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RESUMO 

 

A origem da vida permanece uma das grandes questões científicas em aberto no século XXI. 

Tendo despertado a atenção do Homem ao longo dos séculos, não foi possível até ao momento 

chegar-se a um consenso na comunidade científica. As teorias desenvolvidas têm sobretudo 

privilegiado uma abordagem darwinista ou neodarwinista, limitando as perspectivas sobre um 

fenómeno que poderá ser emergente e global.  

 

Uma abordagem simbiogénica da origem da vida torna-se, assim, imperativa. A aplicação da 

simbiogénese à origem, e evolução inicial da vida, permite um novo olhar, mais compreensivo e 

global, ao considerar não só princípios neodarwinianos, mas também princípios simbiogénicos, 

nomeadamente sinergísticos e cooperativos, e realçando a importância da simbiose.  

 

A noção duma Terra dinâmica, sistémica, constituída por subsistemas naturais, 

interdependentes e inter-relacionados, e onde se encontra vida em todos os ambientes e nichos 

ecológicos possíveis, leva-nos à noção de que esta terá certamente evoluído em íntima 

associação com os variados contextos geoquímicos existentes. A descoberta dos organismos 

extremófilos, para além de alargar o nosso conceito dos limites da vida, lança uma nova 

reflexão sobre a possível existência de vida, algures no Universo. É, igualmente, pertinente a 

constatação de que sob condições extremas e adversas, os seres vivos optam por estratégias 

de cooperação, estabelecendo as mais variadas relações simbióticas. 

 

A astrobiologia é por definição o agente principal na procura duma solução para esta questão. 

Ao incorporar vários campos do conhecimento, permite uma abordagem multitransdisciplinar da 

origem da vida.  

 

Os estudos da origem da vida, da simbiogénese, e o conhecimento e compreensão da 

abordagem feita pela astrobiologia constituem um campo riquíssimo para ser trabalhado e 

explorado com os alunos. Não só permitem o cumprimento dos programas curriculares oficiais, 

como fornece excelentes oportunidades para uma implementação de uma educação em 

ciência, centrada no aluno, na ciência enquanto processo e produto, e no desenvolvimento das 

competências científicas que se deseja que todos os alunos tenham. 

 

São apresentadas algumas sugestões de actividades para serem implementadas com alunos 

do ensino secundário. Para tal, foram consultados alguns dos programas internacionais já 

existentes, e seleccionadas, e adaptadas, as estratégias e actividades mais adequadas para os 

objectivos delineados. 

 

Palavras-chave: Origem da vida, Simbiogénese, Astrobiologia, Educação em Ciência. 
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ABSTRACT 

 

The origin of life remains one of the great scientific unsolved questions in the XXI century. 

Awakening mankind curiosity over the centuries, so far an answer of consensus remains 

unknown. The theories put forward have essentially highlighted a Darwinist or Neo-Darwinist 

approach to the problem, restraining, this way, the perspectives over a phenomenon that might 

possibly be global and emergent.  

 

Thus, an origin’s life simbiogenic approach becomes urgent and imperative. The application of 

the symbiogenic concept to life’s origin and initial evolution, allows a more global and 

comprehensive look, when considering, not only neo-Darwinian principles, but highlighting the 

role of symbiosis and cooperative and synergistic principles. 

 

The idea of a dynamic and systemic Earth, with natural interdependent and interrelated 

subsystems, where we can find life in all environments and ecological niches, lead us to the 

notion that life must have evolved in closed relation with the primitive Earth’s different 

geochemical contexts. Also, the extremophiles organisms discover, besides broadening the 

limits for the known life, launched new reflections about the possibility of life elsewhere, beyond 

Earth. Notably, under extreme and adverse environmental conditions, life chooses cooperative 

and synergistic strategies, establishing the most varied symbiotic relations.  

 

Astrobiology is, by definition, the leading agent in the search for a solution of life’s origin 

problem. By being embodied by several scientific fields, allows a multi-transdisciplinary 

approach.  

 

The studies of life’s origin, symbiogenesis, and the knowledge and comprehension provide by 

astrobiology, possibilitates diverse educational contexts to work with the students. Besides 

allowing the development of the official educational programs, creates also excellent 

opportunities to develop a science education focalized on student’s abilities, leading them to the 

comprehension of science as a process and as a product.  

 

Some suggestions of activities to implement in the classroom are given. Some of the 

international programs already in the field were consulted, and the strategies and activities more 

suitable for the established goals were adapted.  

 

Key-words: Origin of life, Symbiogenesis, Astrobiology, Science Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1. Introdução 

 

A(s) origem(ens) da vida, enquanto um dos maiores ‘mistérios’ da humanidade ainda sem 

resposta, sempre intrigou e despertou o interesse do Homem, quer das sociedades ancestrais, 

quer das actuais. Na tentativa de compreender o mundo natural e o seu lugar no Universo, o 

Homem tem aperfeiçoado e aprofundado as várias hipóteses e teorias propostas. Este trabalho 

tem sido feito a par dos progressos científicos e tecnológicos, e, recorrentemente, sob a 

influência de pressões e interesses históricos e político-sociais, bem como pelas crenças 

filosóficas e religiosas, dominantes em cada época.  

 

Subjacente à procura duma solução naturalística para a origem da vida está uma disputa 

acerca da geração espontânea, iniciada no século XVII, e que só foi resolvida com as famosas 

experiências realizadas no século XIX por Louis Pasteur (1822-1895) (Fry, 2000; Brack, 2007 

in Horneck & Rettberg, 2007; Carrapiço, 2001).  

 

Até ao século XIX a comunidade científica aceitava a doutrina da geração espontânea, que 

postulava a obtenção de seres vivos a partir de matéria inanimada. Esta só foi definitivamente 

desacreditada, nesse mesmo século, pelos trabalhos desenvolvidos por Pasteur (Zaia, 2003). 

Pasteur abriu a fascinante questão da origem histórica da vida: se a vida só se pode originar a 

partir de vida preexistente, então, tem uma história e uma origem, que tem de ser 

compreendida e explicada cientificamente (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Contudo, 

só no século XX é que o conceito de evolução foi aplicado ao estudo da origem da vida (Fry, 

2000).  

 

Actualmente, a maioria dos investigadores rejeita o papel do acaso na origem da vida, dado 

envolver improbabilidades demasiado elevadas, e defende uma origem natural, tal como o 

estudo da química pré-biótica e das primitivas condições geoquímicas sugere (Fry, 2000; Zaia, 

2003). Muitos consideram assim, uma evolução a partir de matéria inanimada, em que a vida 

consiste de um conjunto de processos físico-químicos (Pross, 2004), e em que, através da 

selecção natural e de mecanismos evolutivos, ocorre a evolução de complexos sistemas 

adaptativos (Fry, 2000). Wills & Bada (1999), defendem que: “a vida tal como a conhecemos é 

assertiva, exigente e imparável”, e segundo De Duve, “…é um imperativo cósmico” (Davies, 

2001). Pross (2004): para caracterizar a vida como um “tipo natural”, é necessária uma 

compreensão mais fundamental dos princípios físico-químicos que iriam governar a 

emergência da vida. 
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Contudo, e embora esta concepção evolutiva tenha sido gradualmente construída, fornecendo 

um quadro conceptual à ciência, só nas últimas décadas do século XX é que a origem da vida 

começou a ser investigada como um problema científico (Fry, 2000). Constitui actualmente um 

dos principais problemas em aberto, na ciência moderna (Carny & Gazit, 2005), sendo a sua 

pesquisa considerada uma séria linha de inquérito científico, que pode ser seguida, e, 

eventualmente, resolvida (Zandonella, 2000). 

 

São muitas as questões que se colocam quanto à origem da vida na Terra, e que têm sido 

sublinhadas por variados autores, (Fry, 2000, Zandonella, 2000, Davies, 2001, Sandars, 2005, 

Jortner, 2006, Carrapiço et al., 2007, entre outros): “Quando surgiu a vida na Terra? Foi um 

evento divino, natural ou resultou do acaso? Foi um evento único? Qual a teoria científica para 

a definição de vida? Dadas as condições apropriadas, a vida é muito provável ou pouco 

provável? Qual a duração da “janela temporal” para a emergência da vida? A vida emergiu 

exclusivamente na Terra ou foi trazida do Espaço? Os materiais orgânicos, básicos, foram 

formados na Terra ou importados do exterior? Quais as escalas temporais para a emergência 

da vida no contexto de factores cosmológicos e geológicos? Que processos estiveram 

envolvidos? Qual terá sido a sequência precisa dos eventos? Quais as condições ambientais e 

geoquímicas da Terra nesse período? Quais os constrangimentos da química pré-biótica? Qual 

o papel dos minerais? Que fontes forneceram os compostos orgânicos: endógenas ou 

exógenas? A atmosfera primitiva era redutora? Em que local(ais) e ambiente(es) ocorreu a 

emergência da vida? Como explicar a natureza cíclica e integrada dos primeiros sistemas 

vivos? O sistema vivo primordial era uma estrutura primitiva tipo célula, um conjunto de 

primitivas enzimas, ou uma primitiva molécula replicadora? Qual o nível de complexidade 

necessário para que a função biológica se manifeste? Qual a caracterização funcional, 

completa e não ambígua, da matéria biológica complexa? Quais os mecanismos para uma 

auto-organização holística (‘colectiva’) das biomoléculas de modo a formarem complexas 

biomoléculas? Quais os aspectos mecanísticos da auto-organização dirigida pela informação? 

Qual a origem pré-biótica do RNA? Qual a origem da quiralidade das biomoléculas? Seria a 

vida primitiva homoquiral? Quais as propriedades do último ancestral comum? Como se 

ultrapassar o carácter diluído da sopa primitiva? Qual a resolução do dilema 

metabolismo/replicação? “. Outras questões actualmente abordadas envolvem a origem da 

química orgânica dos corpos solares, para além da Terra, e a formação das membranas 

celulares (Orgel, 1998).  

 

Actualmente, nenhuma das teorias ou hipóteses avançadas reúne um consenso generalizado 

(Carrapiço et al., 2007). Existem quantidades vastíssimas de informação, e muitos autores 

sustentam posições marcadamente opostas, como é o caso do debate entre os defensores da 

abordagem metabólica e os defensores da abordagem genética, que sendo duas abordagens 

estabelecidas na década de 20, do século XX, pela hipótese heterotrófica de Oparin-Haldane, 

ainda continuam a dividir opiniões. Também, as especulações, do ponto de vista científico, 
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sobre as origens da vida têm sido muitas (Awramik, 1997). Uma revisão histórica do trabalho 

desenvolvido até aqui, no âmbito das teorias da origem da vida, permite analisar a influência 

dos factores sociais e culturais no trabalho da Ciência em geral, e observar que muitas vezes a 

tentativa de refutação de teorias anteriormente propostas é influenciada pelas crenças 

filosóficas e religiosas de cada um (Fry, 2000).  

 

Muitos dos desenvolvimentos no âmbito da pesquisa da origem da vida resultaram de 

progressos da química e da bioquímica (Miller & Cleaves, 2007), mas a evolução do 

conhecimento acerca da origem da vida, está também ligada ao desenvolvimento de outros 

campos do conhecimento, nomeadamente da biologia, da geologia, da geofísica e da 

astronomia (Miller & Cleaves, 2007; Krakauer & Sasaki, 2002). É, pois, indispensável, no 

estudo científico duma origem natural da vida, considerar-se, interpretar-se e articular-se as 

contribuições dessas áreas do conhecimento (Fry, 2000). A título de exemplo: a interpretação 

das bioassinaturas e a procura de sinais de vida ancestral na Terra, ou algures, apoia-se na 

geologia (Simpson, 2003); a origem duma primitiva atmosfera redutora, considerada essencial 

para a produção de hidrocarbonetos simples, é estudada pela geofísica, que vai, também, 

apoiar o trabalho dos químicos no estabelecimento de cenários para a produção de 

aminoácidos e ácidos nucleícos nas condições da Terra primitiva; os biólogos aplicam os 

cenários desenvolvidos pelos químicos e exploram as suas aplicações às origens da replicação 

e do metabolismo (Krakauer & Sasaki, 2002). De acordo com Peretó (2005), usam-se 

evidências cosmoquímicas, planetológicas, geológicas, e outras, na reconstrução do ambiente, 

do inventário químico e dos processos envolvidos na origem da vida, mas também se pode 

examinar os princípios teóricos a aplicar no estudo dos primitivos processos de organização da 

matéria, nas condições da Terra primitiva.  

 

A confiança da ciência numa solução natural para a compreensão da origem da vida traduz-se 

na convicção da maioria dos cientistas da existência de vida extraterrestre. Esta convicção 

está, de um modo crescente, a ser traduzida por uma procura activa de locais no espaço 

exterior, onde as condições que podem ter produzido vida prevaleçam, e onde a própria vida 

tenha surgido (Fry, 2000). Davies (2001): vamo-nos restringir à “vida tal como a conhecemos 

na Terra”: a célula é muito complexa, constituída pelos elementos essenciais C, H, N, O, P e S, 

e armazena e processa informação. Segundo Jones (2004), procura-se vida que tenha a 

mesma base geral da vida terrestre: compostos de carbono complexos e água líquida. Faz 

sentido, inicialmente, focar as buscas em potenciais habitats para a vida baseada no carbono-

água líquida. 

 

Um dos focos é a nova ciência da astrobiologia (Monnard & Deamer, 2002). A NASA está 

muito entusiasmada com o desenvolvimento desta nova disciplina, que no seu sentido mais 

geral, significa discutir as origens, a distribuição e o futuro da vida no universo (Awramik, 1997), 

e tem como objectivos procurar vida/vida fossilizada em Marte, e noutros corpos planetários 
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habitáveis, procurar os materiais orgânicos que se pensa serem necessários para o 

desenvolvimento da vida, e procurar várias bioassinaturas (Perry & Kolb, 2004). Futuras 

investigações sobre a origem da vida são promissoras, particularmente devido à natureza 

interdisciplinar do emergente campo da astrobiologia, que desenvolverá uma imagem mais 

coerente das condições e processos que ocorreram na Terra primitiva (Ehrenfreund, 2003).  

 

Deste modo, o trabalho transdisciplinar desenvolvido no âmbito da astrobiologia é fundamental 

para a compreensão científica duma origem natural da vida. Desenvolvida pela NASA e 

enquadrada no âmbito das missões de exploração espacial a Marte, Titã e Europa, a 

astrobiologia sofreu uma grande expansão nas últimas décadas, relançando a actualidade do 

estudo da origem da vida. Também, a divulgação pública dos resultados obtidos pela NASA 

tem contribuído para despertar o interesse da opinião pública sobre este assunto, sobretudo 

para quem as explicações bíblicas já não são suficientes (Awramik, 1997). Igualmente, a 

descoberta de planetas extra-solares próximos, as evidências de água líquida em Marte, e a 

descoberta, controversa, num meteorito marciano de estruturas semelhantes a fósseis 

microbianos, não só sugerem a existência de outros sistemas solares no espaço, como a 

possibilidade de ter existência de vida em Marte (Awramik, 1997; Fry, 2000), o que nos 

transporta para outra dimensão do estudo da origem da vida (Carrapiço, 2001a).  

 

As formas de vida actuais apresentam uma bioquímica uniforme, uma universalidade do código 

genético, salvo algumas excepções, e uma homogeneidade de processos metabólicos básicos, 

pressupondo uma origem comum (Miller & Cleaves, 2007). A presente dependência mútua 

DNA/proteínas levou Cairns-Smith (in Fry 2000), a questionar como teria evoluído a 

colaboração entre todos os componentes, se o sistema só funcionaria se todos estivessem 

presentes e operativos. Para Cairns-Smith a arquitectura da organização biológica é 

equivalente a um arco de pedras (o arco é uma estrutura auto-suportada, onde cada pedra 

depende das outras para a sua sustentação; Davies, 2001): não surge gradualmente 

pendurado no vazio, mas suportado por um “andaime”, que é removido posteriormente, 

mantendo-se o arco no lugar” (Fry, 2000).  

 

A maioria dos cientistas admite uma origem heterotrófica, e para os defensores do 

metabolismo, os processos pré-bióticos auto-organizados forneceram um ‘andaime’ para a 

evolução da genética: primitivas redes metabólicas auto-catalíticas antecederam a síntese de 

replicadores, dado ser necessária uma canalização da energia através do sistema. Como 

evidências bioquímicas revelam uma eficiente cooperação fontes de energia primárias/redes 

metabólicas, os defensores do metabolismo consideram a vida celular ab initio. Para os 

defensores da replicação primeiro, a origem da vida é a origem das primeiras moléculas auto-

replicadoras, e a célula é um compartimento físico que segrega polímeros com diferentes 

capacidades replicativas (Peretó, 2005).  
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Outra questão actualmente debatida, e relacionada com a origem da vida, prende-se com a 

definição de vida. Segundo o Astrobiology Primer (2006), uma definição de vida baseada 

apenas nas formas de vida actuais falha ao não considerar formas de vida ancestrais que 

precederam a actual vida celular. A maioria dos cientistas concorda que nenhum parâmetro, 

por si só, pode definir a vida dado que esta resultou de múltiplos mecanismos que actuaram 

em concerto. Segundo Kolb (2007) para definir a vida como um fenómeno temos de 

compreender a sua origem e evolução a partir da matéria abiótica, através do Mundo do RNA e 

LUCA. Assim, ao considerar-se leis universais, independentes do espaço e do tempo, 

geografia ou calendário, é necessária uma lei química universal da evolução, cuja validade 

seria independente do espaço e do tempo (Wächtershäuser, in Pross, 2004). Para Pross 

(2004), poderá haver uma conexão causal entre o metabolismo/replicação, e vários autores 

tentaram explorar essa relação. Dyson (1985), Carrapiço & Rodrigues (2005), embora não 

ignorando os mecanismos evolutivos darwinianos, têm feito outras abordagens, inovadoras, 

defendendo princípios evolutivos simbiogénicos. Estes princípios estão enquadrados na 

Simbiogénese, uma nova teoria de evolução pós-neodarwinista, avançada pelo cientista 

canadiano Jan Sapp (2003) e desenvolvida por Nathalie Gontier, que propôs o conceito de 

simbiogénese universal em 2007.  

 

Segundo Carrapiço & Rodrigues (2005), “outras abordagens (“à origem da vida”) poderiam ser 

implementadas, nomeadamente usando princípios simbiogénicos”. “O conceito de 

simbiogénese foi introduzido em 1909 pelo biólogo russo Constantin Merezhkowsky como 

sendo “a origem de organismos pela combinação ou pela associação de dois ou vários seres 

que entraram em simbiose” (Sapp et al., 2002). Posteriormente estas ideias foram retomadas 

por Freeman Dyson, em 1985, na sua teoria de dupla origem da vida (Carrapiço, 2001a). 

“Assim, e segundo Dyson (1985): “aplicada aos estádios iniciais da vida, a simbiogénese 

poderia ser uma possível regra principal no aparecimento e desenvolvimento das condições de 

vida na Terra e em qualquer lugar”. De acordo com a simbiogénese, esta é um mecanismo 

evolutivo, e a simbiose é o veículo através do qual esse mecanismo se revela. O conceito de 

simbiose que os autores consideram “como mais válido para a compreensão dos fenómenos 

biológicos e evolutivos, é o que foi desenvolvido e apresentado por Anton de Bary, em 1878, e 

que a definiu como sendo “a vida comum de diferentes organismos” (Carrapiço & Rodrigues, 

2005). Deste modo, observa-se que a definição de vida utilizada pela NASA 

(http://nai.arc.nasa.gov/astrobio/astrobio_detail.cfm?ID=1399), apenas considera a evolução 

através de processos competitivos, excluindo princípios simbiogénicos, o que não reflecte a 

realidade do mundo natural. 

 

Quando se discute o ensino das ciências a maioria dos educadores concorda que existe a 

necessidade de se repensar o ensino das ciências, dado que muitas das tradicionais disciplinas 

parecem não estar contextualizadas nem no mundo moderno, nem para muitos dos jovens 

alunos, o que lhes tem provocado uma desmotivação face à escola e à aprendizagem. 
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Segundo Staley (2003), a astrobiologia permite melhorar e tornar mais significativa a educação 

em ciência, pois tem uma natureza transdisciplinar, abordando virtualmente todas as 

disciplinas. Assim, ao incorporar-se a astrobiologia no currículo fornece-se um modelo 

alternativo para o ensino da ciência. Também, o interesse apelativo dos seus tópicos, que 

permite o ensino das ciências através das grandes questões públicas do séc. XXI, torna-a ideal 

para integrar o ensino da Ciência, em todos os níveis dos currículos educacionais.  

 

No caso de Portugal, a origem da vida está presentemente ausente nos currículos escolares, 

surgindo, pontualmente, em alguns manuais escolares. Um aspecto interessante que sobressai 

quando nos debruçamos sobre a temática da origem da vida é a possibilidade de nos 

confrontarmos com a natureza da Ciência, quer enquanto processo, quer enquanto produto. 

Por outro lado, permite, e necessita, de um trabalho transdisciplinar e de uma aprendizagem 

cooperativa, dado que tem de se apoiar em conhecimentos de domínios tão diversificados 

como a Biologia, a Física, a Química, a Geologia, a Paleontologia, a Microbiologia, a Genética, 

a História, a Astronomia, a Planetologia, as Ciências Sociais, e como actualmente começa a 

ser sugerido a Engenharia e a Informática. Julgamos ser um tema pertinente e com interesse 

para ser abordado e aprofundado com os alunos, pois permite uma adequada reflexão crítica 

acerca da natureza da ciência. Segundo Carrapiço & Rodrigues (2005), “ao terem oportunidade 

de compreender a Ciência, enquanto processo e enquanto produto, experimentando e 

compreendendo os vários passos do método científico, e tendo momentos de reflexão, 

questionamento e criatividade, o estudo da origem da vida pode desenvolver nos alunos o 

gosto e a curiosidade pela Ciência”.  
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2. AS TEORIAS DA ORIGEM DA VIDA E OS DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO DA 

ASTROBIOLOGIA 

 

 

2.1. As Teorias da Origem da Vida 

 

Ainda estamos longe de compreender como começou a vida na Terra, ou qual a probabilidade 

de existência de vida algures no Universo (Ehrenfreund, 2003). Apesar do muito trabalho que 

tem sido feito a nível mundial, são apontadas várias críticas às diferentes teorias avançadas. No 

entanto, não é por isso que o estudo da origem da vida enfrenta uma crise, pois assiste-se à 

proliferação de novas ideias acerca dos mecanismos e cenários, compatíveis com o que se 

pensa terem sido as condições da Terra pré-biótica (Fry, 2000). Ao debruçarmo-nos sobre as 

várias teorias explicativas da origem da vida, somos confrontados com algumas dificuldades, 

inerentes a esta problemática, nomeadamente o facto de nenhuma teoria/hipótese proposta 

reunir um consenso generalizado, e vários autores organizarem e articularem as teorias 

disponíveis de modos diferentes.  

 

Para uma análise das teorias existentes, optámos, com base em Fry (2000), Schopf (2002), 

Carrapiço (2001a) e McKay (1998 in Brack 1998), entre outros, por seguir, na nossa abordagem, 

a organização esquematizada no diagrama da página 93, salientando-se as contribuições mais 

importantes em cada uma das categorias consideradas. Adiciona-se, também, para quem 

pretender aprofundar algum aspecto das teorias propostas, uma listagem dos autores 

considerados mais relevantes.  

 

As teorias da origem da vida dividem-se entre aquelas que evocam o papel do acaso, o 

sobrenatural e o divino, e as que procuram desenvolver uma explicação naturalística da origem 

da vida (Fry, 2000). As últimas propõem mecanismos de evolução química das propriedades da 

vida, e assumem a presença, na Terra primitiva, de simples moléculas orgânicas em 

concentrações suficientes (Tervahattu et al., 2005). Quer umas, quer outras, têm profundas 

raízes históricas e filosóficas (Peretó, 2005).  

 

Entre as teorias que evocam o acaso, o sobrenatural e o divino incluem-se a teoria da 

Panspermia Dirigida, proposta por Francis Crick e Leslie Orgel, em 1981, e o Intelligent Design 

(ID), proposto, em finais da década de 70 (séc. XX), pelo astrofísico britânico Sir Fred Hoyle e 

seu colega Chandra Wickramasinghe (Fry, 2000; Schopf, 2002), considerado uma versão 

extrema da panspermia, a panspermia cósmica. Ambas as teorias assentam na noção da 

existência de vida extraterrestre, embora no primeiro caso esta seja explicada por eventos 

milagrosos, e no segundo por um Criador Supremo. Por considerarem que os processos naturais 

e o acaso, não explicavam a origem da vida, na Terra ou algures, Hoyle e Wickramasinghe 

rejeitaram-nos, apoiando-se em crenças religiosas. Deste modo, a vida originou-se no espaço 
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exterior por acção duma inteligência superior, sendo depois trazida por cometas para a Terra, 

onde chegou como fragmentos de material genético (vírus ou células). Igualmente, a poeira 

interestelar seria uma “nuvem de vida”, composta por bactérias, apoiaram-se na panspermia, 

propondo como solução uma criação inteligente (Fry, 2000).  

 

A ideia de haver uma possível fonte extraterrestre de vida para a Terra surge entre os finais do 

século XIX e princípios do século XX, quando vários cientistas ao considerarem a organização 

biológica demasiado complexa para resultar da abiogénese, sugeriram que o Universo e a vida 

eram eternos. Surgiu, assim, a teoria da Panspermia, segundo a qual a vida existiu sempre, 

algures no Universo, desde que as condições fossem “hospitaleiras”. A panspermia (“sementes 

em todo o lado” ou “vida ubíqua”) assume que a vida na forma de sementes ou esporos, viajou 

de modos variados através do espaço, chegando eventualmente à Terra (Fry, 2000; Carrapiço, 

2001a; Hiscox, 2001; Miller & Cleaves, 2007). 

 

A Panspermia tem várias versões e raízes históricas. Já o filósofo Grego Anaxágoras (500? – 

428 a.C.) considerava que a vida existia em todo o lado (Schopf, 2002). Entre os defensores da 

panspermia incluem-se os já citados Fred Hoyle, e Chandra Wickramasinghe (séc. XX), bem 

como o físico inglês Sir William Thomson (Lord Kelvin) e o físico-químico sueco e prémio Nobel, 

Svante August Arrhenius (1859–1927) (Fry, 2000). Arrhenius considerou que tal como a matéria 

orgânica pode ser transportada em meteoritos, através do Sistema Solar, os germes da vida 

poderiam ser transportados entre as estrelas pela pressão da radiação da luz das estrelas 

(Schopf, 2002).  

 

Contudo, a maioria dos biólogos não considerava estas ideias soluções sérias para a questão da 

origem da vida, não existindo qualquer similaridade entre a maioria das versões da teoria da 

panspermia avançadas no final do século XIX e inícios do século XX, e outras ideias mais 

recentes (Fry, 2000). Por outro lado, Francis Crick e Leslie Orgel sugeriram, em 1981, que seres 

inteligentes introduziram a vida na Terra, directamente ou por meios robóticos: “a vida na Terra 

originou-se a partir de microorganismos, que foram até ela enviados, numa nave espacial não 

tripulada, por uma civilização superior, algures no Universo (Fry, 2000). Segundo a autora, Crick 

considerava a origem da vida um evento extraordinário, um “acidente feliz”, que só a passagem 

de milhões de anos ajudou a criar, e o que os autores pretendiam realmente era chamar a 

atenção do público e dos cientistas, para as grandes dificuldades envolvidas na explicação da 

origem da vida. Todavia, os criacionistas aproveitaram esta noção de “quase milagre” de Crick 

para derrubarem a pesquisa científica da origem da vida (Fry, 2000).  

 

O ID está associado aos novos criacionistas, entre os quais constam alguns cientistas. O 

criacionismo tem raízes muito profundas. A crença na geração espontânea (Abiogénese) foi 

incluída na doutrina criacionista defendida pela Igreja Católica, e dominou a cultura ocidental 

durante séculos. Abiogénese significa a geração espontânea e contínua de vida, a partir de 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 

 9 

 

matéria inorgânica. Heterogénese também significa a geração de vida a partir de matéria 

inanimada, mas orgânica. Ambos os termos estavam incluídos na doutrina da geração 

espontânea (Fry, 2000), explicada pela acção de um poder divino, ou por uma acção divina, 

mágica ou sobrenatural, que manipularia matéria inerte e forças vitais (Schopf, 2002; Fry, 2000).  

 

A crença na geração espontânea estendeu-se desde a Antiguidade até quase à actualidade 

(Carrapiço, 2001a; Fry, 2000), sendo já considerada pelos filósofos gregos (Brack, 2007 in 

Horneck & Rettberg, 2007). As suas bases foram lançadas por Aristóteles (384–322 a.C.) 

(Carrapiço, 2001a), que juntou diferentes contribuições numa teoria, que persistiu durante a 

Idade Média e o Renascimento (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Schopf, 2002).  

 

A Igreja Católica defendia que seria o “sopro de Deus” a imbuir a matéria inanimada de vida, e a 

geração espontânea e o mundo devia-se a uma intervenção divina, directa ou indirecta. No 

século XVII, a Igreja Católica apoiava a geração espontânea, de acordo com as ideias de 

Aristóteles, integrando-a no criacionismo, e no século XIX, o Génesis passou a ser interpretado 

como uma série de milagres divinos, ficando a natureza totalmente sujeita à intervenção directa 

de Deus, que fomentava novos começos de cada espécie (Fry, 2000). A tradição bíblica é tão 

poderosa, que o criacionismo, nas suas diversas formas, continua na era moderna (Schopf, 

2002).  

 

Os novos criacionistas socorrem-se do ID para derrubar qualquer explicação naturalística da 

vida: o Génesis não é um livro histórico e científico, a Terra tem biliões de anos de idade e que 

formas mais simples evoluíram gradualmente para formas mais complexas, só que todo este 

processo foi iniciado e controlado por um criador natural/sobrenatural (Deus), guiado por um 

propósito. Criticam o darwinismo, desconhecendo os mecanismos propostos pelos biólogos 

evolutivos, não testam quaisquer hipóteses empíricas, e consideram que o projecto SETI (a 

procura de inteligência extraterrestre com base na radioastronomia) assume a existência de uma 

fonte de inteligência extraterrestre (Fry, 2000). Contudo, actualmente nenhum cientista acredita 

na eternidade da vida no Universo (Fry, 2000), e muitos consideram que a panspermia não 

resolve o problema da origem da vida, pois ao deslocarem-na para um local algures no Universo, 

fica fora do alcance duma séria investigação científica (Jones, 2004; Schopf, 2002; Davies, 

2005). Todavia, Davies (2005), considera que a panspermia se pode articular com a noção de 

géneses múltiplas da vida, sugerindo um universo povoado de vida, mesmo que a origem da 

vida fosse um evento único, ou seja, a vida pode ter tido uma origem única, e depois ter-se 

espalhado para outros locais, colonizando-os de novo.  

 

Assim, uma alternativa interessante à Panspermia seria a Transpermia, proposta por Lord Kelvin, 

em 1871, e segundo a qual: o impacto de cometas e asteróides em planetas rochosos desloca 

grandes massas de material, e uma fracção substancial dos materiais rochosos ejectados, 

deslocar-se-ia para órbita em torno do Sol, ou da estrela parental, sem sofrer aquecimento letal 
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por colisão. Microorganismos seriam transportados entre planetas, protegidos no interior de 

rochas, atingir outros planetas e colonizá-los.  

 

A Transpermia seria um eficiente mecanismo de transporte da vida entre Marte e Terra, e 

sugere-se que Marte e Terra se contaminaram mútua e repetidamente, durante a história do 

Sistema Solar. Deste modo, a vida pode ter começado em Marte há aproximadamente 4400 

milhões de anos, espalhando-se depois para a Terra. Contudo, como a probabilidade de 

contaminação por rochas diminui muito com a distância, a Transpermia seria um mecanismo de 

propagação viável entre planetas vizinhos, mas ineficiente entre sistemas estelares, mas 

(Davies, 2005). 

 

A partir do século XIX, generalizou-se a noção duma origem natural da vida. A procura dessa 

explicação naturalística levou ao desenvolvimento de um grupo de teorias, que contribuiu para a 

construção de todo um campo de conhecimento (Fry, 2000; Bada & Lazcano, 2003). Muitas das 

teorias das origens da vida desenvolvidas até aos finais do século XIX e inícios do século XX, 

foram posteriormente retomadas, reformuladas e desenvolvidas. 

 

Subjacente a esta mudança esteve uma controvérsia, iniciada no século XVII, entre defensores e 

opositores da geração espontânea, e que só seria finalmente resolvida com Pasteur, no século 

XIX (Fry, 2000; Carrapiço, 2001a; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Em 1668, 

Francesco Redi (1626-1697), um médico toscano, e o flamengo Jan Baptista Van Helmont 

(1577-1644), médico e químico, iniciaram a disputa (Carrapiço 2001a; Rosnay, 1977; Brack, 

2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

 
      Figura 2.1- Francesco Redi (1626-1697) 

 

http://w
w

w
.daviddarling.info/encyclopedia/R

/R
edi.htm

l 
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Figura 2.2 - Redi introduz em recipientes substâncias orgânicas em decomposição. O 

recipiente 1 é coberto com gaze enquanto que o recipiente 2 se mantém aberto. Redi verifica 

que as larvas aparecem rapidamente em 2. Pelo contrário, a carne colocada no recipiente 1 

mantém-se livre de larvas. Pode observar-se que as moscas põem os ovos sobre a gaze 

(Rosnay 1977, página 10). 

 

Enquanto que Redi demonstrava experimentalmente que ao cobrir carne putrefacta com um 

tecido não surgiam, nesta, larvas de mosca (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), Van 

Helmont fornecia uma receita para a geração de ratos ao fim de vinte e um dias (Fry, 2000; 

Schopf, 2002; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Estava lançada a disputa que se iria 

prolongar por dois séculos. No século XVIII, dois abades, o inglês, John Turberville Needham 

(1713-1781), e o italiano Lazzaro Spallanzani (1729-1799) (Rodrigues, 2005), também se 

envolveram numa disputa relativa à geração espontânea. O primeiro, defensor da epigénese, 

queria demonstrar experimentalmente a validade da geração espontânea, enquanto que o 

segundo, defensor das teorias da preformação e da preexistência, queria negar 

experimentalmente a mesma, incluindo a de microorganismos (Fry, 2000). Spallanzani, tal como 

Redi, não conseguiu desacreditar a geração espontânea (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 

2007). 

 

 
Figura 2.3 - Lazzaro Spallanzani (1729-1799) 

http://w
w

w
.daviddarling.info/encyclo

pedia/S
/S

pallanzani.htm
l 
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Foi Frieddrich Wohler, quem, ao sintetizar laboratorialmente a ureia, em 1828, provocou a 

primeira grande fractura na doutrina da geração espontânea, a que se seguiu a síntese química 

do ácido acético, em 1845, por Hermann Kolbe (Carrapiço, 2001a).  

 

    
 

Figura 2.4 - Friedrich Wöhler (1800-1882)  Figura 2.5 - Félix Pouchet (1800-1872) 

 

A disputa atingiu a sua apoteose quando, em 1860, o naturalista francês Félix-Archimède 

Pouchet (1800-1872) publicou o seu tratado em defesa da teoria da geração espontânea 

(Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). No seu tratado, Pouchet incluía numerosos relatos 

de experiências, todas favoráveis à geração espontânea (Rosnay, 1977). Deste modo, 

perdurava, no século XIX, a noção de que a vida era matéria mágica, e que para se gerar vida 

bastava misturar-se os ingredientes certos, nas proporções certas, e pela ordem certa (Davies, 

2001).  

 
 

Figura 2.6 - Folha de rosto do Tratado de 

Pouchet. Pouchet, F.A. (1859). Hetérogenie ou 

Traité de la Géneration Spontanée, Basé sur des 

Nouvelles Experiences. Baliere, Paris. 

http://w
w

w
.daviddarling.info/encyclo

pedia/W
/W

ohler.htm
l 

http://w
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Contudo, em Junho de 1864, Pasteur desacreditou a geração espontânea definitivamente, ao 

conceber uma rigorosa experiência montada para, através da esterilização, demonstrar que 

toda a vida provém de vida preexistente (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Fry, 2000). 

Ou seja, as experiências de Pasteur apoiaram a ideia da biogénese (“a vida só surge de vida 

preexistente”). John Tyndall (1820-1893) também deu o seu contributo, pois muitas das suas 

experiências demonstraram que algumas bactérias eram resistentes ao calor, e que, depois de 

algum tempo, poderiam voltar a se reproduzir. Explicava-se, assim, algumas das observações 

que pareciam apoiar a geração espontânea (Zaia, 2003).  

 

    
 

Figura 2.7 - John Tyndall (1820-1893)   Figura 2.8 - Louis Pasteur (1822-1895) 

 

 
 
Figura 2.9 - Balões de colo de cisne utilizados por Pasteur no estudo das 

gerações “espontâneas”. Contêm os líquidos originais (Museu Pasteur, Paris) 

(Rosnay 1977, página 14). 

 

As experiências de Pasteur ao apoiarem a biogénese, lançaram a noção de que a vida tem uma 

origem, e uma história, que tem de ser compreendida e explicada cientificamente” (Brack, 2007 

in Horneck & Rettberg, 2007). A este marco juntou-se a apresentação da teoria da evolução por 

selecção natural, de Charles Darwin, em 1859. A teoria de Darwin explicava a origem das 

espécies por mecanismos naturais, sem recurso a qualquer poder sobrenatural: todos os 

organismos actuais seriam o resultado de uma longa evolução biológica, a partir dum 

http://w
w

w
.daviddarling.info/encyclope
dia/T

/T
yndall.htm
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organismo primitivo muito simples (Fry, 2000). Deste modo, a abiogénese era necessária a uma 

concepção evolutiva, que considerasse a matéria inanimada e a vida um continuum histórico, 

sendo necessário explicar o aparecimento do ser inicial (Fry, 2000).  

 

 

 

 

Figura 2.10 - Um líquido nutritivo (água de levedura, suco de beterraba) é introduzido num 

balão de colo de cisne (1). O colo do balão é estirado ao calor de forma a formar um tubo fino 

e recurvado (colo de cisne) (2). O líquido é levado até à ebulição: esta operação mata todos 

os microrganismos presentes (3). As poeiras com os microrganismos são retidas pelas 

gotículas de água, na extremidade do tubo. O balão mantém-se estéril durante muito tempo 

(4). Se se quebra o colo de cisne o meio nutritivo é rapidamente invadido por microrganismos 

(5) (Rosnay, 1977, página 16). 

 

Em Fevereiro de 1871, Charles Darwin, fez, pela primeira vez, uma abordagem a uma 

explicação naturalística da origem da vida, apoiando-se na noção de uma evolução química 

(Fry, 2000; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Em 1871, numa carta para Joseph Dalton 

Hooker, Darwin sumariou as suas raramente expressas ideias acerca da emergência da vida, 

bem como as suas visões acerca da natureza dos processos biológicos básicos (Miller & 

Cleaves, 2005). Darwin considerou que vários processos físico-químicos terão produzido uma 

forma de vida primordial, na Terra primitiva: …”num pequeno lago quente com amónia e sais 

fosfóricos, considerou que em tal lugar, sob a influência da luz, calor, electricidade,..., ter-se-á 

formado um composto proteico, que viria a sofrer outras mudanças complexas. Por outro lado, a 

origem da vida só teria hipóteses numa Terra primitiva e estéril, caso contrário os primitivos 

sistemas seriam logo devorados ou absorvidos por alguma criatura viva (Fry, 2000; Awramik, 

1997).  
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Figura 2.11 - Charles Robert Darwin (1809-1882) Figura 2.12 - Constantin Merezhkowsky (1855-1921) 

 

 

No seu seguimento, vários cientistas, no final do século XIX, princípio do século XX, 

defenderam uma origem natural da vida, numa primitiva Terra estéril. Constantin Sergeevich 

Merezhkowsky, fundador, em 1909, da Teoria da Simbiogénese (Sapp et al., 2002), também 

defendeu uma explicação naturalística para a origem da vida.  

 

Merezhkowsky defendeu uma origem da vida polifilética e hipertermófilica, em ambientes 

extremos, anaeróbios, quinze anos antes da teoria de Oparin. Realçou a importância dos 

organismos extremófilos e dos ambientes extremos nos estádios primordiais da vida na Terra, 

fornecendo um contexto geoquímico para a evolução inicial da vida na Terra (Sapp et al., 2002).  

