
A origem da vida na Terra 



Os primeiros questionamentos sobre 
origem da vida 

• O questionamento quanto a origem da vida 
está associado a capacidade do homem como 
ser pensante. 

 

• Inicialmente, os filósofos foram quem 
questionaram a origem da vida e deram as 
primeiras respostas sobre o tema. 



• Dentre os filósofos,destaca-se: Aristóteles 

• Aristóteles – Acreditava na Teoria da 
Abiogênese ou Geração Espontânea –
A ideia dessa teoria é de que os seres 
vivos podiam surgir a partir de uma 
matéria não-viva . 



• Nessa época admitia-se por exemplo que 
serpentes,rãs e crocodilos podiam-se formar 
da lama de lagos. 



•  A ideia da Abiogênese ou Geração 
Espontânea ganhou muitos adeptos.Dentre 
os adeptos, podemos destacar: o filósofo 
francês René Descartes (á direita) e o 
cientista inglês Isaac Newton (á esquerda). 

 



• Um outro adepto da teoria da Abiogênese 
ou Geração Espontânea ganhou 
notoriedade quando elaborou um método 
para produzir ratos por matéria não-viva. O 
nome desse adepto era Jan Baptista Van 
Helmont  



• Van Helmont - [... Colocam-se 
,num canto sossegado e pouca 
iluminado,camisas sujas . Sobre elas 
espalham-se grãos de trigos e o 
resultado será que,em 21 dias, 
surgirão ratos ...]  



• A teoria da Abiogênese ou Geração 
espontânea não resistiu,porém a expansão 
do conhecimento científico e aos rigorosos 
testes efetuados por cientistas como 
Redi,Spallazini e Pasteur,dentre outros. 



• Esse pesquisadores forneceram evidências 
inegáveis  de que os seres vivos surgem 
somente pela reprodução de seres de sua 
própria espécie.Essa ideia ficou conhecida 
como Teoria da Biogênese. 



Francesco Redi 

• Em 1668, um médico Italiano chamado 
Francesco Redi elaborou um experimento 
para testar se realmente as moscas 
observadas sobrevoando e pousando em 
pedaços de carne eram produto de geração 
espontânea, ou se elas estavam depositando 
ovos naquele substrato e as larvas originadas 
eram a sua descendência. Aparentemente, 
sua motivação foi um trecho da Ilíada de 
Homero. 



• Por quê, no canto XIX da Ilíada, Aquiles teme 
que o corpo de Pátrocles se torne presa das 
moscas? Por que ele pede a Tétis que proteja o 
corpo contra os insetos que poderiam dar 
origem a vermes e assim corromper a carne do 
morto? 
 

• Redi conclui que os gregos ja sabiam que as larva 
encontradas nos cadáveres se originam de 
moscas que pousam sobre eles e ali despositam 
seu ovos. 



• Seguindo o método científico,Redi fez o 
seguinte raciocínio se as larvas surgem a 
partir de ovos colocados por 
moscas(Hipótese),então as larvas não 
aparecerão se impedirmos que as moscas 
pousem na carne (Dedução). 

• Para testar a Hipótese,Redi realizou um 
Experimento. 

 



Experimento de Redi 

Antes  

  Depois  

• Redi confirmou sua hipótese e esta foi aceita. 



A teoria da geração espontânea 
continuou a persistir. 

• Mesmo após a Experiência de Redi,a 
Abiogênese ou Geração Espontânea 
continuou a ser aceita.A aceitação em relação 
a Abiogênese ou Geração Espontânea  voltou 
porque descobriu-se seres microscópicos e era 
difícil imaginar que seres tão pequenos 
pudessem surgir por meio da reprodução. 



• A aceitação não foi universal. Alguns 
pesquisadores não concordavam com a 
explicação de que os  microorganismos surgiam a 
partir da  matéria inanimada. 

 

• Dentre esses pesquisadores, destaca-se o francês 
Louis Joblot. Este pesquisador realizou um 
experimento no qual distribuiu, em frascos 
limpos, caldo nutritivo a base de carne e 
previamente fervido de modo que os 
microorganismos eventualmente presentes 
fossem mortos. 

 

 

 



• Em seguida, alguns frascos foram mantidos 
abertos e outros foram tampados. Após alguns 
dias ele observou os caldos nutritivos ao 
microscópio e notou que nos frascos 
destampados havia grande quantidade de 
microorganismos; 
 

• Com esse experimento, o pesquisador acreditou 
ter resolvido o problema para origem dos 
microorganismos. E conclui que os 
microorganismos surgiam a partir de sementes 
provenientes do ar e não pela transformação da  
matéria inanimada do caldo nutritivo. 



• Dando continuidade a polêmica, o 
padre italiano Lázaro Spallanzani 
refez o experimento de Needham, 
mas com modificações. Ele 
preparou o caldo nutritivo e 
distribui em frascos, após isso 
fechou alguns frascos do mesmo 
jeito de Needham e os outros 
tiveram seu gargalos derretidos e 
foram levados a um longo tempo de 
fervura. Passado alguns dias, Lázaro 
Spallanzani notou que havia muitos 
microorganismos nos frascos 
fechados. 



• A ideia de Abiogênese ou Geração espontânea, 
no entanto não estava derrotada. Um 
pesquisador chamado John Needham distribui 
um caldo nutritivo em alguns frascos, que foram 
fervidos por 30 min e imediatamente fechados. 
Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos 
de microorganismos. 

 

• John Needham acreditou que a fervura tinha 
eliminado os seres existentes no caldo e que 
nenhum ser podia ter penetrado através do 
frascos fechados. Então Needham conclui que só 
havia uma explicação para presença dos 
organismos: eles haviam surgido por  Abio- 
gênese ou Geração espontânea. 

