémera (o dia). 
Depois Gaia (Terra) tornou-se a base em que 
todas as vidas têm a sua origem. Urano (céu) 
casou se com Gaia (Terra). Todas as criaturas 
provêm desta união do céu e da Terra( titãs, 
deuses e os homens). 
 



BIOGÊNESE 
A VIDA SÓ PODE SURGIR DE 
OUTRA VIDA JÁ EXISTENTE 





EXPERIMENTO DE REDI(1626-1697) 

• “Vermes surgem da carne?” 
• Provou que os vermes surgem a partir das 

moscas (ovos) 
• Os vermes só surgiam nos vidros abertos, 

onde as moscas podiam entrar e sair 
livremente 







Lásaro Spallanzani (1729-1799) 
 



2 –  Needham (1713-1781)  
     
   fez várias experiências com frascos de vidro 

contendo "caldos nutritivos" abertos e fechados, 
aquecidos ou não, conseguindo proliferação de 
microrganismos em todos os casos . Onde os 
microrganismos só poderiam ter aparecido através da 
"geração espontânea" já que os caldos foram aquecidos 
e as possíveis formas vivas foram eliminadas e os 
frascos, levemente fechados, impediram a entrada de 
formas vivas presentes no ar . Dizia que existia um tipo 
de "força vital" que era responsável pelo aparecimento 
dos microrganismos   
 



 Lásaro Spallanzani (1729-1799) 
 
 





POLÊMICA DOS MICRÓBIOS 
• Needham       x     Spallanzani 
• Fervura matava micróbios 
• Spallanzani: fechou os vidros 

hermeticamente  não apareceu micróbios 
• Fervura mata “Força Vital” 

 



EXPERIMENTO DE PASTEUR 
• Derrubou definitivamente a Abiogenêse 
• Provou que os micróbios são provenientes 

do ar 
• “PESCOÇO DE CISNE” 
• Pasteurização 
   Leite bovino: Mycobacterium turbeculosis 

 





3 – Louis Pasteur 
 



Louis Pasteur 



Cosmogênese   
Panspermia – A vida surgiu 
em outros em outro ponto 

do universo 



Cosmogênese - PANSPERMIA 
• Se a vida só pode surgir da vida, de 

onde surgiu o primeiro ser vivo? 
• Os primeiros seres vivos vieram do 

espaço. 
–Problema: Não diz de onde surgiu o 

primeiro ser vivo. Apenas transfere o 
problema para o espaço 

 









TEORIA HETEROTRÓFICA 
Hipótese de Oparin - Haldane 





EVOLUÇÃO QUÍMICA 

• “Como surgiu o 1º ser vivo?” 

• Condições da Terra Primitiva 

• Compostos inorgânicos 

   Moléculas orgânicas simples 

  Moléculas orgânicas complexas 

Teoria heterotrófica – Hipótese de Oparin 



TEORIA DA EVOLUÇÃO 
QUÍMICA OU MOLECULAR  

 
 
Postulada por: 
 
Huxley (1825-1895) 
Haldane (1892-1964) 
Oparin (1894-1980) 

    A vida é resultado de uma 
evolução a partir de 
compostos inorgânicos que 
se combinaram originando 
moléculas orgânicas 
simples e depois moléculas 
orgânicas mais complexas 
até o surgimento de 
estruturas com capacidade 
de se auto-duplicar e 
apresentar atividades 
metabólicas. 



LAGOS PRIMITIVOS 
• Água + Gases + Relâmpagos 
• QUEBRAS           RELIGAÇÕES  
 
 
                “Novas moléculas” 
 
 
 



HIPÓTESE HETEROTRÓFICA 
• Alimentos escasso / linhagens evoluem 

para fotossíntese 
 
• “não tinham sistemas evoluídos para 

processos fotossintéticos” 
 
 



ORIGEM DO 1o SER VIVO: 
uma abordagem molecular 

CARACTERÍSTICAS DA 
TERRA PRIMITIVA: 

