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1.0 Biogênese x Abiogênese 
 

• Abiogênese: Os seres vivos surgem da matéria bruta 

• Biogênese: Os seres vivos surgem de outros seres vivos 

 

1.1 Defensores da Abiogênese e da Biogênese 
 

• Franscesco Redi (1668) (Biogênese) 

• Needham (1745) (Abiogênese) 

• Spallanzani (1768) (Biogênese) 

• Louis Pasteur (1862) (Biogênese) 

 

1.2 Franscesco Redi 
 

O primeiro passo na refutação científica da abiogênese aristotélica foi dado pelo 

italiano Francesco Redi, que em 1668, provou que larvas não nasciam em carne que ficasse 

inacessível às moscas, protegidas por telas. 

 

Experimento 

 

Frasco Aberto = Larvas no frasco 

Frasco Fechado = Ausência de Larvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Needham 
 

Ele realizou novos experimentos que vieram a reforçar a hipótese de a vida poder 

originar-se por abiogênese. Consistiam em aquecer em tubos de ensaio líquidos nutritivos, 

com partículas de alimento. Fechava-os, impedindo a entrada de ar, e os aquecia 

novamente. Após vários dias, nesses tubos proliferavam enormes quantidades de pequenos 

organismos. Esses experimentos foram vistos como grande reforço a hipótese da 

abiogênese. “Caldo nutritivo possui o principio ativo capaz de gerar vida” 

 

Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Spallanzani 
 

Ele criticou duramente a teoria e os experimentos de Needham, através de 

experimentos similares, mas tendo fervido os frascos fechados com sucos nutritivos durante 

uma hora, que posteriormente foram colocados de lado durante alguns dias. Examinando os 

frascos, não encontrava-se qualquer sinal de vida. Ficou dessa forma demonstrado que 

Needham falhou em não aquecer suficientemente a ponto de matar os seres pré-existentes 

na mistura. 

Isso no entanto não foi suficiente para descartar por completo a hipótese da 

abiogênese. Needham replicou, sugerindo que ao aquecer os líquidos a temperaturas muito 

altas, pudesse estar se destruindo ou enfraquecendo o "princípio ativo". A hipótese de 

abiogênese continuava sendo aceita pela opinião pública, mas o trabalho de Spallanzani 

pavimentou o caminho para Louis Pasteur. 

 

Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Louis Pasteur 
 

Foi principalmente devido ao grande biólogo francês Louis Pasteur, em 1862, que a 

ocorrência da abiogênese no mundo microscópico foi refutada tanto quanto a ocorrência no 

mundo macroscópico. Contra o argumento de Needham sobre a destruição do princípio 

ativo durante a fervura, ele formulou experimentos com frascos com "pescoço de cisne", 

que permitiam a entrada de ar, ao mesmo tempo em que minimizavam consideravelmente a 

entrada de outros micróbios por via aérea. 

Dessa forma, demonstrava que a fervura em si, não tirava a capacidade dos líquidos 

de manterem a vida, bastaria que organismos fossem neles introduzidos. O impedimento da 

origem da vida por falta do princípio ativo, também pode ser descartado, já que o ar podia 

entrar e sair livremente da mistura. O recipiente com "pescoço de cisne" permaneceu nessas 

condições, livre de micróbios durante cerca de um ano e meio. 

 

Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 A Geração Espontânea é Descartada 
 

Mais tarde, descobriu-se que esporos de bactérias estão tão envolvidos em 

membranas resistentes ao calor, que apenas prolongada exposição ao calor seco, tostador, 

pode ser reconhecida como processo eficiente de esterilização. Além disso, a presença de 

bactérias, ou seus esporos, é tão universal que apenas precauções extremas podem evitar a 

reinfecção de material esterilizado. Foi dessa forma concluído definitivamente que todos os 

organismos conhecidos surgem apenas de organismos vivos pré-existentes, o que recebe o 

nome de "lei" da biogênese. 

