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Origem da vida

Biologia Evolutiva

PRIMEIRAS IDEIAS SOBRE O APARECIMENTO
DOS SERES VIVOS

Aristóteles (384-322 a.C.)

Van Helmont: receita para surgir ratos.

Geração espontânea ou abiogênese

matéria

inanimada
força vital+ =

“Alguns seres vivos podiam surgir

por outros processos além da

reprodução”.
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ABIOGÊNESE versus BIOGÊNESE
Biogênese “Um ser vivo só surge a partir de outro preexistente”.

O experimento de Francesco Redi (1668)

Não 
aparecem 
larvas

Aparecem 
larvas

ABIOGÊNESE versus BIOGÊNESE

O experimento de Francesco Redi

“A  geração espontânea de larvas a partir 

da carne não ocorre.”
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ABIOGÊNESE versus BIOGÊNESE
A descoberta dos microrganismos

“Seres tão simples, pequenos e, presentes em 
praticamente todos os lugares não poderiam 
surgir por meio da reprodução”.

Abiogênese para os microrganismos

ABIOGÊNESE versus BIOGÊNESE
O experimento de Louis Pasteur (1862)
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ABIOGÊNESE versus BIOGÊNESE

O experimento de Louis Pasteur (1862)

“A contaminação se dá por germes provenientes 

do ar e não por geração espontânea”.

O fim da abiogênese!

Pasteurização

A ORIGEM DOS PRIMEIROS SERES VIVOS

Panspermia Cósmica: a origem extraterrestre

Svante Arrhenius “A vida veio do espaço em fragmentos de corpos celestes”

▪ Elevado nível de radiação.

▪ Altas temperaturas.

▪ Grandes distâncias.

▪ Resíduos de compostos orgânicos 

em fragmentos de meteoritos.

▪ Relatos de aparições de ovnis.
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A ORIGEM DOS PRIMEIROS SERES VIVOS

Criacionismo: a origem por criação divina

Os seres vivos foram criados por uma divindade.

A ORIGEM DOS PRIMEIROS SERES VIVOS
Evolução Gradual dos Sistemas Químicos (1924) 

John B. S. HaldaneAleksandr I. Oparin

“As condições da Terra primitiva permitiram o

surgimento de moléculas orgânicas a partir de

moléculas inorgânicas.”

“Os seres vivos se originam espontaneamente, em

uma lenta e gradual transformação a partir dos

compostos orgânicos existentes nos oceanos

primitivos.”
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Descargas elétricas

Radiação ultravioleta

Vulcanismo

+

Compostos orgânicos simples

Compostos orgânicos complexos

Coacervados Célula primitiva

Evolução Gradual
dos Sistemas Químicos 

Terra

EVOLUÇÃO MOLECULAR

O experimento de Stanley Miller (1953)

Objetivo

Simular em laboratório as condições da

Terra primitiva.

Conclusão

Moléculas orgânicas simples poderiam

ser formadas a partir dos supostos

gases da atmosfera primitiva.
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EVOLUÇÃO MOLECULAR

O experimento de Sidney Fox (1958)

Mistura de aminoácidos

Microsferas proteinoides

2. Acréscimo de água salgada

1. Aquecimento em superfície seca

Conclusão

A evolução química pode 

ter levado à polimerização.

O “MUNDO DE RNA”

Material genético primordial com propriedades informacionais e catalíticas.

Moléculas intermediárias entre substâncias inorgânicas e os primeiros seres vivos.

PROPRIEDADES BIOLÓGICAS FUNDAMENTAIS

▪ Individualidade

▪ Capacidade de replicação
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O “MUNDO DE RNA”

EVOLUÇÃO DO METABOLISMO ENERGÉTICO
Hipótese Heterotrófica

Admite que os primeiros seres vivos se alimentavam de moléculas orgânicas

acumuladas nos mares e oceanos primitivos.

Argumento

Os primeiros seres vivos eram muito simples para seres capazes de sintetizar o

próprio alimento.

1. Heterótrofos anaeróbicos 

2. Autótrofos fotossintetizantes

3. Respiração aeróbica

O holocausto do gás oxigênio
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EVOLUÇÃO DO METABOLISMO ENERGÉTICO
Hipótese Autotrófica

Admite que os primeiros seres vivos seriam capazes de produzir as moléculas

utilizadas em sua alimentação.

Argumento

A oferta de matéria orgânica dos mares e lagos primitivos não seria suficiente para

sustentar os primeiros seres vivos.

1. Autótrofos quimiossintetizantes (quimiolitoautotróficos)

2. Heterótrofos anaeróbicos

3. Autótrofos fotossintetizantes

4. Respiração aeróbica

O holocausto do gás oxigênio
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