 

A filogenia dos líquenes forneceu a Merezhkowsky um modelo para a filogenia de todas as 

plantas. Considerou que cada linha filogenética dos líquenes teria tido uma origem 

completamente independente das outras, e cada uma ter-se-ia originado a partir da combinação 

de diferentes fungos com diferentes algas e cianofícieas. Considerou, também, apoiando-se nas 

ideias desenvolvidas por Ernst Haeckel (1866), que o Reino Animal seria também o resultado 

de uma simbiose primitiva, de diferentes Monera (citoplasma) com diferentes bactérias (núcleo). 

Em 1905 propôs uma doutrina sobre a origem dos organismos: os núcleos das células animais 

e vegetais representavam uma colónia de bactérias vivendo em simbiose com outro organismo 

constituído de protoplasma simples (Sapp et al., 2002).  

 

Merezhkowsky reconstruiu as condições para a origem das células vegetais e animais a partir 

de dois tipos de plasma, Micoplasma e Amoeboplasma, que difeririam na sua natureza, teriam 

tido origens distintas, em diferentes épocas da história da Terra. Dividiu a história da Terra em 

quatro épocas, e os micoplasmas teriam sido o primeiro tipo de protoplasma a surgir na terceira 

época, quando a crosta da Terra já teria arrefecido o suficiente para ocorrer a condensação da 

água, mas a temperatura da água estava ainda perto do ponto de ebulição. As águas da Terra 

seriam desprovidas de oxigénio, mas saturadas com todo o tipo de substâncias minerais. O 
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segundo tipo de protoplasma, os amoeboplasmas surgiram a durante a quarta época da Terra, 

quando as águas arrefeceram abaixo dos 50º C, e continham oxigénio dissolvido, mas poucas 

substâncias minerais. A natureza diferente e a constituição difernte destes dois tipos de 

protoplasma reflectiam as diferentes condições so as quais tinham emergido. As formas de vida 

mais primordiais, os ‘Biococci’ eram partículas diminutas ultramicroscópicas de micoplasma, 

sem organização capazes de viver a temperaturas perto do ponto de ebulição e na ausência de 

oxigénio. Conseguiam produzir proteínas e hidratos de carbono a partir de materiais inorgânicos 

e eram muito resistentes a sais minerais forts e ácidos. As bactérias surgiram a partir dos 

Biococci e durante muito tempo foram as únicas formas de vida da Terra. Posteriormente, 

quando a temperatura diminuiu, abaixo dos 50º C, e o ambiente continha abundante alimento 

orgânico (bactérias) os amoeboplasmas emergiram em pequenas massas como Monera 

anucleados. Rastejavam nos fundos oceânicos devorando bactérias. O passo seguinte na 

evolução ocorreu quando, em alguns casos, as bactérias ingeridas pelos Monera resistiam à 

digestão e mantinham uma existência simbiótica no amoeboplasma. Posteriormente, as 

bactérias concentraram-se num só local, no interior do amoeboplasma, e rodeados por uma 

membrana originaram o núcleo. As bactérias livres continuaram a evoluir e originaram os 

cianófitos e o grupo dos fungos. A célula vegetal surgiu por uma dupla simbiose: alguns 

cianófitos estabeleceram-se como simbiontes em células nucleadas, constituindo cromatóforos 

ou corpúsculos clorofilinos. Os organismos amoeboides ou flagelados que não estabeleceram 

essa simbiose, evoluíram para animais, iniciando a evolução do Reino Animal. Classificou todos 

os organismos em três grupos ou reinos: o Micoidea (bactérias, cianófitos e fungos), e no qual 

não tinha ocorrido qualquer simbiose; o Animal, onde tinha ocorrido uma simbiose entre os 

micoplasmas (cromatina) e os amoeboplasma (citoplasma), e o Vegetal, no qual células 

nucleadas estabeleceram uma segunda simbiose com cianófitos (Sapp et al., 2002). 

 

As suas ideias têm muitos aspectos comuns com algumas teorias da origem da vida, 

actualmente em discussão: uma origem hipertermofílica de organismos do tipo das bactérias 

quimiossintéticas, por simbiose, em ambientes extremos anaeróbios, nos fundos dos mares, 

lembrando muitas das hipóteses associadas às fontes hidrotermais submarinas. De acordo com 

Sapp et al., (2002), defendeu ainda uma origem dos cloroplastos a partir de simbiontes e a 

evolução da motilidade dos protistas também por simbiose, e considerou a planta como um 

complexo simbiótico. 

 

Na segunda década do século XX, o conceito de evolução entrou definitivamente nos estudos 

da origem da vida, com os trabalhos de Aleksandr Ivanovich Oparin e John B. S. Haldane, 

impulsionando definitivamente esta área de pesquisa. Outro grande motor deste 

desenvolvimento foi o estabelecimento das condições prevalecentes na Terra primitiva 

(Carrapiço, 2001a; Miller et al., 1997; Zaia, 2003). As teorias da origem da vida mais recentes 

propõem: a formação abiótica dos blocos construtores da vida (aminoácidos, lípidos, açúcares e 

ácidos nucleícos), quais os mecanismos de síntese abiótica dos polímeros essenciais à vida 
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(proteínas e ácidos nucleícos), e respectivos mecanismos funcionais, no contexto da Terra 

primitiva.  

 

As teorias das origens da vida podem dividir-se, ao nível mais fundamental, entre aquelas que 

defendem que a vida surgiu na Terra primitiva (origens terrestres ou modelos endógenos: 

consideram uma origem terrestre para os blocos construtores da vida), e aquelas que invocam 

uma origem extraterrestre (a moderna panspermia), e que sugere que os planetas não estão 

isolados biologicamente (McKay, 1998 in Brack, 1998; Davies, 2001) 

 

A constatação de um Universo rico em blocos construtores da vida deu origem aos modelos 

exógenos de formação dos blocos construtores da vida, considerando a participação de 

moléculas extraterrestres nos processos de evolução química pré-biótica conducentes à vida 

(Ehrenfreund, 2003). Muitos acreditam que a origem exógena de materiais orgânicos, vindos do 

espaço exterior, em meteoritos e cometas, para a Terra primitiva, foi a fonte exclusiva de 

compostos orgânicos da terra, e um factor dominante na emergência da vida, e outros vêem-na 

como uma adição importante à síntese de material orgânico na Terra primitiva (Fry, 2000). A 

tendência actual inclina-se para as teorias que evocam uma origem terrestre, mas com a 

participação de compostos orgânicos extraterrestres.  

 

Todas as teorias naturalísticas supõem uma extensa fase de evolução química pré-biótica, que 

através de sucessivos refinamentos evolutivos levou à vida tal como a conhecemos (Davies, 

2001). As teorias que postulam uma origem da vida terrestre, dividem-se entre uma abordagem 

metabólica e uma abordagem genética, dicotomia estabelecida por um jovem bioquímico russo, 

Aleksandr Ivanovich Oparin, em 1924, e, pelo bioquímico e geneticista inglês J.B.S. Haldane, 

em 1929, independentemente, e que lançou as bases da hipótese heterotrófica da origem da 

vida. Esta hipótese estabeleceu as bases científicas para a compreensão de uma origem 

natural da vida, possibilitando a realização de estudos experimentais (Fry, 2000). Por outro 

lado, iniciou também um dos maiores impedimentos à compreensão da origem da vida (Fry, 

2000; Zaia, 2003; Carrapiço, 2001a; Hiscox, 2001): “quem surgiu primeiro: as proteínas ou os 

ácidos nucleícos?”, o vulgarmente designado problema do ‘ovo-galinha’ (inglês: “chicken and 

egg problem”). Esta dicotomia traduz-se numa divisão dos princípios que vão orientar a 

abordagem ao estudo da origem da vida (Fry, 2000).  

 

Na segunda década do século XX, conceitos próximos aos de Darwin viriam a ser 

desenvolvidos e publicados por Aleksandr Ivanovich Oparin e John B. S. Haldane (segunda 

déc. séc. XX) que sugeriram uma evolução química em condições diversas das existentes na 

actualidade (Carrapiço, 2001a; Awramik, 1997). Esta foi a primeira moderna teoria da origem da 

vida (Hiscox, 2001).  
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Figura 2.13 - A. I. Oparin (1894-1980). Aleksandr 

Oparin (esq.) and Cyril Ponnamperuma (dir), 1964. 

Journal of the History of Biology 37: 131–180, 2004. 

Figura 2.14 - John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964) 

 

 

A hipótese heterotrófica da origem da vida, considerava uma Terra estéril, com uma primitiva 

atmosfera redutora e anóxica, e variadas fontes de energia (descargas eléctricas), que 

actuaram nos constituintes da atmosfera, gerando e acumulando compostos orgânicos no 

“caldo ou sopa primitiva” (termo proposto por Haldane), dos oceanos primitivos, onde ocorreu a 

evolução química que levou ao surgimento da vida (Davies, 2001; Schopf, 2002; Zaia, 2003; 

Bada & Lazcano, 2003; Fry, 2000; Carrapiço, 2001a). Para Bada & Lazcano (2003) a proposta 

mais desenvolvida foi a de Oparin.  

 

Oparin e Haldane consideraram no desenvolvimento da sua hipótese heterotrófica de origem da 

vida (origem orgânica, fonte de energia orgânica, Fry 2000), uma evolução química pré-biótica, 

desenvolvendo uma, denominada de hipótese de Oparin-Haldane, ou teoria da “sopa/caldo 

primitivo” (Carrapiço, 2001a; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Awramik, 1997). Oparin 

fez uma abordagem metabólica, caracterizou a vida através de sistemas enzimáticos 

complexos, considerou o sistema vivo ‘um “todo” metabólico complexo’. Haldane defendeu uma 

abordagem genética, “os primeiros sistemas vivos ou “meio-vivos”seriam moléculas orgânicas 

capazes de reprodução, um passo intermédio na via para o primeiro organismo. Considerou, 

ainda, os vírus o “elo filogenético perdido” entre a matéria inanimada e a vida (Fry, 2000).  

 

A abordagem metabólica considera a primeira entidade um ciclo metabólico autocatalítico, de 

moléculas do tipo das proteínas, e separado do seu ambiente por uma membrana. Esta 

protocélula vai constituir um estádio na transição da não vida para vida. A abordagem genética 

considera como primeiro sistema vivo uma molécula auto-replicadora, onde a reprodução seria 

uma auto-replicação molecular (Fry, 2000).  
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Em 1936, Oparin considera a origem da vida uma manifestação das leis da natureza, integra a 

origem da vida na evolução geral da matéria, e caracterizou a vida em termos físico-químicos. 

Defende que alguma forma de auto-organização teria originado uma célula auto-replicadora 

(Awramik, 1997; Fry, 2000). Em 1938, estabeleceu a seguinte sequência de eventos na origem 

da vida: células_proteínas_genética (Hiscox, 2001).  

 

Oparin desenvolveu a ideia da evolução química com base no trabalho do químico russo Dimitry 

Mendeleev (1834–1907), sobre a geração de petróleo na crosta terrestre, e na teoria da 

evolução de Charles Darwin (Schopf, 2002). A proposta duma primitiva atmosfera redutora foi 

influenciada pelos conhecimentos da altura acerca das abundâncias solares atómicas e das 

atmosferas planetárias, e pela ideia uma Terra primitiva anóxica (Miller et al., 1997; Zaia, 2003). 

Oparin também pisou terreno firme, quanto à ideia duma origem abiótica para os compostos 

orgânicos, pois no século anterior tinha sido conseguida a síntese química de moléculas 

orgânicas simples a partir de compostos inorgânicos, embora os cientistas envolvidos não 

estivessem interessados no problema da origem da vida (Bada & Lazcano, 2003).  

 

Oparin considerou os primeiros sistemas vivos uma forma de coacervados coloidais (Miller et 

al., 1997; Zaia 2003). Os coacervados acumulariam selectivamente compostos orgânicos 

simples a partir do ambiente, gerando reacções químicas acopladas, de complexidade 

crescente. Criou-se uma separação de fase que possibilitou uma competição primitiva entre 

gotas protobiontes, pré-vivas, bem como um tipo de selecção natural. Dessa competição, terá 

surgido uma célula ancestral, capaz de sofrer evolução darwiniana, marcando o início da 

verdadeira evolução biológica (Schopf, 2002).  

 

 

Figura 2.15 - Coacervados resultantes da interacção entre gelatina e goma-arábica. 

 

O livro de Oparin fez grandes contribuições para o estudo da origem da vida: estabeleceu uma 

primitiva atmosfera terrestre redutora para a síntese pré-biótica de compostos orgânicos, propôs 

uma “sopa”/caldo de compostos orgânicos disponíveis para os primeiros organismos, 

considerou-os heterotróficos, e a fermentação anaeróbia primordial. Estabeleceu, ainda, a 

transição da heterotrofia para a autotrofia (Miller et al., 1997; Zaia, 2003).  
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Por seu lado, Haldane considerou que a atmosfera primitiva era constituída por uma mistura de 

vapor de água, dióxido de carbono e amónia, e pouco ou nenhum oxigénio, juntamente com a 

radiação ultravioleta, altamente energética. Esta facilitaria as sínteses pré-bióticas, e obter-se-

iam variadas substâncias orgânicas, como açúcares e aminoácidos, seguindo-se as 

substâncias mais complexas, que se teriam acumulado nos oceanos primitivos, originando uma 

quente e diluída “sopa ou caldo primitivo (Awramik, 1997; Fry, 2000; Hiscox, 2001; Brack, 2007 

in Horneck & Rettberg, 2007). Deste modo, os oceanos primitivos constituíram um “vasto 

laboratório químico”, produzindo todos os materiais necessários para a primitiva reprodução de 

“entidades” vivas ou “meio-vivas”. Subsequentemente, um tipo de filme oleoso aprisionou as 

moléculas reprodutoras, originando primeira célula” (Fry, 2000). Igualmente, em lagos interiores 

e lagoas de evaporação rápida expostos a fontes de energia, ocorreriam muitas modificações e 

interacções químicas no material original gerado na atmosfera (Hiscox, 2001).  

 

A hipótese de Haldane baseou-se no trabalho de Baly que observou que, sob a influência de 

luz, pequenas quantidades de compostos contendo açúcares e azoto eram gerados a partir de 

vapor de água (H2O), dióxido de carbono (CO2) e amoníaco (NH3) (Hiscox, 2001). Mas, ao 

contrário de Oparin, Haldane propôs uma atmosfera primitiva de CO2 e NH3, o que não seria 

eficiente na produção de compostos orgânicos (Miller et al., 1997). Oparin e Haldane, 

independentemente, propuseram esquemas teóricos similares para a origem da vida na Terra. 

O termo ‘Teoria de Oparin-Haldane’ é usado relativamente às suas visões. As principais 

similaridades e diferenças entre as sugestões de Oparin e Haldane e Merezkhowsky estão 

sumarizadas na tabela seguinte: 

 

Tabela 2.1: Similaridades e diferenças entre as sugestões de Oparin, Haldane e 

Merezkhowsky. 

(Adaptado de http://www.daviddarling.info/encyclopedia/O/OparinHaldane.html e Sapp et al., 

2002) 

 

 Oparin Haldane Merezkhowsky 

Atmosfera primitiva 
Redutora, composta de 

metano, ammonia, hidrogénio 
e vapor de água 

Redutora, composta de dióxido 
de carbono, amónia e vapor de 

água 

Com Vapor de água e sem 
oxigénio 

Fonte de carbono 
para a vida Metano Dióxido de carbono Quimiossíntese 

Local para a 
evolução pré-

biótica 
Atmosfera, depois oceanos Atmosfera, depois oceanos 

Oceanos quentes, 
inicialmente desprovidos de 
oxigénio, abundantes sais 

minerais e ácidos, e 
temperaturas elevadas 

Mecanismo 

Surgimento espontâneo de 
Coacervados, seguindo-se a 

evolução para um estádio tipo 
célula. 

Síntese de moléculas orgânicas 
cada vez mais complexas, na 
presença de luz ultravioleta. 

Surgimento espontâneo de 
dois tipos de plasma, a 
partir de substâncias do 

meio, e estabelecimento de 
simbioses. 
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A hipótese de Oparin-Haldane abre a possibilidade da existência de vida noutros planetas, um 

tema que tem sido abordado através dos tempos por proeminentes cientistas Outra questão 

menos evidente, na hipótese de Oparin-Haldane, é a possibilidade de termos o Universo cheio 

de formas de vida (isto se nenhuma das etapas de todo o processo de criação do ser vivo for 

extremamente rara de acontecer) (Zaia, 2003). Esta noção permite considerar-se a evolução 

como uma lei mais geral no Universo.  

 

O que mais afastou Oparin de autores anteriores foi o detalhe com que descreveu a sequência 

de acontecimentos, criando a possibilidade da pesquisa experimental. Em retrospectiva, é difícil 

que Oparin pudesse ter feito melhor em 1936 (Miller et al., 1997). Talvez o maior feito de Oparin 

tenha sido a ruptura conceptual que transformou o estudo da origem da vida de um problema 

meramente especulativo, num programa de pesquisa operacional (Miller et al., 1997; Zaia, 

2003). Deste modo, a hipótese de Oparin-Haldane promoveu o estabelecimento da química pré-

biótica experimental, no início da década de 50, século XX. Esta tinha como objectivo recriar em 

laboratório as sínteses abióticas postuladas (Hiscox, 2001). A sua influência prolongou-se no 

tempo, e guiou, também, as várias experiências das décadas de 50 e 60, século XX (Bada & 

Lazcano, 2003).  

 

Maioritariamente tentou-se sintetizar os blocos básicos construtores da vida a partir de simples 

misturas químicas (Davies, 2001; Bada & Lazcano, 2003). As primeiras experiências a apoiar as 

ideias de Oparin vieram do laboratório do prémio Nobel Harold C. Urey, que defendia uma 

primitiva atmosfera terrestre redutora (Miller et al., 1997; Orgel, 1998). Em 1953, Stanley Miller, 

aluno graduado de Urey, usando uma mistura de gases reduzidos (simulando as condições da 

Terra primitiva) mostrou como compostos de importância bioquímica podiam ser produzidos em 

quantidades elevadas (Fry, 2000; Bada & Lazcano, 2003). Miller elevou as pesquisas da origem 

da vida para um novo nível (Johnson, 2004), ao iniciar o campo da química pré-biótica 

experimental (Orgel, 1998; Fry, 2000; Davies, 2001; Carrapiço 2001a; Carrapiço et al., 2007; 

Schopf, 2002; Zaia, 2003; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Robinson, 2005).  

  
Figura 2.16 - Stanley Miller no seu laboratório, na 

Universidade de Chicago (Fev. 1970). Journal of the 

History of Biology 37: 131–180, 2004. 

Figura 2.17 - Harold Clayton Urey (1893-1981) 
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Um dispositivo experimental tentava duplicar a atmosfera da Terra primitiva, fazendo circular 

metano (CH4), NH3, H2O e hidrogénio (H2), através de uma descarga eléctrica. Resultou uma 

mistura, que, por cromatografia de papel, foi testada para aminoácidos. Foram identificados 

como principais aminoácidos glicina, α-alanina, e β-alanina. A identificação do ácido aspártico e 

do ácido α-amino-n-butírico foi menos certa porque as manchas eram bastante fracas. Sem 

duvida que outros aminoácidos estavam presentes, embora em quantidades menores (Miller, 

1953).  

 

Nas suas experiências Miller obteve aminoácidos de ocorrência natural, glicina, alanina (α- e β-

), ácido aspártico e ácido glutâmico (Davies, 2001; Zaia, 2003), hidrogénio, cianeto e aldeídos, e 

o aminoácido produzido em maior quantidade foi a glicina (Awramik, 1997). Para além dos 

aminoácidos produzidos serem de interesse biológico, formaram-se também aminoácidos não 

biológicos, demonstrando a relevância cósmica pré-biológica das experiências (Schopf, 2002). 

Miller e seus colegas realizaram outras sínteses de aminoácidos sob descargas eléctricas, e 

mostraram que a via sintética principal dos aminoácidos é a Reacção de Strecker, a partir de 

aldeídos, cianeto de hidrogénio (HCN) e amónia (Orgel, 1998).  

Eléctrodos de tungsténio

Recipiente de 
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Recipiente de 
500-cc
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Miller ao demonstrar que ambientes redutores são facilitadores da síntese de compostos 

orgânicos a partir de uma mistura simples de gases, não só comprova, experimentalmente, que 

compostos orgânicos podem ser obtidos na ausência de seres vivos (Fry, 2000; Davies, 2001; 

Awramik, 1997; Zaia, 2003), como atestou a relevância da Hipótese de Oparin-Haldane (Orgel, 

1998; Carrapiço, 2001a; Davies, 2001; Zaia, 2003; Bada & Lazcano, 2003; Tervahattu et al., 

Figura 2.18 A - Dispositivo experimental 
utilizado por Stanley Miller (1953). 

Figura 2.18 B - Aparelho utilizado por Miller para a 

síntese de aminoácidos: A – frasco, de 500 cm3, 

com água aquecida a 80º C; B – tubo em U para 

evitar a circulação dos gases na direcção oposta; C 

– condensador; D – eléctrodos; E – balão de 5 L 

onde foram adicionados os gases (metano, amónia 

e hidrogénio); F – torneira ligada ao sistema de 

vácuo para fazer os gases circularem; G – torneira 

para retirada de amostras (Adaptado de Zaia, 

2003, página 262).  
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2005; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Por outro lado, os resultados de Miller também 

conseguiram capturar o interesse do público (Bada & Lazcano, 2003).  

 

Mais recentemente, considerou-se que Oparin, Haldane, Urey e Miller tiveram um papel 

fundamental no estabelecimento da astrobiologia como ciência, confirmando a possibilidade de 

formação de compostos orgânicos na ausência de seres vivos (Carrapiço, 2001a; Schopf, 2002; 

Johnson, 2004), e levaram a que as fontes hidrotermais submarinas fossem também sugeridas 

como potenciais locais de sínteses pré-bióticas de compostos orgânicos, dadas as condições 

de elevadas temperaturas e pressões, e ambiente redutor que proporcionam (Tervahattu et al., 

2005).  

 

Nas décadas de 50 e 60, século XX, o bioquímico americano Sidney W. Fox (1912-1998), na 

linha de Oparin, propôs um modelo para a origem da vida. Fox considerou que a evolução 

química pré-biótica não resultava do acaso, mas sim duma evolução química, e a polimerização 

ordenada dos aminoácidos evidenciava auto-organização (Fry, 2000). 

 

 

 

 

Figura 2.19 - Sidney W. Fox, Tallahassee, Florida, Circa 

1958. Journal of the History of Biology 37: 131–180, 2004 

Figura 2.20 - Microsfera 

 

 

 
Figura 2.21 - Colocou uma mistura seca de dezoito aminoácidos diferentes sobre uma porção de lava, introduzindo 

num forno aquecido durante várias horas à temperatura de 170ºC. Os aminoácidos ligaram-se uns aos outros 

formando proteinóides (proteínas não biológicas), cada um dos quais constituído por várias centenas de moléculas 

ligadas. Segundo Fox, a análise dos proteinóides evidencia uma certa ordem na repartição dos aminoácidos, 

resultante de determinantes físico-químicos. Alguns possuíam uma fraca actividade catalítica (Rosnay, 1977, página 

146).  
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Com temperaturas elevadas, simulando o efeito de lavas quentes ou cinzas vulcânicas, os 

aminoácidos condensavam-se em polímeros tipo proteínas, os proteinóides, em soluções 

concentradas. Estes seriam constituídos por centenas de aminoácidos, e outras unidades, 

podendo as ligações entre os monómeros ser diferentes da ligação peptídica. Os proteinóides, 

lentamente arrefecidos, a dada salinidade e acidez, formavam espontaneamente estruturas 

esféricas, tipo célula, as microsferas, semelhantes aos coavervados de Oparin. Essas 

microsferas apresentariam metabolismo e evolução. Os proteinóides teriam uma capacidade 

enzimática fraca, mas organizada, e catalisariam diferentes reacções. Deste modo, as 

microsferas podiam absorver mais proteinóides, crescer e dividir-se, formando uma nova 

geração. Seria a actividade enzimática dos proteinóides que levaria, posteriormente, ao 

aparecimento dos ácidos nucleícos (Fry, 2000). 

 

Foram feitas várias críticas ao modelo de Fox. Os defensores da abordagem genética 

consideram que os modelos de Oparin e de Fox apresentam uma hereditariedade muito 

limitada, ou seja, tem de haver uma replicação que produza mutantes para que a selecção 

natural possa actuar. Por outro lado, a semelhança morfológica entre microsferas e células é 

apenas externa: as microsferas não crescem por processos biológicos (absorção de materiais 

externos), pelo que, tal como os coacervados, não poderiam ter funcionado como “protocélulas” 

primitivas. Também, as microsferas só surgem quando existe uma maior concentração de 

proteinóides, sendo difícil a prevalecência de tais concentrações de polímeros, na Terra 

primitiva (Fry, 2000).  

 

Após a experiência de Miller, o objectivo principal química pré-biótica tornou-se as sínteses 

abióticas biologicamente pertinentes, com base em misturas gasosas redutoras (Orgel, 1998). 

Em 1960, J. Oró e A. Kimble sintetizaram adenina a partir de ácido cianídrico e amoníaco. Em 

1963, Cyril Ponnamperuma, da divisão de exobiologia da NASA, obteve também a síntese de 

adenina (Rosnay, 1977). Também em 1963, e independentemente, Ponnamperuma e Oró 

usaram uma solução aquosa de formaldeído e lâmpadas ultravioletas, obtendo os os açúcares 

ribose e desoxirribose. O formaldeído, por adição sobre si mesmo forma a glicose (Rosnay, 

1977). Em 1968, Sanchez, Ferris e Orgel mostraram que o cianoacetileno, uma fonte plausível 

de uracilo e citosina, é um produto principal de uma descarga eléctrica numa mistura de metano 

e azoto (Orgel, 1998).  

 
Figura 2.22 - Cyril Ponnamperuma (1923-1995) 
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A repetição de experiências demonstrou que os primeiros compostos orgânicos a formarem-se 

na “mistura primitiva” eram o ácido cianídrico e o formaldeído, independentemente da natureza 

da fonte de energia, e que estes poderiam ter sido os intermediários a partir dos quais se 

formariam as principais moléculas biológicas (Orgel, 1998). Graças aos trabalhos destes, e 

outros cientistas, sabe-se que a maioria das moléculas biológicas essenciais (polipéptidos, 

bases nucleícas polinucleótidos, açúcares, lípidos, pigmentos, …) poderiam ter sido sintetizados 

por vias abióticas (Rosnay, 1977). Deste modo, os estudos prévios de formação de açúcares a 

partir de formaldeído, estabeleceram a noção de que o primeiro estádio do aparecimento da 

vida na Terra correspondia a uma sopa pré-biótica de biomonómeros (Orgel, 1998).  

 

Contudo, dados recentes, relativos às condições físico-químicas pré-bióticas, levam a que os 

geoquímicos questionem experiências como as de Miller, por considerarem que a primitiva 

atmosfera terrestre jamais foi constituída por gases tão redutores como CH4 e NH3 (Davies, 

2001; Schopf, 2002). Na melhor das hipóteses, a atmosfera primitiva terá sido pouco redutora, 

com monóxido de carbono (CO), H2, e azoto (N2). Nestas condições a quantidade de 

aminoácidos produzida seria muito baixa (Zaia, 2003; Schopf, 2002). 

 

Outra objecção às experiências tipo Urey-Miller prende-se com o facto de os principais 

aminoácidos obtidos nestas experiências terem sido descobertos no interior de meteoritos, e 

detectados por astrónomos nas caudas de cometas e nuvens interestelares, ricas em 

compostos orgânicos. Deste modo, os aminoácidos e outras moléculas, poderiam ter chegado à 

Terra primitiva (contribuições exógenas) em vez de resultarem de sínteses endógenas (Davies, 

2001). Em consequência, a Hipótese de Oparin-Haldane enfrenta várias dificuldades: a) A 

possível natureza não redutora da atmosfera primitiva; b) A menor duração da “janela temporal” 

para a origem da vida; c) O carácter diluído da sopa primitiva; d) Quais as moléculas orgânicas, 

complexas, que terão surgido primeiro? (Fry, 2000).  

 

A abordagem do metabolismo primeiro é criticada por se considerar que envolve mecanismos 

altamente improváveis, e a abordagem da replicação primeiro é questionada por se considerar 

o aparecimento de novo de oligonucleótidos muito improvável. Por outro lado, não existe um 

caminho claro do “Mundo de RNA” para o actual Mundo DNA/Proteínas. Este dilema levanta a 

questão de se não haverá, na origem da vida, uma relação causal entre metabolismo e 

replicação? (Pross, 2004). No seguimento desta sugestão, o astrofísico Freeman Dyson propôs, 

em 1985, a teoria da dupla origem da vida (do metabolismo e da replicação). Englobou, deste 

modo, aspectos da tradição metabólica e da tradição genética (Fry, 2000; Carrapiço, 2001a). 

Outros cientistas têm, igualmente, proposto abordagens mais abrangentes, rejeitando a 

tradicional dicotomia. 
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Podem, assim, propor-se três contextos possíveis para a origem da vida: 1) Metabolismo 

primeiro; 2) Replicação primeiro; 3) Dupla origem, metabólica e replicativa (a capacidade 

replicativa primitiva é composicional e não genómica) (Pross, 2004).  

 

Uma explicação naturalística da origem da vida tem de incluir o software (replicação) e o 

hardware (metabolismo). Alguns astrobiólogos acreditam que o determinismo biológico assenta 

na química normal, mas outros, como Stuart Kauffman, suspeitam da existência de princípios 

físicos adicionais. Como um ambiente bioamigável (água líquida, abundância de carbono, 

estrelas estáveis de vida longa), por si só não leva à vida, vamo-nos basear no determinismo 

biológico. O determinismo biológico considera que a vida irá surgir, com elevada probabilidade, 

em planetas tipo Terra. Pressupõe a existência dum “princípio de vida”, operando através da 

física e química conhecidas (como Fox, de Duve e Miller defendem), e na actuação de outros 

princípios, possivelmente das ciências da complexidade e da teoria de informação (como Eigen 

e Kauffman defendem). Surgiu a noção da capacidade de auto-organização como explicação do 

determinismo biológico, dado não se saber se a evolução molecular prosseguiu apenas pelo 

darwinismo (variação aleatória e selecção natural) (Davies, 2001, 2005). 

 

Em 1995, Stuart Kauffman aborda o estudo da origem da vida através do comportamento de 

sistemas complexos com capacidade de auto-organização. A sua teoria é incluída na 

abordagem metabólica pois considera que ácidos nucleícos replicadores poderão se 

desenvolver no interior dos conjuntos auto-catalíticos (Fry, 2000).  

 

 

 

 
 

Figura 2.23 - Stuart Kauffman 
http://www.edge.org/3rd_culture/bios/k

auffman.html 
 

Figura 2.24 - O princípio de uma rede auto-catalítica (Popa, 2004, página 
181): Vinte nodos N1, …, N20, de tamanho M são aleatoriamente conectados 
através de um número crescente de vértices E1, …, En. Os nodos 
representam polímeros virtuais, cada um com M monómeros. Os vértices 
representam possíveis reacções catalíticas entre eles. À medida que o 
tamanho médio dos polímeros aumenta (M = 1, …, 12), também aumenta o 
número de possíveis conexões entre eles. Para valores maiores de M, 
quando E/N aumenta além de um limiar de 0.5 para mais de 1.0, a maioria 
dos pontos fica conectada numa gigantesca rede auto-suficiente. 
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Kauffman considera que redes auto-catalíticas constituídas por um conjunto organizado e 

individualizado de polímeros com capacidade de auto-reprodução. Os processos de auto-

organização rápidos, são prováveis e compatíveis com as actuais estimativas para o intervalo 

temporal da origem da vida (Fry, 2000). As moléculas reagem entre si, catalisando a sua própria 

formação, e formando uma complexa rede de interacções. Gera-se assim, uma auto-

organização molecular, progressivamente mais elaborada (Davies, 2001). Deste modo, a vida 

“é uma propriedade colectiva e emergente de complexos sistemas de polímeros catalíticos”. 

Atingindo-se um certo nível de diversidade molecular a individualização do conjunto é 

espontânea, e sendo um fenómeno universal pode surgir noutros planetas, desde que com as 

apropriadas condições físico-químicas (Fry, 2000). 

 

Foram feitas várias críticas ao modelo proposto por Stuart Kauffman. A formação de um 

conjunto auto-catalítico a partir de uma população de polímeros é considerada improvável. Por 

outro lado, com mutação o conjunto auto-catalítico de péptidos só se auto-reproduz se todos os 

catalisadores mutarem de um modo sincronizado, sendo altamente improvável. Para além 

disso, questiona-se a aplicação de modelos matemáticos e computorizados a sistemas 

biológicos reais. Kauffman argumenta que os modelos matemáticos permitem previsões 

consistentes com factos biológicos observados (Fry, 2000).  

 

Mas, o aparecimento da célula também é controverso: “membranas e compartimentos tiveram 

uma incorporação prematura ou tardia?” (Peretó, 2005). Haldane foi o primeiro a sugerir, em 

1929, que as membranas desempenharam um papel na origem da vida. E, em 1965, Bangham 

e colegas foram os primeiros a demonstrar que os fosfolípidos formam espontaneamente 

vesículas bicamada (Monnard & Deamer, 2002). Assim, Ehrenfreund (2003) considera que 

estão em competição três categorias de teorias para a origem da vida: A) as teorias do 

metabolismo primeiro (a vida começou com reacções químicas mutuamente catalíticas); B) As 

teorias dos genes ou replicação primeiro; C) As teorias das membranas primeiro: o 

aparecimento de fronteiras do tipo bicamada lipídica possibilitou a existência das membranas 

recolectoras de energia, suportando a noção de um ‘Mundo dos Lípidos’.  

 

Optámos por incluir as teorias das membranas na abordagem metabólica, dado que consideram 

o metabolismo anterior à replicação. Existe um conjunto de investigadores que defende a 

hipótese do “Mundo dos Lípidos”, e que postula o primeiro aparecimento das membranas, 

através da auto-organização. São de destacar os trabalhos de: Morowitz (1992), Dobson et al., 

(2000), Monnard & Deamer (2002), e Tervahattu et al., (2005). 

 

Foi Harold Morowitz quem, em 1992, lançou a noção do ‘Mundo dos Lípidos’. Esta é a 

concepção “protocélula-lípidos” da origem da vida, e postula a formação espontânea de 

vesículas de membranas lipídicas, que encerraram no seu interior o meio aquoso da sopa 

primitiva, acomodaram uma fonte de energia, e permitiram o desenvolvimento do metabolismo e 
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da auto-replicação. Morowitz apoiou-se no trabalho de vários investigadores, nomeadamente 

David W. Deamer, e estabeleceu que na Terra primitiva se acumularam na superfície dos 

oceanos longas cadeias hidrocarbonatadas, que interactuaram com minerais, e produziram 

compostos anfifílicos que se condensaram em monocamadas, bicamadas ou folhas. Terá 

ocorrido, então, a formação de vesículas fechadas (o estado termodinamicamente mais estável 

de uma bicamada), gerando entidades supramoleculares (Fry, 2000).  

 

Figura 2.25 - Estruturas auto-constituídas (auto-organizadas) de compostos anfifílicos. As moléculas anfifílicas com 

cadeias de carbono de comprimento superior a 6C formam micelas, à medida que as concentrações aumentam, acima 

de um valor crítico. Com comprimentos de cadeias de 8C, ou mais, as bicamadas começam a aparecer na forma de 

vesículas membranosas, e, com o aumento progressivo de concentração, tornam-se a estrutura dominante (Adaptado 

de Deamer et al., 2002, página 374).  

 

 

 

 

Figura 2.26 - Harold Morowitz Figura 2.27 - David E. Deamer 

 

O pirofosfato (Pi), dirigiu a transdução da energia luminosa e o metabolismo, e a produção de 

energia, juntamente com precursores obtidos do ambiente, levou à síntese de mais anfifilos, na 

membrana existente, permitindo o crescimento da vesícula. Após um certo tamanho, a vesícula 

desagregava-se noutras mais pequenas, e mais estáveis, o que correspondia à replicação da 

protocélula, numa população sem ácidos nucleícos (Fry, 2000).  

 

A auto-organização de vesículas membranosas, na Terra primitiva, seguida da incorporação e 

desenvolvimento de sistemas poliméricos, cada vez mais complexos, iria permitir a emergência 

dum sistema molecular, com auto-reprodução, e encerrado por uma membrana. O ambiente 

ideal para a produção e estabilização de vida celular primordial incluiria intervalos de 
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temperatura moderados, pH no intervalo neutro, e baixa ou fraca força iónica (Deamer et al., 

2002).  

 

Outros autores aplicaram princípios de auto-organização ao estudo da origem da vida, 

nomeadamente Segré & Lancet (1999), Segré & Lancet (2000) e Shenhav et al., (2003). Estes 

autores apresentam teorias que se incluem na hipótese do “Mundo dos Lípidos”, e que fazem 

uma tentativa de convergência das abordagens metabólica e abordagem genética, tendo 

subjacentes princípios de auto-organização.  

 

Segré & Lancet (2000) consideram que a origem da vida está relacionada com a auto-

organização e a auto-reprodução de estruturas supramoleculares. Agregados moleculares não 

covalentes, gerados pelo recrutamento catalisado de compostos anfifílicos e hidrofóbicos 

evoluíram progressivamente para uma rede metabólica altamente organizada. Dado que a auto-

replicação se apoia numa rede metabólica, estes conjuntos moleculares podem ter constituído 

os primeiros sistemas vivos com hereditariedade.  

 

  

Figura 2.28 - Daniel Segré e Doron Lancet 

 

Dado que os compostos anfifílicos (exógenos ou endógenos) geram espontaneamente micelas 

e vesículas, consideram-nas apropriadas para os modelos de auto-organização. Por outro lado, 

como as vesículas lipídicas favorecem a conversão de precursores em compostos anfifílicos 

formadores de vesículas, permitem o crescimento (expansão auto-catalítica) dos agregados 

moleculares. Aplicaram este modelo à hipótese do ‘Mundo dos Lípidos’. Como num conjunto 

molecular sem maquinaria genética a informação composicional só seria preservada durante as 

primeiras divisões, perdendo-se por diluição, propõem o conceito de genoma ‘composicional’ 

(inglês: compositional genome). Este diz respeito ao somatório de entidades moleculares que 

compõem o conjunto molecular. Ao duplicarem o seu tamanho, absorvendo e/ou sintetizando 

mais moléculas similares às suas, podem então dividir-se, cada um, em duas progenias 

similares, que transportam um genoma ‘composicional’ (Segré & Lancet, 2000).  
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Todavia, para haver uma transferência perpétua de informação, teria de haver um mecanismo 

de reposição directa dos compostos, e alguns autores consideram que processos químicos que 

preservam as concentrações moleculares causam crescimento. Por exemplo, para Kauffman, o 

‘fechar’ catalítico é alcançado através de interacções moleculares que gradualmente aumentam 

a diversidade molecular; para Dyson, as interacções catalíticas, altamente organizadas, 

desenvolvem-se no tempo, e são dependentes do tamanho do conjunto e da diversidade de 

componentes envolvidos. Estes dois esquemas fornecem mecanismos pelos quais um 

agregado pode duplicar de tamanho, absorvendo e/ou sintetizando mais moléculas, similares às 

suas (Segré & Lancet, 2000). 
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Figura 2.29 - Um conjunto de moléculas anfifílicas pode formar-se espontaneamente segundo dois regimes, 

governados pelos dois parâmetros seguintes: N, o número de moléculas de um conjunto (i.e., o tamanho do conjunto) 

e NG, o número global fixo de diferentes compostos ‘monómeros’ possíveis segundo os constrangimentos da química 

(i.e., o tamanho do repertório). Para conjuntos pequenos, onde N«NG, a diversidade é maior; cada espécie molecular 

está tipicamente presente com apenas uma cópia, gerando-se conjuntos diferentes de moléculas, e uma 

hereditariedade ilimitada. De modo a evitar-se uma replicação ineficaz, e a obter-se um regime intermédio entre 

diversidade e fidelidade de replicação, é necessário que os pequenos conjuntos sofram um processo de restrição de 

repertório molecular. Isto é possível através da formação de redes organizadas, mutuamente catalíticas (A em baixo). 

A restrição de repertório não surge em condições de equilíbrio (B em baixo). Um repertório limitado será seleccionado 

fora do equilíbrio (C em baixo). Este processo poderá apenas ocorrer para uma fracção diminuta, dentre uma grande 

diversidade de conjuntos, formados em condições N«NG. Tais conjuntos vão gradualmente atingir um ponto crítico, no 

qual cada tipo de molécula estará presente em duas ou mais cópias. Acima deste limiar iria ocorrer uma efectiva 

replicação por divisão, levando potencialmente à selecção natural (Adapado de Segré & Lancet 2000, página 219). 

