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Hipóteses sobre a origem da vida

Há pelo menos 3 hipóteses propostas:

1) Origem por criação divina (criacionista)

2) Origem extraterrestre (panspermia cósmica)

3) Origem por evolução química



Hipótese da Criação Divina 
(Criacionismo- fixismo)

O conceito:

Trata-se de uma das hipóteses mais antigas conhecidas. Propõe que
Deus tenha criado o universo e a vida. Não é possível comprová-la, nem
tampouco refutá-la. As ideias criacionistas originalmente surgiram junto
com uma outra linha de raciocínio: o fixismo. O pensamento era: uma vez
que Deus criou o universo e a vida, tudo é perfeito e está adequadamente
pronto, não há evolução ou alteração na 'criação'. Atualmente o fixismo foi
substituído pelo evolucionismo, dadas as evidências da ocorrência da
evolução das espécies. Mas o criacionismo continua vivo.



Panspermia Cósmica ou 
Hipótese extraterrena 

Esta teoria explica que a vida sempre existiu no Universo.
Teria se originado em outros planetas e chegado a Terra através
de uma possível pressão de radiação emitida por partículas
luminosas. Admite-se que micróbios vindos em partículas de
poeira ou em meteoritos de origem extraterrena foram a fonte
da vida da Terra.

Arrhenius denominou esta forma de vida de cosmozoários e
Schultz de biógenos. Estas criaturas poderiam contaminar a
superfície de qualquer planeta com condições básicas para a
vida. Esta teoria tem pouca aceitação.



TEORIA DOS COSMOZOÁRIOS

• Segundo esta teoria a vida teria chegado pronta à Terra na
forma de esporos vindos com partículas de poeira ou
meteoritos de outros planetas.

• A teoria é criticada porque:
– Não explica a origem da vida no outro planeta. Apenas

transfere o problema.
– Dificilmente os esporos teriam suportado as condições de

elevadíssimas temperaturas dos meteoros.



A hipótese de Oparin e Haldane
ou Evolução Química

Oparin , A I (1894-1980)
Haldane, J.B.S (1892-1964)

Os primeiros seres vivos e moléculas orgânicas 
teriam se formado  na atmosfera primitiva
e depois nos mares a partir de substâncias inorgânicas. 

Metano CH4
Amônia NH3
Hidrogênio H2
Vapor de H2O

Década de 1920- hipóteses semelhantes 

Composição química da atmosfera primitiva



A FORMAÇÃO DA TERRA

• A Terra primitiva
 Variabilidade genética, seleção natural e adaptação 
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CONDIÇÕES DA TERRA PRIMITIVA

• ATMOSFERA: Vapor de água, Metano, Amônia 
e Hidrogênio.

• A TERRA: era muito quente. A água em forma 
de vapor. Chovia torrencialmente e 
continuamente. Havia muitas descargas 
elétricas (relâmpagos).

• Radiação UV: intensa. Não havia camada 
protetora.



• Condições Climáticas desfavoráveis a vida:
– Altas temperaturas;
– Intensas atividades vulcânicas;
– Ausência de oxigênio;
– Constante queda de 

meteoros;
– Gases tóxicos (amônia e

metano).
– Água somente 

na forma de vapor.



Terra Primitiva





ESQUEMA DA HIPÓTESE DE OPARIN E HALDANE 



coacervatos

Primeiras células procarióticas

Atmosfera primitiva Mares primitivos

ESQUEMA DA HIPÓTESE DE OPARIN E HALDANE 



Formação do caldo nutritivo



Metano CH4
Amônia NH3

Nesse momento teriam surgido os primeiros seres vivos



COACERVADOS (Pré-célula)
É um aglomerado de moléculas proteicas 

circundadas por uma camada de água; 
foram, possivelmente, as formas mais 
próximas dos primeiros seres vivos.

.



STANLEY MILLER 

RECRIOU PROVÁVEL ATMOSFERA 
DA TERRA PRIMITIVA (1953)
(COMPROVOU A TEORIA DE OPARIN)

MISTUROU CH4 , NH3 , H2 e H2O

SUBMETIDAS COM DESCARGAS ELÉTRICAS 
(SIMULANDO RAIOS) DURANTE 1 SEMANA

(ENCONTROU AMINOÁCIDOS NO LÍQUIDO)



Oparin não teve condições de provar sua hipótese

Em 1953, Stanley Miller:

Colocou num balão de vidro: metano,
amônia, hidrogênio e vapor de água. Submeteu-os
a aquecimento prolongado. Uma centelha elétrica
de alta tensão cortava continuamente o ambiente
onde estavam contidos os gases. Ao fim de certo
tempo, Miller comprovou o aparecimento de
moléculas de aminoácido no interior do balão, que
se acumulavam no tubo em U.

O experimento de Miller



O experimento de Miller
Pouco tempo depois, em 1958, Sidney Fox (1912-

1998) submeteu uma mistura de aminoácidos secos a
aquecimento prolongado e demonstrou que eles
reagiam entre si, formando cadeias peptídicas, com o
aparecimento de moléculas proteicas pequenas. Essas
proteínas, quando aquecidas em solução aquosa,
unem-se espontaneamente, formando microsferas.

Estas ficam separadas do meio por uma
membrana, podem aumentar de tamanho em função
do acúmulo de outras proteínas em seu interior e
podem até mesmo se dividir.

Obs: Microsferas e Coacervados não são seres vivos.