 

 



• Needham contra-argumenta informando que 
a exposição do caldo ao ar, restabelece o 
princípio vital. Dessa vez, Spallazini não 
consegue elaborar um experimento para 
responder ao argumento de Needham. 

 

• A descoberta do gás Oxigênio O2  como 
essencial a vida reforçou a Abiogênese ou 
Geração espontânea. 

 

 



Louis Pasteur e a derrubada da 
Abiogênese ou Geração espontânea 

• Mobilizado por um prêmio em dinheiro 
oferecido pela Academia Francesa de Ciências, 
a fim de que se realizasse um experimento 
definitivo sobre origem dos microorganismos, 
um pesquisador chamado Louis Pasteur 
começou a trabalhar no assunto e organizou 
um experimento.  

 



• Spallazini conclui então que a vedação e a 
fervura de Needham foram ineficientes.  

• Needham contra-argumenta informando que 
a fervura eliminou o princípio vital da matéria 
inanimada,que é indispensável para o 
surgimento da vida. 

• Spallazini,então quebra os gargalos derretidos 
e expõe o caldo ao ar. Em pouco tempo 
surgem microorganismos, mostrando que a 
fervura não tinha destruído o princípio vital. 



Experimento de Louis Pasteur 



• Louis Pasteur conclui que os microorganismos surgem 
apenas pela contaminação de germes provenientes do 
ar e não por  Abiogênese ou Geração Espontânea. 

 

• Com isso, a ideia de Abiogênese ou Geração 
Espontânea é derrubada.  

 

• A queda da teoria da Abiogênese ou Geração 
Espontânea levou a uma nova questão: se os seres 
vivos não surgem da matéria da não-viva, então como 
foi que eles surgiram na Terra? 

 

 

 



• A ciência admite duas possibilidades. Essas 
ideias surgiram entre o fim do século XIX e 
início do século XX. 

 

• As duas ideias são conhecidas como: teoria da 
Panspermia e teoria da Evolução Química. 



• Os principais defensores da teoria da 
Panspermia são: William Thomson e Svante 
August Arrhenius. 

 



• A teoria da Panspermia – A vida na Terra 
originou-se a partir de substâncias precursoras 
da vida ou mesmo seres provenientes do 
universo. 

 

• Atualmente, a teoria da Panspermia tem 
ganhado força com a descoberta de moléculas 
orgânicas em cometas e outros corpos 
celestes. 

 

 



• A teoria da Evolução química- A vida é resultado 
de um processo de evolução química em que 
compostos inorgânicos se combinam, originando 
moléculas orgânicas como por exemplo, 
aminoácidos. Da combinação dessa moléculas 
surgem outras mais complexas como proteínas. 

 
• Os compostos inorgânicos provenientes da 

atividade vulcânica  na Terra como amônia, 
metano,hidrogênio e dióxido de carbono subiram 
a Atmosfera. Na atmosfera esse compostos 
sofreram reações químicas por conta das 
radiações solares e eletricidade raios e com isso 
formou-se moléculas orgânicas como 
aminoácidos. 



• Os principais defensores da teoria da Evolução 
Química são: Jonh Haldane e Alexander 
Oparin. 

 



• Nessa atmosfera havia água em forma de vapor. O 
vapor condensava, produzindo nuvens carregadas 
e precipitando-se na forma de chuva. Devido altas 
temperaturas a água voltava a evaporava e o ciclo 
continuava. 
 

• Em determinado momento a superfície da Terra 
estava fria e permitia a acumulação de água na 
crosta terrestre. Dentro dessas poças de água 
haviam moléculas orgânicas(ex:aminoácidos) 
trazidas pela ação da chuva, combinando-se para 
forma novas moléculas orgânicas( ex: proteínas). 



• Envolta dessas proteínas, as moléculas de água 
criaram envoltório, formou-se os Coacervados.  

 

• Ao longo do tempo, englobando partículas 
orgânicas e inorgânicas que se aderiam a eles, 
os coacervados foram se transformando, de 
simples aglomerados protéicos iniciais, em 
complexos químicos que abrigaram inúmeras 
substâncias. Assim surge o primeiro ser 
primitivo e esse ser era  unicelular. 

 



Experimento de Miller e Urey 

• Em 1953, um pesquisador da Universidade de 
Chicago, Stanley Miller  desenvolveu um 
aparelho em que simularam as condições 
supostas para a Terra primitiva. 





• Miller, acreditando que a Terra primitiva era 
composta de amônia, metano, hidrogênio e 
vapor de água – segundo o modelo de Oparin - 
criou, em 1952, um dispositivo no qual tais 
compostos eram aquecidos e resfriados, além de 
submetidos a descargas elétricas, sob a 
supervisão de  Urey. Esta foi uma tentativa de 
recriar o ambiente dessa época.  

 

• Com esse experimento, após uma semana, o 
jovem cientista conseguiu produzir aminoácidos . 



 

• A ciência admite duas hipóteses: Autotrófica e 
Heterotrófica.  

 

• Hipótese Heterotrófica – o primeiro ser vivo 
alimentava–se da matéria orgânica disponível 
no ambiente que vivia. Esse processo era a 
fermentação. 

 
 

Metabolismo da primeira forma de 
vida 



• Hipótese  autotrófica – o primeiro ser vivo 
produzia seu alimento  pelo aproveitamento  
da energia liberada por reações entre 
componentes inorgânicos da crosta terrestre. 
Esse processo era  a quimiossíntese. 

   