 

 

Os genomas composicionais albergam uma ‘hereditariedade ilimitada’, e a estrutura molecular 

não causa constrangimentos (Segré & Lancet, 2000). O Modelo GARD (graded autocatalysis 
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replication domain) descreve o aparecimento e evolução de genomas composicionais num 

“Mundo dos Lípidos”. Este modelo defende um crescimento mutuamente catalítico, em que 

agregados anfifílicos apresentam homeostasia e preservação composicional. Redes 

mutuamente catalíticas podem emergir entre os diferentes compostos no interior do agregado, e 

cada um dos compostos NG pode servir para catalisar o recrutamento ou síntese dos outros. 

Os compostos anfifílicos, tipo lípidos, individualmente ou em combinação, podem ser 

considerados como ‘lipozymes’, capazes de gerarem redes metabólicas primitivas. 

 

 

Figura 2.30 - Comparação de duas possíveis visões para as vias levando da ‘sopa primitiva’ a uma rudimentar 
estrutura protocelular. (A) O cenário do ‘biopolímero primeiro’, segundo o qual a emergência de polímeros 
informacionais auto-replicantes, como o RNA e as proteínas, terão tido uma origem independente da origem da dos 
lípidos das vesículas. (B) O cenário do ‘Mundo dos Lípidos’, defende que as raízes da vida podem ter sido agregados 
espontâneos de moléculas tipo-lípidos, imbuídos com capacidades de auto-organização e hereditariedade 
composicional. Estruturas mais elaboradas, incluindo biopolímeros informacionais e catalíticos, podem depois ter 
evoluído gradualmente (Adaptado de Segré & Lancet 2000, página 220).  

 

Este modelo foi posteriormente desenvolvido em 2003, quando Shenhav, Segré e Lancet 

propuseram um cenário para a origem da vida, baseado em agregados moleculares não 

covalentes (Shenhav et al., 2003). Os autores consideram a vida um fenómeno emergente, de 

acordo com as leis da natureza, e que todas as células vivas têm dois níveis de complexidade: 

1º) Estruturas ligadas covalentemente (ex: moléculas) e 2º) Agregados moleculares não 

covalentes. Deste modo, estabelecem três níveis de complexidade na vida: a) A complexidade 

molecular individual; b) A complexidade do conjunto molecular; c) A complexidade pré-biótica. 
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Propuseram o conceito de entidades “mesobióticas”, conjuntos moleculares homeostáticos, a 

‘meio-caminho’ entre a síntese orgânica pré-biótica e a vida celular. Grandes moléculas 

apresentam complexidade combinatorial: diferentes combinações dos mesmos blocos 

construtores, gerando um diversidade de estruturas análogas (ex: aminoácidos). As interacções 

não covalentes ao gerar estruturas muito maiores do que a maior das moléculas, geram um 

novo nível de complexidade, que explica muitas das propriedades das entidades vivas. As 

propriedades mais elaboradas vão resultar de interacções específicas entre as moléculas, 

formando estruturas supramoleculares: ribossomas, cromossomas, membranas, e outros 

(Shenhav et al., 2003). 

 

Consideramos que este modelo vai de encontar ao proposto por Carl Woese (2000, 2004) 

quando considera que na raiz da árvore da vida se encontra uma comunidade diversificada de 

entidades modulares, com intensas interacções no seu interior. Estas noções serão abordadas 

no Capítulo IV.  

 

 

Figura 2.31 - Carl R. Woese 

 

Relativamente à complexidade pré-biótica ter-se-ia uma melhor compreensão da origem da 

vida, se se compreendesse como surgiu a complexidade de conjunto. Moléculas muito simples 

têm se ser capazes de se agregarem espontaneamente, para formar conjuntos com um 

comportamento dinâmico que manifeste atributos de vida. As entidades mesobióticas permitem 

explicar uma origem da vida como uma série gradual de passos, em vez de uma transição 

abrupta. A entidade mesobiótica apresenta complexidade molecular e complexidade de 

conjunto, catálise rudimentar, armazenamento/transferência de informação, mas não possui 

longos biopolímeros catalíticos/informacionais (a meio-caminho entre o inanimado e o vivo, 

análogas às protocélulas). A química orgânica covalente fornece os blocos construtores, que 

depois atravessam a fronteira indefinida entre o inanimado e o vivo, baseados na complexidade 

dos agregados moleculares (Shenhav et al., 2003). Contudo, consideramos que essas 

entidades mesobióticas, modulares, terão, por vezes, dado saltos evolutivos, abruptos, quando 

confrontadas com novas condições ambientais, ou determinados contextos geoquímicos.  
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Os autores consideram que as teorias da abordagem metabólica ao assumirem que a 

informação genética (biopolímeros informacionais) resulta de reacções metabólicas, 

esqueceram que as reacções abióticas podem ter levado directamente a um polímero auto-

replicador, o que pensamos poder facilitar a explicação das teorias da dupla origem da vida.  

 

Segundo os autores tem de se ultrapassar o dogma do mecanismo de transferência de 

informação com base apenas no emparelhamento Watson-Crick, pelo que propõem um 

mecanismo mesobiótico para o armazenamento e transferência de informação, independente 

dos biopolímeros: a informação a transmitir será composicional. A insistência na separação 

dicotómica do metabolismo e da replicação nos estádios mais primordiais da origem da vida 

deve de ser ultrapassada, podendo-se considerar a existência duma entidade mesobiótica com 

atributos primitivos de metabolismo e de replicação. Esta ideia foi explorada, por Freeman 

Dyson, em 1985, na sua hipótese de uma dupla origem da vida.  

 

Assim, os defensores dos cenários do “metabolismo primeiro” têm de definir a informação de 

um modo diferente da informação biológica baseada em sequências, ou seja, a “informação 

composicional”. Nas entidades mesobióticas, as mesmas moléculas que constituem um 

“genoma composicional” muito primitivo, também desempenham o papel de blocos construtores 

constituintes, membros de vias metabólicas, e catalisadores, que tornam estas reacções mais 

eficientes (Shenhav et al., 2003). 

 

A origem da vida precisou de água líquida, fontes de energia livre e compostos orgânicos 

capazes de auto-organização. Sugere-se que as formas de vida primordial teriam também 

membranas, que se auto-organizaram a partir dos compostos anfifílicos da Terra primitiva. A 

auto-organização foi potencialmente importante para as primitivas estruturas membranares, 

relacionadas com a origem da vida celular (Deamer et al., 2002). A auto-organização geraria os 

blocos construtores para a síntese de polímeros, e para a formação de estruturas fronteira 

(Monnard & Deamer, 2002).  

 

Seriam sistemas moleculares auto-organizados, com fronteiras definidas, reacções metabólicas 

específicas (trocas com o meio ambiente) e de polimerização, auto-reprodução (auto-

organização de componentes e reacções de polimerização geneticamente codificadas), e com 

possibilidade de introdução de pequenas mudanças nas polimerizações. Poderiam sofrer 

processos selectivos, necessários à evolução darwiniana (Monnard & Deamer, 2002). As 

primeiras membranas biologicamente importantes seriam misturas de compostos anfifílicos com 

comprimentos de cadeia relativamente curtos, que capturavam e concentravam 

macromoléculas, e obtinham solutos iónicos da fase aquosa externa (Deamer et al., 2002).  

Dados recentes obtidos do meteorito marciano Murchison, revelaram que os principais 

compostos formadores de membranas auto-organizadas são misturas de ácidos 

monocarboxílicos e compostos policíclicos aromáticos (Deamer et al., 2002).  
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Figura 2.32 - Vesículas constituídas por material simples, 

formador de membranas, que se podem ter auto-

organizado no ambiente protobiológico. A presença de tal 

material em meteoritos condritos carbonáceos é 

consistente com esta ideia. 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/protocell.html 

Figura 2.34 - Comparação de estruturas membranosas 

produzidas por ácido nonanóico (A) e por material 

orgânico anfifílico extraído do meteorito condrito 

carbonáceo de Murchison (B) (Deamer 1997, página 

255).  

 

 

 

Figura 2.33 - Fragmento do meteorito marciano de Murchison. 

 

 

Figura 2.35 - Primitivas estruturas membranares visualizadas ao microscópio. A: compostos anfifílicos extraídos do 

Murchison formam vesículas membranosas quando expostos a uma solução aquosa diluída de sais a pH > 7.0. Os 

componentes prováveis das vesículas são ácidos monocarboxílicos, com cadeias de 8 a 11C juntamente com misturas 

de derivativos de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs). B: Ácidos monocarboxílicos na forma pura também 

se auto-organizam em vesículas membranosas, tal como mostrado aqui para DA: decanol (37 mM : 3 mM, C10, pH 

7.4) coradas com rodamina 6G e observadas ao microscópio de epifluorescência. Este corante insere-se nas 

membranas bicamadas, que surgem em verde. Barra = 10 µm (Monnard & Deamer, 2002, página 198).  

 

Vesículas de ácidos gordos de cadeia curta poderiam ter existido em lagos ou lagoas onde a 

evaporação da água ajudaria a concentrar os compostos anfifílicos, juntamente com outros 

http://w
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solutos (Monnard & Deamer, 2002). Seria, assim, mais provável que a vida celular tenha sido 

estabelecida primeiro num ambiente de água doce com baixa força iónica, num lago ou numa 

lagoa (Deamer et al., 2002; Monnard & Deamer, 2002).  

 

Os mecanismos de concentração ajudariam à formação das primeiras membranas e à 

encapsulação de espécies catalíticas, presentes no ambiente. Mas, seriam necessárias massas 

de terra para a origem da vida, bem como a acumulação de água doce em lagos, rios e mares 

interiores pouco profundos (Monnard & Deamer, 2002). A célula primitiva teria capacidade para 

crescer e evoluir, um molde, uma polimerase, auto-reprodução, e membrana com 

permeabilidade suficiente para a polimerase aceder aos substratos exteriores (Deamer et al., 

2002).  

 

As membranas foram evoluindo progressivamente, adquirindo novas capacidades catalíticas. 

De início seriam fronteiras membranosas de ácidos gordos, relativamente permeáveis, e 

quando surgiram pequenos polipéptidos ou outras moléculas poliméricas, para mediarem 

processos simples de transporte, surgiram as membranas mais robustas, com misturas de 

ácidos gordos e fosfolípidos de cadeia curta. Quando os organismos microbianos já produziam 

os seus próprios compostos anfifílicos específicos, surgiram as membranas de composição 

mais homogénea (Monnard & Deamer, 2002). 

 

A encapsulação dos primitivos agregados moleculares catalíticos apoiou-se num processo 

reversível: as bicamadas foram abertas e re-seladas. Em condições pré-bióticas surgem três 

processos plausíveis de encapsulação: a) desidratação/re-hidratação simultânea das vesículas 

e solutos; b) produção de compostos anfifílicos a partir de precursores não formadores de 

bicamada, num ambiente com solutos, seguidos da auto-organização de compostos anfifílicos; 

c) formação de vesículas baseadas em aerossóis (Monnard & Deamer, 2002). Esta última 

hipótese foi explorada por Dobson et al., (2000), e por Tervahattu et al., (2005).  
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Têm sido feitas algumas críticas a este cenário. A síntese pré-biótica de lípidos para a formação 

de membranas em bicamada é questionada, dado que sob plausíveis condições pré-bióticas se 

formam cadeias de ácidos gordos ramificadas, em vez de lineares. Por outro lado, considera-se 

que os nutrientes iónicos seriam impedidos de entrar, devido ao encerramento da membrana 

lipídica (Fry, 2000).  

 

O modelo da micela invertida explica a formação dos aerossóis atmosféricos, resultante da 

interacção natural entre a gravidade e a aerodinâmica. Os compostos anfifílicos formam uma 

monocamada esférica encerrando um interior aquoso, e são muito ricos em elementos químicos 

e moléculas orgânicas (Deamer et al., 2002; Dobson et al 2000).  

 

Figura 2.37 - Representação esquemática duma partícula de aerossol orgânico (Adaptado de Dobson et al., 2000, 

página 11867). 

 

Figura 2.36 - Encapsulação de macromoléculas durante um ciclo de evporação-hidratação. (A) se lipossomas são 

misturados com proteínas solúveis ou ácidos nucleícos, sendo sujeitos a evaporação, os lipossomas fundem para 

formar uma estrutura multilamelar, na qual as macromoléculas estão “ensanduichadas” entre camadas lipídicas. Após 

a re-hidratação formam-se vesículas que vão encapsular até cerca de metade das moléculas solúveis (Adaptado de 

Deamer, 1997, página 256).  
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Os aerossóis concentram moléculas numa grande variedade de condições físicas, podendo ter 

fornecido um ambiente para transformações químicas chave no mundo pré-biótico. Dado que se 

terão produzido produzido aerossóis orgânicos logo após a formação dos oceanos, podem ter 

sido precursores dos sistemas vivos na Terra primitiva. Pensa-se que o bombardeamento de 

corpos celestes, no Hadeano pode ter acelerado o processo (Dobson et al., 2000).  

 

 

Figura 2.38 - Sequência de cinco passos que representa a formação de uma partícula de aerossol com uma 

monocamada parcial à superfície do mar. A sua exposição à luz solar enquanto deforma, após a evaporação da água 

do seu interior, produz uma monocamada completa; reentrada na superfície do mar, e aquisição de uma segunda 

camada de surfactante que permite a sua entrada no seio do oceano, na forma de uma vesícula estável (Adaptado de 

Dobson et al., 2000, página 11867).  

 

Formas primordiais de reprodução e de replicação podem ter sido a coagulação e a divisão de 

aerossóis orgânicos, e a selecção natural não seria inibida. O modelo sugere um conjunto de 

características que a vida poderá possuir em outros planetas similares à Terra. Não detalha a 

química envolvida, mas oferece muitas oportunidades de realização de testes experimentais 

dos vários passos separados, e, logo, o seu refinamento (Dobson et al., 2000).  

 

Por outro lado, a natureza dos aerossóis, as interacções oceano-atmosfera e a 

heterogeneidade química da superfície do planeta, sugerem uma coevolução de lípidos, 

proteínas, ácidos nucleícos, e outros, desde o início (Tervahattu et al., 2005), o que 

consideramos ir ao encontro das ideias defendidas por Freeman Dyson (1985), Carrapiço et al., 

(2007), e outros.  
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Dependendo de se grande bombardeamento esterilizou completamente a Terra, ou não, o 

ponto de partida para os aerossóis orgânicos como reactores químicos pré-bióticos terá 

ocorrido há 4400 milhões de anos ou 4000 milhões de anos (Tervahattu et al., 2005). Estes 

autores consideram ainda que, no actual oceano com pH 8, o grupo ácido dos ácidos orgânicos 

que formam o “envelope” para os aerossóis orgânicos em “micela invertida” estão ionizados, 

precisando de ser activados por um catalisador, na presença de um sal.  

 

As reacções envolvidas no mecanismo Salt-Induced Peptide Formation (SIPF) (formação de 

péptidos induzida por sais) foram estudadas, e sob as condições propostas da Terra primitiva, a 

SIPF é uma via de reacção fácil para explicar a formação dos primeiros péptidos. 

Prebioticamente, alguns destes catalisadores podem ter sido fornecidos na forma de iões de 

metais de transição. Tais iões teriam sido entregues por meteoritos, em formas activas e em 

grandes quantidades. O resultado global deste mecanismo de interface permite que se 

ultrapassem os problemas cinéticos, e há uma maior propoensão para a geração de ligações 

peptídicas. Os possíveis papéis desempenhados pelas interfaces ar-lípidos e lípidos-solução 

salina são considerados importantes na conversão da geoquímica em bioquímica (Tervahattu et 

al., 2005).  

 

Seguindo a linha dos sistemas metabólicos auto-catalíticos, Christian de Duve sugere, em 1981, 

uma origem da vida através de redes proto-metabólicas, num ambiente quente e rico em 

enxofre, em condições quentes e ácidas, e passando sucessivamente por quatro “mundos”: o 

pré-biótico primitivo, o de tioéster, o de RNA e o de DNA (Fry, 2000). Os tioésteres, compostos 

de enxofre, activos em vias metabólicas actuais, são intermediários chave em vários processos 

particularmente antigos, que resultaram na constituição do ATP. O autor considera que no 

“Mundo de Tioéster”, os tioésteres teriam desempenhado o papel do ATP, e dirigido 

posteriormente a sua formação (De Duve, 1995).  

 

 
Figura 2.39 - Christian de Duve 

 

Os péptidos do “Mundo de Tioéster” seriam auto-catalíticos, catalisando também a formação de 

outras protoenzimas (Fry, 2000). De Duve rejeita o papel do acaso, e considera o “Mundo de 

Tioéster” essencial na constituição do “Mundo de RNA”.  

http://nobelprize.org/nobel_prizes/m
edicine/laureates/1974/duve-

autobio.htm
l 
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De Duve faz a seguinte descrição do seu modelo: “numa primitiva atmosfera redutora (H2, CH4, 

NH3 e vapor de H2O), sínteses tipo “Miller” geraram aminoácidos, ácidos carboxílicos e tióis, 

compostos tipo álcool com enxofre. No “Mundo de Tioéster”, os aminoácidos e ácidos 

carboxílicos condensaram-se com tióis, produzindo tioésteres, que se agregaram, formando, 

com a energia da ligação tioéster, pequenos polímeros (“multimers”), principalmente 

constituídos por aminoácidos. Entre os polímeros existiriam catalisadores simples, fracos, para 

a síntese de substâncias orgânicas, e de outros tioésteres e polímeros. A síntese primitiva dos 

tioésteres pode ter ocorrido nas fontes hidrotermais oceânicas, onde existiriam condições 

quentes e ácidas” (Fry, 2000). Contudo, não foi estabelecida nenhuma fonte óbvia e contínua 

para o fornecimento de tioésteres, e mesmo que estivessem presentes, não existiria nenhum 

molde catalítico disponível. Desse modo, os péptidos resultantes consistiriam de sequências 

aleatórias, sem qualquer capacidade de replicação (Deamer, 1997).  

 

A vida surgiu na Terra assim que as condições o permitiram (Cockell, 2006). Há cerca de 4000 

M.a. estabeleceram-se na Terra primitiva as condições geológicas, químicas e ambientais, que 

terão permitido o surgimento da vida (Jortner, 2006). Também, várias evidências sugerem a 

antiguidade da vida na Terra (Hayes 1996, in Fry 2000), sendo muito provável que a vida já 

existisse na Terra há 3850 M.a. Como existe uma uma lacuna entre os eventos pré-bióticos e o 

último ancestral comum, assume-se que o surgimento da vida, e a sua diversificação inicial, 

necessitou de enormes períodos de tempo (Lazcano & Miller, 1996). Segundo os autores, a 

crença generalizada numa origem e evolução inicial da vida enquanto processo lento, 

requerendo biliões e biliões de anos, terá raiz na abordagem darwiniana: as mudanças são 

lentas e graduais, ao longo de grandes períodos de tempo.  

 

As formas de vida que povoam a Terra variaram ao longo dos milhares de milhões de anos da 

sua existência (Carny & Gazit, 2005), mas sabe-se que há 3500 M.a. atrás comunidades 

microbianas já eram bem sucedidas na Terra primitiva (Deamer, 1997). Embora o impacto de 

grandes asteróides, há aproximadamente 3800 M.a., possa ter arrasado qualquer vida já 

existente (Lunine, 2006, e Cockell, 2006, defendem que não), isso deixa-nos, segundo Lazcano 

& Miller (1996) um intervalo de 300 M.a. para a origem e diversificação inicial da vida. Contudo, 

a química pré-biótica é robusta e não requer extensos períodos de tempo para ocorrer (a 

síntese abiótica dos aminoácidos no corpo parental do meteorito de Murchison terá, 

aparentemente, ocorrido em menos de 105 anos), e, por outro lado, a síntese de compostos pré-

bióticos tem pequenas meias-vidas.  

 

De acordo com os dados disponíveis, a ‘janela temporal’ para a emergência da vida, terá sido, 

geologicamente, extremamente curta, com um limite inferior aos 4000 ou 3800 milhões de anos 

atrás. O limite superior é determinado pelas evidências da existência da mais primitiva vida na 

Terra, e esta data está a ser recuada no tempo com as descobertas de novos sinais nas antigas 

rochas (Hayes 1996, in Fry 2000). Actualmente, aceita-se que a vida na Terra surgiu de um 
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modo extremamente rápido, no máximo em várias centenas de milhões de anos, ou 

provavelmente uns meros poucos milhões de anos, um “piscar de olhos” em termos geológicos 

(Hayes 1996, in Fry 2000). Com base em descobertas recentes, alguns até defendem que não 

houve realmente qualquer intervalo de tempo entre o fim do último bombardeamento da Terra e 

o primeiro aparecimento da vida (teoria dos impactos, Cockell, 2006).  

 

O facto de as evidências de vida retiradas de rochas da Gronelândia Ocidental se sobreporem 

ao período crítico do grande bombardeamento, leva a que alguns considerem que o material 

orgânico, presente nestas rochas, sugere que nem toda a vida existente foi “varrida” durante as 

colisões (Mojzsis et al., 1996 in Fry 2000; Hayes 1996, in Fry 2000; Lunine 2006; Cockell 2006).  

 

Vários dos cenários de origem da vida, quer metabólicos, quer genéticos, propostos 

actualmente, consideram que os estádios iniciais do desenvolvimento de um primitivo sistema 

vivo foram muito rápidos (De Duve, 1991, in Fry 2000). Lazcano & Miller (1994, in Fry 2000), 

estimam que o tempo necessário para a vida emergir e evoluir até às cianobactérias não teria 

sido superior a “10 M.a.”. Segundo Jones (2004), se já haviam organismos de RNA/DNA há 

3850 M.a. e se o bombardeamento da Terra durou até há 3900 M.a., então a vida terá surgido 

nos 500 M.a. após a Terra se ter tornado habitável. Mas, poderá até haver mais tempo 

disponível, caso se considere as contribuições extraterrestres.  

 

No geral, as teorias da origem da vida consideram os impactos inimigos das sínteses pré-

bióticas primordiais (Cockell, 2006). Contudo, uma teoria que sugere uma origem da vida 

durante a ‘Era do Bombardeamento’ é a teoria da Origem da Vida na Subsuperfície, proposta 

em 2002 por J. T. Trevors. Actualmente, a Terra apresenta uma biosfera de superfície e uma 

biosfera de subsuperfície, intimamente interconectadas: trocas gasosas, movimentações de 

água e de microorganismos, incluindo vírus.  

 

Trevors (2002) considera que para a compreensão da origem da vida na Terra importa 

compreender os ambientes de superfície e de subsuperfície. A subsuperfície constitui um local 

apropriado para a origem da vida. Para além de conferir protecção, sofre mudanças climáticas 

globais menos severas, sendo mais estável. Por outro lado, uma vida originada na 

subsuperfície teria vários mecanismos de dispersão disponíveis, o que teria facilitado a 

colonização do planeta (ex.: impactos de corpos celestes e trocas com a superfície). Davies 

(2001) vai mais longe, e considera que há 4000 M.a. tanto a subsuperfície profunda da Terra 

como a de Marte, teriam sido locais favoráveis para a origem da vida.  

 

O meteorito marciano ALH84001 contém inclusões de carbonato, datadas com 3600 M.a. com 

fissuras, que revelam estruturas globulares, e que foram recentemente interpretadas como 

possíveis microfósseis, semelhantes a nanobactérias terrestres descobertas em depósitos de 

sulfeto de cobre. Se realmente se provar que o ALH84001 contém restos fósseis de 
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comunidades microbianas, provará a existência de microorganismos em profundidade na crosta 

marciana, dado esse meteorito ser provavelmente proveniente da crosta marciana, de uma 

profundidade de várias centenas de metros (Cockell, 2006).  

 

 
 

Figura 2.40 - Meteorito proveniente de Marte, ALH 84001. 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/ALH84001.html 

Figura 2.41 - Uma estrutura alongada e segmentada que 

tipifica a maior das estruturas (~0.1 µm e comprimento) 

encontradas no meteorito marciano ALH84001 (Jones 

2004, página 121). 

 

Se a vida surgiu durante a ‘Era do bombardeamento’, e estava muito perto da superfície, terá 

sido destruída, em larga escala, pelos impactos maiores, pelo que só os microorganismos que 

se adaptaram ao ambiente quente da subsuperfície é que sobreviveram (Fry, 2000). No site 

http://www.studentsasteachers.com/website/Prebiotic%20Evolution/Evidence.html são 

fornecidas mais evidências e implicações para uma origem da vida na subsuperfície”.  

 

Para Gold (1992), a subsuperfície da Terra é apropriada para a origem da vida porque 

disponibilizaria um ambiente estável para as sínteses pré-bióticas. A temperatura estável e 

elevada facilitaria reacções sem catálise enzimática, haveria protecção contra os impactos de 

cometas e a radiação, e estariam presentes a água e os elementos necessários (Gold, 1992). 

Teriam, também, de estar disponíveis os elementos necessários à vida, e em concentrações 

suficientes (Trevors, 2002). O gás natural e o petróleo podem ter criado uma interface água-

petróleo num meio hidrofóbico (Gold, 1992). As primeiras bactérias constituíram-se na 

subsuperfície profunda, num meio hidrofóbico, na interface petróleo-água, (Trevors, 2002), que 

constituiu uma “sopa primitiva”, com compostos surfactantes, para os primeiros 

microorganismos (Gold, 1992). De acordo com Trevors (2002), estas condições podem ter 

existido durante a formação primordial da Terra, tanto na superfície como na subsuperfície, a 

uma escala microscópica, em numerosas localizações na subsuperfície: em poros de rochas, 

ou ao longo de superfícies minerais, que forneceriam algum tipo de suporte, permitindo 

concentrar compostos químicos a partir de soluções diluídas.  

 

Se a vida emergiu num local vulcânico ou profundamente na subsuperfície da Terra, a 

existência de condições redutoras estaria assegurada (Davies, 2001). Uma fonte de energia 

universal para as células bacterianas da subsuperfície pode ter sido o hidrogénio, dado ser 

altamente permeável e difuso através de muitas substâncias. Posteriormente, ter-se-á 
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desenvolvido uma via tipo glicólise (via ancestral universal), pois a glucose formada na 

atmosfera, pelas descargas eléctricas, teria sido arrastada pelas águas das chuvas para a 

superfície e subsuperfície da Terra (Trevors, 2002). Jones (2004) faz referência à existência 

duma quimiossíntese que ocorre nas rochas crustais, e independente do resto da biosfera. A 

sugestão de uma migração de precursores acetogénicos da vida para a subsuperfície profunda 

vai de encontro às condições hostis da superfície associadas com os impactos, favorecendo os 

locais da subsuperfície (Cockell, 2006).  

 

Cockell (2006) e Lunine (2006), também defendem uma origem da vida durante a ‘Era do 

Bombardeamento’, mas em crateras resultantes do impacto de corpos extraterrestres na 

superfície terrestre. Baseiam-se, em grande medida, nas contribuições extraterrestres, pelo que 

esta teoria será abordada no âmbito das contribuições extraterrestres para as origens 

terrestres.  

 

De acordo com Mckay (1998 in Brack 1998), as teorias, do metabolismo e da replicação, que 

defendem uma origem terrestre postulam uma origem orgânica das primeiras formas de vida 

(similarmente às actuais formas de vida), ou uma origem inorgânica. As teorias metabólicas que 

defendem uma origem orgânica (sistemas orgânicos heterotróficos) para as primeiras formas de 

vida postulam diferentes fontes de energia: luminosa, química e orgânica. De acordo com 

Davies (2001), a noção de que a Terra primitiva poderia ter tido, afinal, uma atmosfera neutra 

(com dióxido de carbono e azoto, e pouco hidrogénio) e não redutora, colocou problemas às 

tradicionais teorias da sopa primitiva. Assim, outros cientistas procuraram alternativas, 

desenvolvendo as teorias autotróficas da origem da vida. Os primeiros sistemas vivos seriam 

autotróficos: de origem orgânica, mas utilizando fontes de energia inorgânicas (Fry, 2000). As 

teorias de John B. Corliss e de Günter Wächtershäuser incluem-se na categoria das teorias de 

uma origem da vida autotrófica e hipertermófila (Robinson, 2005).  

 

A energia geotérmica pode ser uma fonte de energia alternativa para a origem da vida (Hiscox, 

2001). Existem vantagens em se deslocar o local da origem da vida, para um lugar quente e 

profundo, perto de uma fonte vulcânica ou fonte hidrotermal, locais onde condições redutoras 

são vulgares (Davies, 2001). Em 1990, Corliss, juntamente com os seus colegas, propôs a 

hipótese de uma origem da vida nas fontes hidrotermais submarinas (Fry, 2000), locais onde 

existe actualmente abundante actividade biológica (Orgel, 1998).  

 

De acordo com Corliss nesses locais existiriam nutrientes, energia, e uma protecção contra 

impactos extraterrestres. As fontes hidrotermais submarinas libertam fluidos com dióxido de 

carbono e quantidades substanciais de metano, e em condições de temperatura e pressão 

elevadas, a mistura de minerais de enxofre e de sulfureto de hidrogénio pode originar a 

produção de hidrogénio e de energia livre, capazes de reduzir o dióxido de carbono a metano. 

Corliss baseou-se também na descoberta de organismos extremófilos, em torno destas fontes, 
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que sobrevivendo em escuridão total. Esses microorganismos utilizam os compostos de enxofre 

emitidos pelas fontes hidrotermais para as suas quimiossínteses (Fry, 2000).  

 

 

Figura 2.42 A - Fontes hidrotermais submarinas (Adaptado de Horneck & Rettberg, 2007, página 70). 

 

  

Figura 2.42 B - Black Smoker 

http://w3.ualg.pt/~jdias/INTROCEAN/B/60_FontesH

idrot.html 

Figura 2.42 C - Comunidade das fontes hidrotermais. 

http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=8956&iLingua=1 

 

Algumas das críticas feitas a esta teoria consideram improvável que sínteses orgânicas pré-

bióticas tenham ocorrido sob temperaturas tão elevadas. Por exemplo, Stanley Miller e Jeffrey 

L. Bada defendem que os compostos orgânicos não sobrevivem às temperaturas de 350ºC, 

existentes no interior das fontes, e António Lazcano considera que os aminoácidos e os ácidos 

nucleícos são instáveis a temperaturas elevadas (Fry, 2000). Contudo, vários investigadores 

consideram as fontes hidrotermais submarinas locais plausíveis para a síntese de pequenas 

moléculas orgânicas (Orgel, 1998). Jones (2004), vai mais além ao considerar que as fontes 

hidrotermais submarinas podem ter fornecido alguns dos componentes em falta para a hipótese 

do Mundo de RNA.  
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Zona de infiltração 
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A vida pode evoluir para além do primeiro passo se existir uma contínua fonte exterior de 

energia e material. Assim, a vantagem de um cenário baseado nos fundos oceânicos (em Terra 

ou em Marte, ou em Europa) é a existência de um contínuo fluxo de fluído, que, provém, por 

convecção, de uma zona mais profunda. Por outro lado, os pequenos poros de rochas podem 

ter funcionado como células rudimentares, e as suas superfícies terem actuado como 

catalisadores para a síntese de moléculas orgânicas complexas (Davies, 2001).  

 

Em 1993, Michael Russell e seus colegas, apresentaram uma detalhada teoria da origem da 

vida nas fontes hidrotermais submarinas (Martin & Russell, 2003). No início da década de 80, 

Russell descobriu no leito oceânico campos fósseis, com 350 milhões de anos de idade, de 

chaminés de sulfureto de ferro com dez centímetros de altura e um de comprimento (Robinson, 

2005). Nesses campos, encontraram-se milhares de cavidades milimétricas, resultantes da 

libertação gasosa de hidrogénio e dióxido de carbono, ao ascenderem através de fendas na 

crosta, e considerou que existiram, no oceano pré-biótico, estruturas similares, que terão 

permanecido estáveis ao longo de milhares de anos. Como a água que sai destas fontes não 

apresenta temperaturas superiores a 100 ºC, e o oceano terá sido muito mais frio e oxidado do 

que a solução no interior destas estruturas, ter-se-ão criado grandes gradientes de temperatura 

e gradientes electroquímicos, através da superfície microscopicamente porosa da câmara 

(Robinson, 2005).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.43 - Sulfureto de ferro precipita. (a) Chaminé de 

sulfureto de ferro, formada hidrotermalmente, com 360 

M.a., em Silvermines, Irlanda; (b) microfotografia 

electrónica de uma fina secção de precipitado de pirite 

com 360 M.a., em Tynagh, Irlanda; (c) ampliação de (b); 

(d) microfotografia electrónica de uma estrutura formada 

em laboratório, através da injecção de uma solução de 

Na2S (500 mM, representando o fluido hidrotermal) numa 

solução de FeCl2 (500 mM, representando o oceano do 

Hadeano, rico em ferro). Estruturas similares são 

produzidas nas fontes hidrotermais submarinas por 

argilas porosas (Geptner et al., 2002, in Martin & Russell, 

2003 página 63).  

 

 

Em 2003, Russell, e o seu colega Martin, colocaram a possibilidade de o metabolismo da vida 

ter começado nas fontes hidrotermais, no interior de cavidades revestidas por monosulfuretos 
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de ferro, onde terá ocorrido a percolação de uma mistura de hidrogénio e dióxido de carbono, 

rica em energia, e que promoveu a formação de acetato (intermediário chave das vias 

biossintéticas). Sublinham que as duas enzimas responsáveis pelo acetato nas bactérias 

modernas dependem de um centro catalítico de ferro, níquel e enxofre, arranjados do mesmo 

modo em que se encontram no mineral livre (Martin & Russell, 2003).  

 

 

 
Figura 2.44 - Um modelo para a origem da vida com gradientes de redox, de pH e de temperatura, numa fonte 

hidrotermal submarina. Os termos Era RNA, RNP e DNA são usados (em vez de ‘Mundo’), para enfatizar que 

nenhuma evolução dos ácidos nucleícos é possível sem o apoio da geoquímica, posteriormente da biogeoquímica, e 

finalmente da bioquímica, para fornecer um fluxo constante das concentrações adequadas de precursores 

polimerizáveis (por exemplo nucleótidos) (Adaptado de Martin & Russell, 2003, página 64). 
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Figura 2.45 - Visão de topo de um campo de chaminés (círculos pretos), e bolhas, que contêm as câmaras. O objecto 

colocado para escala tem 2 cm de comprimento. Estas chaminés fósseis foram formadas muito depois da origem da 

vida, mas podem ser similares àquelas nas quais onde, de acordo com uma hipótese, o metabolismo terá surgido 

(Robinson 2005, página 1860).  

 

Os autores consideram ainda que estas câmaras sugerem uma solução radical para a origem 

das linhagens bacterianas dos domínios Eubacteria e Archaebacteria. Estas linhagens partilham 

o mesmo metabolismo energético e o mesmo código genético, reflectindo um único ancestral 

comum, mas, diferem no modo como sintetizam os lípidos das suas membranas. Consideram 

que as diferenças nos lípidos reflectem uma divergência nas duas linhas após o último ancestral 

comum já ter a sua bioquímica do carbono e um código genético intacto, mas antes do 

desenvolvimento das membranas lipídicas. As câmaras seriam o compartimento celular original, 

só substituído após as linhas eubacterial e archaebacterial se terem dividido. As câmaras 

fornecem uma fronteira exterior permeável a pequenas moléculas reagentes, e muito menos 

permeável aos produtos maiores. Eventualmente, o metabolismo estável no interior das 

câmaras originou um sistema genético, dependente de RNA. Posteriormente, os 

protorganismos desenvolveram membranas, e completaram a sua evolução para células 

reconhecíveis (Robinson, 2005). 

 

Em 2003, Bassez contribuiu com mais alguns dados a favor de uma origem da vida nestas 

fontes, ao estudar a estrutura da água supercrítica ou água de alta pressão, e articulando as 

propriedades desta com a preseça de nanocanais nas câmaras microscópicas, referidas por 

Russell, das chaminés. Considerou que a água de alta pressão pode ter despoletado a síntese 

pré-biótica e a origem da vida nos sistemas de fontes hidrotermais, propondo um elo entre a 

estrutura da água e a síntese de moléculas pré-bióticas (Bassez, 2003). 

 

Nos sistemas hidrotermais submarinos, a profundidades de 2000 a 3500 metros de 

profundidade, a água apresenta temperaturas de 350 a 450 ºC, e pressões elevadas, de 20 a 

35 MPa. No diagrama termodinâmico, estes valores correspondem aos da água denominada de 

supercrítica. As geometrias em dímero da água supercrítica podem ter um ponto de simetria e 
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um momento dipolar zero. Consequentemente, moléculas apolares simples, encontradas nos 

sistemas de fontes hidrotermais submarinas irão dissolver-se no ambiente apolar fornecido pela 

forma apolar do dímero de água, misturando-se bem e reagindo de um modo mais eficiente. A 

água apolar pode ter sido o meio que ajudou moléculas precursoras a concentrarem-se e a 

reagirem de modo mais eficiente (Bassez, 2003).  

 

Moléculas apolares precursoras, como CH4, H2, N2, sulfureto de hidrogénio (H2S) e CO2, 

encontradas nas profundezas dos oceanos, no interior, e em torno das fontes hidrotermais, 

podem ser encontradas em concentrações superiores na água apolar. A formação de moléculas 

pré-bióticas pode então estar ligada à estrutura da água no interior de nanocanais das 

chaminés e de cavidades, onde a piezoquímica hidrotermal e química de ondas de choque 

poderiam ocorrer. Deste modo, a água apolar pode ter sido o meio privilegiado para uma 

química pré-biótica de alta-pressão, e pode ter despoletado processos químicos pré-bióticos 

específicos (Bassez, 2003).  

 

As fontes hidrotermais submarinas constituem o cenário natural da teoria do químico orgânico 

Günter Wächtershäuser, o ‘Mundo de Pirite’, ou ‘Mundo de Ferro-Enxofre’ (Davies, 2001; 

Robinson, 2005; Fry, 2000). Em 1988, Wächtershäuser considerou os primeiros sistemas vivos 

autotróficos, com origens inorgânicas, a altas pressões e temperaturas elevadas (Orgel, 1998): 

uma quimio-auto-origem da vida (Fry, 2000). Para Wächtershäuser nunca existiu uma sopa pré-

biótica, que só favoreceria reacções de decomposição (Fry, 2000), defendendo o primeiro 

aparecimento do metabolismo: uma reacção química cíclica, dirigida por uma fonte de energia, 

na superfície da Pirite (FeS2) (Hiscox, 2001).  

 

 
Figura 2.46 - Günter Wächtershäuser 

 

Wächtershäuser considerou o mais primitivo sistema vivo um metabolizador baseado em 

minerais, que convertia, na superfície da pirite, compostos inorgânicos simples e abundantes 

(CO2 e H2S) em compostos orgânicos mais complexos (Robinson, 2005). Especificou vias 

bioquímicas primitivas, baseando-se na capacidade da pirite para ligar e promover a 

polimerização de compostos orgânicos simples (Hiscox, 2001). Assim, numa atmosfera não 
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redutora, ocorreria a síntese de compostos orgânicos na “superfície bidimensional” da pirite, 

que dirigiria todas as reacções (Fry, 2000), e gerando deste modo um sistema de reacção de 

duas dimensões (bidimensional), um surface metabolist (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 

2007).  

 

O “surface metabolist” seria um organismo de superfície, quimio-autotrófico, correspondendo à 

pirite juntamente com os constituintes orgânicos ligados à sua superfície. Teria um metabolismo 

termofílico e barofílico, favorecido pelas condições acídicas e elevadas temperaturas. 

Posteriormente, sofreu uma auto-celularização, pois as unidades de CH2, ligadas à pirite 

formaram lípidos polares, que gradualmente originaram um envelope, fechado em torno dos 

grãos de pirite. Progressivamente, esta membrana, com moléculas interiores hidrofóbicas e 

moléculas exteriores hidrofílicas, destacou-se, levando consigo a camada orgânica interna dos 

grãos de pirite, e constituindo o ‘envelope’ de uma nova célula, agora com vias metabólicas 

independentes da pirite (Fry, 2000).  

 

Wächtershäuser também considerou a reprodução e a hereditariedade: ocorreria a 

multiplicação auto-catalisada dos constituintes orgânicos na superfície do mineral, e o 

crescimento de novos cristais de pirite. Ciclos autocatalíticos seriam mantidos na superfície da 

pirite, e uma selecção química causaria o desprendimento de alguns. Uma verdadeira 

hereditariedade ocorreria nos casos em um catalisador catalisasse uma reacção do ciclo 

autocatalítico que levasse à sua própria produção (Fry, 2000; Orgel, 1998).  