- INÓSPITA 
- MUITAS ERUPÇÕES 

VULCÂNICAS 
- ANTIOXIDANTE 
- SEM CAMADA DE OZÔNIO 
- ATMOSFERA REATIVA 
- PRESENÇA DE CO2, CH4, 

NH3, H2 e VAPOR D`ÁGUA 
 
 





http://3.bp.blogspot.com/-JEp1E5owVEU/T9I4B5WRWEI/AAAAAAAAABc/f-n-05u_1-U/s1600/simulado+quest%C3%A3o+4.JPG




ESQUEMA DA TEORIA DE OPARIN 



OS COACERVADOS DE OPARIN 

   São aglomerados de 
proteínas que se formam 
espontaneamente em 
soluções aquosas com 
certo grau de salinidade e 
acidez. A membrana que 
envolve é uma 
pseudomembrana de 
água. 

http://www.curlygirl.no.sapo.pt/imagens/proteinoides.jpg


COACERVADOS 
• Moléculas orgânicas complexas 
• Agregação das moléculas orgânicas 
 
                    Coacervatos 
• “AGLOMERADOS DE PROTEÍNAS QUE 

SE FORMAM ESPONTANEAMENTE EM 
SOLUÇÕES AQUOSAS” 
 





COACERVADOS 
• Aglomerado de proteínas com película de 

água 
 
• Evidência: “SISTEMAS ISOLADOS” 
 
• Célula / Membrana Plasmática 





EXPERIMENTO DE MILLER 
• Simulou as condições da terra primitiva 

 
• Obteve aminoácidos: alanina, glicina e 

outras moléculas orgânicas simples 
 
 



EXPERIMENTO DE STANLEY 
MILLER e HAROLD UREY 

 
    Simulava a Terra 

Primitiva 
    Gases: CH4, NH3, 

H2O e H2. 
   Aminoácidos: 

Glicina e Alanina 

 







 



HIPÓTESE HETEROTRÓFICA 
• “Sopas Orgânicas” 
    constituição dos seres 
    alimento dos seres 
• Fermentação 
 
 C6H12O6      2 C2H5OH + 2 CO2 + ENERGIA 
 
 



HIPÓTESE HETEROTRÓFICA 
   Postula que o primeiro ser vivo era 

incapaz de sintetizar seu próprio alimento.  
    Ele era muito simples (procarionte), 

anaeróbico e realizava fermentação. 



O OCEANO PRIMITIVO 
    Ele  foi formado por conta de um intenso 

ciclo de chuvas proporcionado pelo 
resfriamento e condensação do vapor 
d`água nas altas camadas da atmosfera, 
esta água retornava constantemente até à 
superfície da Terra resfriando e ficava 
acumulada. 



Teoria autotrófica 





Alguns dos organimos que vivem 
associados às fumarolas. 



HIPÓTESE AUTOTRÓFICA 
• É a mais aceita atualmente 
• “QUIMIOLITOAUTOTRÓFICOS” 
• FeS + H2S      FeS2 + H2 + ENERGIA 
• “Arqueas “ 
• FeS e  H2S foram substituídos pela H2O / 

muito abundante na Terra 
 



HIPÓTESE AUTOTRÓFICA 

• “não havia moléculas 
orgânicas em quantidade 
suficiente para sustentar a 
multiplicação dos 1º seres até 
o aparecimento da 
fotossíntese” 
 



ORIGEM DA FOTOSSÍTESE 
• Sulfobactérias 
• Trocaram  H2S  por   H2O (abundância) 
6 CO2 + 6 H2O      1 C6H12O6  + 6 O2  + ENERGIA 
 
• Conseqüência :    O2 

• Metais oxidados, mortes... 
 
 
 



RESPIRAÇÃO AERÓBICA 
• Desenvolvimento de sistema antioxidantes 
• Uso do alto poder de oxidação do O2 
1 C6H12O6  + 6 O2         6 CO2 + 6 H2O   + ENERGIA 
 

• Equilíbrio na Terra: “reagentes e produtos” 
• Aparecimento da camada de O3 
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