 

2.0 Origem Química da Vida 
 

Antigamente, a terra não dava condições para que houvesse vida na terra. Naquela 

época, haviam muitas tempestades, e a chuva logo após se precipitar, evaporava, formando 

novas nuvens. O planeta era muito quente, mas com o passar dos anos, o planeta foi 

resfriando. Com isso, ele passou a ter os 4 elementos  principais: H2(Hidrogenio), 

NH3(Amonia), CH4(Metano) e H2O(Agua). Depois de muito tempo, com a terra já com o 

seu calor estabilizado, começaram a surgir: Aminoacidos, Glicose, Purina, Pirimidinas, e 

mais tarde: Proteinóides. 



2.1 Oparin-Haldane (Hipótese Heterotrófica):  
 

Segundo Oparin, em ambiente aquoso, compostos orgânicos teriam sofrido reações 

que iam levando a níveis crescentes de complexidade molecular, eventualmente formando 

agregados colóides, ou coacervados. Esses coacervados seriam aptos a se "alimentar" 

rudimentarmente de outros compostos orgânicos presentes no ambiente, de forma similar a 

um metabolismo primitivo. Os coacervados não eram ainda organismos vivos, mas ao se 

formarem em enormes quantidades, e se chocarem no meio aquoso durante um tempo 

muito longo, eventualmente atingiriam um nível de organização que desse a propriedade de 

replicação. Surgiria aí uma forma de vida extremamente primitiva. 

Coacervado é um aglomerado de moléculas protéicas envolvidas por moléculas de 

água, em sua forma mais complexa. Essas moléculas formadas por proteínas foram 

envolvidas pela água devido ao potencial de ionização presente em alguma de suas partes. 

Acredita-se, portanto, que a origem dos coarcevados tenha se dado no mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haldane supunha que os oceanos primordiais funcionassem como um imenso 

laboratório químico, alimentado por energia solar. Na atmosfera, os gases e a radiação UV 

originariam compostos orgânicos, e no mar formaria-se então uma sopa quente de enormes 

quantidades de monômeros e polímeros. Grupos desses monômeros e polímeros 

adquiririam membranas lipídicas, e desenvolvimentos posteriores eventualmente levariam 

às primeiras células vivas. 

 

2.2 Urey-Miller 
 

Estavam ao menos parcialmente corretos, quanto a origem de aminoácidos e outros 

tijolos básicos da vida, como comprovou-se com o experimento de Urey-Miller, em 1953, 

que simulava essas condições atmosféricas. Os experimentos foram repetidos com diversas 

atmosféricas hipotéticas, sempre obtendo resultados similares. 

 

Experimento 

 

 

 

 



2.3 Sidney Fox 
 

Posteriormente, Sidney Fox levou o experimento um passo adiante fazendo que 

esses tijolos básicos da vida se unissem em proteinóides - moléculas polipeptidicas 

similares a proteínas - por simples aquecimento. No trabalho seguinte com esses 

aminoácidos e pequenos peptídeos foi descoberto que eles podiam formar membranas 

esféricas fechadas, chamadas de microesferas. Fox as descreveu como formações de 

protocélulas, acreditando que fossem um passo intermediário importante na origem da vida. 

As microesferas tinham dentro de seu envoltório um meio aquoso, que mostrava 

movimento similar a ciclose. Eram capazes de absorver outras moléculas presentes no seu 

ambiente; podiam formar estruturas maiores fundindo-se umas com as outras, e em certas 

situações, destacavam-se protuberâncias minúsculas de sua superfície, que podiam se 

separar e crescer individualmente. 

 

3.0 Primeiros Seres Vivos 
 

3.1 Combinação (Compostos orgânicos) 
 

Nos organismos vivos, os elementos biogênicos constituem moléculas de grande 

variedade estrutural onde se distinguem três classes principais; os lipídeos formados pela 

combinação de compostos muito reduzidos e insolúveis em água; os glicídeos e os 

protídeos, ambos de grau de redução intermediário, e tipicamente solúveis em água na sua 

forma monomérica (ou seja, quando as moléculas que os constituem, os açúcares e os 

aminoácidos, estão desagrupadas). Já em sua forma agrupada, os polímeros, podem 

apresentar as características físico-químicas mais variadas. 