 

Wächtershäuser considera que as condições químicas mais favoráveis à origem da vida 

(temperaturas e pressões elevadas, e pH quase neutro) são geoquimicamente plausíveis, 

sugerindo que a vida terá emergido em locais vulcânicos ou hidrotermais. Dado os geoquímicos 

considerarem a existência dos sistemas hidrotermais ao longo da história da Terra”, e sendo 

mais abundantes na Terra primitiva, a vida autotrófica pode ter-se originado muitas vezes (Fry, 

2000).  

 

Para Orgel (2000), uma mais valia da teoria de Wächtershäuser é a sua proposta de uma 

química organizada e não enzimática, na superficíe de minerais de ferro e enxofre, pois 

considera implausível a sua existência em soluções aquosas. O autor considera que alguma 

forma de auto-organização foi necessária para fornecer os componentes das primeiras 

moléculas auto-replicadoras, catalisar a sua polimerização, e facilitar o surgimento do Mundo de 

RNA. A auto-organização pode ter passado por um metabolismo não enzimático, 

nomeadamente, uma rede de reacções ou ciclo auto-organizado, independente dum polímero 

genético. Contudo, como Orgel (1998) considera improvável a organização de um ciclo 

complexo como o do ácido cítrico, na superfície do FeS/FeS2, só considerará atractiva a teoria 

de Wächtershäuser se se comprovar que os sulfuretos de metal catalisam a síntese de uma 

variedade suficiente de moléculas orgânicas a partir do monóxido de carbono (CO).  
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Para Fry (2000), a teoria de Wächtershäuser apresenta um quadro químico e bioquímico 

coerente, propõe uma evolução para as vias bioquímicas, tem uma estrutura lógica consistente, 

e argumentos que podem ser experimentalmente testados, constituindo uma forte alternativa à 

teoria do Mundo de RNA. Experiências recentes parecem confirmar alguns dos postulados de 

Wächtershäuser.  

 

Enquanto muitos advogam que a raiz hipertermofílica da ‘árvore da vida’ confirma que a vida se 

originou num ambiente quente, e que o primeiro organismo foi um hipertermófilo, outros 

discordam. Contudo, a origem da vida não corresponde à origem do último ancestral comum 

universal (LUCA), e que entre estes dois eventos existe uma lacuna temporal. Deamer et al. 

(2002), não concordam que o LUCA e as primeiras formas de vida fossem hipertermófilos de 

regiões geotermais, como as fontes hidrotermais (Baross & Hoffman 1985, in Deamer et al., 

2002), ou quentes e profundos aquíferos subterrâneos (Pace 1991, in Deamer et al., 2002), 

dado que, embora estes ambientes forneçam energia química (potenciais redox) e superfícies 

minerais, para actuarem como catalisadores e adsorventes, se os sistemas moleculares auto-

organizados são estabilizados por forças intermoleculares fracas, como é que as membranas 

bicamada seriam estáveis nestas condições? Assim, para estes autores os hipertermófilos 

actuais têm componentes lipídicos altamente especializados, resultantes duma adaptação 

recente. Para Cockell (2006) a raiz hipertermofílica da ‘árvore da vida’ apenas sugere que a 

uma dada altura da história primordial, um ‘gargalo evolutivo’ resultou na sobrevivência dos 

hipertermófilos, e isto se a raiz da árvore filogenética for uma indicação fiável a natureza da 

microbiologia do Archaean e não meramente um artefacto das actuais sequências de 16S-RNA.  

 

Existem outras teorias que argumentam que a vida começou com uma molécula auto-

replicativa, sendo a estrutura protocelular um desenvolvimento posterior (Fry, 2000). São as 

teorias da replicação, ou da abordagem genética da origem da vida (Peretó, 2005), estabelecida 

em 1929 por Haldane (Fry, 2000). A descoberta da estrutura da molécula de DNA, em 1953, por 

James Watson e Francis Crick, e o estabelecimento da noção duma evolução molecular 

darwiniana reforçaram esta abordagem da origem da vida.  

 

No final da década de 1960, Carl Woese, Leslie Orgel e Francis Crick sugeriram, 

independentemente, propostas equivalentes à hipótese do “Mundo de RNA” (Hiscox, 2001; 

Bada & Lazcano, 2003). Nas décadas de 60 e 70, do século XX, estas teorias sofreram 

oscilações na sua popularidade (Fry, 2000). Na década de 1960, Sol Spielgman, baseando-se 

em Haldane, realizou as primeiras experiências de evolução darwiniana in vitro, conseguindo 

demonstrar a replicação da molécula de RNA fora da célula (Fry, 2000).  

 

Na década de 70, Leslie Orgel realizou uma série de experiências sobre a replicação sem 

enzimas, concluindo que esta era muito limitada (Fry, 2000).  
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Figura 2.47 - Sol Spielgman Figura 2.48 - Leslie Orgel 

 

Em 1979, Manfred Eigen, na linha de Spielgman, considerou que a vida teve origem numa 

molécula de RNA auto-replicadora, seguindo-se as proteínas e depois as células (Hiscox, 

2001).  

 

 
 

Figura 2.49 - Manfred Eigen Figura 2.50 - Modelo do Hiperciclo: o nível mais interno é 

representado por moléculas do tipo do RNA, I1, …, I6, que podem 

ser reproduzidas por replicação assistida por molde na presença 

das enzimas E1, …, E6, produzidas por loops prévios no hiperciclo 

(Adaptado de Eigen, 1971 in Popa 2004, página 179).  

 

Eigen considerou uma abiogénese determinística, numa ‘sopa primitiva’, distante do equilíbrio, 

com uma fonte de energia constante, e guiada por uma selecção natural (evolução darwiniana) 

não aleatória. Nucleótidos de RNA, formados através duma síntese sem molde, formaram 

pequenas sequências com uma primitiva auto-replicação, de baixa fidelidade. Constituíram uma 

população de pequenas sequências de RNA, que sofria evolução como ‘um todo’, e de 

designou de “quasi-species”. A quasi-species comportava-se como uma espécie biológica, 

evoluindo rapidamente para uma replicação óptima (Fry, 2000). 
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A cooperação entre pequenas sequências de RNA constituiu um ‘hiperciclo’, um ciclo complexo 

que combinava a informação de várias sequências individuais, resultando no surgimento das 

proteínas. No hiperciclo, cada “quasi-species” produzia uma enzima replicadora fraca, para a 

replicação da “quasi-species” adjacente, e assim por diante, até ao fecho do ciclo. As 

sequências cooperavam num feedback positivo complexificando o ciclo. A celularização surgiu 

com o hiperciclo, permitindo a separação das unidades replicantes do exterior (Fry, 2000).  

 

A informação genética surgiu no interior do hiperciclo, havendo cooperação para a manutenção 

do hiperciclo. Entre as várias “células” haveria competição, e selecção natural. Uma mutação 

terá originado um hiperciclo mais eficiente, com sequências de RNA maiores e uma enzima 

replicadora que combinou todas as sequências de RNA num só genoma, mais longo (Fry, 

2000).  

 

Mas, existe uma contradição neste modelo: por um lado, sistemas em emergência baseados na 

auto-replicação necessitam de uma replicação bastante rigorosa, por outro, uma evolução por 

selecção natural requer uma taxa de erro que produza muitos mutantes. Deste modo, os 

primitivos sistemas biológicos deveriam ser tolerantes a uma elevada taxa de erro e estar 

envolvidos num metabolismo tipo Oparin. Ou seja, o hiperciclo deveria explicar como se iniciou 

a síntese proteica e não pressupô-la. Esta crítica é ultrapassada pela capacidade das cadeias 

de RNA funcionarem como enzimas (as ‘riboenzimas’, do inglês ‘ribozymes’ de Cech e Altman), 

embora o surgimento do RNA enzimático também seja problemático (Fry, 2000).  

 

Era preferível combinar as vantagens das concepções metabólicas e genéticas, descrevendo a 

evolução da “quasi-species” no interior de uma microsfera já existente. Ou seja, dado que a 

selecção natural produz segmentos cada vez mais pequenos, com uma replicação cada vez 

mais rápida, os mutantes na “quasi-species” só começariam a produzir proteínas se o sistema 

beneficiasse com isso. Uma microsfera, cuja existência e sobrevivência dependessem do 

surgimento de enzimas eficientes, seria o caso (Fry, 2000). Por exemplo, em partículas de 

aerossóis.  

 

Os hiperciclos surgem quando as sequências de RNA já existiam, assumindo-se um ambiente 

pré-biótico rico, com os blocos construtores necessários e polímeros abundantes. Por selecção 

natural terá surgido uma cooperação entre pequenas sequências de RNA, que, sem ultrapassar 

o limite de erro, combinou a informação de vários segmentos individuais de RNA, formando o 

hiperciclo. Neste, cada “quasi-species” produziria uma proteína (enzima replicadora fraca), que 

favoreceria a replicação da unidade “quasi-species” adjacente, e assim por diante, fechando o 

ciclo quando a última catalisasse a replicação da primeira. Dado que o hiperciclo pode evoluir 

com cadeias de RNA que funcionem elas próprias como enzimas, em vez de as produzirem, a 

descoberta das riboenzimas poderá apoiar a ideia do hiperciclo (Fry, 2000).  
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Na década de 80, as dúvidas sobre a composição da atmosfera primitiva, e a descoberta das 

riboenzimas, por Thomas Cech e Sidney Altman, fizeram recair novamente a atenção sobre o 

RNA (Robinson, 2005; Fry, 2000; Davies, 2001; Hiscox, 2001; Orgel, 2004), e em 1986, Walter 

Gilbert propôs a teoria do “Mundo de RNA” (Fry, 2000; Bada & Lazcano, 2003; Davies, 2001).  

 

   

Figura 2.51 - Thomas R. Cech 

(Prémio Nobel da Química em 

1989) 

http://nobelprize.org/nobel_prizes

/chemistry/laureates/1989/cech-

autobio.html 

Figura 2.52- Sidney Altman (Prémio 

Nobel da Química em 1989) 

 

http://search.nobelprize.org/search/nobel

/?q=Sidney+Altman+&i=en&x=8&y=12 

Figura 2.53 - Walter Gilbert (Prémio 

Nobel da Química em 1980) 

 

http://search.nobelprize.org/search/nob

el/?q=Walter+Gilbert+&i=en&x=5&y=6 

 

De acordo com a hipótese do ‘Mundo de RNA’ os ácidos nucleícos seriam as primeiras 

moléculas a formarem-se em condições abióticas, com informação essencial para o 

desenvolvimento, e a capacidade potencial de “viver”, dado codificarem proteínas, serem auto-

replicadores e sofrerem mutação (Carrapiço, 2001a). 

 

O RNA, na forma duma replicase, codificadora e catalisadora, teria catalisado a sua própria 

replicação, e, ao mesmo tempo, fornecido o molde a partir do qual a sua cópia era feita 

(Robinson, 2005). Assim, os primeiros organismos basear-se-iam no RNA, que teria sido usado 

pelo precursor do LUCA, em vez do DNA (Jones, 2004; Ehrenfreund, 2003; Awramik, 1997). O 

RNA podia ser simultaneamente genótipo e fenótipo, e realizar o ciclo básico da vida (auto-

replicação, mutação e selecção) (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Davies, 2001). 

Posteriormente, funções enzimáticas pré-bióticas das moléculas de RNA, foram substituídas por 

enzimas proteicas mais eficientes (Fry, 2000).  

 

Foram apontadas críticas e constrangimentos ao “Mundo de RNA”: 

a) Necessitaria dum fornecimento constante de bases azotadas, de ribose e de fosfatos, alguns 

deles difíceis de obter nas condições que se pensa terem sido as da Terra primitiva – Segré & 

Lancet, 2000; b) Seriam necessárias concentrações locais maiores, e dos tipos certos, de 

ribonucleótidos energizados – Segré & Lancet (2000); c) A formação estável de polinucleótidos 

de RNA – Segré & Lancet, 2000; Deamer et al., 2002); d) O surgimento de sequências capazes 
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de replicação – Segré & Lancet, 2000; Deamer et al., (2002); e) Como alcançar um Mundo de 

RNA ou de Pré-RNA directamente a partir de simples moléculas orgânicas dissolvidas num 

oceano global na ausência dum mecanismo concentrador? – Deamer et al., 2002); f) a síntese 

de ribose origina outros açúcares que inibem a síntese de RNA, e a presença de fósforo nos 

ácidos nucleícos é ainda uma questão em aberto (elemento relativamente raro na natureza) 

(Carrapiço, 2001a). Deste modo, é considerada, por vários autores, uma hipótese irrealista, sem 

grande suporte experimental, com pressupostos de difícil concretização ou, por outro lado, um 

desafio ainda não resolvido (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

Vários investigadores, numa tentativa de ‘salvarem’ o “Mundo de RNA”, sugeriram vários 

mecanismos concentradores (Deamer et al., 2002): 1) por processos de evaporação em lagoas 

(Robertson & Miller, 1995 in Deamer et al., 2002); 2) por congelação eutética (Stribling & Miller 

1991, in Deamer et al., 2002; Kanavarioti et al., 2001 in Deamer et al., 2002); 3) por adsorção 

nas superfícies de minerais (Wächtershäuser 1988, Ferris et al., 1996 in Deamer et al., 2002; 

Sowerby et al., 2001). Contudo, outros pensam que estes mecanismos não iriam além da 

geração inicial de monómeros ou de polímeros aleatórios, embora possam ter sido importantes 

para a síntese e acumulação de materiais complexos na Terra primitiva (Brack, 2007 in Horneck 

& Rettberg, 2007).  
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Figura 2.54 - Input energético para os processos evolutivos pré-bióticos, relacionados com a 

origem da vida celular (Adaptado de Deamer 1997, página 241). 

 

Assim, vários autores consideram necessária uma alternativa ao “Mundo de RNA”, pois este 

terá tido um papel central, mas certamente não único. Actualmente, considera-se que o termo 
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“Mundo de RNA”, referencia um hipotético tempo na evolução primordial da vida terrestre, um 

período da história da Terra, no qual o RNA funcionou tanto como catalisador, como 

transportador da informação, possivelmente um estádio intermédio no desenvolvimento da vida 

(Hiscox, 2001; Ehrenfreund, 2003; Davies, 2001). Parece mais ter sido um episódio na evolução 

da vida antes do aparecimento dos microorganismos celulares do que o nascimento 

espontâneo da vida (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

As actuais teorias genéticas consideram a necessidade de um andaime químico para o 

surgimento do “Mundo de RNA”. Enquanto que para uns o “Mundo de RNA” constitui em si 

próprio um andaime para indicar que o RNA foi a primeira molécula orgânica complexa, para 

outros terá sido necessário um andaime mais primitivo, o “Mundo de Pré-RNA” (Fry, 2000). 

Posteriormente, este terá dado lugar ao ‘Mundo de RNA’. Assim, vários cientistas resolveram 

procurar por moléculas mais simples, precursoras do RNA, e deste modo, vários análogos do 

RNA foram estudados (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). De acordo com Orgel (1998), 

foram apresentadas várias propostas:  

 

a) p-RNA, polinucleótido contendo hexopiranose (piranosil-RNA ou p-RNA) em lugar da 

ribose pentofuranose “natural” encontrada no RNA; os p-RNAs formam hélices duplas com 

emparelhamento de Watson-Crick, mais estáveis que o RNA, mas com uma mais fácil a 

separação das cadeias durante a replicação; 

b) TNA, o ácido nucleíco treofuranosil: usa a forma furanosil do açúcar; as cadeias do 

TNA são muito mais estáveis em solução aquosa do que o RNA, e são resistentes à hidrólise, 

formando duplexes complementares entre cadeias complementares; também formam cadeias 

complementares com o RNA, pelo que os TNAs podem ter servido de moldes para a formação 

de RNAs complementares, em síntese dirigida por molde. É um análogo mais promissor que o 

p-RNA porque as tetroses têm o potencial de serem sintetizadas a partir do glicoaldeído fosfato 

e de dois precursores de carbono, que podem ter existido em quantidades maiores do que as 

da ribose, na Terra primitiva;  

C) PNA, ácido nucleíco péptido: consiste de um esqueleto tipo péptido ao qual se ligam 

as bases dos ácidos nucleícos; formam estruturas em hélice dupla muito estáveis, com cadeias 

complementares de PNA (PNA-PNA), de DNA (PNA-DNA), de RNA (PNA-RNA) e até estáveis 

hélices triplas, PNA2-DNA. A informação pode ser transferida do PNA para o RNA e vice-versa, 

em reacções dirigidas por molde. Mas, hidrolisa muito rapidamente, sendo difícil que alguma 

vez se tenha acumulado nos primitivos oceanos terrestres. A importância da hélice dupla PNA-

PNA é demonstrar que a informação genética pode ser armazenada num largo espectro de 

estruturas em hélice dupla.  

 

De acordo com Robinson (2005), vários autores não concordam com a proposta dos ácidos 

nucleícos péptidos (PNAs) como precursores da molécula de RNA. Contudo, estas moléculas 

de Pré-RNA, são ainda demasiado complexas (Carrapiço, 2001a), e não existe nada, nas 
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células actuais, que sugira evidências para a existência dos PNAs ou quaisquer outras tais 

moléculas, (Robinson, 2005).  

 

Figura 2.55 - Polímeros informacionais (a) RNA (ácido ribonucleico) e, entre parênteses DNA (ácido ribonucleico). (b) 

p-RNA (RNA piranosil, um ácido ribonucleico, no qual a forma de cinco membros da ribose, a furanose, é substituída 

por um isómero de seis membros, a forma piranose). (c) PNA (ácido nucleico péptido, um análogo do RNA ou DNA, 

tendo um esqueleto mantido por ligações amida em vez das vulgares ligações açúcar-fosfato) (Schopf, 2002, página 

153).  

 

Nas versões genéticas da origem da vida, alguns investigadores sugerem um elaborado 

andaime químico: o papel dos catalisadores e da catálise na síntese de blocos construtores e 

de péptidos. Exemplos de catalisadores são: iões metálicos, superfície de minerais e péptidos 

catalisadores. Fox sugeriu que, em condições pré-bióticas, os aminoácidos e os péptidos são 

sintetizados mais facilmente que os ácidos nucleícos, podendo ter actuado como enzimas 

fracas. Também Eigen defendeu que a emergência e funcionamento das quasi-species e dos 

hiperciclos dependiam de catalisadores tipo os proteinóides de Fox (Fry, 2000).  

 

Estas dificuldades não resolvidas suscitaram um novo interesse pelas teorias dos minerais 

(Jones, 2004). Talvez um sistema químico completamente diferente tenha precedido o “Mundo 

de RNA” (Davies, 2001). As teorias dos minerais defendem uma origem terrestre, incluem-se na 

abordagem genética da origem da vida, mas ao contrário das anteriores teorias desta categoria, 

defendem uma origem inorgânica para os primitivos sistemas vivos. Sublinham a importância 

dos minerais na evolução química pré-biótica, sobretudo os de argila. Esta noção foi lançada 

em 1951 por J. D Bernal (Fry, 2000).  

 

Um dos mais radicais proponentes desta ideia foi Alexander Graham Cairns-Smith, que propôs, 

em 1985, a teoria dos “Genes Minerais”: os primeiros organismos seriam constituídos de argila, 

sendo a transição para as substâncias orgânicas um desenvolvimento evolutivo posterior. 

Cairns-Smith rejeitou a existência duma ‘sopa primitiva’, e quebrou com a tradição da 
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continuidade vida orgânica-origem orgânica (Fry, 2000; Jones, 2004; Brack, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007; Hiscox, 2001; Mckay, 1998 in Brack 1998).  

 

Segundo esta teoria, os minerais de argila foram o andaime sobre o qual a vida se desenvolveu. 

Eventualmente surgiram os “genes orgânicos”, os ácidos nucleícos, mais estáveis e mais 

eficientes, ocorrendo um ‘takeover’ genético. Quando confrontado com a falta de evidências 

experimentais que apoiem o seu modelo, Cairns-Smith argumenta que o andaime mineral foi 

abandonado quando já não era necessário, não deixando qualquer vestígio (Fry, 2000). 

Contudo, a maioria das teorias dos minerais não vai tão longe. Não rejeitam nem o papel da 

química orgânica, nem da ‘sopa primitiva’, atribuindo a esta última o papel de fonte dos blocos 

orgânicos construtores, que são adsorvidos e interagem na superfície do mineral. Deste modo, 

consideram que as superfícies minerais e pequenos compartimentos minerais tiveram um papel 

essencial no desenvolvimento primordial da vida. As argilas são centrais para estas teorias 

devido às suas superfícies e interiores intrincados, onde ocorreria a formação de biopolímeros 

(Fry, 2000).  

 

 
 

Figura 2. 58 - Cristal Caulinite, secção transversal. 

http://originoflife.net/crystals/index.html 

Figura 2.59 - Superfícies argilosas, revelando intrincadas 

estruturas, com possível importância biológica. Escalas: (a) 20 

mm; (b) 10 mm; (c) 2 mm; (d) 1 mm (Jones 2004, página 69). 

 

  

Figura 2.56 - John Desmond Bernal (1901-1971) Figura 2.57 - Alexander Graham Cairns-Smith 

http://w
w

w
.daviddarling.info/encyclope

dia/B
/B

ernalJD
.htm

l 

http://originoflife.net/cairns_sm
ith/ 
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Jones (2004), propõe que em lagos pouco profundos, com fundos lamacentos de argilas, ou em 

zonas de maré, soluções aquosas de aminoácidos sujeitas a evaporação teriam formado 

pequenas cadeias semelhantes a proteínas, nas superfícies das argilas. Igualmente ter-se-ia 

formado RNA a partir dos seus constituintes. Considera, pois, que os minerais podem ter 

participado na formação de biopolímeros, incluindo genéticos, e constituído fontes de energia.  

 

  

Figura 2.60 - Formação de lama numa região vulcânica. Na 

superfície da Terra primitiva existiriam provavelmente zonas 

alternadamente secas e húmidas, que constituiriam meios 

especialmente propícios à síntese de certos tipos de 

compostos orgânicos (Rosnay, 1977, página 143).  

Figura 2.61 - Microfósseis com 3500 M.a., do cherte 

Josefdal, em Barberton, África do Sul. Microfotografia de 

microscopia electrónica de varrimento, com bastonetes e 

vibriões do tipo bacteriano, associados a material mineral 

(cortesia do Dr. Francês Westall, CNRS, Órleans) 

(Horneck & Rettberg, 2007, página 122). 

 

Resultados experimentais sugerem que algumas sínteses pré-bióticas de blocos construtores 

podem ter resultado de reacções fotoelectroquímicas em minerais semicondutores. Por 

exemplo, da fotorredução do C (+IV) resulta bicarbonato, e o fotoproduto inicial é o formato. 

Para além do formato, são também produzidos produtos de carbono de cadeia mais longa, 

acetato e propionato. Os semicondutores de sulfureto de zinco (ZnS) e a alabandite (MnS) são 

altamente redutores. Quando ZnS é irradiado com luz U.V. ocorre a fotorredução do CO2, para 

formar HCOO- e CO. A MnS poderá usar o espectro solar mais eficientemente, e fotorreduz o 

bicarbonato a moléculas orgânicas simples, como formato, acetato e propionato, podendo ser 

encontrada em depósitos de sulfetos epitermais e em sedimentos anóxicos laminados (Zhang et 

al., 2004).  

 

Na Terra primitiva, anóxica e com um manto mais reduzido, a ocorrência de sulfuretos e de 

carbonatos terá sido superior, para além da uma maior abundância de sulfureto de hidrogénio, 

das emissões vulcânicas e fontes hidrotermais. O MnS e o MnCO3 podem ter sido abundantes, 

possivelmente como colóides, na zona eufótica oceânica. Se as partículas coloidais estivessem 

em concentração suficiente na zona eufótica dos oceanos primitivos, podem ter constituído uma 

fonte significativa para a fixação de carbono no mundo pré-biótico. Igualmente, rochas porosas 

podem ter abrigado frágeis formas de vida primordiais da intensa radiação UV, e partículas de 

argila podem ter catalisado a polimerização de RNA e o desenvolvimento de membranas 

celulares. Metais como Fe, Mn e Zn contidos em rochas podem ter sido os centros activos das 

enzimas mais primordiais. A fotoelectroquímica pode, pois, ter tido um papel na produção e 
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transformação de moléculas orgânicas, consituindo um mecanismo adicional, pelo qual os 

minerais podem ter desempenhado um papel na síntese pré-biótica. O facto de a MnS também 

estar presente em meteoritos, sugere que sínteses fotoelectroquímicas também podem ocorrer 

em planetas extraterrestres, ou em partículas de poeiras, presentes na nébula planetária. Como 

a fixação de azoto é induzida por mecanismos similares, a produção de aminoácidos, ou de 

análogos, poderá talvez ocorrer na presença de carbono, azoto e enxofre (Zhang et al., 2004).  

 

Foram sugeridas algumas hipóteses interessantes, que têm sido conjugadas quer com o 

cenário metabólico, quer com o genético, e mais recentemente com a hipótese das fontes 

hidrotermais submarinas. Nas fontes hidrotermais submarinas, minerais simples podem ter sido 

reagentes, moldes, catalisadores e fontes de energia, para as primeiras biomoléculas. No 

interior de minerais poderiam existir biomoléculas a temperaturas inferiores às do ambiente 

exterior, evitando-se as elevadas temperaturas perto das fontes hidrotermais (Jones, 2004). 

 

Constata-se, assim, que para além da variedade de teorias propostas não existe um consenso. 

De acordo com Hiscox (2001), os principais dados que apoiam as teorias do metabolismo são a 

produção, relativamente fácil, de aminoácidos nas supostas condições primordiais, e os 

elevados níveis de perturbação tolerados pelas redes auto-catalíticas, em contraste com a difícil 

produção de ácidos nucleícos. Em apoio das teorias da replicação, observa-se que todas as 

actuais proteínas são codificadas por ácidos nucleícos, que as moléculas de RNA possuem 

propriedades catalíticas básicas, e que as modernas células têm a aparência de hiperciclos 

catalíticos compartimentados. 

 

Contudo, alguns dos mecanismos sugeridos para a evolução química pré-biótica, e para a 

transição de não-vida a vida, não são totalmente explicados pelas teorias evolutivas 

darwinianas e neo-darwinianas. Assim, tem-se assistido à procura de outros mecanismos 

evolutivos, mecanismos pós-neodarwinistas, nomeadamente os simbiogénicos. Para 

Ehrenfreund (2003), a auto-organização e a auto-replicação constituem as duas maiores “caixas 

negras” da compreensão da transição da matéria biogénica para a vida. Assim, é actualmente, 

considerada necessária, uma síntese das diferentes linhas de pesquisa na origem da vida, 

tradicionalmente opostas. 

 

Embora o dilema metabolismo-replicação tenha crescido nas últimas décadas do século XX, por 

se considerar improvável a síntese simultânea das proteínas e os ácidos nucleicos, têm sido 

propostas novas abordagens, no sentido de se abandonar a tradicional dicotomia metabolismo 

versus replicação (Fry, 2000). Várias teorias recentes articulam aspectos relevantes das duas 

abordagens, incluindo cenários geoquímicos específicos. Dessas, destacam-se os trabalhos de 

Dyson (1985), Shenhav et al., (2003) e Carrapiço et al., (2007), que incluem, igualmente, 

referências a propostas anteriores de inclusão do conceito de simbiose na explicação da 

emergência da vida.  
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Em 1985, o astrofísico Freeman Dyson propôs a teoria da Dupla Origem da Vida, 

estabelecendo o aparecimento simultâneo do metabolismo e da replicação, atribuindo um papel 

à simbiose. Contudo, a proposta anterior, de 1909, de Constantin Merezhkowsky, também 

articula o conceito de simbiose com a origem e evolução inicial da vida.  

 

Tal como já referimos, Merezhkowsky, fundador da Teoria da Simbiogénese, à semelhança de 

outros investigadores da sua época, defendeu uma origem natural da vida, numa primitiva Terra 

estéril. Desenvolveu toda uma hipótese explicativa, considerando uma origem polifilética da 

vida, num determinado contexto geoquímico de evolução inicial da vida. Reconstruiu o 

desenvolvimento dos primeiros organismos na Terra, as condições de origem das células 

animais e vegetais a partir de dois tipos de plasma, com origens distintas, sob diferentes 

condições ambientais, e em diferentes épocas da história da Terra. Propôs uma simbiose 

primitiva para a origem do núcleo e do citoplasma, e uma evolução do reino vegetal baseada 

numa simbiose dupla. Incluiu igualmente observações de cianófitas extremófilas (Sapp et al., 

2002).  

 

Merezhkowsky seleccionou e agregou coerentemente ideias desenvolvidas por outros antes 

dele, e que se encontravam dispersas na literatura científica (citologia, botânica e história 

natural). A existência dos Monera (propostos por E. Haeckel em 1866) foi central para a sua 

teoria da origem simbiótica do núcleo e do citoplasma da célula (proposta que já tinha sido feita 

por Watasē, em 1893, e por Boveri, em 1904) (Sapp et al., 2002). Segundo os autores, 

Merezhkowsky apresentou ideias retrospectivamente notáveis, e muitas delas recentemente 

reconsideradas: a evolução dos cloroplastos a partir de simbiontes, a evolução do núcleo por 

um tipo de simbiose, a evolução da motilidade dos protistas por simbiose, e a importância dos 

extremófilos e dos ambientes extremos, nos estádios primordiais da vida na Terra.  

 

Na sua teoria, Dyson estabelece dois começos para a origem da vida. No “primeiro”, ocorre o 

surgimento de uma célula primitiva, similar aos coacervados, com um sistema metabólico e 

enzimas do tipo das proteínas. Essa célula podia crescer e dividir-se, segundo uma 

hereditariedade primitiva, e gradualmente desenvolveu um metabolismo mais eficiente. No 

“segundo começo”, e combase neste metabolismo, teriam sido sintetizados nucleótidos, surgido 

o RNA, e iniciado a replicação. Na linha estabelecida por Lynn Margulis, a entidade de RNA 

seria um invasor do sistema metabólico preexistente. Sendo inicialmente um “parasita” no 

interior da “célula hospedeira”, estas terão aprendido a tolerar esse parasita, que se terá 

tornado um simbionte, e, posteriormente, um componente essencial da célula (Fry, 2000).  
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Uma das críticas apontadas a esta hipótese é o facto de Dyson não detalhar a química pré-

biótica envolvida. Contudo, ao explicar uma evolução sem replicação, Dyson distingue entre 

replicação de moléculas e reprodução de células primitivas. Considera que a selecção natural 

pode ter funcionado através da transmissão dos constituintes químicos do sistema, das células 

parentais para as filhas, pelo que os ácidos nucleícos não seriam a única fonte possível de 

informação genética. Assim, no passado, a reprodução da célula primitiva precedeu a 

replicação exacta de moléculas (Fry, 2000).  

 

Esta noção de Dyson vai ao encontro das ideias defendidas por Shenhav et al. (2003), quando 

consideram uma informação composicional constituinte de genomas composicionais. Realça-se 

que Carl Woese (2000, 2004), também defende estas noções, ao considerar o progenota uma 

população de entidades pré-celulares, com linhagens de histórias curtas, e onde primitivos 

sistemas modulares trocavam livremente partes, e geravam rapidamente uma enorme 

diversidade. Considera, também, que a história evolutiva de uma célula, é a história de todos os 

seus componentes, desde os altamente modulares, aos altamente integrados.  

 

De acordo com Fry (2000), o modelo de Dyson propõe um sistema heterogéneo multimolecular 

que tolera tolera elevadas taxas de erro, um critério essencial para um modelo da origem da 

vida plausível. Segundo a autora, Dyson é atraído para a imagem da vida de Darwin, um 

“complexo banco” de muitas espécies biológicas, interagindo umas com as outras numa 

complexa teia.  

 

Observa-se que Dyson recupera muitos aspectos do trabalho de Oparin. Contudo, 

desenvolvimentos recentes na pesquisa a origem da vida lançaram dúvidas sobre várias das 

noções empíricas e teóricas de Oparin e de Dyson, nomeadamente o facto de a atmosfera 

primitiva não ser altamente redutora (Orgel, 1998; Fry, 2000) a ‘janela temporal’ para a 

emergência da vida ser muito menor (Sukumaran, 2001; Fry, 2000), o cenário da sopa primitiva 

estar a ser posto em causa, a distinção metabolismo-replicação não ser tão demarcada (o 

próprio Eigen considera a necessidade de o hiperciclo estar encerrado num compartimento), e a 

descoberta das “Ribozymes”, que fortalecem a teoria do Mudo de RNA (Fry, 2000). 

  

Figura 2.62 - Freeman Dyson Figura 2.63 - Lynn Margulis 
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Mas, em 1998, Dyson sugeriu que “as teorias de Oparin-Haldane e Eigen fazem mais sentido 

se forem juntas e interpretadas como sendo as duas metades de uma teoria de dupla origem: 

Oparin descreveu o primeiro evento da origem da vida e Eigen descreveu o segundo. Dyson 

sintetiza esta ideia: Cairns-Smith = Oparin+Eigen+argila. Ou seja, todas estas três teorias 

poderão revelar-se como contendo elementos essenciais da verdade (Hiscox, 2001). De acordo 

com Hiscox (2001), a teoria de Cairns-Smith também requer um evento de dupla origem da 

vida. Ou seja, primeiro a evolução de uma estrutura tipo célula, seguida da incorporação de 

ácidos nucleícos, enquanto que as teorias de Oparin-Haldane e de Eigen foram apresentadas 

como eventos únicos da origem da vida: Oparin deu ênfase principal ao metabolismo, 

discutindo muito pouco a replicação, e Eigen colocou a ênfase na replicação, surgindo o 

metabolismo com o estabelecimento da replicação.  

 

Embora as críticas supracitadas sejam referidas quando se discute a teoria de Dyson, vimos 

que vários autores fornecem mecanismos para se superar algumas destas dificuldades. 

Igualmente, e, de acordo com Fry (2000), o modelo de acreção geral da formação dos planetas 

do sistema solar, poderá ajudar a ‘salvar’ a ‘sopa primitiva’ de Oparin, dado colocar-se, 

actualmente, grande ênfase na contribuição de fontes extraterrestres (exógenas) para fornecer 

os precursores dos compostos orgânicos.  

 

No âmbito duma explicação naturalística, alguns investigadores que sugerem uma origem da 

vida terrestre, consideram que haveriam duas possíveis, e simultâneas, fontes de matéria 

orgânica: a produzida na própria Terra primitiva (contribuição endógena) e a que seria 

transportada para a Terra, vinda do espaço (contribuição extraterrestre) (Peretó, 2005). Estas 

teorias enquadram-se nos modelos da origem da vida que postulam origens terrestres, com 

contribuições extraterrestres, focando-se sobretudo na hipótese nebular, e no papel que 

cometas, meteoritos e partículas de poeiras interestelares podem ter tido na entrega de voláteis 

e de compostos orgânicos à Terra primitiva (Deamer et al., 2002; Monnard & Deamer, 2002; 

Peretó et al., 2004; Carrapiço, 2001a; Tervahattu et al., 2005; Brack, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007; Fry, 2000; Davies, 2001, 2005; entre outros).  

 

Muitos destes trabalhos resultam de desenvolvimentos no âmbito da astrobiologia, e têm sérias 

implicações para as teorias da origem da vida. O modelo de Acreção Geral da formação dos 

planetas no Sistema Solar baseia-se no trabalho do geofísico russo Otto Schmidt (década de 

40, século XX), e foi desenvolvido na década de 60, após o Programa Espacial Apollo. 

Elementos biogénicos como C, N, O, S e P, formam-se no interior de estrelas, e são ejectados 

para o meio interestelar no final do seu tempo de vida. O material contendo carbono dispersa-se 

no meio interestelar, onde é modificado por processos físicos e químicos: acção da radiação 

UV, bombardeamento de raios cósmicos, química de fase gasosa, acreção/reacção nas 

superfícies de grãos interestelares, e destruição por ondas de choque interestelares. 
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Eventualmente, concentra-se em densas nuvens moleculares, para a formação de estrelas e 

sistemas planetários (Deamer et al., 2002). 

 

Nas superfícies dos grãos de poeira formam-se mantos de gelo, principalmente constituídos por 

água misturada com CO, CO2, CH3OH, NH3 e outros componentes. Estes vão ser processados 

pelos raios cósmicos, campo UV do meio interestelar, e fotões UV de estrelas em formação, 

sendo sintetizadas novas moléculas mais complexas (Deamer et al., 2002).  

 

  

Figura 2.64 - Grão de poeira 

interplanetário, colhido a elevada 

altitude na atmosfera. NASA 

Johnson Space Center. 

http://www.daviddarling.info/encyclo

pedia/C/cosmicdust.html 

Figura 2.65 - Partículas de poeiras interplanetárias (IDPs) 

http://www.es.ucsc.edu/~pkoch/lectures/lecture3.html 

 

 

 
Figura 2.66 - Modelo de um grão interestelar: núcleo de silicatos embebido numa mistura de moléculas complexas e 

refractárias, revestido por gelos de compostos voláteis (Adaptado de Horneck & Rettberg, 2007, página 71). 

 

Em meteoritos, cometas e asteróides, e partículas de poeiras interplanetárias, estão presentes 

muitos dos compostos considerados relevantes para a origem da vida (Sukumaran, 2001). No 

meteorito de Murchison, que caiu na Austrália, em 1969, foram encontrados os mesmos 

aminoácidos, e nas mesmas quantidades relativas, às obtidas na experiência de Miller-Urey, e 

esses compostos foram sintetizados na nébula solar (Fry, 2000). De acordo com Carrapiço 

(2001a), a existência de compostos orgânicos em diversas regiões do espaço interestelar 

alterou por completo a visão relativamente à questão da origem da vida.  

 

Para além dos meteoritos do tipo condritos carbonáceos, que contêm uma grande variedade de 

compostos orgânicos, como aminoácidos, hidrocarbonetos, gorduras e álcoois, os cometas 

podem igualmente conter compostos orgânicos (Lunine, 2006; Hiscox, 2001; Carrapiço, 2001a). 
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De acordo com Lunine (2006) os condritos carbonáceos foram uma importante fonte de carbono 

para o manto e crosta profunda da Terra, e a adição tardia de cometas foi uma importante fonte 

de carbono para a crosta superficial e pouco profunda, da Terra. Os cometas podem chegar a 

ter 25% de compostos orgânicos/massa, podendo ter sido fonte de moléculas orgânicas para a 

Terra (Sukumaran, 2001). 

 

O modelo de Acreção Geral considera que, durante mais meio bilião de anos após a formação 

da Terra, o impacto de meteoritos e cometas na sua superfície, fez chegar à Terra água, 

voláteis e compostos orgânicos (aminoácidos, cianeto de hidrogénio, formaldeído, …). Este 

material extraterrestre foi muito importante para a emergência da vida, tendo constituído ou uma 

fonte principal de blocos construtores da vida, ou uma adição às sínteses endógenas pré-

bióticas (Fry, 2000; Orgel, 1998; Sukumaran, 2001; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; 

Jones, 2004; Carrapiço, 2001a; Hiscox, 2001; Monnard & Deamer, 2002). 

 

 

Figura 2.67 - A Terra primitiva recebeu matéria orgânica criada no meio interestelar, na nébula protosolar, e em corpos 

parentais de asteróides e cometas (Fry 2000). Ciclo de nascimento e morte de uma estrela que leva à síntese e 

evolução de compostos orgânicos, que podem chegar intactos, e misturarem-se com os que são produzidos nas 

superfícies planetárias (Adaptado de Deamer et al., 2002, página 373).  

 

Por outro lado, a descoberta, para além dos aminoácidos, de ácidos monocarboxílicos e 

derivativos PAH no Murchison, para além de confirmar que reacções similares às da 

experiência de 1953 podiam ocorrer no sistema solar primordial, revelou que também podem ter 
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chegado à Terra primitiva compostos como os anfifílicos, com capacidade de auto-organização 

em vesículas membranosas (Deamer et al., 2002; Tervahattu et al., 2005).  

 

De acordo com Sukumaran (2001), essas moléculas teriam de chegar intactas às superfícies 

planetárias habitáveis. O autor considera que pequenos cometas seriam desacelerados numa 

atmosfera densa (10-100 bar de CO2), chegando à superfície da Terra com os seus interiores 

não aquecidos e os compostos orgânicos intactos, considerando que uma fracção dos 

compostos orgânicos incluídos em cometas sobreviveria durante o impacto com uma atmosfera 

planetária.  
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Figura 2.68 - Diagrama mostrando a origem e evolução da matéria cometária (IDP: Partículas de poeiras 
interplanetárias) (Adaptado de Gargaud et al., 2006, página 322).  
 

