
Das origens aos dias de 

hoje 



Teoria da Abiogênese

• Geração espontânea.

• Admite que os organismos podem surgir a 

partir de uma massa inerte (matéria bruta) 

segundo um princípio ativo (por 

exemplo, nascer um rato da combinação 

de uma camisa suja e de um pouco de 

milho).

• Defensores: Aristóteles, Newton



Receita de Helmont

Colocando-se num ambiente, grãos de trigo e

uma camisa usada cheirando a suor, após três

semanas deveriam aparecer ratos.

Helmont acreditava que os grãos de trigo se 

transformavam em ratos devido ao cheiro de

suor (princípio ativo)



BIOGÊNESE

Os seres vivos se originam a partir de outros

seres vivos (reprodução)

Redi (século XVII)

Carne em

decomposição

carne com

larvas

carne sem

larvas



Teoria da Biogênese

• Um ser vivo só pode ser proveniente de 

um ser já existente.

• Francesco Redi



O experimento de Redi

• O biólogo italiano Francesco Redi, em 1668, deu início 

ao combate à teoria da Abiogênese. 

• Redi punha pedaços de peixe em vidros abertos e 

notava que, depois de poucos dias, esses pedaços se 

cobriam com grande quantidade de larvas de inseto.

• Em frascos mantidos fechados, as larvas não 

apareciam. 

• Redi também notou que as larvas, ao se 

desenvolverem, davam origem a moscas muito 

parecidas com as que ele via voando ao redor dos 

vidros com peixes. 



NEEDHAN x SPALLANZANI

Após a descoberta dos microrganismos as 

discussões sobre a origem da vida são 

novamente retomadas.

Experimentos com caldos nutritivos.

Needham (1745) era defensor da abiogênese

Spallanzani (1770) era defensor da biogênese



Needham

caldo nutritivo aquecimento

leve
Líquido turvo

c/ microrganismos

caldo nutritivo fervura Líquido límpido

s/microrganismos

Spallanzani





PASTEUR (1860)

Confirmação da Biogênese



Pasteur e a derrubada da abiogênese

• Pasteur: Em 1860, preparou quatro frascos de vidro com caldos ricos em 

substâncias orgânicas e moldou seus gargalos no fogo, esticando-os e 

curvando-os na forma do pescoço de um cisne. Em seguida, ferveu o caldo 

dos frascos até sair vapor pelas extremidades dos gargalos. Deixou que os 

frascos esfriassem lentamente: assim as partículas em suspensão no ar 

ficaram retidas nas paredes do gargalo longo e curvo, agindo como um 

filtro.



Experimento de Pasteur



Surgimento da Pasteurização



Hipóteses sobre a origem da vida

Criacionismo

Os seres vivos teriam sidos criados por ato

Divino e não sofreriam modificações ao

longo do tempo (Fixismo).

Panspermia ou Cosmogênese

A vida teria surgido em outras partes do

Universo,e trazida à Terra através de 

Meteoritos.



Terra em formação Terra atual



Atmosfera primitiva

CH4

H2

NH3
H2O



Condições da Terra Primitiva

• Temperatura altíssima 

(fusão de rochas)

• Bombardeamento de 

asteróides (mais calor e 

massa na Terra; 

descobertas recentes 

sugerem que água e C 

também chegaram 

assim)



Condições da Terra Primitiva

• Tempestades 

torrenciais (dezenas de 

milhões de anos)

• Resfriamento e 

acúmulo da água 

líquida na crosta 

(oceanos).



EXPERIMENTO DE MILER



O experimento de Miller

Após uma semana, testes 
revelaram a presença de: 
aminoácidos, ácidos graxos, 
uréia, e gases (CO, CO2 e N2).

Porém dados recentes dizem
que a atmosfera não era 
redutora, impossibilitando a 
formação de compostos.

Em 1969, caíram meteoritos na
Austrália com aminoácidos.



Como esses ingredientes deram

origem aos seres vivos?

• Nos seres vivos atuais, os processos 

químicos que caracterizam a vida ocorrem 

sempre no interior de células.

Sistemas com 

membrana 

foram etapa 

fundametal 

para  origem 

da vida.



Carregamento das proteínas para os mares

primitivos (sopa orgânica)

Formação de coacervados protéicos

Capacidade de autoduplicação (primeiros seres

vivos)



Coacervados (Oparin) e 

Microsferas (Fox)

Oparin viu que a mistura de proteínas e 
substâncias orgânicas produz
aglomerados de moléculas orgânicas
envoltos numa película de água, 
chamados COACERVADOS.

Fox aqueceu aminoácidos e adicionou
água levemente salgada e observou
glóbulos delimitados por membranas
proteicas, chamados MICROSFERAS.



COACERVADO

• Aglomerados de proteínas que se formam 

espontaneamente em soluções aquosas com certo 

grau de acidez e de salinidade



Processos energéticos

Hipótese heterotrófica

ARGUMENTOS:

• Moléculas orgânicas acumuladas eram 

fonte de alimento.

• Eram simples e incapazes de produzir o 

próprio alimento

• O processo hetrotrófico mais simples seria 

a fermentação.



Metabolismo energético dos primeiros seres

vivos (teoria heterotrófica)

Segundo Oparin os primeiros seres vivos 

obtinham nutrientes do próprio ambiente, sendo

heterótrofos fermentadores

A atividade fermentadora produziu e aumentou

a concentração de CO2 na atmosfera, criando

condições para o surgimento dos primeiros

organismos autótrofos fotossintetizantes



Teoria Heterotrófica

FERMENTAÇÃO FOTOSSINTETIZANTE

AERÓBICOS

CO2

O2



Teoria mais aceita

QUIMIOSSÍNTESE

Reações entre componentes

inorgânicos da crosta

ENERGIA LIBERADA

FeS

H2S
Evidência: arqueobactérias

EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS 

ENERGÉTICOS
• Hipótese 
autotrófica