 

3.2 Agregação dos materiais orgânicos 
 

As formas poliméricas dos glicídeos incluem tanto formações lineares quanto 

expansões laterais. Estes polímeros têm geralmente função estrutural (celulose) ou de 

acúmulo energético (amido, glicogênio). Já os polímeros derivados dos aminoácidos, os 

polipeptídeos, além de se prestarem a estas mesmas funções, têm papel essencial no 

funcionamento do metabolismo. Os polipeptídeos fabricados pelos organismos vivos são 

denominados proteínas. As proteínas envolvidas em funções metabólicas são denominadas 

enzimas. São basicamente constituídas de cadeias lineares de aminoácidos que organizam-

se espacialmente formando hélices ou novelos determinados pela constituição individual 

dos aminoácidos componentes da cadeia. A conformação espacial de cada proteína é 

responsável por suas características fisico-químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Organização funcional 
 

O surgimento da organização funcional dos organismos primitivos, ou seja, a forma 

como as moléculas se dispõem para constituir as primeiras entidades capazes de interagir 

com o meio ambiente é outro passo fundamental. O fato de que nos organismos atuais todas 

as funcionalidades presumem a existência de compartimentos individualizados, as células, 

demonstra que a conquista da celularidade foi certamente um fato decisivo na história 

primitiva dos sistemas vivos. 

 

3.4 Transmissão da informação 
 

O outro requisito essencial da evolução primitiva da vida foi o desenvolvimento da 

possibilidade de transmitir a informação adquirida na interação com o meio ambiente, que 

requer a possibilidade de reprodução e também a possibilidadade de criação e preservação 

da variabilidade entre os organismos. Estas características dependem das propriedades 

singulares dos ácidos nucléicos (RNA e DNA), moléculas que são capazes de conter 

informação e de se replicar, estando esta replicação sujeita a pequenos erros. O aumento da 

variabilidade traduz-se num grande número de modos de interação com o meio ambiente, 

dos quais os mais eficazes são preservados, por meio da seleção natural. 

 

3.5 Obtenção de Energia dos Primeiros Seres Vivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Teoria da Invaginação 
 

Por mutação genética, alguns procariontes teriam passado a sintetizar novos tipos de 

proteínas, e isso levaria ao desenvolvimento de um complexo sistema de membranas, que, 

invaginando-se da membrana plasmática, teria dado origem às diversas organelas 

delimitadas por membranas. Assim teriam aparecido o retículo endoplasmático, o aparelho 

de Golgi, os lisosomas e as mitocôndrias. Pelo mesmo processo surgiria a membrana 

nuclear, principal característica das células eucariontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Teoria da Simbiose 
 

A Teoria da Endossimbiose, criada por Lynn Margulis, propõe que organelas, que 

compõem as células eucariontes tenham surgido como conseqüência de uma associação 

simbiótica estável entre organismos. Mais especificamente, esta teoria postula que os 

cloroplastos e as mitocôndrias (organelos celulares) dos organismos eucariontes (com um 

verdadeiro núcleo celular) têm origem num procarionte autotrófico – provavelmente um 

antepassado das cianobactéria atuais - que viveu em simbiose dentro de outro organismo, 

também unicelular, mas provavelmente de maiores dimensões, obtendo assim proteção e 

fornecendo ao hospedeiro a energia fornecida pela fotossíntese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0 Conclusão 
 

As primeiras células vivas provavelmente surgiram na terra por volta de 3,5 bilhões de anos 

por reações espontâneas entre moléculas que estavam longe do equilíbrio químico. Do 

nosso conhecimento acerca dos organismos existentes nos dias atuais, e das moléculas 

neles contidas, parece plausível que o desenvolvimento de mecanismos autocatalíticos 

fundamentais para os sistemas vivos tenha começado com a evolução de uma família de 

moléculas de RNA, que poderiam catalisar sua própria replicação. Com o tempo, uma das 

famílias do RNA catalisador desenvolveu a habilidade de dirigir a síntese de polipeptídeos. 

Finalmente, o acúmulo adicional de proteínas catalisadoras permitiu que células mais 

complexas evoluíssem, o DNA dupla hélice substituiu o RNA como uma molécula mais 

estável para a estocagem de uma quantidade crescente de informações genéticas necessárias 

às células. 