 

Figura 2.69 - Visão esquemática de um cometa activo (Adaptado de Gargaud et al., 2006 página 294). 
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Segundo Deamer et al. (2002), durante o último período de bombardeamento da Terra, há 

aproximadamente 4000 M.a., meteoritos e partículas de poeiras interplanetárias entregariam à 

Terra materiais orgânicos a uma taxa superior em várias ordens de magnitude às actuais 107 

kg/ano. De acordo com Fry (2000), estima-se que esse valor chegasse às 50.000 ton/ano. 

Sukumaran (2001) e Fry (2000) realçam a contribuição dos chamados micrometeoritos 

“gigantes” (50-500 µm de tamanho) ou partículas de poeiras interplanetárias (PPI’s), e que terão 

atingindo a superfície da Terra em quantidades, da ordem das 20.000 tons/ano, constituindo 

uma importante fonte de material orgânico extraterrestre.  

 

Os micrometeoritos correspondem a grandes partículas de poeiras interplanetárias, constituindo 

complexos agregados de pequenos grãos, embebidos em material carbonáceo. Originalmente 

ejectados por cometas aproximando-se do Sol, terão sobrevivido ao impacto. Contêm argilas, 

óxidos e sulfetos de metais, conhecidos por actuarem como catalisadores (Fry, 2000; Deamer 

et al., 2002; Sukumaran, 2001).  

 

Recentemente um novo estudo forneceu novos dados que apoiam a noção de que os 

meteoritos podem ter estado na origem da vida na Terra. De acordo com Martins et al. (2008), 

os meteoritos ricos em carbono, condritos carbonáceos, contêm muitas moléculas orgânicas 

biologicamente relevantes, e terão entregue material pré-biótico à Terra primitiva. Segundo os 

autores, e de acordo com os dados específicos de isótopos de carbono, que recolheram na 

análise que fizeram do meteorito de Murchison, concluíram que as bases azotadas púricas e 

pirímidcas estudadas são componentes indígenos do Murchison. Rácios de isótopos de 

carbono para o uracilo e xantina indicam uma origem não terrestre para estes compostos. Estes 

novos resultados demonstram que compostos orgânicos, que são componentes do código 

genético, na bioquímica moderna, já estavam anteriormente presentes no Sistema Solar 

primitivo e podem ter desempenhado um papel-chave na origem da vida, na Terra.  

 

De acordo com estes autores, várias linhas de evidências sugerem uma origem extraterrestre 

para as nucleobases presentes em meteoritos carbonáceos (ex.: a elevada abundância relativa 

de xantina, a baixa abundância de citosina e um rácio pequeno de timina-uracilo). Estava em 

aberto a possibilidade de uma contaminação terrestre no local da queda, ou de quaisquer 

artefactos analíticos. Foi demonstrado que uma purina e uma pirimidina, do Murchison, são de 

origem extraterrestre, e que uma grande variedade de compostos-chave da bioquímica terrestre 

(aminoácidos, compostos relacionados com os açúcares, ácidos carboxílicos, e nucleobases) 

foi identificada como componentes originários do Murchison. Os dados obtidos sugerem que os 

materiais construtores da vida foram entregues à Terra primitiva, e a outros corpos planetários, 

por fontes exógenas, incluindo meteoritos carbonáceos. Por outro lado, a síntese endógena de 

compostos orgânicos pré-bióticos pode ter sido constrangida pelas condições da jovem Terra, 

sobretudo talvez pelo estado de oxidação da atmosfera primitiva. Qualquer que fosse o 

inventário de compostos orgânicos endógenos da Terra primitiva, este deve de ter sido 
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aumentado por materiais extraterrestres. Estima-se que fontes extraterrestres terão entregue 

aproximadamente 109 kg de carbono/ano à Terra, durante o período do grande 

bombardeamento. Na moderna biologia o uracilo é nucleobase do RNA, enquanto que a xantina 

tem um papel limitado: é um intermediário na biossíntese de guanosina e ácido úrico. Também, 

tanto a xantina como o uracilo são capazes de auto-associação em monocamadas, o que pode 

ter tido importância na química pré-biótica das superfícies minerais da Terra primitiva. Um 

influxo contínuo de uracilo e xantina, e de possivelmente outras nucleobases, terão enriquecido 

o inventário orgânico pré-biótico necessário para a vida se auto-constituir na Terra primitiva. 

Após o nascimento do Sistema Solar, teria ocorrido a chegada de meteoritos carbonáceos às 

superfícies planetárias de todos os planetas terrestres. Consequentemente, a entrega de 

nucleobases, juntamente com espécies relacionadas com açúcares e aminoácidos terão sido 

benéficos para a origem da vida na Terra, ou algures (Martins et al., 2008).  

 

Na sequência de todos estes dados recentes, têm sido propostas novas teorias para a origem 

da vida na Terra. De acordo com Lunine (2006) impactos de corpos extraterrestres na superfície 

da Terra primitiva podem ter contribuído para as sínteses orgânicas necessárias à origem da 

vida. Os impactos menores (corpos com diâmetros de aproximadamente 100 km) destruiriam os 

compostos orgânicos em determinados locais, mas noutros proporcionariam um ambiente de 

pós-impacto favorável à origem da vida: a criação de grandes áreas de superfície apropriadas 

para reacções químicas dirigidas por molde, juntamente com a introdução de importantes 

minerais. 

 

Cockell (2006) propôs uma teoria da origem da vida no interior de crateras de impacto, durante 

o grande bombardeamento, no Hadeano da Terra primitiva, ou em Marte). Os ambientes 

descritos aplicam-se tanto aos sistemas hidrotermais nos cratões primitivos, como aos do leito 

oceânico do Hadeano. 

 

O autor apresentou uma teoria bastante detalhada, incluindo alguns aspectos das propostas de 

Corliss, Wächterhäuser, Russell, Cairns-Smith, Trevors e Darwin. Descreveu, ainda, a 

sequência de reacções químicas pré-bióticas, e que levariam ao aparecimento de sistemas 

auto-replicadores. A origem da vida no ambiente de pós-impacto não é uma alternativa às 

teorias existentes; oferece sim uma expansão do possível número de ambientes favoráveis, nos 

quais ‘experiências’ da origem de vida podem ter ocorrido (Cockell, 2006). 

 

Entre os 4600 a 3800 M.a. atrás, os impactos maiores, provocados por corpos com diâmetros 

de 500 km, podem ter favorecido a vida na subsuperfície da Terra, dado provocarem um 

aquecimento global periódico, que iria extinguir a vida nos oceanos. Contudo, os impactos 

menores podem ter constituído um mecanismo de escape para a vida, em virtude das 

mudanças ambientais ocorridas no pós-impacto, como o desenvolvimento de sistemas 

hidrotermais de impacto, que proporcionariam uma circulação prolongada de água aquecida, e 
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diferentes microambientes com uma diversidade de condições geoquímicas, que favoreceriam 

diferentes oligomerizações (Cockell, 2006).  

 
Figura 2.70 - As crateras de impacto como habitat. São mostradas algumas características das crateras de impacto 

que as tornam locais favoráveis para os microrganismos (Adaptado de Cockell, 2006, página 1851).  

 

As crateras de impacto disponibilizaram, localmente, um conjunto de condições geoquímicas 

concordantes com a versão do “pequeno lago quente” de Darwin. Ou seja, as condições físico-

químicas geradas nas, e em torno, das crateras de impacto, sugerem que o “pequeno lago 

quente” de Darwin (1871), não é apenas uma metáfora; tendo importância na compreensão dos 

possíveis ambientes para a origem da vida (Cockell, 2006).  

 
Figura 2.71 - Pequeno lago quente de Darwin: a cratera de impacto como um reactor pré-biótico. Alguma da 

diversidade de características das estruturas de impacto que as tornam locais favoráveis para as reacções pré-bióticas 

(Adaptado de Cockell 2006, página 1851). 
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De acordo com Cockell (2006), nas crateras podiam existir: 

a) Minerais apropriados - variados minerais hidrotermais secundários (sulfuretos de metal, 

argilas e zeólitos), que actuariam como moldes e catalisadores para sínteses abióticas 

(condições hidrotermais não acídicas podem gerar a ligação molecular a superfícies minerais); 

b) Criação de grandes áreas de superfície para reacções químicas, resultantes da fracturação 

das rochas durante o impacto - a fracturação das rochas pode ter levado a serpentinizações 

que alimentariam a formação primordial de hidrocarbonetos e compostos orgânicos, durante o 

estabelecimento do sistema hidrotermal; c) A entrega de ferro; d) Uma fonte de energia e de 

precursores – diversas energias de impacto geram taxas de arrefecimento hidrotermal 

diferentes, permitindo sínteses orgânicas; e) Condições físicas e químicas apropriadas – 

impactos em litologias variadas gerariam diferentes condições físico-químicas, nas crateras, 

permitindo diferentes acções químicas pré-bióticas, e diferentes “experiências” de origem da 

vida; f) Mecanismos de concentração para as oligomerizações; g) A longevidade das condições; 

h) O desenvolvimento dum ambiente para a origem da vida, a partir de reacções químicas pré-

bióticas  

 

Deste modo, ter-se-ão desenvolvido habitats protegidos, que suportaram a existência e o 

crescimento de comunidades microbianas na Terra primitiva, sobretudo de organismos 

litofílicos. Após a origem da vida, impactos subsequentes influenciaram a distribuição e as 

características da vida, pois as mudanças litológicas induzidas pelos impactos teriam gerado 

habitats criptoendolíticos e chasmoendolíticos (Cockell, 2006). O autor considera que as actuais 

fontes hidrotermais submarinas permitirão investigar o potencial dos sistemas hidrotermais de 

impacto.  

 
Figura 2.72 - Perfil vertical da zonação de uma comunidade endolítica em arenitos, em Beacon Ocidental, Antárctica 

(Adaptado de Newton et al., 2000 in Hiscox, 2001, página 204).  
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Figura 2.73 - Organismos associados com estruturas de impacto fundidas (suevites) na cratera de impacto de 

Haughton (Canadá). (a) um biofilme de organismos associados com uma cavidade no interior no material (barra de 

escala: 0.1 mm); (b) microfungos associados com biofilmes (barra de escala: 30 µm); (c) a mineralogia diversa das 

brechas (granitos, dolomites, gnaisses, arenitos) fornecem um ambiente geoquímico diverso para os microorganismos 

(barra de escala: 0.3 mm) (Cockell, 2006, página 18512).  

 

Entusiasmados com estas descobertas, e propostas, vários cientistas reavivaram a ideia das 

origens extraterrestres da vida, apresentando propostas que se incluem na categoria da 

Moderna Panspermia. Contudo, a transferência de moléculas orgânicas para a Terra não pode 

se confundir com a panspermia. Não há qualquer similaridade entre as antigas teorias da 

panspermia e as hipóteses recentemente avançadas, devido à descoberta de supostos 

microfósseis em meteoritos marcianos (Fry, 2000), nomeadamente nos meteoritos ALH84001 

(Allan Hills, Antárctida_1984), Nakhla (Egipto_1911) e Shergotty (Índia_1865) (Carrapiço, 

2001a). A moderna panspermia pressupõe que a vida emergiu naturalmente em Marte, ou 

noutro planeta, e que, na presença das condições físico-químicas apropriadas, terá sofrido 

processos de auto-organização (Fry, 2000).  

 

É provável que no período do grande bombardeamento de corpos celestes, apenas uma 

pequena fracção de eventuais organismos sobrevivesse (Lunine, 2006). Uma hipótese seria as 

rochas ejectadas, durante os impactos, terem lançado microorganismo para o espaço 

interplanetário, que teriam regressado à Terra milhares de anos mais tarde (Cockell, 2006).  

 

A hipótese da litopanspermia defende que as formas microbianas estariam protegidas da 

radiação ultravioleta por revestimentos de, por exemplo, carbono, permitindo a sua 

sobrevivência no Espaço. Foram calculadas estimativas que parecem apoiar esta hipótese: o 

aquecimento subsuperficial de rochas impulsionadas de Marte para Terra não ultrapassaria os 

40º C, e um escudo de carbono/silicon protegeria uma célula durante aproximadamente 1 M.a. 

Por outro lado, mesmo que as células chegassem mortas, os seus ácidos nucleícos poderiam 

servir de molde a uma subsequente evolução. Fundamental para a hipótese da panspermia é a 

sobrevivência prolongada de células bacterianas dormentes, e foram descobertos esporos de 

Bacillus em túmulos egípcios, que sobreviveram durante 3500 anos. Para além disso, foram 

descobertas variadas bactérias no gelo, que sobreviveram durante, talvez, 500000 anos, e mais 
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recentemente foi isolado de âmbar um conjunto de variadas bactérias com 25 a 40 milhões de 

anos de idade, e outro material datado em 120 milhões de anos (Line, 2002).  

Apesar destas ideias a actual pesquisa da origem da vida foca-se nos possíveis mecanismos 

terrestres de origem da vida (Fry, 2000).  

 

 

2.2 Desenvolvimentos no âmbito da Astrobiologia 

 

Em Janeiro de 1941 Laurence J. Lafleur, da Brooklyn College (Nova Iorque), escreveu um artigo 

intitulado “Astrobiologia”, publicado no número 143 da Astronomical Society of the Pacific. 

Lafleur utilizou o termo astrobiologia, definindo-a como “a consideração da vida algures no 

Universo, para além da Terra” (La fleur, 1941). Em meados da década de 40, século XX surge o 

termo astrobiologia associado à escola russa.  

 

De acordo com o Focus Paper “The NASA Astrobiology Institute: Early History and 

Organization”, de Baruch S. Blumberg, de 2003, no Volume 3, Número 3, da Revista 

Astrobiology (de Mary Ann Liebert, Inc., 2003), o contexto do artigo indica que a palavra já 

estava em uso, anteriormente à publicação. Segundo o autor, Gabriel Tikhov usou o termo 

Astrobiotany numa publicação de Moscovo, em 1949 (Tikhov, 1949), e publicou um artigo 

intitulado Astrobiologii em 1953 (Tikhov, 1953). Outras citações incluem as de Hubertus 

Struhold em 1953, e a de Pereira, no Brasil, em 1956. O editor da “The Astrobiology Web,” Keith 

Cowing, publicou on line uma revisão destas primeiras citações (Blumberg, 2003). O termo 

exobiologia foi introduzido no início da década de 60 pelo geneticista Joshua Lederberg. 

Lederberg esteve activamente envolvido na pesquisa de inteligência artificial (ciência 

computacional) e nos programas experimentais da NASA de procura de vida em Marte.  

 

 

Figura 2.74 - Joshua Lederberg (1925–2008) 

 

Inicialmente a astrobiologia restringia-se ao estudo da vida no Universo, mas, posteriormente, 

englobou o estudo da vida, das condições pré-bióticas e da natureza das reacções químicas, 

http://w
w
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conducentes à vida na Terra e noutros planetas (Carrapiço, 2001a; Carrapiço & Rodrigues, 

2005).  

 

A NASA dedicou-se à expansão do conhecimento da astrobiologia, constituindo, em 1998, o 

NASA Astrobiology Institute (NAI) (Staley, 2003). Actualmente a astrobiologia situa a origem da 

vida na Terra no contexto mais alargado da origem, evolução e distribuição da vida Universo 

(Johnson, 2004). Foca-se nas diferentes vias evolutivas da história cósmica que poderão estar 

relacionados com a origem, evolução e distribuição da vida no Universo, e apoia-se na 

pressuposição de que zonas habitáveis são frequentes e não restritas ao nosso sistema solar. 

Tem como objectivo final revelar a origem, evolução e distribuição da vida na Terra e através do 

Universo, no contexto da evolução cósmica (Horneck & Rettberg, 2007; Carrapiço, 2001a; 

Carrapiço & Rodrigues, 2005). Este é um trabalho necessariamente interdisciplinar e 

multidisciplinar (envolve a astrofísica, a biologia a molecular, a planetologia, a ecologia …) 

(Horneck & Rettberg, 2007), sendo uma área de múltiplas interfaces, nomeadamente com as 

ciências sociais e a religião (Awramik, 1997).  

 

Actualmente, sabe-se que a vida floresce na Terra em condições ambientais extremas, até aqui 

consideradas incompatíveis com qualquer forma de vida (Johnson, 2004), e tem-se 

desenvolvido um estudo aprofundado acerca da vida em ambientes extremos, e dos 

organismos extremófilos, como pistas para a compreensão da origem e evolução inicial da vida 

(Staley, 2003; Ehrenfreund, 2003; Johnson, 2004).  

 

Outras áreas de estudo abordadas são os grãos de poeiras interestelares, os cometas e 

meteoritos (Stardust Mission da NASA; Rosetta da ESA), Marte, as luas Europa e Titã 

(Johnson, 2004), as características da biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera da Terra 

primitiva, os fósseis e as evidências geoquímicas da vida primordial (Staley, 2003; Ehrenfreund, 

2003). É ainda de referir o interesse que tem despertado Calisto, outra lua de Júpiter. De acordo 

com Popa (2004) a astrobiologia é o exemplo perfeito da ciência na qual a ausência de 

evidência não é evidência de ausência. 

 

A expansão do conceito de ‘zona habitável’, está a alargar o alcance da procura de locais para 

ocorrência de química pré-biótica, e possíveis habitats para vida extraterrestre (Johnson, 2004), 

e a exploração planetária do nosso sistema solar irá fornecer as respostas mais valiosas 

(Ehrenfreund, 2003). As evidências de água líquida no passado de Marte despoletaram uma 

nova vaga de exploração (Johnson, 2004), e os meteoritos marcianos EETA79001 e ALH84001 

contêm moléculas orgânicas, sugerindo a presença na sua superfície dos ingredientes 

necessários para o surgimento da vida (Jones, 2004).  

 

Marte é objecto de interesse central no contexto da vida extraterrestre (Ehrenfreund, 2003). Há 

várias décadas que se procuram moléculas orgânicas e vestígios de vida em Marte. Em 1976, 
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as duas missões Viking, dedicadas à procura de vida em Marte, não detectaram quaisquer 

vestígios de actividade biológica na superfície de Marte, de acordo com a maioria dos 

investigadores (Ehrenfreund, 2003). Uma combinação de radiação solar ultravioleta, de secura 

extrema e da presumível natureza oxidante do solo, parecem impedir a sobrevivência de 

organismos vivos no rególito marciano. Mas, talvez a subsuperfície marciana guarde um registo 

gelado de formas de vida muito primitivas. Indicações da geologia superficial, meteoritos e 

modelos de clima, sugerem que as condições passadas de Marte podem eventualmente ter 

permitido o desenvolvimento da vida (Ehrenfreund, 2003; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 

2007).  

 

A detecção de vida passada (ou actual) em Marte será de importância fundamental, pois 

esclarecerá sobre a “janela de oportunidade” dentro da qual a vida se pode originar. A procura 

por planetas extrasolares e sistemas planetários poderá resultar na detecção de planetas tipo 

terra.  

 

 

Possíveis habitats para vida extraterrestre  

Vários investigadores têm desenvolvido a ideia de uma origem da vida no Sistema Solar, dado 

o maior intervalo de tempo disponível para a evolução primordial (Line, 2002). A possível 

existência de oceanos sob as crostas geladas de Europa, Ganimedes, e Calisto é sugerida por 

evidências da Missão Galileu (Johnson, 2004). Talvez um habitat com água líquida, associadas 

a fontes hidrotermais estáveis, em oceanos de subsuperfície de satélites gelados, como Europa 

e Ganimedes (Johnson, 2004; Line, 2002)  

 

Investigadores ligados ao programa Cassini – Huygens de exploração de Saturno, seus anéis e 

luas, obtiveram recentemente dados novos que sugerem que a lua Enceládo terá água. A 

superfície desta lua deverá estar fixada nos zero graus centígrados, ponto em que o vapor, o 

gelo e a água podem coexistir. Na subsuperfície de Enceládo deverá haver água líquida, o que 

explicará a existência duma gigantesca pluma de vapor de água, juntamente com a qual são 

também libertados gás e partículas de poeiras (http://jn.sapo.pt/2008/02/07/sociedade_e_vida/).  

 

Europa possui todos os ingredientes para a vida de carbono/água líquida (Jones, 2004). Possui 

uma superfície jovem e fracturada, por actividade convectiva (Johnson, 2004), uma crosta 

gelada, com vários quilómetros de espessura, um interior rochoso, e uma recente actividade 

tectónica e criovulcânica (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Estima-se que o seu 

oceano de subsuperfície contenha um volume de água líquida de cerca do dobro da da Terra 

(Johnson, 2004; Ehrenfreund, 2003). Essa disponibilidade de água, com a presença de fontes 

hidrotermais, e de matéria orgânica associada, proporciona um oceano com uma química 

orgânica pré-biótica do tipo terrestre, onde se teria desenvolvido uma vida autotrófica (Brack, 
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2007 in Horneck & Rettberg, 2007), uma vida cuja energia seria obtida por quimiossíntese nas 

fontes hidrotermais (Jones, 2004).  

 

 
Figura 2.75 - O gelo de mar na Terra tornou-se um sistema modelo para se estudar corpos planetários como a lua de 

Júpiter, Europa. Europa possui um oceano gelado que é mostrado em ampliação. A textura deste oceano suporta a 

visão de que existem grandes blocos de gelo flutuando num oceano líquido, que poderá suportar vida microbiana (Jet 

Propulsion Laboratory, NASA/Caltech, in Staley 2003, página 351).  

 

Segundo Jones (2004), existem esquemas plausíveis para a vida em Europa. Em Outubro de 

2002, a NASA reiniciou o Europa Orbiter, para um possível lançamento ainda esta década. Irá 

estabelecer se existe um oceano, e, no caso de o encontrar, mapeá-lo. Irá, também, identificar 

possíveis locais de aterragem para missões posteriores de exploração e procura de vida 

(Jones, 2004). A NASA está também a projectar a missão Júpiter Icy Moons Orbiter, que irá 

orbitar os satélites gelados de Júpiter (Johnson, 2004).  

 

Mas, antes disso, algumas pistas poderão ser encontradas no Lake Vostok, um dos maiores 

lagos subglaciais da Antárctida, situado sob 4 km de gelo, e com cerca de 10000 km2 em área e 

500 m de profundidade. A futura exploração deste lago permitirá o desenvolvimento duma 

tecnologia ultralimpa, que abrirá caminho para as tecnologias que serão necessárias para 

explorar Europa (Jones, 2004).  
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Em Março de 1998, cientistas americanos e russos encontraram microorganismos em gelos 

profundos, e recolheram pistas indiciadoras de que fungos, bactérias e diatomáceas podem 

sobreviver às condições ambientais das luas geladas do Sistema Solar. Estas descobertas 

tornam o pólo Sul um dos grandes destinos da astrobiologia. Segundo Richard Hoover 

(Marshall Space Flight Center, NASA), dado que células microbianas vivas foram encontradas 

em gelo profundo e em rochas crustais a 3.5 km de profundidade, talvez antigos impactos de 

cometas e asteróides na Terra primitiva, possam ter ejectado microorganismos viáveis para o 

espaço. Segundo Hoover, a contaminação com material biológico, vivo ou morto, também pode 

ocorrer no Espaço. De acordo com Abyzov, as condições extremamente severas dos ambientes 

cósmicos não excluem a existência de microorganismos em estados anabióticos (vivos, mas 

inactivos) a elevadas altitudes, no espaço interplanetário (Hoover & Abyzov, 1998). Ideias que 

vão de encontro às propostas pela hipótese da litopanspermia. 

 

 

Figura 2.76 - Antárctica e Lago Vostok vistos do 
Espaço e da Terra. Topo esquerda: mapa topográfico 
de um sector da Antárctida (dados do satélite ERS-1). 
Área do lago Vostok (seta) aparece com uma cor 
relativamente uniforme. Topo direito: imagem do 
Radarsat, Agência Canadiana. Em baixo esquerda: 
imagem sintética da Antárctida. Em baixo direita: sinal 
de boas vindas à Estação Vostok, o memorial ao pólo 
geomagnético e em fundo as torres de perfuração 
(Gargaud et al., 2006 página 229).  

Scientist’s Notebook (1998).  

Figura 2.77 - Richard Hoover e Abyzov (Scientist’s Notebook 1998). 
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Figura 2.78 - Diagrama da secção transversal do lençol de gelo e lago ao longo da linha de fluxo passando por Vostok. 

(Adaptado de Gargaud et al., 2006, página 239). 

 

 

Possíveis locais para a ocorrência da química pré-biótica 

A lua Titã é o maior satélite gelado de Saturno (Jones, 2004). É um laboratório natural para o 

estudo da química pré-biótica, tanto de processos como de compostos (Johnson, 2004), com 

uma química de carbono e azoto (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), que pode ser 

estudada a uma escala planetária, e ao longo dos tempos geológicos. É um laboratório de 

referência para o estudo do papel da água líquida, por defeito, na origem da vida (Brack, 2007 

in Horneck & Rettberg, 2007, Ehrenfreund, 2003, Trainer et al., 2006, Jones, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.79 - Três mosaicos de Titã. As três imagens foram compostas com dados obtidos da Cassini, através de 
mapeamento por espectrómetro infravermelho e visual, obtidas durante voos próximos de Titã, respectivamente em (da 
esquerda para a direita): 28.10.2005, 26.12.1005 e 15.01.2006 (http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/). 
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Figura 2.80 - Titã: a sua superfície está 

pontilhada por pedaços de gelo com 

cerca de meio metro de largura (National 

Geographic Portugal, Dezembro 2006, 

Número 69, página 19).  

Figura 2.81 - Titã: a sonda Huygens captou uma perspectiva de 360 

graus. Observadas a 2 km de altitude, cumeeiras flanqueiam terras altas 

que se elevam sobre uma planície escura, talvez o leito seco de um lago 

(National Geographic Portugal, Dezembro 2006, Número 69, página 19). 

 

Titã tem uma massiva atmosfera de azoto e metano (Johnson, 2004; Jones, 2004), uma coluna 

de massa onze vezes a da Terra (Jones, 2004), rica em aerossóis e hidrocarbonetos: cerca de 

90% de azoto molecular e cerca de 1 a 8% de metano (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 

2007), e ainda muitos constituintes vestigiais, como hidrocarbonetos resultantes da fotólise do 

metano (Jones, 2004), nitrilos e compostos com oxigénio, principalmente CO e CO2, e vapor de 

água (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Apresenta uma precipitação de 

hidrocarbonetos: metano e etano líquidos, e etino sólido (Jones, 2004). Tem uma pressão de 

superfície aproximadamente 1,5 vezes a da Terra (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; 

Jones, 2004). À superfície apresenta uma mistura de gelo de água e de hidrocarbonetos 

líquidos (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Jones, 2004). 

 

Em Janeiro de 2005, a sonda instrumentada Huygens, partiu da nave Cassini-Huygens, da 

NASA-ESA (Jones, 2004; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), e entrou na atmosfera de 

Titã, descendo ao longo da mesma. Estudou a química orgânica, analisou os compostos 

orgânicos do ar, os aerossóis e a superfície, e detectou um rácio isotópico de 12C/13C, sugerindo 

um fornecimento permanente de metano à atmosfera. Na superfície detectou metano líquido e 

compostos orgânicos (cianogénio e etano). A presença de 40Ar sugere uma actividade geológica 

interna (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

A superfície vislumbrada por c.d.o. perto do infravermelho e por radar sugere a presença de 

continentes de gelo de água e mares com quilómetros de profundidade, ou grandes lagos de 

etano e metano, com etino sólido depositado no fundo (Jones, 2004). Segundo o autor, Titã tem 
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todos os ingredientes para a origem da vida: uma variedade de compostos de carbono, água na 

forma de gelo, uma atmosfera sem oxigénio, e com predominância de azoto.  

 

Titã está envolto numa espessa camada de “nevoeiro orgânico”, que se pensa ser o resultado 

duma fotoquímica atmosférica de elevada altitude (Trainer et al., 2006). Segundo os autores, a 

luz solar, juntamente com electrões energéticos na atmosfera de metano e azoto de Titã 

geraram aerossóis, que se organizaram em aglomerados, formando a espessa camada de 

nevoeiro, e a sonda Huygens revelou no seu interior detectou-se HCN e NH3 (uma química do 

azoto). Embora a química do azoto observada nos aerossóis derive de electrões energéticos na 

magnetosfera de Saturno, a maioria dos constituintes orgânicos observados na atmosfera de 

Titã podem ser explicados pela fotólise. Consideram que uma camada similar se poderia ter 

formado na Terra primitiva, estimando que a produção de aerossóis na Terra primitiva fosse da 

ordem dos 1014 g/ano, constituindo uma fonte primária de matéria orgânica para a superfície da 

Terra.  

 

 
Figura 2.82 - Uma Terra primitiva envolta em nevoeiro? Foi proposto que se a atmosfera da Terra primitiva contivesse 

metano, a formação fotoquímica de uma camada de nevoeiro orgânico pode ter tornado a aparência da Terra muito 

semelhante à de Titã. O papel do dióxido de carbono no processo de formação do nevoeiro dificulta a compreensão da 

química atmosférica da Terra primitiva (Adaptado de Trainer et al., 2006, página 18036).  

 

Obtiveram-se em laboratório aerossóis, usados como análogos do “nevoeiro orgânico” de Titã. 

Estima-se que os aerossóis de Titã são compostos de espécies orgânicas de elevado peso 

molecular (estruturas aromáticas e alifáticas, e ligações C-N, como aminas, iminas e nitrilos 

(Trainer et al., 2006). Segundo os autores, a maioria dos constituintes orgânicos de Titã pode 

ser explicada por fotólise: a irradiação directa do metano por uma fonte continua de radiação 

U.V.Observaram, ainda, que a taxa de produção de aerossóis é directamente proporcional à 

taxa de fotólise do metano.  

Terra primitiva? 

Camada de 
nevoeiro? 
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Trainer et al., (2006) sugerem que a primitiva atmosfera terrestre continha quantidades 

significativas de metano, pelo que uma fotólise como a de Titã teria constituído uma importante 

fonte de compostos orgânicos. Contudo, dada a presença de CO2 a fotoquímica de nevoeiro da 

Terra primitiva, seria diferente da que é actualmente observada em Titã. Os autores não 

modelaram os efeitos duma camada de nevoeiro na Terra primitiva porque faltam dados 

laboratoriais para a formação de nevoeiro em atmosferas de metano e dióxido de carbono, mas 

usaram os resultados da fotólise CH4/CO2/N2 para determinar o quanto similar a química 

atmosférica da Terra primitiva pode ter sido para a actual produção orgânica de Titã, e explorar 

a possibilidade duma camada de “nevoeiro” na Terra primitiva. 

 

O clima da Terra primitiva é muitas vezes comparado ao actual clima de Titã (uma luz solar 

mais fraca e difusa, e um céu laranja). Na superfície da Terra primitiva, a luz disponível seria 

atenuada pela camada de “nevoeiro”, e o tamanho dos aerossóis seria importante para uma 

protecção contra a radiação U.V. O valor para a concentração de metano na Terra pré-biótica 

não é certo, mas haveria a produção abiótica de metano a partir de possíveis fontes abióticas, 

como as dorsais oceânicas (Trainer et al., 2006). Sabemos hoje que as dorsais oceânicas eram 

mais numerosas do que na actualidade, e de acordo com Trainer et al. (2006), as fontes 

abióticas terão suportado um rácio de mistura de metano até 1x10-4. Com esta quantidade CH4 

na atmosfera espera-se que, numa Terra primitiva não gelada, o rácio de mistura de CO2 seja, 

no mínimo, de 3x10-4.  

 

Estimativas prévias da entrega de material orgânico àTerra pré-biótica apoiam-se na síntese em 

fontes hidrotermais ou na entrega exógena a partir de partículas de poeiras interestelares. Estas 

fontes foram estimadas como sendo da ordem de 2x1011g de C por ano. A produção orgânica 

foi estimada para um rácio de mistura de CH4 na Terra pré-biótica de aproximadamente 1x10-4 e 

um rácio C/O de pelo menos 0.6. Isto implica uma produção orgânica de 1011 a 1013 g/ano. 

Logo, a química atmosférica de “nevoeiro” pode ter tido o potencial para entregar à Terra 

primitiva mais material orgânico do que aquele que foi estimado para as fontes hidrotermais ou 

uma entrega exógena. A fotólise atmosférica CH4/CO2 pode ter sido um processo muito 

eficiente para a entrega de grandes quantidades de materiais orgânicos para a superfície da 

Terra, tanto antes como depois da emergência da vida. Esta produção pode ter permitido à vida 

florescer globalmente e não apenas em ambientes localizados, como é actualmente defendido 

em algumas teorias da origem da vida (Trainer et al., 2006).  

 

 

Meteoritos, Cometas, Micrometeoritos-poeiras interestelares 

Para Andersen & Haack (2005), os meteoritos têm importância astrobiológica, nomeadamente 

os meteoritos condritos carbonáceos. Os micrometeoritos ou poeiras interestelares constituem 

pequenos reactores químicos. No meio interestelar, os grãos de poeiras sujeitos à radiação 

U.V., terão originado a formação de moléculas orgânicas complexas, e de acordo com Brack 
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(2007 in Horneck & Rettberg, 2007), as partículas de poeiras interestelares consistem de grãos 

de silicatos, rodeados por gelos de diferentes moléculas, incluindo carbono. Todos eles 

constituíram fonte de matéria orgânica para a Terra primitiva (Brack, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007; Carrapiço et al., 2007; Meierhenrich et al., 2004; Carrapiço, 2001a; Fry, 2000). 

Os condritos carbonáceos constituem o mais antigo material do Sistema Solar, uma fonte única 

de informação acerca dos materiais e condições do Sistema Solar, nas suas fases mais 

primordiais. Contêm aminoácidos, ácidos carboxílicos, derivados de açúcares e alguns 

apresentam excessos enanteoméricos, sugerindo que talvez a homoquiralidade tenha surgido 

devido ao input directo de material meteorítico (Anderson & Haack, 2005). 

 

Segundo Llorca (2004), entregaram, numa acreção tardia, quantidades substanciais de 

materiais orgânicos, que, de acordo com Jenniskens et al (2000), constituíram fonte potencial 

para possivelmente mais de dois terços do carbono orgânico pré-biótico. Também, e segundo 

Carrapiço (2001a), muitos dos aminoácidos dos oceanos primitivos libertaram-se por hidrólise 

de meteoritos em contacto com a água.  

 

Há 4000 M.a. os cometas eram mais numerosos do que actualmente, e com trajectórias 

instáveis, pelo que as colisões com planetas seriam mais frequentes (ex: o cometa Shoemaker-

Levy, que colidiu com Júpiter em Julho de 1994). Os cometas são os mais ricos em compostos 

orgânicos (ex: cianeto de hidrogénio e formaldeído), e da observação de grãos cometários do 

Halley, concluiu-se que 30% deles continham C, H, O e N, e 35% tinham uma composição 

próxima da dos meteoritos ricos em carbono. Foram também detectados purinas, pirimidinas, 

polímeros de formaldeído e amónia, metano, acetileno e acetonitrilo (Brack, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007). De acordo com o autor, no cometa Hale-Bopp detectou-se metano, acetileno, 

ácido fórmico, acetonitrilo, cinoacetileno e formamida, entre outros. Segundo Orgel (1998), 

foram detectados nos condritos carbonáceos aminoácidos e bases de ácidos nucleícos, e de 

acordo com Carrapiço (2001a), os meteoritos Orgueil (França, 1864), Murchison (Austrália, 

1969), e Allende (México, 1969), contêm grandes concentrações de carbono, argilas e 

aminoácidos.  

 

 
Figura 2.83 - Impressão artística do grande bombardeamento da Terra, que durou até há 3900 M.a. atrás (Jones, 2004, 

página 56).  
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Figura 2.84 - Grande fragmento do meteorito de Orgueil, um 

meteorito condrito carbonáceo, que caiu a 14 de Maio de 

1864 próximo da cidade francesa de Orgueil. Foram 

recolhidos cerca de 20 pedaços, totalizando uma massa de 

12 kg. 

Figura 2.85 - Fragmento do meteorito Allende, do tipo 

condrito carbonáceo, que caiu a 8 de Fevereiro de 1969 

perto da localidade de Pueblito de Allende, em 

Chihuahua, México. Várias toneladas de material 

espalharam-se por uma área de 48 por 7 km. 

 

De acordo com Brack (2007 in Horneck & Rettberg, 2007) conhecem-se trinta e quatro 

meteoritos marcianos de origem vulcânica, os meteoritos SNC (Shergotty, Nakhla, Chassigny), 

de que são exemplos: o EETA79001 e o ALH84001. Segundo Ehrenfreund et al., (2001), os 

meteoritos Orgueil e Ivuna são condritos carbonáceos, tipo CI, cujo corpo parental seria 

provavelmente um cometa extinto, e com aminoácidos extraterrestres: β-alanina, glicina e ABA 

numa proporção de 600 a 2000 ppb, e com os aminoácidos-α: alanina, α-ABA, AIB e isovalina 

em quantidades vestigiais (< 200 ppb). Os meteoritos Murchison e Murray são condritos 

carbonáceos tipo CM (provenientes de asteróides).  

 

 

  

Figura 2.86 - Fragmento do meteorito Ivuna, do tipo 

condrito carbonáceo, com 0,7 kg, e que caiu perto de 

Ivuna, Tanzânia, a 16 de Dezembro de 1938, e que se 

fragmentou em múltiplos pedaços. 

(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/I/Ivuna.html) 

Figura 2.87 - O meteorito Murray, do tipo condrito 

carbonáceo, que caiu perto de Murray, Kentucky, E.U.A., em 

1950. Da sua análise Melvin Calvin obteve as primeiras 

evidências de que moléculas pré-bióticas se podem formar 

no Espaço. Contém mais de 70 aminoácidos diferentes, e 

variadas substâncias orgânicas relacionadas com açúcares 

(glucose). 

(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/M/Murraymet.html) 
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O Murchison apresenta aminoácidos-α, com vias sintéticas do tipo Strecker (a alteração aquosa 

do corpo parental), a partir de HCN, amónia, aldeídos e cetonas. A síntese de Strecker foi uma 

reacção predominante nos corpos parentais dos meteoritos CM. Quanto à hipótese de o ácido 

péptido-nucleíco (PNA), constituir o esqueleto do primeiro material genético, sugerem que os 

aminoácidos quirais como a glicina e β-alanina, entregues por meteoritos condritos tipo CI 

podem ter sido os únicos necessários à origem da vida (Ehrenfreund et al., 2001).  

 

De acordo com Meierhenrich et al. (2004), detectou-se a presença de variados diaminoácidos 

no Murhison, em ppb, e os aminoácidos quirais apresentavam um rácio racémico. Segundo os 

autores, dados laboratoriais sugerem que os diaminoácidos suportam a formação de estruturas 

polipeptídicas, sob as condições da Terra primitiva. Sugerem que reacções de policondensação 

de diaminoácidos em PNAs pode ter sido uma possível via para a evolução pré-biótica dos 

genomas de RNA/DNA. Os ácidos diamino-monocarboxílicos podem ter sido relevantes na 

química pré-biótica. Análogos dos constituintes moleculares do DNA foram identificados em 

meteoritos carbonáceos. Os ácidos 2,4-diaminobutanóico e ornitina, sugeridos como 

constituintes essenciais de monómeros do PNA, foram identificados no Murchison. Segundo os 

autores, os diaminoácidos são potenciais candidatos para serem constituintes hidrofílicos de 

estruturas β-sheet polipeptídicas. Consideramos que poderiam suportar uma dupla origem.  

 

Também no Murchison foram recolhidas as primeiras evidências de que espécies de fósforo, 

solúveis em água, foram trazidas para a Terra primitiva por meteoritos (Giovanelli, 2006). O 

autor considera que cometas e meteoritos trouxeram para a Terra espécies extraterrestres de 

fósforo que podem ter tido um papel chave na origem da vida. Na ausência de oxigénio, a 

hidrólise de moléculas de fósforo interestelar pode ter sido a fonte dos compostos de fósforo 

encontrados no Murchison, pelo que a química pré-biótica pode ter-se baseado em fósforo em 

estados de oxidação inferiores aos das actuais moléculas biológicas.  

 

Os meteoritos são ricos em moléculas orgânicas, mas terá sido necessária uma variedade de 

ambientes para se explicar este inventário orgânico: no meio interestelar, na nébula solar e pela 

alteração hidrotermal dos corpos parentais (Llorca, 2004). De acordo com o autor, foram 

propostas quatro vias sintéticas diferentes para se explicar esse inventário orgânico nos 

condritos carbonáceos: reacções interestelares ião-molécula, processos catalíticos tipo Fischer-

Tropsch, reacções tipo Miller-Urey e transformações hidrotermais mediadas por argilas. Estas 

são vias que necessitam de diferentes materiais de partida, de diferentes ambientes, pelo que 

se pensa que terá sido necessária uma combinação de mais do que um processo e de mais do 

que uma localização.  