As experiências de Miller e Fox comprovaram a
veracidade da hipótese de Oparin.



O experimento de  Miller

Experimento de Miller-Urey = Construíram um aparelho que simulava as condições 
da Terra primitiva e introduziram nele os componentes  que provavelmente constituíam

a atmosfera naquela época 

Metano CH4

Amônia NH3

Hidrogênio H2

Vapor de   H2O





Onde apareceram as primeiras formas de vida?

Em Ambientes Aquáticos



Características que permitem a existência de vida:

Distância ao Sol

Existência de Atmosfera
Água Líquida

Aparecimento e manutenção de vida

Temperatura



Origem da Vida na Terra

Ação dos Raios UV Descargas elétricas+

Primeiros compostos 
orgânicos

Acumularam-se nos mares primitivos



APARECIMENTO DA VIDA

• Originando novas moléculas, os coacervados
teriam começado a controlar suas reações
químicas e suas reprodução.

• Teria surgido assim o primeiro ser vivo.

• FERMENTAÇÃO: como não havia oxigênio o
primeiro ser fazia fermentação para obter
energia.



Evolução por Metabolismo

Hipótese heterotrófica
A fonte de alimento desses seres seria constituída de

moléculas que se acumulavam nos mares e lagos primitivos.

[procarionte, heterótrofo, anaeróbico (fermentação)]

Hipótese autotrófica
Produziam seu alimento a partir da energia liberada por

reações químicas (ferro e enxofre) da crosta terrestre
(quimiolitoautotróficos). Realizam a QUIMIOSSÍNTESE.

[procarionte, autótrofo, anaeróbico (fermentação)]



• HIPÓTESE AUTOTRÓFICA (Mais aceita):
– Os primeiros seres vivos: quimiolitoautotróficos
– Um organismo capaz de produzir o seu próprio

alimento a partir da energia liberada por reações
químicas.

– Não havia moléculas orgânicas suficientes na Terra
primitiva para sustentar a multiplicação dos
primeiros seres vivos.

• HIPÓTESE HETEROTRÓFICA: Os primeiros seres vivos
deveriam ser muito simples, portanto heterótrofos.
Alimentavam-se da matéria orgânica formada na
Terra primitiva.



Os primeiros seres vivos
Acredita-se que eram:

 Unicelulares
 Células procarióticas
 Aprox. 3,5 bilhões de anos atrás.

Estromatólitos
(strôma = cama; líthos = rocha)

Fósseis que foram originados por cianobactérias que, ao
captarem os carbonatos existentes nos meios onde viviam,
e ao metabolizá-los, os depositavam nas suas membranas
celulares e, assim, foram-se desenvolvendo em camadas
sucessivas.



Evolução e diversificação da vida

• 1º ser vivo provavelmente possuía estrutura 
procariótica, semelhante as arqueobactérias
ou arqueas atuais.

– Estes seres procarióticos vivem hoje em ambientes 
extremos, como fontes de água quente, lagos 
salgados e pântanos semelhante aos ambientes 
terrestres primitivos.



O surgimentos das células mais 
complexas: as eucarióticas

 Organismos eucariontes: aprox. 2,1 bilhões de anos.
 Os primeiros eucariontes eram anaeróbios.
 Englobavam bactérias aeróbias como alimento = respiração = 

liberação de energia

Admite que as primeiras células eucarióticas teriam surgido a partir de organismos procariontes por 
invaginações sucessivas de zonas de membrana plasmática, seguidas de especialização - origem 

das organelas citoplasmáticas e carioteca. 



Teoria Endossimbiótica (Endossimbiose ou simbiogênese)

 Células eucarióticas surgiram por associação entre células procarióticas, que 
passaram a viver em seu interior.

(bactéria)

(cianobactéria)

Mitocôndrias e cloroplastos:
Material genético próprio.

RNA e DNA

Heterótrofos

Autótrofos

Origem das Mitocôndrias e cloroplastos

Simbiose: Célula eucarionte: as Bactérias realizavam a respiração = liberação de energia.
Bactérias: recebia proteção e nutrientes dos eucariontes.

ORIGEM DAS MITOCÔNDRIAS

Simbiose: Célula eucarionte: as Cianobactérias realizavam a fotossíntese.
Cionanobactérias: recebiam proteção e matéria prima dos eucariontes.

ORIGEM DOS CLOROPLASTOS





 Suposição            Células resultantes da divisão celular não 
se separaram e passaram a apresentar  divisão de trabalho e 

cooperação.

Surgimento dos seres 
multicelulares eucariontes

 Origem a partir de seres unicelulares 
(entre 1 milhão  e 670 milhões de anos).



Surgem os oceanos, rios
e lagos

Terra Primitiva

Mudança da superfície
terrestre e da atmosfera

Aminoácidos formam
proteínas que, ao longo

dos anos, formam
COACERVADOS

Surgem os seres
unicelulares

Surgem os seres
pluricelulares

A terra sofria constantes erupções 
vulcânicas e sua  atmosfera não 

tinha oxigênio

O vapor de água eliminado dos 
vulcões forma a chuva que resfria a 

terra

Na água surgem moléculas 
orgânicas

Os coacervados são moléculas de
proteína revestidas por água, no
interior delas forma-se o DNA.

Os coacervados dão origem a 
seres unicelulares

Ao longo de bilhões de anos os 
seres unicelulares dão origem aos 

pluricelulares



A origem da multicelularidade