 

Estruturas membranosas 

Cientistas do Ames Research Center, NASA, ao simularem as frias condições do espaço 

interestelar criaram estruturas que mimetizam as estruturas membranosas encontradas em 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 

 82 

 

todos os sistemas vivos. Consideram que os seus resultados apoiam a noção de que cometas, 

meteoritos e poeiras interplanetárias entregaram à Terra primitiva compostos orgânicos com 

origem no espaço interestelar, acelerando a origem da vida. As moléculas necessárias para 

elaborar uma membrana celular encontram-se no espaço, sendo formadas continuamente em 

densas nuvens moleculares. Deste modo, os passos primordiais que se pensa terem sido 

importantes para a origem da vida não necessitam de um planeta já formado (Astrobiology 

Magazine, Sept 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.88 - Fontes exógenas de compostos anfifílicos (Nicolle Rager in 

http://scicom.ucsc.edu/SciNotes/0301/origin/index.html) 

 

 

Quiralidade 

Uma característica da vida é a quiralidade (Jones, 2004; Ball & Copsey, 2007): os açúcares do 

RNA/DNA são dextrogiros e quase todos os aminoácidos das proteínas são levogiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.89 - Exemplos de quiralidade (Popa, 2004, página 81). 
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Detectou-se no Murchison purinas, pirimidinas, di-hidroxiacetona, eritol, ribitol, ácido ribónico e 

ácido glucónico, e mais de setenta aminoácidos, dos quais oito são proteináceos. Foi, também, 

detectado um excesso de aproximadamente 90% de enantiómeros levógiros para aminoácidos 

não proteicos, sugerindo uma síntese extraterrestre assimétrica, sob a acção de radiação 

circular polarizada de uma estrela de neutrões (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

Segundo Jones (2004), foram propostas algumas explicações plausíveis para a quiralidade das 

biomoléculas: 1) luz circularmente polarizada (Jones, 2004; Ball & Copsey, 2007), que banhou a 

nébula solar causando um ligeiro excesso dum enantiómero da molécula; o enantiómero 

favorecido depende do sentido de rotação que a luz tinha durante a formação das moléculas no 

espaço; 2) minerais disponibilizaram superfícies quirais.  

 

Ball & Copsey (2007) acrescentam ainda um terceiro: o processo físico da cristalização: a 

maioria dos aminoácidos cristaliza na forma de misturas racémicas; se um enantiómero tem um 

ligeiro excesso alguns dos cristais irão apenas conter esse enantiómero, dando origem a uma 

mistura de cristais racémicos com cristais enantioméricos, e o excesso das moléculas 

enantioméricas deixadas para trás na solução cresce. Quando os cristais incorporam outra 

pequena molécula orgânica o excesso enantiomérico pode variar. Outro mecanismo ainda mais 

simples para enriquecer uma mistura de aminoácidos quase racémica com o enanteómero em 

maioria é através da sublimação. Quando cristais de serina, com um excesso enantiomérico de 

3% são aquecidos até à sublimação, o vapor resultante tem um excesso enantiomérico até 

98%. O vapor pode condensar num sólido quase enantiópuro: formam-se octâmeros de serina 

no gás, e que só se juntam se tiverem todos a mesma quiralidade, no caso levógira.  

 

Ball & Copsey (2007) acreditam que na Terra primitiva este mecanismo pode ter causado um 

desequilíbrio quiral que poderia ser passado. Alguma serina, dos octâmeros poderia ser 

substituída por outras moléculas quirais, desde que tivessem a quiralidade certa. Por exemplo, 

em zonas vulcânicas, com a sublimação de cristais de aminoácidos, o sulfeto de hidrogénio 

poderia converter alguma serina em cisteína, e cisteína levógira seria incluída no octâmero. É 

de referir que Ball & Copsey (2007) também se referiram ao papel dos octâmeros de serina.  

 

Evans (2004) propôs o primeiro sistema de amplificação quiral livre de metais. De acordo com o 

autor, os aminoácidos extraterrestres dos meteoritos seriam responsáveis pela quiralidade 

exibida pelos açúcares usados pelos seres vivos. Segundo o autor, os meteoritos carbonáceos 

apresentam, muitas vezes, uma sobreabundância de aminoácidos levógiros (um excesso 

enantiomérico). O autor observou a influência catalítica dos aminoácidos alanina e isovalina na 

síntese de treoses e eritroses, via condensação aldol do glicoaldeído e do formaldeído (ambos 

presentes no ambiente químico da Terra primitiva). Quando L-alanina e L-isovalina estavam 

presentes, observava-se um excesso maior de D-eritrose; quando D-alanina e D-isovalina 

estavam presentes, observava-se um excesso maior de L-eritrose. Se um excesso de 
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aminoácidos levógiros foi entregue pelos meteoritos, estes processos terão gerado uma 

abundância de aminoácidos levógiros e de açúcares dextrógiros, prontos para serem usados. 

Saghatelian et al., (2001) também consideram que os aminoácidos também poderão ter 

actuado como moldes quirais para outros aminoácidos.  

 

Em 2004, Kelly et al. (2004), referiram que um modesto excesso enanteomérico duma unidade 

monomérica seria traduzido em oligómeros com actividade catalítica altamente enantioselectiva. 

Já em 2001, Saghatelian et al., (2001), se tinham referido a um sistema peptídico prototípico 

capaz de amplificar produtos homoquirais por auto-replicação. Segundo os autores, na origem 

da homoquiralidade dos sistemas vivo há um papel central para os processos que podem 

amplificar uma inicialmente diminuta diferença enantiomérica no material de partida, ou para um 

processo não enzimático, onde biopolímeros exibem uma replicação molecular quiroselectiva. 

Consideram que a replicação quiroselectiva de biopolímeros é um processo atractivo para 

explicar a homoquiralidade.  

 

De acordo com os autores, um replicador peptídico, com trinta e dois resíduos, amplifica 

produtos homoquirais a partir duma mistura racémica de fragmentos peptídicos através dum 

ciclo auto-catalítico quiroselectivo, podendo usar também sequências heteroquirais para 

catalisar um produto homoquiral. Deste modo, péptidos auto-replicantes teriam desempenhado 

um papel chave na origem da homoquiralidade. A amplificação quiroselectiva consiste dum 

processo auto-catalítico, onde um molde homoquiral instrui a síntese dum polímero homoquiral 

da mesma quiralidade, e por uma robusta auto-catálise quiroselectiva.  

 

 
Figura 2.90 - Ilustração esquemática de redes catalíticas estabelecidas por moldes heteroquirais, que ajudam na 
manutenção e amplificação de produtos homoquirais. O esquema mostra no centro do ciclo autocatalítico do replicador 
homoquiral Tll alimentado pelas acções catalíticas de três moldes mutantes estereoquímicos heteroquirais, TLL

dLeu26, 
TLL

dCys18 e TLL
dArg25. No global, o sistema exibe uma função dinâmica de editing estereoquímico, em resultado do 

aparecimento de sequências heteroquirais na mistura de reacção. Por simplificação, a formação de moldes mutantes 
através da condensação não catalisada de fragmentos secundários não é mostrada (Saghatelian et al., 2001, página 
800).  
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Saghatelian et al. (2001) consideram que a quiroselectividade na auto-replicação de péptidos é 

o resultado directo de interacções não covalentes complementares, que passam informação de 

ligação e informação estereoquímica.  

 

Para Cataldo et al., (2005), sobre as moléculas quirais, formadas no Espaço, podem actuar a 

foto e a radioracemização, mas de um modo tão dramaticamente elevado que cause uma 

racemização completa da mistura. A radioracemização não é selectiva, pelo que o excesso 

enantiomérico de aminoácidos α-metil, em meteoritos, resulta de metamorfismo hidrotermal.  

 

Os autores apresentam um sumário das hipóteses principais explicativas da formação de 

moléculas quirais: 1. Luz linearmente polarizada de estrelas de neutrões; 2. Luz circularmente 

polarizada de estrelas pálidas; 3. Luz circularmente polarizada na superfície do planeta; 4. 

Polimerização em inclusão em argilas quirais; 5. Hipótese de Vester-Ulbricht (violação de 

paridade em interacções fracas); 6. Acção de pressão muito elevada em misturas racémicas; 7. 

Superfícies inorgânicas assimétricas (actuam como catalisadores).  

 

De acordo com Cataldo et al., (2005), a luz polarizada causa uma fotólise assimétrica, criando 

um excesso enantiomérico, sendo essas moléculas depois incorporadas no manto de grãos 

interestelares, e posteriormente acumuladas em cometas e asteróides. Consideram também, 

que não é necessário partir-se de monómeros quirais de modo a obter-se uma macromolécula 

com actividade óptica; o polímero tem é de apresentar uma estrutura em hélice. Assim, 

polímeros helicalmente quirais podem participar na amplificação quiral.  

 

Tabela 2.2: Protecção e Amplificação da Quiralidade 

 

PROTECÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DA QUIRALIDADE 

1. Adsorção e inclusão; 
2. Adsorção selectiva em superfícies quirais; 
3. Quebra de simetria espontânea de misturas racémicas; 
4. Termodinâmica distante do equilíbrio; 
5. Cadeias de polímeros com helicidade preferencial; 
6. Pequenas moléculas com átomos de carbono assimétricos. 

 
 

(Adaptado de Cataldo et al., 2005, página 142) 

 

Estas macromoléculas poderão actuar como auxiliares quirais, e como uma ajuda na síntese 

assimétrica de moléculas simples, que contenham átomos de C assimétricos nas suas 

estruturas.  

 

Os autores também consideram que a pressões superiores a 105 bar é termodinamicamente 

possível que uma mistura racémica passe a uma mistura com um excesso enantiomérico. Os 

autores consideram que a fotólise circular polarizada, a absorção selectiva e os mecanismos de 

amplificação quiral são muito convincentes. Segundo os autores, existem actualmente várias 
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teorias e um número razoável de factos experimentais que nos permitem afirmar que estamos a 

começar a compreender como a quiralidade emergiu nos estádios primordiais da evolução 

molecular.  

 

A pesquisa sobre estas questões principais será possível através de estudos interdisciplinares, 

envolvendo técnicas inovadoras. A abordagem multitransdisciplinar levada a cabo pela 

astrobiologia ajudará a resolver as questões mais básicas relativamente à origem da vida, ao 

lugar da humanidade no universo, e a elucidar acerca da probabilidade de existência de vida 

algures no universo. 

 

O diagrama da página seguinte constitui um auxiliar para o estudo das teorias da origem da 

vida. As várias teorias da origem da vida encontram-se agrupadas por categorias, indicando-se 

os seus autores, e algumas referências bibliográficas específicas, consideradas pertinentes.  

 

 

2.3 Conclusão 

 

Não existindo uma teoria consensual, a origem da vida permanece um problema fascinante 

para a teoria evolutiva (Krakauer & Sasaki, 2002). Consideramos que uma explicação 

naturalística da origem da vida deverá apoiar-se em vários princípios globalizadores: uma 

evolução química pré-biótica anterior à evolução biológica, a contribuição exógena de 

compostos orgânicos, para além das sínteses endógenas, e uma evolução rápida, sujeita aos 

constrangimentos físico-químicos e geoquímicos dos vários habitats da Terra primitiva, a 

presença de água líquida, e a presença de fenómenos de sinergísticos e cooperativos, para 

além dos competitivos (Cockell, 2006; Carrapiço et al., 2007). Os modelos propostos para a 

compreensão da origem da vida deverão incluir três considerações principais: a continuidade 

evolutiva, a ubiquidade das condições necessárias e a robustez do modelo (Carny & Gazit, 

2005).  

 

Para Deamer (1997), uma compreensão total da origem da vida tem de apoiar na articulação 

entre as seguintes abordagens: a perspectiva temporal (quando começou a vida na Terra?), a 

perspectiva geofísica (como é que a origem da vida foi constrangida pelo ambiente físico da 

Terra primitiva?), a perspectiva da química da Terra pré-biótica (que monómeros orgânicos 

estavam presentes e como se constituíram em sistemas complexos?), a perspectiva do 

conteúdo informativo do estado vivo (que polímeros transportadores de informação poderiam ter 

surgido, como transmitiam a sua informação?). Também, é unânime que um meio aquoso de 

algum tipo é essencial (Davies, 2001; Popa, 2004; Miller & Cleaves, 2007). Segundo McKay 

(1998, in Brack 1998), para além da exigência de água líquida, as teorias sublinham também os 

principais contextos geoquímicos, encontrados nos habitats e micro-ambientes da Terra 

primitiva: zonas de vulcanismo activo com regiões hidrotermais sulfurosas associadas, sistemas 
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hidrológicos de subsuperfície, pequenos lagos efémeros, zonas intertidais, grandes corpos 

estáveis de água, impactos meteoríticos e cometários, crateras de impacto, condições anóxicas, 

e partículas aerossóis.  

 

Estando actualmente a biosfera em interrelação e interdependência profunda com os restantes 

subsistemas naturais da Terra, e ocupando a vida praticamente todos os nichos da Terra onde 

existe água líquida, essas relações e interdependências terão certamente existido na Terra 

primitiva, entre os primitivos subsistemas terrestres (hidrosfera, atmosfera e litosfera).  

 

As teorias sobre as vias de evolução pré-biótica e da formação das primeiras macromoléculas 

complexas auto-replicadoras têm de considerar vários requerimentos comuns: 1- Uma fonte de 

energia para dirigir a síntese molecular e macromolecular; 2- uma mecanismo para que as 

localizadas concentrações de reagentes favoreçam as requeridas reacções químicas; 3- uma 

catálise apropriada; 4- um ambiente geoquímico apropriado para estas reacções e para que os 

seus produtos sejam mantidos por períodos suficientemente longos para levar à origem da vida. 

O ponto 4. é importante porque estas reacções têm de ocorrer num ambiente real, ou seja, a 

identificação de ambientes geoquímicos que à macroescala ofereçam a promessa de locais 

para a origem da vida à macroescala e à nanoescala (Cockell, 2006).  

 

Também, os estádios primordiais da evolução química parecem estar bem estabelecidos: a- as 

evidências, nas mais antigas rochas da Terra, da existência de primitivas formas de vida; b- os 

estudos moleculares recentes revelaram um registo genético da convergência da vida em 

direcção a um ancestral comum; c- Os requerimentos físicos e químicos desta população 

ancestral de células parece coincidir com o conhecimento das condições da Terra primitiva (Fry, 

2000).  

 

Na procura uma explicação naturalística da origem da vida, concordamos com os autores que 

defendem que a vida é inevitável, uma vez que as substâncias e condições certas estejam 

presentes, ou seja, é um “imperativo cósmico”, tal como defendido por Christian de Duve 

(2002), mas, não consideramos que os seus detalhes sejam deixados ao acaso. De acordo com 

Popa (2004), a origem da vida ocorreu ‘passo-a-passo’, um somatório de passos físico-

químicos não aleatórios, a partir de precursores inorgânicos, com capacidade de auto-

organização em estruturas capazes de crescimento/multiplicação. Na Terra, e algures, vários 

mecanismos plausíveis podem ter contribuído para a geração dos compostos orgânicos a partir 

de precursores inorgânicos, sob condições pré-bióticas (Tervahattu et al., 2005).  

 

É provável que dois processos de formação dos primeiros constituintes orgânicos (endógeno e 

exógeno) tenham coexistido no mesmo cenário de evolução (Carrapiço, 2001a). Fry (2000) 

considera que o trabalho experimental irá decidir que peso dar aos modelos metabólicos v.s. 

modelos genético: pesquisas sobre a síntese e estabilidade de moléculas orgânicas e polímeros 
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(péptidos e oligonucleótidos), sob as temperaturas e pressões elevadas características dos 

sistemas hidrotermais, poderão restringir os modelos da origem da vida considerados 

significativos. 

 

 

Estádios na Origem da Vida

Estádios pré-bióticos Estádios protobiológicos Estádios biológicos

Mundo pré-RNA
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RNA+Proteínas
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Proteínas
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Também, a introdução do conceito de evolução nas teorias da origem da vida sugere a noção 

de um primeiro organismo (o LUCA), lançando o debate sobre a sua origem e natureza (Brack, 

2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Segundo Carny & Gazit (2005), a existência dum LUCA deu 

um papel chave aos mecanismos de evolução química primordial. Como várias propostas têm 

sido avançadas recentemente, propondo eventos de múltiplas origens da vida na Terra, 

conjunta com diferentes vias de evolução, terão culminado no estabelecimento dos três 

domínios da vida, Fry (2000) conclui que uma teoria evolutiva consistente deveria equacionar a 

questão da origem material dos primeiros sistemas vivos na Terra. Pode concluir-se que se toda 

a vida teve uma origem química comum, terá existido outra forma de evolução, anterior à 

evolução darwiniana (…) (Ponnamperuma, in Maia & Ramos, 1985).  

 

Diferentes mecanismos evolutivos têm sido considerados nas teorias da origem da vida. De 

acordo com Fry (2000): Oparin e Fox não consideraram a evolução e a selecção natural, mas 

sim processos pré-bióticos que levaram à emergência de catalisadores peptídicos e ciclos 

Figura 2.91 - Um esquema mais detalhado de uma hipotética transição da química pré-biótica para células. 

Estádios protobiológicos compreendem a origem de sistemas autónomos (protocélulas sem genoma), protocélulas 

de um polímero (incluindo ribócitos: protocélulas baseadas apenas no RNA) e as fases primordiais de um Mundo 

de dois polímeros (RNA e proteínas). Estádios verdadeiramente biológicos começaram com células de DNA-RNA-

proteínas, com as suas capacidades evolutivas open-ended, i.e., a origem da vida. Setas com pontos de 

interrogação indicam processos desconhecidos. O esquema não tem implícita uma escala temporal, i.e., a 

transição das primordiais células de DNA-RNA-proteínas para o cenancestor universal pode ter sido mais 

prolongada no tempo. B: domínio Bactéria; A: domínio Archaea; C: domínio Eucarya (Adaptado de Peretó, 2005, 

página 29). 
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metabólicos. Já Kauffman e Wächtershäuser consideraram que a auto-catálise forneceu um 

mecanismo de evolução com selecção natural, sem replicação e mutação de um genoma. Para 

Kauffman a auto-organização espontânea foi um princípio físico que canalizou a evolução ao 

longo de certas vias. E, para Wächtershäuser a selecção química levou à evolução de ciclos 

bioquímicos auto-catalíticos mais complexos na superfície da pirite, onde a selecção natural 

actuou. Só com a celularização, os genes e as enzimas, é que a selecção natural ficou 

dominante. Eigen e Orgel, não consideram os constrangimentos da química pré-biótica, e 

postulam a evolução de uma auto-replicação optimizada, através da selecção natural, sem 

enzimas de RNA.  

 

Não é claro até que medida a auto-organização química rivalizou com o darwinismo nos 

estádios primordiais da biogénese (Davies, 2001). Sabe-se que existem outros mecanismos 

evolutivos podem ter aumentado a taxa de evolução metabólica, incluindo a constituição 

modular de novas proteínas, eventos de fusão de genes, e transferência horizontal de genes 

(Lazcano & Miller, 1996). Muitos destes eventos estão actualmente incluídos na simbiómica, 

desenvolvida por Sapp (2003), que fez o enquadramento conceptual da simbiogénese, conceito 

desenvolvido por Constantin Merezhkowsky (Sapp et al., 2002), em 1909, e segundo o qual as 

simbioses teriam um papel determinante na evolução. A teoria da origem da vida desenvolvida 

por Merezhkowsky apresenta aspectos comuns com outras teorias actualmente em discussão: 

uma origem hipertermofílica de organismos extremófilos tipo bactérias, autotróficos 

quimiossintéticos, nos fundos oceânicos. Estas descrições lembram muitas das propostas 

associadas à hipótese das fontes hidrotermais (Sapp et al., 2002). Segundo os autores 

Merezhkowsky apresentou ideias retrospectivamente notáveis, e muitas delas foram 

recentemente reconsideradas: a evolução dos cloroplastos a partir de simbiontes, a evolução do 

núcleo por um tipo de simbiose, a evolução da motilidade dos protistas por simbiose, e a 

importância dos extremófilos e dos ambientes extremos, nos estádios primordiais da vida na 

Terra.  

 

Também, nem todas as teorias propostas consideram a evolução do mesmo modo. Para Brack 

(2007 in Horneck e Rettberg, 2007), as teorias da replicação discutem muitas vezes a existência 

ou não de moléculas auto-replicadoras com possibilidades de sofrerem ou não evolução 

darwiniana. Por outro lado, para Davies (2001), os hipotéticos replicadores simples 

permanecem desconhecidos, e a eficácia do darwinismo molecular não está testada. E, qual a 

origem da própria informação genética? A evolução darwiniana gera informação em sistemas 

físicos. Mas, o darwinismo só surge quando a vida já estava em “andamento”, pelo que não se 

pode apelar ao darwinismo para explicar como começou a vida. Consideramos, assim, que são 

de considerar, as propostas relativas à formação de genomas composicionais.  

 

Dada a consensual menor ‘janela temporal’ para a origem da vida, outros investigadores têm 

procurado outros mecanismos evolutivos, e os próprios Lazcano & Miller (1996), consideram 
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que não existe nenhuma razão para se assumir que a auto-organização de compostos pré-

bióticos num sistema capaz de sofrer evolução darwiniana tenha envolvido extensos períodos 

de tempo. Assim, o evolucionismo não encontrou até agora a solução para o problema da 

origem da vida (Zaia, 2003).  

 

Para Ehrenfreund (2003) partir dos pontos de vista de diferentes disciplinas científicas é 

essencial para se compreender os processos de auto-organização. De acordo com Peretó 

(2005), a futura tendência na pesquisa da origem da vida irá necessitar de uma mais fluida 

interacção entre os defensores da abordagem genética e os defensores do metabolismo 

primeiro. Alguma forma de metabolismo é um pré-requisito para a replicação, pelo que estas 

duas abordagens reflectem apenas diferenças na ênfase.  

 

Segundo Orgel (1998), existem três teorias principais, em discussão, para a origem pré-biótica 

dos biomonómeros (síntese numa atmosfera redutora, síntese nas fontes hidrotermais 

submarinas, contribuições extraterrestres). Também Deamer (1997) considera que as formas 

de vida primordial poderiam ter usado nutrientes e energia de fontes endógenas e exógenas. 

Para Orgel (1998), nenhuma delas reúne consenso geral, mas também nenhuma pode ser 

definitivamente excluída, pois são todas suportadas por alguns dados experimentais. Talvez 

seja o momento para uma “teoria da conspiração”: se calhar mais do que uma das três fontes 

de moléculas orgânicas mencionadas colaborou para tornar possível a origem da vida.  

 

Fry (2000) menciona dois exemplos no âmbito do metabolismo: a) a possibilidade de o “surface 

metabolist” de Wächtershäuser ter sido responsável pela produção de significativas 

concentrações dos compostos anfifílicos necessários, ultrapassando-se as dificuldades da 

síntese de ácidos gordos de cadeia longa em concentrações suficientes na sopa primitiva; b) a 

capacidade de uma vesícula membranosa, com compostos anfifílicos encerrados no seu 

interior, para expandir e auto-replicar, bem como a capacidade de algumas vesículas, numa 

população, replicarem mais rapidamente.  

 

Também, e de acordo com Fry (2000), o papel atribuído às enzimas tipo proteínas nos modelos 

genéticos e o papel das ribozymes nos vários modelos metabólicos têm atenuado a divisão 

entre as duas abordagens. Em 1997, David Lee, Reza Ghadiri e colegas consideram que os 

péptidos podem ter funcionado como enzimas e como transportadores de informação: os 

péptidos podem ter actuado como molde, e terem auto-replicado a partir de dois fragmentos 

peptídicos, idênticos na sequência para o seu local de reconhecimento no molde (auto-catálise). 

Em 1997, produziram um hiperciclo peptídico: dois péptidos auto-replicantes, que de outro 

modo seriam competitivos, catalisaram simbioticamente a produção um do outro (Fry, 2000).  

 

Segundo Fry (2000) em 1994, Albert Eschenmoser considera que os ciclos metabólicos 

autocatalíticos foram um estádio primitivo, que levou à emergência de um sistema genético. 
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Estes sistemas ao crescerem ou acumularem um certo tipo de material orgânico, num dado 

local, modificaram o ambiente, influenciando as hipóteses de emergência dum sistema 

genético. Num ambiente pré-biótico distante do equilíbrio, com materiais construtores e energia, 

a auto-organização é termodinamicamente favorecida e até necessária: através da dissipação 

de energia pelos sistemas auto-organizados o ambiente tende a regressar ao equilíbrio. São, 

assim, processos necessários pela segunda lei da termodinâmica. De acordo com Fry (2000), 

surgiram também cenários geoquímicos específicos para a emergência dos primeiros sistemas 

vivos, diminuindo as diferenças entre as teorias genéticas e metabólicas.  

 

A maioria dos estudos da origem da vida, actualmente divididos entre uma abordagem 

metabólica e uma abordagem genética, têm-se baseado sobretudo em princípios darwinistas 

clássicos, e enquadrados pelo princípio de que a evolução é um processo estritamente 

competitivo e gradual, sem qualquer envolvimento cooperativo ou sinergístico (Carrapiço et al., 

2007). Os cenários da origem da vida dos “genes primeiro” constituem uma tentativa para impor 

a selecção darwiniana como o único princípio dinâmico a governar todos os estádios da vida 

(Smith & Morowitz, 2004). Embora as perspectivas darwinianas e neo-darwinianas tenham até 

agora dominado os modelos propostos para a origem da vida, começa-se a verificar que não 

explicam todos os processos e mecanismos de evolução (Carrapiço, 2007).  

 

A teoria da selecção natural é insuficiente para explicar como a vida evoluiu para manifestar 

níveis hierárquicos de organização. As principais transições na evolução envolvem aumentos 

na complexidade hierárquica dos organismos. A descoberta de novos recursos, novos “jogos” e 

novos nichos, são necessários para que a complexidade hierárquica aumente por evolução 

(Fernando, 2000). Em 1998, Luisi considerou que ao considerar-se apenas a evolução 

darwiniana, exclui-se os potenciais processos de adaptação não darwiniana (Astrobiology 

Primer 2006). O dilema metabolismo v.s. replicação não deve de facto ser o foco da 

problemática da origem da vida, mas sim questionar como a evolução ocorreu e funcionou em 

condições ambientais tão adversas (Carrapiço, 2007).  

 

Considerando que diferentes aspectos da origem da vida são explicados por modelos genéticos 

e por modelos metabólicos, dever-se-á procurar pelos processos e princípios comuns que 

governaram a evolução pré-biótica. É necessária uma nova abordagem, e visão, para a 

resolução deste paradigma. Nesta tarefa qualquer ajuda da astrobiologia é inestimável, dado 

acreditarmos que a vida é um imperativo cósmico (Carrapiço et al., 2007). Deste modo, a 

inclusão de princípios simbiogénicos na compreensão da emergência da vida, bem como os 

contributos fornecidos pelos últimos desenvolvimentos da astrobiologia, têm de ser 

considerados.  

 

Consideramos que os estudos actuais da origem da vida se deverão focar nos princípios físico-

químicos e nos possíveis mecanismos naturalísticos que guiaram e constrangeram o seu 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 

 92 

 

aparecimento e evolução. Dever-se-ão usar simultaneamente abordagens bottom-up e top-

down, sustentadas por dados de vários campos do saber: dados geoquímicos e geofísicos 

relativos à Terra e Sistema Solar, quer actuais, quer ancestrais, em dados do registo fóssil, na 

actual dinâmica sistémica da Terra, em dados de interrelações e interdependências das formas 

vivas, na compreensão das características de complexos sistemas vivos, e de como estão 

relacionados os três domínios da vida. Precisamos de avançar e recuar no tempo, ou seja, 

utilizar simultaneamente as abordagens top-down e bottom-up, de modo conseguir-se obter 

uma imagem mais coerente. É igualmente necessário uma ‘mente mais aberta’ relativamente à 

compreensão dos mecanismos que governaram a evolução da natureza (Carrapiço et al., 

2007).  

 

A vida na Terra é um dos resultados da origem e evolução do sistema solar: Segundo Brack 

(2007 in Horneck & Rettberg, 2007), se a vida começou na Terra com a auto-organização de 

um número relativamente pequeno de moléculas a sua origem deve de ter sido rápida, pelo que 

as hipóteses de aparecimento de vida em qualquer corpo celeste apropriado poderão ser reais.  
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3. A Vida na Terra Primitiva 

 

3.1. Primeiros indícios de vida na Terra 

 

A Terra é um planeta especial, cujas características muito próprias são determinadas pela sua 

dimensão e distância ao Sol. Apresenta uma atmosfera com oxigénio e intervalos de 

temperatura moderados, uma hidrosfera com água líquida, e o seu interior está estratificado em 

camadas de diferentes densidades (Hamblin & Christiansen, 2001).  

 
Figura 3.1 - Planeta Terra 

De uma perspectiva ecológica, a Terra é considerada um sistema aberto, constituído por quatro 

subsistemas naturais, interrelacionados e interdependentes, e sobrepostos: a litosfera, a 

atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Estes geossistemas têm coevoluído e cooperado entre si, 

mantendo o planeta, desde os seus primórdios, num equilíbrio dinâmico, (Press et al., 2003; 

Hamblin & Christiansen, 2001). Esta actividade é alimentada por dois motores de calor, um 

interno, a energia calorífica da acrecção e a radioactividade do seu interior profundo, e um 

motor externo, dirigido pela energia solar (Hamblin & Christiansen, 2001).  

 

Figura 3.2 - A Terra é um sistema aberto que troca matéria e energia com o meio envolvente (Adaptado de Press et 

al., 2003, página 13).  

ht
tp

://
w

w
w

-
as

tr
on

om
y.

m
ps

.o
hi

o-
st

at
e.

ed
u/

~
ga

ud
i/A

S
T

29
4/

Im
ag

es
/E

ar
th

S
un

.jp
g 

 

O Sol dirige o motor 
externo da Terra A energia solar é 

responsável pelo 
clima 

O motor interno da 
Terra é alimentado 

pelo calor 
aprisionado 

durante a sua 
formação… 

…e pela 
radioactividade 
do seu interior 

Calor irradiando da Terra 
equilibra o input solar e o 

calor vindo do interior 

Meteoros deslocam 
massa do cosmos 

para a Terra 

Sol 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 97 

A perspectiva geológica1∗ do conceito de sistema natural, permite compreender a inter-relação 

entre os subsistemas terrestres (Hamblin & Christiansen, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 - O sistema Terra é constituído por todas as partes do nosso planeta e suas interacções. Os principais 
componentes e subsistemas do sistema Terra. As interacções entre o componente são alimentadas pela energia solar 
e o interior planetário está organizado em três geossistemas globais: o sistema climático, o sistema da tectónica de 
placas e o sistema geodínamo (Adaptado de Press et al., 2003, página 13). 
 

A biosfera compreende todos os seres vivos, e toda a matéria orgânica produzida, constituindo 

uma força geológica principal (Hamblin & Christiansen, 2001). Cruzando todos os outros 

subsistemas terrestres, é nela que se encontra uma das características únicas da Terra, a 

Vida, e cuja permanência no planeta se deve ao delicado equilíbrio de condições necessárias à 

vida, que os diferentes geossistemas mantiveram ao longo do tempo (Press et al., 2003).  

 

Ao longo da história da Terra as formas de vida variaram (Carny & Gazit, 2005), mas são 

muitas as evidências que testemunham a sua antiguidade (Fry, 2000; Tervahattu et al., 2005; 

Sukumaran, 2001). Pensa-se que a vida terá surgido no primeiro milhar de milhão de anos 

após a formação do planeta (Ehrenfreund, 2003), talvez nos primeiros 500 M.a. após a Terra 

se ter tornado habitável, ou até menos se considerarmos as contribuições extraterrestres de 

compostos orgânicos necessários à vida (Jones, 2004).  

 

                                                 
∗
 “Um sistema é um grupo de materiais interdependentes, que interactuam com energia para formarem um todo unificado. Ao realizarem 

tarefas específicas, os materiais e a energia deslocam-se e mudam de uma forma para outras; tal sistema é dinâmico. Em todos os 

sistemas naturais a mudança ocorre na direcção necessária para estabelecer e manter o equilíbrio – uma condição da mais baixa energia 

possível. A energia total do sistema tem de diminuir para que uma mudança espontânea ocorra. A mudança irá prosseguir, até que o 

equilíbrio seja alcançado e a energia esteja num mínimo” (Hamblin & Christiansen 2001). 
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Figura 3.4 - Escala sintética do Tempo Geológico (Adaptado de H. Martin in Gargaud et al., 2006 página 114). 

 

Dada a evolução dos subsistemas terrestres, a vida terá surgido num ambiente muito diferente 

do da Terra actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Hadeano e o e o Arcaico são considerados os períodos geológicos relevantes para o estudo 

da origem e evolução inicial da vida. O Hadeano compreende o período de tempo desde a 

acreção inicial do planeta, há 4600 - 4500 M.a. (Nisbet & Sleep, 2001), englobando a formação 

da Terra e a sua evolução geológica primordial, até aos 4000 milhões de anos (Westall, 2006), 

ou segundo Nisbet & Sleep (2001) até à origem da vida, há 4000±0.2 M.a.. De acordo com 

 

 

Figura 3.5 - Existem quatro éons. O Hadeano que compreende o período de 
tempo entre a formação do Sistema Solar e a acreção primordial da Terra 
(4600 – 4500 M.a.), até à origem da vida (provavelmente há 4000 ± 0.2 M.a.). 
O Arcaico, ou tempo do começo da vida, que compreende o período de tempo 
entre 4000 – 2500 M.a. O Proterozóico, entre os 2500 M.a. atrás até há 560 
M.a., e o Fanerozóico desde então e até à actualidade (Adaptado de F. Westall 
in Gargaud et al., 2006, página 196). 
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Nisbet & Sleep (2001) a sua duração pode ir dos 4600 aos 3800 M.a., ou dos 4600 aos 4200 

M.a.. Neste período, e dados os violentos impactos de corpos extraterrestres nos primeiros 500 

M.a. do Hadeano, a Terra teria tido um ambiente quente e violento, com um elevado grau de 

metamorfismo (K. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). O Arcaico ter-se-á situado entre 

os 4000 e os 2500 M.a. (Nisbet & Sleep, 2001), e é dele que retiramos as primeiras evidências 

de vida (Westall, 2006).  

 

As condições geológicas, químicas e ambientais adequadas ao surgimento da vida na Terra 

ter-se-ão provavelmente estabelecido há 4000 M.a. (Jortner, 2006; Sukumaran, 2001), e outras 

propostas recuam ainda mais no tempo, propondo os 4400 M.a. (Carrapiço, 2001a), o que 

sugere uma geologicamente muito curta ‘janela temporal’ para origem da vida na Terra, entre 

os 4000-4100 a 3800 M.a. (Ehrenfreund, 2003; Sukumaran, 2001; Hiscox, 2001; Fry 2000), e 

com uma duração aproximada de 400 M.a. (Carrapiço, 2001a; Hiscox, 2001). A idade dos 

microrganismos mais primitivos descobertos no registo fóssil é de 3500 M.a., sugerindo uma 

‘janela temporal’ para o início da vida de 500 a 900 M.a. (Schopf et al., 2002 in Tervahattu et 

al., 2005). Assim, embora a abordagem darwiniana da origem e evolução inicial da vida sugira 

a necessidade de grandes períodos de tempo (Lazcano & Miller, 1996), pensa-se que a vida já 

existia na Terra há 3850 M.a., ou até antes (Nisbet & Sleep, 2001; Brack, 2007 in Horneck e 

Rettberg, 2007; Carrapiço, 2001a; Fry, 2000; Jones, 2004).  

 

Existe no ambiente um certo rácio entre os isótopos estáveis do carbono, [n(12C)/n(13C)], sendo 

o 12C, o isótopo ‘leve’ do carbono (Simpson, 2003). Os seres vivos produzem biomoléculas 

enriquecidas em 12C à custa de 13C, o isótopo pesado, quando fixam o carbono na fotossíntese 

(Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). A partir de material orgânico extraído das rochas, 

pode-se determinar a proporção entre os dois isótopos do carbono (Fry, 2000), sendo o rácio 

ligeiramente superior no caso do carbono processado por seres vivos (Jones, 2004). Uma 

maior proporção do isótopo ‘leve’ do carbono nalgumas rochas ancestrais, é uma poderosa 

indicação da existência de vida na Terra há 3900 M.a. (Fry, 2000; Stan-Lotter, 2007 in Horneck 

e Rettberg, 2007). As evidências para uma vida microbiana primordial provêm de restos 

fossilizados de células em rochas ancestrais, e da abundância do isótopo de carbono mais 

‘leve’ (Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Retteberg, 2007; Simpson, 2003), podendo-se, assim, 

considerar fósseis morfológicos e fósseis bioquímicos, as bioassinaturas. Na datação de 

rochas ígneas e metamórficas são determinadas as idades radiométricas (Hamblin & 

Christiansen, 2001). Contudo, sobreviveu muito pouco do registo rochoso dos primeiros 500 

M.a. da história da Terra (Press et al., 2003; Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006).  

 

Os materiais terrestres mais antigos que se conhecem são os minerais zircões detríticos 

(Nisbet & Sleep, 2001), encontrados em metaquartzitos do Monte Narryer e da região de Jack 

Hills, no oeste da Austrália, e foram datados em 4408±0.008 M.a. de idade (Martin, 2006 in 

Gargaud et al., 2006; Galopim de Carvalho, 2002). Estes minerais surgem incluídos em rochas 
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mais jovens (Nisbet & Sleep, 2001), e sugerem que uma crosta granítica continental (rochas 

felsíticas) ter-se-á formado há aproximadamente 4000 a 4200 M.a., debaixo de água 

(sugerindo uma hidrosfera, talvez embrionária), considerando-se que a formação da Terra 

terminou nesta altura (H. Lehto, 2007 in Horneck e Rettberg, 2007; Galopim de carvalho, 2002). 

Um outro exemplo de crosta continental antiga, mas, certamente não a primitiva, localiza-se em 

Amitsoq, no sudoeste da Gronelândia, em gnaisses datados de há 3900 a 3800 M.a. (Galopim 

de Carvalho, 2002). Os mais antigos testemunhos da crosta terrestre identificam-na como 

continental. As mais antigas rochas, até agora descobertas, os gnaisses de Acasta, a Noroeste 

do Canadá, foram datados em 4000 M.a. de idade (Press et al., 2003; Carrapiço, 2001a; Nisbet 

& Sleep, 2001), mais precisamente 4030±0.003 M.a. (Martin, 2006). Estas rochas metamórficas 

do Arcaico constituem os mais ancestrais pequenos afloramentos de crosta continental (Martin, 

2006 in Gargaud et al., 2006), demonstrando que na transição do Hadeano para o Arcaico já 

existiam rochas ricas em sílica (Nisbet & Sleep, 2001).  

 

Os gnaisses de Acasta são uma associação de tonalitos muito deformados (gnaissificados), 

com leitos centimétricos de anfibolitos, ultramafitos, granitos, e, nalguns locais, 

metasedimentos (quartzitos, xistos e calcoxistos). Estas rochas apresentam encraves de 

basaltos e de rochas ultramáficas (mais antigas), que poderão corresponder a vestígios de uma 

crosta oceânica mais antiga (Galopim de carvalho, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mais antigas rochas sedimentares com a bioassinatura dos isótopos de carbono, mas sem 

fósseis, são as rochas da Formação de Isua, no sudoeste da Gronelândia, e datadas com 3850 

a 3800 M.a. (Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Martin, 2006 in Gargaud et al., 

2006).  

 

 
Figura 3.6 - Os mais ancestrais sedimentos terrestres 
conhecidos: os gnaisses de Isua, Gronelândia, com 3865 M.a. 
(H. Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006, página 117). 
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Figura 3.7 - Localização geográfica de Isua (Gómez-Caballero & Pantoja-Alor, 2003, página 66) 

 

Consistem dos mais antigos metasedimentos enriquecidos em 12C (Lazcano & Miller, 1996; 

Jones, 2004; Fry, 2000; Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006), localizado em pequenos 

grânulos do carbono sedimentado (H. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Fry 2000), e 

com um elevado grau de metamorfismo (Westall, 2006). Para além de serem evidências da 

presença de água líquida na superfície da Terra, e de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera 

(Lazcano & Miller, 1996; Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), são consideradas, por 

alguns, evidências indirectas de que a vida pode ter surgido há 3850 M.a. (Brack, 2007 in 

Horneck & Rettberg, 2007; Ehrenfreund, 2003; Sukumaran, 2001). Se correctamente 

interpretados, sugerem que há 3850 M.a. terá começado uma fotossíntese anoxigénica, pelo 

que a origem da vida irá pré-datar os 3850 M.a. (Jones, 2004).  

 

Contudo, existem modos não biológicos de se aumentar o rácio dos isótopos de carbono 

(Simpson, 2003), pelo que os vestígios de vida destas rochas foram questionados, sendo, 

actualmente, alvo de debate (H. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Nisbet & Sleep, 

2001; Simpson, 2003). Para Nisbet & Sleep (2001), os grânulos podem ter derivado do 

primitivo plâncton do Arcaico. Para Fry (2000), a proporção de carbono encontrada é 

característica de material derivado biologicamente, e é similar à proporção de carbono 

encontrada em amostras de rochas datadas com 3500 e 2700 M.a. Mas, segundo Simpson 

(2003), essas rochas formaram-se em ambientes onde a vida nunca teria sido bem sucedida, e 

de acordo com Westall (2006), estruturas encontradas nessas rochas e anteriormente 

consideradas fósseis microbianos são na realidade ou fenómenos de metamorfismo ou 

contaminações endolíticas recentes. Assim, a controvérsia ainda se mantém.  



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 102 

Na mesma região, na Ilha de Akilia, foram também descobertas evidências de vida ancestrais e 

controversas. Foram encontradas rochas ricas em quartzo, situadas entre rochas vulcânicas, 

mais escuras, e, pela datação por elementos radioactivos de minerais vulcânicos, foi-lhes 

atribuída uma idade de 3830 M.a. (Simpson, 2003).  

 

 

Figura 3.8 - Localização geográfica e litologias da Ilha de Akilia (Adaptado  

de Gómez-Caballero & Pantoja-Alor, 2003, página 63). 

 

Foi encontrado um dique a cortar uma formação BIF com a idade de 3872±0.010 M.a., tendo a 

BIF revelado a assinatura do carbono ‘leve’ (Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006). Para o 

geoquímico Mojzsis existem evidências de vida em Akilia: essas rochas originaram-se num 

ambiente bioamigável, numa bacia oceânica, onde areias e outras partículas, juntamente com 

células de organismos marinhos deram origem às camadas rochosas ricas em quartzo. Por 

outro lado, a datação de 3830 M.a. sugere que a origem da vida terá decorrido durante o 

grande bombardeamento.  

 

Contudo, em 2002 Mojzsis foi posto em causa quando outros investigadores consideraram que 

as rochas de Akilia resultam de rochas ígneas que sofreram um tipo particular de 

metamorfismo, sugerindo que um processo não biológico estaria na base da assinatura do 

carbono ‘leve’ (Simpson, 2003). Para Martin (2006 in Gargaud et al., 2006) as formações de 

Akilia e Isua, ao consistirem de rochas sedimentares, constituem uma prova directa da 

existência de água líquida na superfície da Terra há 3870 M.a.  

 

Nos ancestrais sedimentos da Formação de Warrawoona, na Austrália Ocidental, foram 

descobertas as primeiras evidências paleontológicas de comunidades microbianas bem 

sucedidas, datadas com 3500 M.a. (3460 M.a., segundo Jones, 2004), na forma de 
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microfósseis tipo cianobactérias, e estromatólitos (Nisbet & Sleep, 2001; Lazcano & Miller, 

1996; Ehrenfreund, 2003; Sapp, 2003).  

 

 

Figura 3.9 - Estromatólitos actuais 

 

 

Estes fósseis foram encontrados por Schopf e colegas, em 1983, e que os interpretaram como 

as impressões de sequências de estruturas tipo bactérias, semelhantes às actuais 

cianobactérias. Estão embebidos nos estromatólitos, e a proporção de isótopos de carbono 

indica uma fonte biótica de carbono que se pode dever à fotossíntese (Fry, 2000).  

 

  

Figura 3.10 - Estromatólitos actuais e fósseis. Lado esquerdo: estromatólitos actuais, a serem construídos nas 
Bahamas. As divisões na barra correspondem a 100 mm. Lado direito: estromatólitos fósseis, de Wadi Kharaza, no 
Egipto. Estes têm apenas 15 M.a. (Jones, 2004, página 58).  

 

 

Têm uma semelhança superficial com os actuais estromatólitos, e têm estruturas semelhantes 

a bactérias fossilizadas, talvez anoxigénicas (Jones, 2004). Mas, estas primeiras descrições de 

microrganismos fósseis em sedimentos datados de 3500 a 3300 M.a. foram contestadas 

(Brack, 2007 in Horneck e Rettberg, 2007), e estando sob controvérsia, pois embora alguns os 

considerem fósseis de cianobactérias fotossintéticas, que terão surgido há 3500 M.a. (Westall, 
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2006 in Gargaud et al., 2006; Sukumaran, 2001; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), 

outros consideram que é possível uma formação não biológica para estes vestígios (Jones, 

2004; Nisbet & Sleep, 2001).  

 

Na Austrália Ocidental, foram encontrados no cherte Apex, entre dois fluxos de lava, datados 

por Schopf, em 2002, com 3460 e 3470 M.a., estruturas filamentosas fossilizadas, datadas em 

3465 M.a., semelhantes a modernas cianobactérias (Sukumaran, 2001; Simpson, 2003). 

Schopf considerou-as fósseis de organismos do tipo das cianobactérias, que teriam habitado o 

fundo luminoso de um mar pouco profundo, contudo, outros consideram que o cherte seria 

originário do interior de nascentes termais de subsuperfície, onde por reacções abióticas 

poderia ocorrer um enriquecimento em carbono (Simpson, 2003). Para outros, as medições do 

isótopo de enxofre em chertes do Arcaico inicial sugerem que já teriam evoluído bactérias 

redutoras de enxofre (Westall 2006 in Gargaud et al., 2006). Para Brasier et al., (2002 in 

Tervahattu et al., 2005), os mais primitivos e inequívocos fósseis de bactérias apresentam uma 

idade de 2700 M.a., sugerindo uma ‘janela temporal’ para a origem da vida entre 1700 a 1300 

M.a. 

 

Em Barberton (África do Sul) e Pilbara (Austrália) foram encontrados os mais antigos e melhor 

preservados sedimentos vulcano-clásticos (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006), datadas 

com 3500 a 2500 M.a. (Nisbet & Sleep, 2001; K. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; 

Line, 2002; Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006), e com microestruturas carbonáceas que 

podem ser de origem microbiana (Nisbet & Sleep, 2001; K. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg, 

2007; Line, 2002). Estas rochas contêm evidências fósseis morfológicas de vida de águas 

pouco profundas, vida litoral (intertidal), e de ambientes subaéreos (Westall, 2006 in Gargaud 

et al., 2006). Os microfósseis identificados revelam estruturas fósseis microbianas 

filamentosas, vibrióides, bastonetes e cocóides (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006; Stan-

Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Segundo K. Lehto (2007 in Horneck & Rettberg, 

2007) revelam uma vida bem estabelecida, e com uma distribuição aparentemente 

generalizada na Terra nesta altura, e também, que, após o fim do grande bombardeamento, a 

Terra rapidamente adquiriu temperaturas mais baixas, conducentes à vida. Estes 

microorganismos fósseis revelam um crescimento dirigido verticalmente, sugerindo que já 

poderiam ter desenvolvido a fotossíntese (Hoffmann et al., 1999, Westall et al., 1999, 2002 in 

Westall 2006 in Gargaud et al., 2006).  
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Figura 3.11 - Microfósseis silicificados de águas pouco profundas, com 3460 M.a., em Pilbara, Austrália, em 

sedimentos vulcano-clásticos, em Pilbara, Austrália, com 3460 M.a. (a) secção fina revelando o desenvolvimento 

de um delicado biofilme (camada acastanhada indicada pelas setas brancas) na interface entre duas camadas 

de sedimentos. (b) Detalhe do biofilme de (a) mostrando um consórcio de filamentos microbianos (seta mais 

larga), bem como microfósseis com formas de cocóides e bastonetes (setas mais finas), associados com um 

filme de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) que revestem os grãos adjacentes. C) Cadeias de 

bactérias cocóides (setas) exibindo uma aparência rugosa. Isto é devido à lise celular previamente à fossilização. 

(d) Filamentos microbianos distorcidos. Todos os microfósseis contêm ainda carbono (Westall 2006 in Gargaud 

et al., 2006 página 209).  

 

  

Figura 3.12 - Imagem SEM de um robusto biofilme 

microbiano, formado num ambiente de litoral 

(parcialmente) subaéreo. A fotografia do topo revela 

um filme espesso, com fendas de dessecação. As 

imagens inferiores são detalhes de minerais que 

precipitaram na superfície do biofilme: da esquerda 

para a direita: carrobite, calcite e aragonite (?). As 

duas primeiras são típicas de ambientes evaporíticos 

(Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006 página 210). 

Figura 3.13 - Estromatólitos de forma tabular e em doma, de 

Pilbara. (a, b) secção transversal e visão de plano dos 

estromatólitos em doma. © Secção através de um 

estromatólito em forma de doma (s) que colapsou sob o peso 

da sílica precipitada (c). O colapso das camadas do 

estromatólito indica uma deformação plástica de camadas 

originalmente maleáveis. (d) Cinzas vulcano-clásticas 

depositadas numa bacia de água de baixa profundidade. 

Biofilmes (mat) microbiano delicados (estromatólitos 

tabulares) formaram-se nas superfícies destes sedimentos 

depositados debaixo de água (seta) (Westall, 2006 in 

Gargaud et al., 2006 página 211).  

 

Nos depósitos hidrotermais de Barberton e Pilbara obtiveram-se, com base em isótopos de 

carbono e azoto, evidências de organismos quimiolitotróficos. Os microrganismos do Arcaico 

primitivo de Barberton e Pilbara revelam biofilmes da zona fótica, e talvez já tivessem 

desenvolvido uma fotossíntese anoxigénica (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; 
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Carrapiço, 2001a; Jones, 2004; Line, 2002). A atmosfera do Arcaico teria uma composição e 

actividade dominada por uma fotossíntese anoxigénica baseada no ferro, dada a presença de 

organismos fotossintéticos anoxigénicos há 3400 M.a. (Jortner, 2006). Estas evidências fósseis 

sugerem o surgimento de vida fotossintética cerca de 750 M.a. após a acreção da Terra 

(Sukumaran, 2001). A vida encontrar-se-ia em franjas costeiras, como plâncton fotossintético 

em águas profundas, e em habitats hidrotermais profundos e pouco profundos (Nisbet & Sleep, 

2001).  

 

Mas, os microfósseis de Pilbara, com 3500 M.a. podem, talvez, ser mais jovens do que os 

sedimentos envolventes onde foram detectados (Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 

2007). Além disso, os valores isotópicos de carbono para as formações do Arcaico inicial de 

Barberton e Pilbara variam de -14% a -42%, sendo consistentes com uma produção biológica, 

mas podem também ter resultado de processos pós-deposicionais, que alteraram o registo 

original (ex: sínteses Fischer-Tropsch); podem igualmente existir problemas de contaminação 

(Westall, 2006). O querogénio, uma macromolécula orgânica complexa, produzida a partir de 

restos de matéria biológica, é utilizado como biomarcador químico (Brack, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007).  

 

De acordo com Westall (2006 in Gargaud et al., 2006) para Schopf et al. (2002), o querogénio 

detectado em Barberton e Pilbara tem uma origem biogénica, mas para Brasier et al., (2002) 

tem uma origem abiogénica. Assim, estes vestígios de vida são também considerados 

controversos (Jones, 2004). As controvérsias com as evidências de vida da Gronelândia e da 

Austrália resultam do facto de estas poderem ter uma origem quer biogénica, quer abiogénica 

(Simpson, 2003).  

 

Contudo, é em Pilbara que surge a mais primordial evidência de vida para a qual não há 

qualquer discussão: fósseis moleculares, lípidos biológicos, preservados em rochas com 2700 

M.a.. Estes hidrocarbonetos característicos são biomarcadores de cianobactérias, sugerindo 

uma fotossíntese oxigénica há 2700 M.a.. Foram também encontrados estromatólitos fósseis, 

datados com 2700 M.a., em Fortescue, Austrália (Jones, 2004). Em Steep Rock (Ontário, 

Canadá) e no Super grupo Pongola (África do Sul) foram descobertos estromatólitos datados 

com 3000 M.a. Segundo Nisbet & Sleep (2001), as evidências, consideradas de vida, 

detectadas em rochas do final do Arcaico, baseiam-se em similaridades estruturais com 

modernas estruturas microbianas.  
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Figura 3.14 - Biosfera do final do Arcaico – as comunidades vivas e os seus produtos químicos. A parte superior do 
primeiro painel mostra um modelo dos possíveis habitats das comunidades microbianas. Evidências de campo e 
isotópicas existem para muitos destes cenários, mas a presença de plâncton é inferida a partir da interpretação do 
registo sedimentar e molecular, e a dorsal média oceânica é inferida (a figura não está à escala). As comunidades de 
biofilmes microbianos estão ilustradas na parte inferior do primeiro painel e no segundo painel. As colunas mostram 
possíveis comunidades de biofilmes (os números referem-se a cenários típicos no modelo do habitat). (Adaptado de 
Nisbet & Sleep, 2001, páginas 1084 e 1085).  
 

Os estromatólitos fósseis, vestígios fósseis de cianobactérias, encontrados no Canadá, África 

do Sul e Austrália, terão provavelmente consistido numa estratégia comunitária de obtenção de 

protecção contra as condições ambientais adversas: as camadas superficiais seriam 

compostas de célula mortas cujas paredes filtrariam a radiação U.V. para as camadas 
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inferiores, permitindo uma actividade biológica (Carrapiço, 1988). Segundo Line (2002), 

existem evidências de que todos os tipos básicos de processos bioenergéticos já existiam 

provavelmente há 3500 M.a.  

 

Em 1996, Thomas-Keptra, de Houston, e colegas, encontraram no meteorito marciano 

ALH84001 minúsculos grãos de magnetite, 100% puros, datado em 3900 M.a., que se 

formaram em Marte, e que são iguais a magnetos construídos por bactérias aquáticas 

terrestres. Consideram que os magnetos são bioassinaturas de Marte: não têm impurezas 

químicas e aproximadamente 25% da magnetite do ALH84001 partilha cinco características 

específicas da magnetite das bactérias terrestres. Contudo, outros investigadores consideram 

que podem ter resultado dum processo de química abiótica (Simpson, 2003).  

 

 

3.2. Condições da Terra primitiva 

 

Coloca-se actualmente a possibilidade de se encontrar vida noutros locais do Universo. (Jones, 

2004). A ‘habitabilidade’ refere-se ao somatório das características físico-químicas necessárias 

para um dado organismo, e depende do nosso conhecimento da vida na Terra e do organismo 

em questão (Cockell, 2007 in Horneck & Rettberg 2007). A possível habitabilidade de outros 

ambientes extraterrestres (ex: Marte, Europa, Titã e Ceres, Jones, 2004), e os factores e 

mecanismos que a determinam, é avaliada com base nos conhecimentos acerca dos 

organismos extremófilos terrestres (Cockell, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

A habitabilidade como um elemento da arquitectura dos sistemas planetários
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Figura 3.15 - Articulação entre a habitabilidade e cinco grandes questões da ciência: (1) a origem do Sol, (2) 

a evolução do Sistema Solar, (3) as origens da vida, (4) a existência de vida algures e (5) os perigos e 

recursos para o Homem no Espaço. 
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A água líquida é essencial à sobrevivência dos seres vivos (Anand et al., 2006 in Leach e tal., 

2006), sendo um indicador primário a considerar na avaliação de potenciais planetas habitáveis 

(Cockell, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). A “zona habitável” (ZH) em torno de uma estrela é 

definida como a região onde a água líquida é estável numa dada superfície planetária (Cockell, 

2007 in Horneck & Rettberg, 2007), mesmo que intermitentemente, e onde existam os 

nutrientes necessários. Contudo, esta definição considera apenas os habitats de superfície, 

podendo existir potenciais habitats para a vida fora da ZH, nomeadamente no interior de 

planetas, a profundidades onde as temperaturas e as pressões permitam a existência de água 

líquida, e porosidade nas rochas (Jones, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por exemplo, a lua Europa encontra-se fora da ZH clássica, e pensa-se que tem um oceano de 

água líquida na sua subsuperfície (Jones, 2004). Uma extensão do conceito de ZH é a “zona 

continuamente habitável” (ZCH), definida como a região em torno de uma estrela, onde as 

condições de habitabilidade se mantêm ao longo de um definido período de tempo (Cockell, 

2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

A avaliação da habitabilidade depende do organismo que está em consideração pelo que se 

assume uma vida baseada no carbono e na água líquida, o que nos permite definir conjuntos 

gerais de condições necessárias à vida, e usá-los para avaliar a habitabilidade. Os seres vivos 

necessitam de um fornecimento contínuo de energia, que pode ser proveniente de diferentes 

fontes: pares redox inorgânicos, moléculas orgânicas e fotões da estrela parental para dirigir a 

aquisição de energia. Uma produção contínua de pares redox inorgânicos requer um 

desequilíbrio geoquímico: vulcanismo activo, tectónica de placas e impactes de asteróides e 

cometas, são exemplos de processos que geram gradientes geoquímicos, de que a vida pode 

tirar vantagens (Cockell, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

Figura 3.16 - Zona habitável (zona em caixa) em torno de outras 
estrelas, em função da massa da estrela e da distância à estrela. M◙ 
= massa solar; as linhas a tracejado delimitam a provável zona de 
acreção de planetas terrestres (Adaptado de Kasting et al., 1993) 
(Cockell, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007, página 160).  
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É também necessária uma fonte acessível de nutrientes. Supõe-se que no mínimo a vida 

necessita de seis elementos C, H, N, O, P, S, os usados pela vida terrestre. Um ambiente 

planetário com água líquida (solvente), fontes de energia (luz ou pares redox), nutrientes 

(carbono e outros) e uma superfície para o crescimento, é potencialmente habitável (Cockell, 

2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que factores como a distância certa a uma estrela, a massa certa da estrela central, 

órbitas planetárias estáveis, um vizinho como Júpiter, uma determinada massa planetária, uma 

tectónica de placas activa (Ehrenfreund, 2003), e ainda um bom fornecimento de voláteis (um 

oceano e uma atmosfera), uma lua (proporcionando um clima estável) e um poderoso campo 

magnético, conferindo protecção (Jones, 2004), poderão talvez constituir os pré-requisitos 

necessários para a vida na Terra, esta poderá servir de base para a definição dos critérios 

básicos para se procurar planetas extra-solares ‘tipo Terra’ (Ehrenfreund, 2003).  

 

De acordo com Jones (2004), estes serão planetas com umas poucas de vezes a massa de 

Marte, até umas poucas de vezes a massa da Terra: um planeta rochoso com água líquida na 

sua superfície, ou abaixo dela, com uma órbita quase circular em torno de uma estrela tipo Sol 

(que permite um tempo de evolução mais lento; Hiscox (2001), e a uma certa distância da 

estrela central, possibilitando uma determinada temperatura relativamente uniforme ao longo 

do ano. Considera-se que a Terra permaneceu continuamente habitável pelo menos nos 

últimos 3800 M.a. (Hiscox, 2001), tendo estado sempre dentro da ZH ao longo da sua história 

(Jones, 2004)  

 

Figura 3.17 - Diagrama de fase da água pura, 
mostrando os intervalos de temperatura aos quais foi 
encontrada vida na Terra (-18º C a 123º C), e nos quais 
a vida carbono-água líquida pode ser possível (-30º C a 
160º C) (Adaptado de Jones, 2004, página 9). 
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Figura 3.18 - As zonas habitáveis, actual (ZH (sombreada) 

e à idade zero (HZ (0), linhas tracejadas) no Sistema Solar, 

segundo um modelo: 1-Marte; 2-Terra; 3-Vénus; 4-Mercúrio 

(Adaptado de Jones, 2004, página 83).  

 

Contudo, os seus parâmetros de habitabilidade modificaram-se ao longo do tempo geológico 

(Hiscox, 2001), pelo que a Terra primitiva pode ser olhada como um planeta diferente (Cockell, 

2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Westall, 2006). Dado que as informações são escassas, 

têm de ser feitas algumas pressuposições acerca dos habitats e da vida, pois sabe-se que as 

fisiologias dos organismos estão intrinsecamente ligadas às condições físico-químicas 

ambientais (Cockell, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), havendo uma conexão estreita entre a 

evolução das formas de vida primordiais e a evolução das condições geológicas e atmosféricas 

do planeta (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006; Hiscox, 2001).  

 

 

 A Terra Primitiva 

 

Várias perspectivas podem orientar as abordagens à pesquisa da origem da vida, e é 

necessário o somatório dessas abordagens para se alcançar uma compreensão global do 

problema (Deamer, 1997). Dado que a química pré-biótica investiga como pode ter ocorrido a 

síntese das biomoléculas, e as reacções químicas que podem ter contribuído para o 

surgimento da vida na Terra (Astrobiology Primer 2006), essas reacções têm de ser 

recolocadas em condições plausíveis, pelo que importa conhecer as condições da Terra 

primitiva (Zaia, 2003). Assim, é necessário situar a origem e evolução inicial da vida no seu 

contexto geológico (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006), pois a vida biológica está 

intimamente relacionada com as condições geoquímicas da Terra, ao ter sido construída 

segundo as condições particulares da Terra primitiva (Popa, 2004). Esse processo terá 

envolvido complexas interacções com a atmosfera, hidrosfera e litosfera (Press et al., 2003).  
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Se os subsistemas da Terra cooperaram entre si, e a Terra mudou as suas condições ao longo 

do Tempo geológico, para compreendermos e estabelecermos as prováveis condições da 

Terra primitiva, necessitamos, segundo Zaia (2003), de dados geoquímicos e geológicos 

relativos à Terra, desde a sua formação até à actualidade, para a selecção dos possíveis tipos 

de ambientes e das condições das reacções químicas pré-bióticas.  

 

Existem na literatura várias propostas acerca das condições da Terra primitiva, mas os dados 

mais recentes têm alterado algumas dessas ideias, pelo que, segundo Fry (2000), a 

compreensão do cenário geoquímico primordial implica novas abordagens ao estudo da origem 

da vida. Por outro lado, as exigências de compatibilidade com os constrangimentos pré-bióticos 

(Martin, 2006) irão restringir futuros cenários. Deste modo, para além de a evolução 

geoquímica da Terra ser um ponto de partida comum para a maioria das teorias da origem da 

vida (Popa, 2004), uma compreensão dos contextos geológicos da Terra primitiva irá ajudar na 

procura de vida extraterrestre (Westall, 2006; Maia & Ramos, 1985).  

 

O Sistema Solar tem uma idade de 4567±0.002 M.a., o momento em que os minerais condritos 

cristalizaram. Nos 100 M.a. de anos seguintes decorreu a fase de acrecção da Terra. O 

impacto formador da Lua, que levou também à formação do núcleo terrestre, terá ocorrido há 

4520 M.a. (H. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). Assim, a formação da Terra envolveu 

um processo em vários passos, que durou algumas dezenas de milhões de anos (Pinti, 2006 in 

Gargaud et al., 2006).  

 

Os primeiros 500 M.a. da história da Terra foram eliminados pela tectónica, vulcanismo, 

meteorização, erosão, e processos de degradação causados pela vida (Westall, 2006 in 

Gargaud et al., 2006; K. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), não havendo igualmente 

um registo directo da composição da atmosfera primitiva (Hiscox, 2001).  
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Figura 3.19 - Ambientes da Terra primitiva. 
 

Este é um dos principais problemas do estudo da origem da vida (Hiscox, 2001), pois desde o 

seu início que a vida se espalhou e diversificou, ocupando actualmente todos os nichos 

ecológicos concebíveis (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006). Embora o recuo, até aos mais 

primordiais estádios deste processo, seja especulativo e difícil (K. Lehto, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007), o registo rochoso pode dar-nos, como já vimos, algumas informações sobre a 

Terra primitiva (Awramik, 1997).  

 

Assim, a informação relativa à evolução geológica da Terra primitiva deriva das seguintes 

fontes: a) Cristais de zircão ancestrais que aparecem em rochas mais jovens; b) Terrenos 

ancestrais metamórficos, os mais velhos em Acasta, no Canadá, com aproximadamente 4000 

M.a; c) Ancestrais rochas supracrustais metamorfoseadas na Gronelândia, Isua. Rochas 

supracrustais bem preservadas mais jovens que 3500 M.a. na região de Pilbara da Austrália e 

na Barberton Mountain Land na África do Sul; d) Estudos envolvendo a modelação de 

hipotéticos cenários oceano/atmosfera, e evolução da crosta e do manto; e) Planetologia 

comparada: informações geológicas, atmosféricas, e outras, doutros planetas relevantes para o 

conhecimento da Terra primitiva (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006).  

 

No Hadeano (4600-4000 M.a.) e Arcaico (4000-2500 M.a.) os sistemas climático, da tectónica 

de placas e geodínamo já estavam em funcionamento, e aos 2500 M.a. os processos 

geológicos seriam muito semelhantes aos actuais (Press et al., 2003).  

 

Junto ao rebordo da cratera Pu’u 
‘Ō’ō, na ilha Grande do Hawai, 
desenrola-se uma cena típica dos 
primeiros tempos da Terra. A lava 
expelida da cratera encheu o solo 
de salpicos e arrefeceu, formando 
uma crosta fracturada. Durante os 
primórdios da Terra, repetidamente, 
a superfície do planeta arrefeceu e 
endureceu, voltando a ser derretida 
pelo impacte de objectos gigantes 
vindos do espaço (National 
Geographic Portugal, Nº 69, 
Dezembro 2006, página 25).  
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Tabela 3.1 - Acontecimentos da história da Terra desde a sua formação até ao aparecimento das células 

eucarióticas (Adaptado de Press et al., 2003)  

 

 

O Hadeano corresponde ao período mais primordial da história da Terra (Lunine, 2006), e cujo 

registo geológico foi quase todo apagado (Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006). De acordo com 

dados dos minerais zircões de Jack Hills, com 4400 M.a., pensa-se que a água terá surgido 

nesta altura (Lunine, 2006), cerca de 50 M.a. a 150 M.a. após o final da fase de acrecção (Pinti, 

2006 in Gargaud et al., 2006) Esta água estaria provavelmente abaixo da superfície, em 

sistemas hidrotermais da crosta (Lunine, 2006).  

 

Contudo, a existência duma crosta continental há 4400 M.a. é controversa, sendo improvável 

que fosse tão espessa como actualmente (Lunine, 2006). As rochas mais antigas que se 

conhecem são sedimentares e metasedimentares, com 4000 M.a. (Lunine, 2006), e a primeira 

crosta continental seria resultante da fusão parcial de basalto hidratado (crosta oceânica 

primitiva), em ambientes suficientemente ricos em água, e com uma composição granitóide, de 

Trondhjemitos-Tonalitos-Granodioritos, refridos no seu conjunto pela sigla TTG. Os continentes 

teriam um volume de 10 a 15% do actual, e haveria uma grande quantidade de pequenas 

placas tectónicas, pelo que, no Arcaico, as dorsais oceânicas teriam extensões dez vezes 

superiores às actuais (Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006; Galopim de Carvalho, 2002). É 

provável que uma crosta félsica se tenha formado a partir de planaltos submarinos e arcos 

ilhas, por fuso parcial, em profundidade, quer das rochas destes espessamentos da crosta (os 

planaltos submarinos), quer de eventuais línguas de subducção, criadas nas suas margens, 

intruindo, aí, basaltos e komatiitos, ainda hoje preservados nos complexos de rochas verdes” 

(os greenstones belts) (Galopim de Carvalho, 2002). 

 

Embora alguns considerem que no início a Terra seria muito quente, e com uma superfície 

coberta por um ‘oceano’ de magma fundido (H. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg 2007), Valley 

et al., 2002 in Martin 2006) consideram que a Terra primitiva teria temperaturas baixas, pois o 

Tempo (M.a.) ACONTECIMENTOS 

4570 Formaram-se o Sol e o disco acrecionário 

4560 Os planetesimais acrecionaram; começou a acreção da Terra 

4510 A Lua formou-se 

4470 Acreção da Terra, formação do núcleo e diferenciação completada 

4400 Grão mineral mais antigo 

4000 Fim do bombardeamento intensivo; rochas continentais mais antigas 

3800 Evidência mais primordial de água líquida 

3500 Evidência mais primordial de vida 

2500 Completada a fase principal de formação dos continentes 

2450-2200 Acumulação de oxigénio na atmosfera 

2200 Desenvolvimento de células com núcleo 
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bombardeamento entre os 3900 e os 3800 M.a. terá correspondido a um repentino pico 

catastrófico.  

 

 
Figura 3.20 - Estimativas da taxa de impactos meteoríticos durante o Hadeano e o Arcaico 

(Valley et al., 2002). A linha a tracejada branca representa o decaimento exponencial da taxa 

de impacto, enquanto que a linha contínua a preto representa o modelo da Terra primitiva fria, 

com um grande bombardeamento tardio (Adaptado de H. Martin 2006 in Gargaud et al., 2006 

página 155). 

 

Isso explicaria as evidências, dadas pelos zircões do Hadeano, da existência de uma crosta 

continental estável o suficiente, há 4400 M.a., para sofrer erosão, e explicaria os dados dos 

isótopos de oxigénio nos zircões, que sugerem a presença de água líquida na superfície da 

Terra na mesma altura, o que é consistente com o modelo duma Terra primitiva fria (Martin, 

2006 in Gargaud et al., 2006). O cherte também é um indicador da temperatura, cujo conteúdo 

em isótopos de oxigénio está relacionado com o ambiente onde precipitou. Permite, pois, 

estimar as temperaturas superficiais até há 3500 M.a. (Lunine, 2006). Segundo Knauth (1992 in 

Lunine 2006), os oceanos do Arcaico teriam temperaturas de 50 a 70ºC, existindo ambientes 

crustais quentes. No Hadeano a temperatura seria ainda mais elevada, sobretudo perto dos 

sistemas hidrotermais. Mas, longe dos sistemas hidrotermais o ambiente até poderia ser frio, 

dependendo dum fluxo dos gases de efeito de estufa para contrabalançar um Sol jovem e 

menos luminoso (‘pálido’) (Lunine, 2006). Deste modo, pensamos que, no Hadeano e no 

Arcaico, poderia ter sido possível a existência simultânea, e espacialmente separada, de 

ambientes frios e quentes, proporcionando uma variedade de distintos ambientes geoquímicos.  

 

 

Hidrosfera 

 

Está actualmente em discussão qual terá sido a fonte da água da Terra primitiva (Lunine, 2006; 

Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006), considerando-se a possibilidade de uma fonte de água 
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extraterrestre (Pinti, 2006). A hipótese cometária não é consensual, pois muitos investigadores 

consideram que os cometas teriam sido responsáveis pela entrega de apenas 10% da água da 

Terra (Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006). De acordo com H. Lehto (2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007) com base no rácio de deutério para hidrogénio (D/H) da água, o D/H oceânico 

era demasiado baixo para ser explicado por uma origem cometária, o que deu origem ao 

‘problema D/H’. Contudo, descobriu-se recentemente que o cometa c/1999 S4 (LINEAR) 

apresenta uma química diferente da dos cometas Halley, Hale-Bopp e Hyakutake. O cometa 

LINEAR pode ter-se formado na região Júpiter-Saturno, perto da linha de neve, uma região 

onde o rácio D/H pode ser mais baixo que no Espaço mais frio, para lá de Neptuno. A entrega 

de água por cometas vindos desta região poderia explicar o rácio D/H dos oceanos terrestres.  

 

O estudo dos meteoritos sugere que a Terra se formou a partir de material bastante seco, 

localizado a mais de 1.5 U.A. da órbita da Terra. (Lunine, 2006). Actualmente a hipótese mais 

aceite defende que 90%, ou mais, da água chegou à Terra, no final da sua acreção, via 

pequenos asteróides de composição condrítica, provenientes da cintura asteroidal externa 

(Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006; Lunine, 2006). Deste modo grandes volumes de água 

estariam disponíveis na Terra primitiva há aproximadamente 4400 a 4350 M.a. (Pinti, 2006 in 

Gargaud et al., 2006).  

 

Também, segundo Jones (2004), os voláteis da Terra primitiva tiveram duas origens: das 

poeiras que acrecionaram, e que depois foram libertados pela intensa desgasificação 

vulcânica, e de um segundo fornecimento, que terá ocorrido perto do fim da formação 

planetária, de planetesimais gelados, ricos em voláteis, do exterior do Sistema Solar, nos 

primeiros 700 M.a. da história da Terra. O sistema oceano-atmosfera ter-se-á formado durante 

os primeiros 700 M.a. da história da Terra (Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006).  
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Figura 3.21 - Diagrama mostrando a cronologia dos primeiros eventos que resultaram na formação dos oceanos. As 
temperaturas superficiais são indicativas porque a transição de climas quentes e inabitáveis para os climas frios do 
Hadeano foi também sugerida para o período Hadeano (ex: Sleep & Zahnle, 2001). Os primeiros vestígios de vida em 
apatite aos 3800 M.a. são partículas de grafite de origem possivelmente orgânica, encontradas em metasedimentos de 
Isua (Mojzsis et al., 1996). Recentemente, van Zuilen et al., (2002), questionaram este resultado, sugerindo uma origem 
inorgânica para o carbono. As idades dos gnaisses de Acasta são obtidas de Bowring & Williams (1999) (Adaptado de 
Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006 página 84).  

Primeira evidência de fósseis: estromatólitos (3500 M.a.) 
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Idade do zircão mais antigo, água líquida na Terra (4400 M.a.) 

Final da acreção da Terra (4450 M.a.) 

Entrega de água e voláteis 

Formação da atmosfera secundária CO2 – H2O 

Formação do Sistema Solar (4560 M.a.) 

Formação de meteoritos (4560 M.a.) 

Formação da Lua (4510 M.a.) 

Temperatura da superfície Período 

B
o

m
b

a
rd

e
a
m

e
n

to
 m

e
te

o
rí

ti
c
o

 Ha
de
an
o 

Ar
ca
ic
o 
In
ci
al
 

F
or
m
aç
ão
 d
os
 O
ce
an
os
 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 118 

Entre 50 a 150 M.a. após o final da acreção, o vapor de água da atmosfera secundária 

condensou, formando oceanos com temperaturas de 230º C (Pinti, 2006 in Gargaud et al., 

2006). A Terra começou a arrefecer e quando a atmosfera atingiu os 200º C o vapor de água 

deu origem aos oceanos, de água quente e doce, e sob uma atmosfera de CO2 e N2 ter-se-ão 

formado ilhas vulcânicas (H. Lehto, 2007). Os oceanos do Hadeano seriam ácidos, quentes e 

anóxicos, e em poucas dezenas de milhões de anos, entre 4300 a 4200 M.a., teriam atingido 

as condições de temperatura, salinidade e pH apropriadas para a sobrevivência de organismos 

(Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006). Teriam temperaturas de 80 a 110º C, e seriam estáveis e 

frios o suficiente, para o desenvolvimento das primeiras comunidades, possivelmente 

hipertermófilos numa fonte hidrotermal submarina, a profundidade variável, e protegida da 

radiação U.V. (Nisbet & Sleep, 2001; Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006).  

 

No Arcaico, os oceanos teriam temperaturas de 70 a 75º C e seriam ácidos, embora outros 

autores tenham sugerido temperaturas de 39ºC (Pinti, 2006 e Westall, 2006 in Gargaud et al., 

2006). Seriam menos profundos do que os actuais, e as dorsais médias oceânicas seriam 

principalmente subaéreas, e com um fluxo de calor geotérmico muito superior (Kasting & 

Howard, 2006). O fundo oceânico criado seria muito espesso, aproximadamente vinte e cinco 

quilómetros, e terá sido isostaticamente elevado (eram mais densos que a crosta continental, 

mas menos densos que o manto), inundando muito dos continentes (Kasting & Howard, 2006). 

Como as dorsais oceânicas eram menos profundas, a penetração hidrotermal também o seria. 

Com o tempo o volume dos oceanos aumentou (Kasting & Howard, 2006). A salinidade dos 

oceanos do Hadeano e Arcaico seria dominada pelo hidrotermalismo oceânico (Pinti, 2006 in 

Gargaud et al., 2006). Mas, terá sido, provavelmente, desde o início, dominada pela halite, com 

concentrações totais elevadas (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006).  

 

 

  Atmosfera 

 

A composição da atmosfera, e o clima, da Terra primitiva são muito importantes nalgumas 

teorias da origem da vida (Kasting & Howard, 2006), contudo não existe consenso quanto à 

composição da mesma (Lazcano & Miller, 1996; Orgel, 1998; Fry, 2000; Hiscox, 2001; 

Miyakawa et al., 2002; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; H. Letho, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007). Pensa-se que a atmosfera da Terra primitiva não derivou directamente da 

contracção gravítica da nébula solar. A atmosfera primária teria sido perdida aquando do 

impacto formador da Lua, tendo-se então estabelecido uma atmosfera secundária, resultante 

de intensa actividade vulcânica, e da entrega de voláteis extraterrestres (Westall, 2006 in 

Gargaud et al., 2006).  

 

Considerando o efeito de um Sol menos luminoso, em cerca de 25%, que o actual, a 

concentração de dióxido de carbono (CO2) teria de ter sido elevada, ou teriam de haver outros 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 119 

gases de efeito de estufa, como metano (CH4). Caso contrário a Terra congelaria, e não teria 

água líquida à superfície (Sukumaran, 2001; Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006). Contudo, o 

pressuposto de uma primitiva atmosfera redutora (CH4, NH3 e H2), tal como proposta por 

Oparin-Haldane e Miller é actualmente questionado (Sukumaran, 2001; Orgel, 1998; Zaia, 

2003; Bada & Lazcano, 2003; Fry, 2000), embora, na opinião de Orgel (1998) seja prematuro 

rejeitá-la totalmente. E, realmente, recentemente considerou-se a hipótese de ter havido muito 

mais hidrogénio na atmosfera primitiva do que até agora se pensava (Robinson, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 - Atmosfera da Terra primitiva 

 

De acordo com Toon (2005) a atmosfera da Terra primitiva teria quantidades substanciais de 

H2, dado o escape de H2, da atmosfera para o Espaço, ter sido, provavelmente, mais lento em 

duas ordens de magnitude do que o que até agora se pensava. Isto ter-se-ia devido ao facto de 

as temperaturas no topo da atmosfera terem sido, provavelmente, duas vezes mais baixas do 

que o inicialmente estimado. Também, teria havido a contribuição do H2 libertado pelos 

vulcões, pelo que seria um componente principal da atmosfera, provavelmente em cerca de 

40%, o que favoreceria a produção de compostos orgânicos pré-bióticos. Robinson (2005) 

considera que foi lançada uma ‘nova esperança’ sobre a existência da “sopa pré-biótica”, 

embora Toon (2005) ressalve que esta seria uma atmosfera dominada por H2 e CO2, enquanto 

que Miller utilizou nas suas experiências CH4 e NH3.  

 

Parque Nacional de YellowStone. A Terra 
começou por ser composta apenas por 
rochas e gases. O Sol era mais fraco do 
que agora, e a Lua, orbitando a menos de 
um décimo da distância actual, pareceria 
enorme. Passaram centenas de milhões de 
anos até o planeta reunir as condições 
essenciais à vida. No entanto, 
determinadas paisagens fazem ainda 
lembrar as nossas inóspitas origens 
(National Geographic Portugal, Nº 69, 
Dezembro 2006, página 22).  
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Actualmente as propostas quanto à composição da primitiva atmosfera secundária da Terra 

dividem-se entre uma atmosfera neutra/medianamente redutora, ou redutora. De acordo com 

Lazcano & Miller (1996), os químicos atmosféricos defendem uma atmosfera de CO2 e N2, e os 

químicos pré-bióticos sugerem condições mais redutoras. Segundo Brack (2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007), os geoquímicos defendem uma atmosfera não redutora dominada pelo CO2. A 

visão actualmente defendida é que a atmosfera na altura da origem da vida seria composta de 

CO2, N2 e H2O, combinados com quantidades menores de CO, CH4 e H2, o que não favorece 

as sínteses pré-bióticas propostas (Miyakawa et al., 2002).  

 

Tabela 3.2 - Sugestões para a composição da primitiva atmosfera terrestre.  

Uma atmosfera neutra Uma atmosfera medianamente redutora Uma atmosfera 
redutora 

Com CO2, H2O, H2S e quantidades menores de CH4 e 
N2  

(Westall 2006) 
Com CO2 e N2, e quantidades menores de CO, CH4, 
NH3, H2, H2S  

(Stan-Lotter 2007 in Horneck & Rettberg, 2007) 
Com H2O, CO2 e SO2, sem hidrogénio 

(Press et al 2003) 

Exemplos:  
   CH4 + N2 

 
   NH3 + H2O 
 
   CO2 + H2 + N2 

 
(Lazcano & 

Miller, 1996) 
Com CO e CH4  

(Jones, 2004); 
Com vapor de água, N2, CO2, H2  

(H. Lehto 2007 in Horneck & Rettberg, 2007) 
Rica em CO, H2 e N2  

(Zaia, 2003); 

Dominada por:  
 
CO2 e N2, e vapor de 
água  
 

(Jones 2004; e 
quantidades menores 

de CO) 
 

(Lazcano & Miller 1996) 
 

(Pross 2004) 
 

(Levine 1985 in Fry 
2000) 

 
(Hiscox 2001) 

Dominada pelo CO2 com quantidades menores de CH4 
(Fry, 2000) 

Com  
 
   CH4, NH3, H2 e 
H2O 
 

(Pross, 2004) 

 

É consensual que na altura da origem da vida, a composição da atmosfera seria dominada 

pelos gases libertados pelas erupções vulcânicas. A composição desses gases seria 

determinada pela composição química do manto superior terrestre (Kasting, 1993 in Fry 2000), 

que seria oxidado, sendo libertados gases como CO2, N2 e H2O (Levine, 1985 in Fry 2000). 

Contudo, as dúvidas levaram a que se procurasse outros locais para a origem da vida (Jones, 

2004; Bada & Lazcano, 2003).  

 

Os dados dos isótopos de oxigénio sugerem que a Terra primitiva teria temperaturas elevadas, 

mas segundo Kasting & Howard (2006), a Terra primitiva teria apenas temperaturas 

moderadas, a maior parte do tempo, e as atmosferas muito redutoras de CH4 e NH3 são 

altamente improváveis. Uma atmosfera pouco redutora, de CO2 e N2, e com pequenas 

quantidades de H2 (~ 0.1%) seria mais plausível. Assim, as teorias da origem da vida que 

requerem temperaturas baixas têm de ser consideradas, tal como as teorias que requerem 

temperaturas elevadas, pois existiriam ambientes quentes em profundidade, como nas dorsais 

oceânicas ou na subsuperfície sólida (Kasting & Howard, 2006).  

 

Sendo necessários ambientes redutores para reduzir o CO2 (Brack, 2007 in Horneck & 

Rettberg 2007), estes podem ter-se localizado, principalmente perto de plumas vulcânicas, 
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onde descargas eléctricas poderiam dirigir as sínteses pré-bióticas (Bada & Lazcano, 2003), 

nomeadamente nas fontes hidrotermais submarinas (Jones, 2004; Brack, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007), que libertariam CO2, SO2, N2 e H2S (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg 2007), 

e onde primitivos biotas poderiam ter sobrevivido (Pinti, 2006 in Gargaud et al., 2006). Assim, 

de acordo com Chen & Bahnemann (2000 in Sukumaran, 2001), uma atmosfera com CO2 

dominante não dificultaria as sínteses orgânicas na Terra primitiva, dado que a síntese de 

ácidos orgânicos, aldeídos e álcoois importantes, pode ocorrer a partir de CO2, com 

temperaturas elevadas e em presença do mineral magnetite, e várias dezenas de bars de 

pressão, em locais semelhantes às fontes hidrotermais submarinas.  

 

Por outro lado, podem ter surgido, à superfície da Terra locais com uma atmosfera redutora 

(Hiscox, 2001): numa atmosfera dominada pelo CO2 e N2, com elevada concentração de CO2 e 

o vapor de água, elevando as temperaturas, o fumo e as nuvens, das erupções vulcânicas, 

podem ter protegido o CH4 e o NH3 da radiação U.V., criando localmente condições de 

atmosfera redutora. Consideramos, então, que em diferentes localizações da Terra primitiva as 

condições podem ter sido diferentes, criando-se variados (micro)ambientes, com diferentes 

condições geoquímicas.  

 

Outra hipótese quanto à composição da atmosfera primitiva foi apresentada por Miyakawa et 

al., (2002), que demonstraram experimentalmente que uma atmosfera de CO, CO2, N2, e H2O 

pode originar uma variedade de compostos bio-orgânicos, com resultados comparáveis aos 

obtidos com atmosferas fortemente redutoras. Atmosferas com CO dominante poderiam ter as 

seguintes origens: se a taxa de produção de CO a partir dos impactos de materiais 

extraterrestres fosse elevada, ou se o manto superior tivesse estado mais reduzido do que 

actualmente. Considerando que a desgasificação vulcânica pode ter sido uma fonte principal 

dos gases atmosféricos, o seu estado de oxidação dependeria do estado de oxidação do 

manto superior, que há 3800 M.a. seria próximo do seu valor actual. Os autores defendem que 

a pressão parcial de CO2 pode ter sido muito mais baixa do que anteriormente se pensou e 

pode ter existido uma atmosfera com N2 dominante: a crosta continental e os oceanos, 

formados há 4300 M.a., levaram à precipitação de CO2 como CaCO3 ou MgCO3, muito antes 

de a vida se ter originado. Dado que até há, aproximadamente, 3800 M.a. terá havido um 

elevado fluxo de bólides na Terra, uma grande quantidade de CO pode ter sido fornecida pelo 

impacto de cometas e asteróides, resultando numa atmosfera dominada pelo CO (Miyakawa et 

al., 2002). 

 

Dado que o CO é relativamente instável, esta não terá existido durante muito tempo, mas pode 

ter-se acumulado. Assim, uma atmosfera dominada pelo CO pode ter existido 

intermitentemente, pela altura da origem da vida, que juntamente com fontes de alta energia 

(ex: raios cósmicos), contribuiu para a formação de compostos orgânicos, com resultados 

comparáveis aos de uma atmosfera fortemente redutora: cianeto de hidrogénio (HCN), 
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algumas bases nucleotídicas, aminoácidos, entre outros (Miyakawa et al., 2002). Defendem 

ainda que a amónia terá sido um componente menor da atmosfera primitiva, pois a maioria 

estaria dissolvida nos oceanos, onde poderia dar origem a aminoácidos via sínteses de 

Strecker. Igualmente, Sukumaran (2001) considera que o azoto estaria presente como N2, 

sendo este reduzido a NH3 nas fontes hidrotermais oceânicas/crustais, para dar origem a 

compostos azotados.  

 

 

  Litosfera 

 

Após o fim da acreção, a diferenciação do manto e do núcleo foi rápida, com uma duração 

inferior aos 0.03 milhares de milhões de anos. Contudo, a diferenciação da crosta a partir do 

manto foi lenta e progressiva, iniciando-se após a acreção da Terra (Martin, 2006 in Gargaud et 

al., 2006). Cerca de 70 a 75% do volume da crosta continental foi gerado e extraído do manto 

antes dos 2500 M.a., estando cerca de 10% do volume da actual crosta continental formado 

antes dos 4000 M.a. (Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006). Os zircões de Jack Hills sugerem 

uma cristalização em magmas tipo granito, e uma crosta continental estável há 4400 M.a., e 

dados dos isótopos de oxigénio indicam que essa rocha magmática interactuou fortemente com 

a água (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006). Os continentes corresponderiam a espessas 

áreas de crosta basáltica, similares à Islândia, com grande actividade hidrotermal, e tendo 

subjacente um manto muito quente (Westall, 2006 in Gargaud et al., 2006).  

 

O Arcaico foi um período de intensa actividade magmática, e à medida que o volume da crosta 

aumentava a composição do manto modificou-se (Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006). A 

composição da primitiva crosta continental foi aferida a partir de terrenos do Arcaico, 

observando-se na sua unidade mais antiga uma natureza gnáissica (Martin, 2006 in Gargaud et 

al., 2006): gnaisses cinzentos, muito deformados e metamorfoseados, mas com uma 

composição química constante em todo o mundo (TTG).  

 

 
 

Figura 3.23 - Gnaisses cinzentos (TTG) de Sete Voltas, 
Brasil. A rocha de grão grosseiro (esquerda) tem 3400 
M.a., enquanto que o veio cinzento (direita) tem 3170 
M.a. (H. Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006 página 
119).  

Figura 3.24 - Gnaisses (TTG) de Gurur (Índia), datados 
com 3300 M.a. Estes gnaisses cinzentos são cortados 
por veios básicos (preto) e diques graníticos (branco) (H. 
Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006 página 120). 
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Figura 3.25 - Gnaisse cinzento, de Naavala, Finlândia, com 2700 M.a. Esta rocha do final do 
Arcaico surge mais homogénea e menos deformada do que os seus equivalentes mais antigos 
(H. Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006 página 120). 

 

 

A crosta TTG foi extraída do manto por um mecanismo em três fases, e dado os gradientes 

geotermais no Arcaico serem superiores aos actuais, o seu magma parental resultou da fusão 

parcial, a uma profundidade relativamente baixa, de crosta oceânica jovem, quente e 

subductada. Essa primitiva crosta ter-se-á formado num ambiente geodinâmico similar às 

modernas zonas de subducção quente, como por exemplo, no Chile, e que, embora 

actualmente raras (com o tempo a profundidade de fusão aumentou), e transitórias, foram 

vulgares durante a primeira metade da história da Terra (Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006).  

 

Crosta continental 
ou oceânica

Zona de 
fusão

Basalto 
subjacente 

desidratado

MANTO

Pluma 
Mantélica

Crosta 
Continental

Crosta 
basáltica 
hidratada 

subductada

Zona de 
FusãoMANTO

 

Figura 3.26 - Diagrama esquemático sumariando a hipótese da génese da TTG: fusão de basalto seco sob a placa 

devido à actividade de plumas mantélicas (esquerda); fusão de basalto hidratado subductado (Adaptado de H. Martin, 

2006 in Gargaud et al., 2006 página 133).  
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No Arcaico a tectónica de placas foi activa, mas diferente da actual. O calor libertado através 

das dorsais oceânicas era superior, e como a quantidade de calor libertada se correlaciona 

com o metro cúbico do comprimento da dorsal, estima-se que as dorsais oceânicas teriam 

comprimentos superiores aos actuais. As placas tectónicas seriam mais pequenas e 

numerosas, e com uma taxa de deslocamento mais elevada. Assim, a subducção da crosta 

oceânica ainda quente, e com uma idade média de cerca de 20 M.a. (actualmente é de 60 

M.a.) seria rápida. Esta situação originou elevados gradientes geotérmicos nos planos de 

Benioff, e a fusão de maiores volumes de crosta oceânica, levando à produção de enormes 

quantidades de magmas TTG, geradores da primitiva crosta continental (Martin, 2006 in 

Gargaud et al., 2006).  

 

 

Figura 3.27 - Esquema comparando o actual tamanho das placas tectónicas (esquerda) com 
o tamanho que se supõe terem tido no Arcaico (direita). A maior produção de calor durante o 
Arcaico resultou num mosaico de placas mais pequenas que as actuais (Wit & Hart, 1993) 
(Adaptado de H. Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006, página 147). 

 

 

Os terrenos do Arcaico apresentam domas TTG e bacias de rochas verdes em cinturas (os 

greenstones belts), estruturas horizontais, resultantes de um mecanismo de sagducção: forças 

gravitacionais geram estruturas verticais, ou seja, movimentos tectónicos dirigidos pela 

gravidade (Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006). Os greenstones belts são definidos como 

sucessões de rochas vulcânicas submarinas, intercaladas, com gnaisses e granitóides tipo 

TTG, comuns nos núcleos continentais do Arcaico, onde constituem faixas com algumas 

dezenas de quilómetros de largura, e várias centenas de quilómetros de comprimento. O seu 

estudo permite saber que no Arcaico dominaram as rochas basálticas com afinidades às dos 

arcos de ilhas, e às dos planaltos submarinos. No Proterozóico prevaleceram os basaltos 

calco-alcalinos, próprios das margens continentais. O granito só surge posteriormente, há 

cerca de 3200 M.a., e só tem uma a expansão global no planeta por volta dos 2600 M.a., 

quando os magmas félsicos se generalizaram no planeta (Galopim de Carvalho, 2002).  

Actualmente Arcaico 
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Coexistiram, assim, dois regimes tectónicos: nos limites de placas uma tectónica horizontal, 

que terá dado origem a cadeias montanhosas mais baixas e curtas que as actuais e à emersão 

de continentes; na parte central da placa uma tectónica vertical dirigida pela gravidade: 

materiais mais densos (komatiitos) eram depositados sobre a TTG menos densa. Ocorreriam 

também mecanismos de justaposição de pequenos blocos continentais gerando uma acreção 

crustal que originou espessamentos de crosta, mas não necessariamente a produção de 

montanhas (Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006).  

 

Até há 2500 M.a., dominaram os processos de produção de crosta, e na transição do Arcaico 

para o Proterozóico, a tectónica horizontal coexistiu com a tectónica vertical. Quando rochas 

sedimentares metamorfoseadas em profundidade deram origem, por fusão, a magmas 

graníticos, passaram a dominar os processos de reciclagem (Martin, 2006). O magma granítico 

pode resultar da fusão e cristalização fraccionada de granitóides como os TTG. Aceita-se que a 

evolução da crosta continental passou pela seguinte sequência:  

Basaltos e/ou Komatiitos _ TTG _ Granitos, 

sequência que se confirma nos greenstones belts, onde coexistem granitos e rochas verdes 

(Galopim de Carvalho, 2002).  

 

 

Figura 3.28 - Visão satélite (Landsat) do bloco de Pilbara do Arcaico, mostrando as 
estruturas de sagducção: as cinturas verdes (verde escuro) localizam-se entre domas 
de TTG (cor branca-amarela) (A fotografia tem uma espessura de aproximadamente 
400 km) (H. Martin, 2006 in Gargaud et al., 2006 página 142). 

 

 

 

 

3.3. Obtenção dos constituintes da vida 

 

Fontes endógenas e fontes exógenas 

 

No estudo da origem da vida os consensos são difíceis de alcançar (Orgel, 1998). Existem, de 

acordo com Orgel (1998), Peretó (2005), Tervahattu et al., (2005) e Cottin (2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007), diversas propostas relativamente aos cenários teorizados, aos processos de 
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geração abiótica da complexidade química, às fontes endógenas (atmosfera, superfície do mar, 

fontes hidrotermais submarinas) e exógenas (cometas, meteoritos, micrometeoritos), ao papel 

dos minerais (catálise e estabilidade), e às diferentes fontes de energia (electromagnética e 

química). Por exemplo, o assumir-se, actualmente, uma mais curta ‘janela temporal’ para o 

surgimento da vida na Terra (Sukumaran, 2001; Fry, 2000; Ehrenfreund, 2003; Carrapiço, 

2001a; Hiscox, 2001; Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Orgel, 1998; Lazcano & Miller, 

1994), levou à ideia de os compostos orgânicos pré-bióticos teriam tido uma origem 

extraterrestre. Deste modo, segundo Tervahattu et al., (2005) e Peretó (2005) várias das vias 

de evolução química pré-biótica exploradas englobam quer fontes endógenas quer fontes 

exógenas.  

 

Uma compreensão da origem da vida requer uma visão eclética, de modo a compreender-se 

quais os mecanismos de formação de monómeros e de polímeros, essenciais à vida, a partir 

de moléculas precursoras simples (CH4, HCN e H2CO), e em que contextos geoquímicos da 

Terra primitiva (Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Cottin, 2007 in Horneck & Rettberg, 

2007; Robinson, 2005; Martin & Russell, 2003; Peretó, 2005). Para tal, é necessário o 

desenvolvimento dum trabalho transdisciplinar (K. Lehto, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), 

tal como o que consideramos ser actualmente desenvolvido pela astrobiologia, e ter em 

consideração, tal como defende Pross (2004), que provavelmente não ocorreu uma só via do 

pré-biótico para o biótico.  

 

Assim, no estudo da evolução química pré-biótica tem de se considerar (Jortner, 2006): as 

fontes e a natureza dos materiais básicos constituintes, os constrangimentos, a evolução 

química e bioquímica, o papel da água e do magma quente, as fontes de energia e as 

condições térmicas apropriadas, quais os locais de síntese e em que condições físico-

químicas, e quais as condições biológicas para o desenvolvimento da vida na Terra.  

 

De acordo com Jortner (2006), H. Lehto (2007 in Horneck e Rettberg, 2007) e Miller & Cleaves 

(2007), os pré-requisitos e as condições necessárias à origem da vida terão incluído: água 

líquida (o solvente), materiais bióticos brutos (C, H, N, O, P, S e Fe, Mg; moléculas básicas 

simples como H2, H2O, NH3, CO, CO2, H2S, CH4, S e SO2, e minerais com Si, Fe, Ni, P e S), 

fontes de energia, prevalência de condições químicas apropriadas (mecanismos, composição 

da atmosfera e condições térmicas, locais), aquisição de energia e meios de libertação dos 

desperdícios. H. Lehto (2007 in Horneck e Rettberg, 2007) considera ainda outras moléculas 

simples, precursoras das biomoléculas: o formaldeído (H2CO), o cianeto de hidrogénio (HCN), 

os pequenos açúcares [(CH2O)n] e outros hidrocarbonetos [-(CH2)n-]. E inclui ainda como 

constituintes do tecido vivo outros elementos, destacando Na, Cl, K, F, Ca e I. Foram propostas 

várias teorias para se explicar a origem dos compostos orgânicos, na Terra primitiva:  
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Tabela 3.3 - Origem dos compostos orgânicos na Terra primitiva. 

 

 

Segundo Ehrenfreund (2003), é actualmente impossível determinar qual terá sido a mais 

importante, pois experimentalmente são todas plausíveis. As fontes de energia terão sido a luz 

solar, os relâmpagos, o calor e os raios cósmicos que, actuando sobre as moléculas simples, 

deram origem aos blocos construtores das biomoléculas (Jortner, 2006).  

 

Segundo Jortner (2006) as biomoléculas a considerar são os aminoácidos, as nucleobases, os 

fosfatos, os açúcares e as porfirinas, e os mecanismos para a sua produção teriam incluído 

reacções fotoquímicas e reacções de Fischer-Tropsch. Os minerais de argila teriam permitido a 

adsorção de moléculas, e catalisado as reacções de oligomerização (polipéptidos, proteínas e 

oligómeros de nucleobases), a temperaturas que teriam sido significativamente mais elevadas 

que as actuais.  

 

Mas, as moléculas interestelares simples também têm de ser consideradas. Os químicos 

orgânicos referem que foram detectadas no espaço interestelar cerca de sessenta e cinco 

moléculas orgânicas, e para a astrobiologia as mais importantes são a água, o formaldeído, o 

cianeto de hidrogénio, os açúcares, o glicoaldeído, e as cadeias carbonatadas alifáticas 

(Jortner, 2006).  

 

H. Lehto (2007 in Horneck e Rettberg, 2007) considera que os grãos de poeiras, com núcleos 

de SiO2, são importantes, pois os gelos criam mantos nos grãos de poeiras, importantes para a 

formação das moléculas. Por exemplo, o gelo de água e o gelo de CO, e foram também 

detectados gelos de metano e de formaldeído. Contudo, e segundo Jortner (2006), quanto mais 

complexa é a molécula, mais rara é.  

 

O estudo dos asteróides e dos cometas é igualmente muito importante para se compreender a 

evolução da Terra e a entrega de moléculas à Terra pré-biótica (H. Lehto, 2007 in Horneck e 

Tipo de fonte Exemplo  Autor/Data 
Sínteses atmosféricas ‘Tipo Miller” (descargas 
eléctricas, luz ultravioleta e radiação de alta 
energia, em misturas de gases redutores) 

Ehrenfreund (2003), 
Segré & Lancet (2000) 

Jortner (2006) 
Sínteses catalisadas por minerais nas fontes 

hidrotermais submarinas 
Ehrenfreund (2003), 

Segré & Lancet (2000) 
Jortner (2006) 

Vulcões, Exalações vulcânicas, Segré & Lancet (2000) 
Jortner (2006) 

Sínteses de Fischer-Tropsch Ehrenfreund (2003), 
Superfícies minerais Jortner (2006) 
Aerossóis marinhos Jortner (2006) 

 
 
 
 
 

 
Fontes 

Endógenas 

Crateras de impacto Cockell e Lunine (2007) 
Poeiras, cometas ou condritos carbonáceos Ehrenfreund (2003), 

Espaço interestelar Segré & Lancet (2000) 
 

Fontes 
Exógenas Asteróides, meteoritos, cometas, partículas de 

poeiras interestelares 
Jortner (2006) 
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Rettberg, 2007). De acordo com o autor, os asteróides entregaram à Terra primitiva ferro, 

níquel e vastas quantidades de silicatos, bem como carbono e água, todos materiais brutos. 

Foram igualmente detectadas as seguintes moléculas em cometas: H2O, HCN, H2CO e CH4 e 

igualmente gelos de azoto, que terão contribuído com N2 para a Terra primitiva (H. Lehto, 2007 

in Horneck e Rettberg, 2007). E, segundo Press et al., (2003), os cometas entregaram à Terra 

primitiva gelo de água, gelo de CO2 e variados gases.  

 

 

 Sínteses pré-bióticas de monómeros e polímeros 

 

Seguindo as linhas traçadas por Oparin e Haldane, em 1953 Miller lançou a componente 

experimental da química pré-biótica (Peretó, 2005; Robinson, 2005; Zaia, 2003), lançando a 

noção de que se podia “cozinhar” a vida (Davies, 2001), e contribuindo para o desenvolvimento 

da astrobiologia (Johnson, 2003).  

 

Face aos dados actuais relativos à composição da atmosfera primitiva, as experiências do “tipo 

Miller” foram questionadas, (Zaia, 2003; Bada & Lazcano, 2003; Brack, 1998), e a síntese pré-

biótica do RNA é um desafio não resolvido, desconhecendo-se a origem do ‘Mundo de RNA’ 

(Brack, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007; Orgel, 1998). Deste modo foram sugeridas fontes 

exógenas para as moléculas orgânicas da Terra primitiva (Zaia, 2003; Bada & Lazcano, 2003; 

Brack, 1998). Por outro lado, algumas sínteses pré-biótica são mais facilmente ‘ditas’ do que 

‘feitas’, embora muitas sejam facilitadas pela presença de catalisadores minerais, e é, também 

necessário explicar como determinada molécula se iria acumular no meio (Peretó, 2005).  

 

A descoberta de que aminoácidos, e outros, em meteoritos, terão resultado de reacções 

semelhantes às da experiência de Miller levou à procura de ambientes redutores na Terra 

primitiva, nomeadamente próximos de plumas vulcânicas (Bada & Lazcano, 2003), e ao avanço 

de novas propostas explicativas, que, segundo Peretó (2005), na sua maioria se centram numa 

“sopa pré-biótica”, no papel das fontes hidrotermais submarinas, nas fontes exógenas, e 

estabelecem que compostos orgânicos abióticos foram necessários à origem da vida.  
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Figura 3.29 - Fontes de compostos orgânicos na Terra Primitiva.

 

A teoria da “sopa primitiva” enfrenta actualmente algumas dificuldades, mas segundo Jortner 

(2006), algumas delas poderão ser ultrapassadas por princípios de auto-organização, e pela 

acção dos minerais de argila na catálise das oligomerizações, permitindo que se ultrapasse o 

problema da diluição. De acordo com o autor, demonstrou-se a formação de nucleótidos no 

mineral de argila montemorilonite e a de aminoácidos em ilite e hidroxilapatite, ambos minerais 

de argila. 

 

A actual compreensão do surgimento da vida na Terra foi resumida por Ehrenfreund, em 2003, 

(http://www.astrobiology.nl/astrobiology/index_old.html). O autor sistematizou os vários passos 

que se pensa terem estado envolvidos na origem da vida na Terra, tal como representado no 

quadro seguinte:  

 

Quadro 3.1 - Os vários passos que se pensa terem estado envolvidos na origem da vida na Terra 

(adaptado de Ehrenfreund, 2003). 

ORIGEM DA VIDA NA TERRA 

Reacções de sínteses 
abióticas na Terra 

primitiva 

Compostos 
orgânicos do 

Espaço 

Sopa pré-biótica 

Polímeros  
Pré-bióticos 

Origem da 
vida 

Mundo de 
RNA 

Mundo DNA/Proteínas 
(moderna bioquímica) 
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Algumas das principais vias para as sínteses pré-bióticas de compostos orgânicos na Terra 

primitiva já foram estabelecidas, e Orgel (2004) realçou a necessidade de os materiais de 

partida estarem presentes num local de síntese nas condições adequadas, em presença de 

água, e o produto poder ser obtido em quantidade significativa. As tabelas seguintes 

apresentam uma sistematização dessas vias.  

 

Tabela 3.4 - Sistematização das propostas de síntese pré-biótica de aminoácidos e 

polipéptidos. 

Aminoácidos na atmosfera Aminoácidos (meio 
aquoso) 

Polipéptidos 

 
A. Síntese de Strecker * 
Reacção de um aldeído com 
amoníaco, para dar uma imina que 
reage com cianeto de hidrogénio 
para dar um aminotrilo. Este reage 
com a água para dar um 
aminoácido. 
 
B. Síntese de cianoidrinas *1 
Um aldeído reage com cianeto de 
hidrogénio para dar um 
hidroxinitrilo (cianoidrina), que 
reagiria com amoníaco para dar 
um aminotrilo, que por hidrólise 
conduziria ao aminoácido.  
 
B1. Nesta segunda reacção o 
amoníaco seria desnecessário, 
dadas as cianoidrinas poderem 
polimerizar na atmosfera e originar 
polipéptidos, que por hidrólise 
gerariam aminoácidos. 
 
C. Activar, por descarga 
eléctrica*2, uma atmosfera de 
metano e amoníaco, formando-se 
aminotrilos; polimerização destes 
por um processo semelhante ao 
anterior, seguido de dupla 
hidrólise, conduzindo aos 
aminoácidos, e repondo o 
amoníaco na atmosfera. 

 
I. O aquecimento 
duma solução de 
formaldeído e de 
hidroxilamina em 
água, contendo uma 
mistura enriquecida de 
sais da água do mar 
produz vários 
aminoácidos comuns. 
 
II. Em vez de 
formaldeído e de 
hidroxilamina, pode 
usar-se amoníaco e 
diversos açúcares 
(glicoaldeído, 
gliceraldeído, eritrose, 
ribose e glucose).  
 
- Estas experiências 
produzem também 
polipéptidos (exige um 
pH de 5-6). 
 
III. O cianeto de 
hidrogénio*3, solúvel 
em água de pH 9, 
sofre oligomerização e 
polimerização, 
detectando-se o 
tetrâmero que produz 
glicina por hidrólise, 
via o correspondente 
aminonitrilo. A 
hidrólise dos 
polímeros de cianeto 
de hidrogénio gera 
outros aminoácidos 
comuns.  

 
1. Copolimerização de 
aminoácidos em meio aquoso 
por aquecimento prolongado a 
5ºC das soluções contendo 
misturas enriquecidas de sais 
da água do mar como 
catalizadores (a pH 5-6).  
 
2. Copolimerização térmica de 
misturas *4 secas contendo 
aminoácidos comuns. Estas 
sínteses podem ser 
conduzidas a temperaturas 
entre 65 e 85ºC. Os produtos 
correspondem a misturas de 
polipéptidos. São reacções 
selectivas quanto à ordenação 
dos aminoácidos e à forma 
como os monómeros se ligam 
entre si.  
 
3. Activação química de 
aminoácidos e subsequente 
reacção entre si para se 
originarem ligações peptídicas. 
O reagente activador deverá 
conter uma ligação tripla, ou 
equivalente, entre carbono e 
azoto (cianoacetileno e cianeto 
de hidrogénio). 
 
4. Polimerização de 
aminoácidos activados sob a 
forma de adenilatos. *5 Os 
adenilatos são anidridos 
activados do ácido adenílico e 
de aminoácidos que 
conduzem à formação de 
polímeros com até 56 
aminoácidos. São reacções 
em solução aquosa e 
catalizadas por 
montemorilonite, aonde os 
adenilatos são adsorvidos. 
Ainda não foi encontrado um 
processo verosímil para esta 
reacção em condições 
prebióticas.  
 
5. A polimerização de 
cianoidrinas – síntese *6 
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atmosférica. 
Maia (1985 in Maia & Ramos 

1985) 
Em 1953, Miller alcançou a síntese 
de aminoácidos, notando que o 
formaldeído e o cianeto de 
hidrogénio eram intermediários 
chave na síntese da glicina. Orgel 
(2004) 

 
Maia (1985 in Maia & 

Ramos 1985) 

 
Maia (1985 in Maia & Ramos 

1985) 

 
 
* : Mecanismo da reacção de Strecker para a síntese de aminoácidos (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985).  
Nas suas experiências de síntese pré-biótica de aminoácidos, Miller observou a formação de cianeto de 
hidrogénio e de aldeídos, que ao desaparecerem no fim das reacções sugerem um mecanismo idêntico 
ao da síntese de Strecker.  
*1 : Síntese de aminoácidos pela via das cianoidrinas (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985).  
De acordo com Maia (1985 in Maia & Ramos 1985), a formação de aminoácidos via síntese de 
cianoidrinas é mais adequada para uma atmosfera pobre em amoníaco.  
*2 : Síntese de polímeros a partir de percursores de aminoácidos (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985). 
A versatilidade de condições das sínteses pré-bióticas de aminoácidos sugere um longo período de tempo 
em que deverão ter sido produzidos aminoácidos na Terra primitiva. Estes acumularam-se nos oceanos, 
abrigados da radiação U.V. Assim, uma reposição constante asseguraria uma concentração apreciável 
(Maia 1985 in Maia & Ramos 1985). 
*3 : Polimerização do cianeto de hidrogénio e hidrólise do seu tetrâmero (Maia 1985 in Maia & Ramos 
1985). 
*4 : Vias para a formação pré-biótica de polipéptidos (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985). 
*5 : Síntese de poliaminoácidos catalizada por argilas (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985). 
*6 : Síntese de percursores poliméricos de aminoácidos (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985). 
 

 

Tabela 3.5- Sistematização das propostas de síntese pré-biótica de bases dos ácidos 

nucleícos e nucleósidos. 

Bases dos ácidos nucleícos Nucleósidos 
Adenina 

Tetrâmero de HCN por acção da radiação U.V., sofre um 
rearranjo de estrutura e gera 4-aminoimidazole-5-
carbonitrilo (também pode ser gerado em solução com 
uma quantidade suficiente de amoníaco) *7. reage com 
HCN conduzindo à formação de Adenina ([HCN] = 10-3M, 
e pH de 7 a 10, com TºC = -20ºC a 100ºC).  
 

Guanina 
Tratamento de 4-aminoimidazole—carbonitrilo com 
cianogénio *8 ,à temperatura ambiente, seguido de 
hidrólise lenta, conduz à formação de Guanina. 
 

Citosina 
Uma descarga eléctrica numa mistura de *9 metano e 
azoto gera cianoacetileno, que em solução aquosa sofre 
hidrólise rápida a cianoacetaldeído, que reage em solução 
diluída com guanidina (outro produto da reacção de HCN 
com NH3) para dar 2,4-diaminopirimidina, que hidrolisa 
para dar Citosina.  
 
A citosina também pode resultar da reacção directa do 
cianoacetileno com cianeto, seguida de hidrólise.  
 

Uracilo 
A ureia e a α-alanina, produtos da oligomerização do HCN, 
seguida de hidrólise a pH 8,5, reagem entre si por 
evaporação, à secura, de uma solução aquosa, seguida 
de aquecimento moderado. A di-hidropirimidina que se 
forma, por acção da radiação U.V., em presença de vapor 
de água conduz à formação de Uracilo. A reacção é 

Nucleósidos 
Por evaporação à secura duma 
solução aquosa diluída de uma 
purina e de ribose (ou 
desoxirribose) em presença de sais 
da água do mar, seguida de 
aquecimento a 100ºC, conduz à 
formação de uma mistura de 
nucleósidos *10. 
Podem ser transformados nos 
correspondentes nucleótidos por 
fosforilação em condições 
semelhante às anteriores. Esta 
fosforilação implica prévia 
solubilização de fosfatos minerais 
(hidroxiapatite e fluoroapatite), que 
é activada pelos produtos da 
oligomerização do HCN 
(oxaloacetato de amónio e ureia).  
Este método apenas resulta na 
síntese de nucleósidos purínicos.  
 
 

Nucleótidos e Polinucleótidos 
 

Durante as sínteses de nucleótidos, 
segundo o método anterior, 
formam-se oligonucleótidos. Mas, 
estes produtos são misturas de 
isómeros.  
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catalizada por argilas (montemorilonite). 
Em presença de acetato conduz à formação da Timina.  
Esta é tipicamente uma reacção das lagunas de 
evaporação. 
O uracilo também se forma pela hidrólise da citosina.  

Maia (1985 in Maia & Ramos 1985) Maia (1985 in Maia & Ramos 1985) 
Adenina 

Na década de 50, século XX Juan Oró e colegas, 
alcançaram a síntese de adenina a partir do HCN, via 
tetrâmero de HCN. 
O método pré-biótico mais plausível para concentrar o 
HCN é via congelação eutética: uma solução aquosa 
diluída de HCN arrefece abaixo dos OºC e o gelo puro 
cristaliza e a solução torna-se mais concentrada, até que 
um eutéctico é obtido a (-23.4ºC), e deposita-se um típico 
polímero escuro de HCN. Actualmente as vias plausíveis 
para a adenina a partir de HCN envolvem ma síntese 
inicial do tetrâmero de HCN em soluções concentradas por 
congelação *12 

Citosina 
A maioria das reacções estudadas implica uma série de 
reacções relacionadas com o cianoacetileno (IV), 
cianoacetaldeído (IV) e iões cianato, cianogeno e ureia e 
que geram citosina. O uracilo é obtido a partir da hidrólise 
da citosina. As reacções do cianoacetileno ou 
cianoacetaldeído com ureia ou de cianoacetaldeído com 
cianato em solução eutectic constituem as vias mais 
plausíveis para a obtenção de citosina. Estas sínteses 
podem prosseguir em paralelo com a síntese de adenina a 
partir de HCN. *13 

Não foi reportada nenhuma síntese 
directa de nucleósidos de pirimidina 
a partir da ribose e uracilo ou 
citosina.  
 
Síntese de nucleósidos 
As fontes de fosfato mais plausível 
para as sínteses bióticas são os 
fosfatos inorgânicos ou polifosfato. 
O vulcanismo liberta fosfatos 
condensados. Os polifosfatos 
lineares sob condições alcalinas e 
iões metálicos divalentes são 
convertidos a trifosfatos cíclicos ou 
trimetafosfatos importantes como 
potenciais agentes fosforiladores 
pré-bióticos. Actualmente não existe 
nenhuma via de síntese total, 
convincente de qualquer dos 
nucleótidos. Muitos passos 
individuais podem ter contribuído 
para a formação de nucleósidos na 
Terra primitiva. 

Orgel (2004) Orgel (2004) 
 

*7 : Possível mecanismo para a síntese da adenina em simulação prebiótica (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985). 
*8 : Possível mecanismo para a síntese da guanina em simulação prebiótica (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985). 
*9 : Possíveis vias para a síntese de pirimidinas em simulação prebiótica (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985). 
*12 : Possíveis passos nas sínteses pré-bióticas de adenina a partir de HCN (Orgel 2004) 
*13 : Síntese prebiótica da citosina (Orgel 2004). 
*10 : Exemplo duma síntese prebiótica de nucleósidos (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985).  

 

 

Tabela 3.6 - Sistematização das propostas de síntese pré-biótica de açúcares. 

Açúcares 

 
A reacção de Butlerov (1861) ou reacção das 
formoses *11 consiste na oligomerização do 
formaldeído, um produto da descarga eléctrica na 
atmosfera, em presença de catalizadores alcalinos, 
segundo o mecanismo de condensação aldólica. 
 
Catalizadores como hidróxido de tálio, chumbo ou 
bário, carbonato de cálcio e alumina são 
igualmente efectivos (com alumina pode-se usar 
um pH de 7.4). 
 
Obtém-se uma mistura de di-, tri-, tetra-, penta- e 
hexoses, incluindo a ribose e a glucose (com pH 
mais baixo estes compostos originam 
aminoácidos).  
 
Embora as oses se decomponham rapidamente, 
desde que tenham sido repostos constantemente, 

 
Em 1861 Butlerov realizou a síntese de açúcares, 
a partir de formaldeído, numa reacção conhecida 
por reacção de Butlerow ou Reacção das 
Formoses. Nesta reacção ocorre a polimerização 
de formaldeído através de um catalisador mineral 
simples, e obtém-se uma mistura de açúcares. 
Este é um processo cíclico, auto-catalítico em 
solução aquosa, mas onde o formaldeído tem de 
apresentar impurezas. 
 
O formaldeído, em presença de catalisadores 
como suspensões de hidróxido de cálcio, iões Pb2+ 
e iões TI+, vai polimerizar e gerar glicoaldeído, que 
passa a gliceraldeído mais outros açúcares 
(tetroses, pentoses, hexoses). Um problema da 
reacção das formoses é que até agora não foi 
possível canalizar esta reacção para a síntese de 
um determinado açúcar em particular, 
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talvez tenham mantido uma concentração 
suficiente estacionária. Esta síntese parece exigir 
concentrações de formaldeído não inferiores a 10-2 
M, não sendo convincente.  
 

Maia (1985 in Maia & Ramos 1985) 

nomeadamente a ribose que é um produto 
notoriamente menor. Em 1998 Zubay usou Pb2+ 
como catalisador e mais de 30% de input de 
formaldeído, e obteve uma mistura de 
aldopentoses, onde a ribose foi o primeiro açúcar 
pentose formado e as outras pentoses eram 
formadas a partir dela por isomerização.  

Orgel (2004) 
 

 
*11 : Síntese de açúcares: «reacção das formoses» (Butlerov) (Maia 1985 in Maia & Ramos 1985).  
 
 

 
Figura 3.30 - Alexandr Butlerov (1828-1886) (Horneck & Retberg, 2007) 

 

 

Alguns dos problemas da química pré-biótica relacionados com a origem do ‘Mundo de RNA’ 

são, segundo Orgel (2004):  

a) A falta de um mecanismo para manter as riboenzimas e os seus produtos juntos;  

b) A síntese de ribose e de nucleósidos purínicos é insuficiente;  

c) A fosforilação de nucleósidos, que gera uma complexa mistura de mono e 

polifosfatos isoméricos.  

Dado que uma convincente síntese pré-biótica de RNA é muito difícil, uma solução poderá 

passar pela existência dum sistema polimérico informacional mais simples, pelo que vários 

polímeros próximos do RNA foram examinados. Existem numerosas estruturas de cadeia dupla 

com esqueletos muito diferentes dos do RNA, mas com emparelhamento de bases Watson-

Crick. Como nenhum deles é muito mais simples que o próprio RNA na sua estrutura, ainda 

não foi descrito nenhum sistema precursor convincente, embora esta seja uma ideia popular 

(Orgel, 2004).  

 

Todas estas dificuldades, relacionadas com as sínteses dos blocos construtores dos ácidos 

nucleícos, sugerem a procura de alternativas a uma ‘síntese de novo’ do RNA. Algumas das 

hipóteses colocadas são (Orgel, 2004):  

a) O input proveniente de meteoritos e cometas – foram detectadas adenina e outras 

bases nucleosídicas em condritos carbonáceos;  
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b) Fontes hidrotermais submarinas – é o cenário mais apropriado para o caso em que 

algum outro polímero genético tenha precedido o RNA;  

c) Polimerização endergónica de nucleótidos activados – em solução aquosa, mas com 

energia e com agentes activadores externos, pois a reacção não é espontânea (Orgel, 2004).  

 

Em 2003, James Ferris e colegas demonstraram que a montemorilonite cataliza a síntese de 

longos oligonucleótidos a partir de soluções relativamente diluídas do nucleósido fosforamidato. 

A montemorilonite tem uma estrutura em multicamadas que adsorve o substrato, permitindo o 

estabelecimento de ligações fosfodiéster (Orgel, 2004).  

 

 

Figura 3.31 - Numa argila do tipo da montemorilonite, camadas octaédricas de Mg-Fe-
Al (verde) estão ligadas a duas camadas tetraédricas de Al-Si. Catiões monovalentes 
(Na) e divalentes (Ca) podem ocupar as regiões intercamadas (Ferris, 2005, página 
146). 

 

 

Orgel (2004) faz uma sugestão para a origem do ‘Mundo de RNA’: bases nucleosídicas e 

açúcares formaram-se abioticamente na Terra primitiva e/ou foram trazidos por meteoritos e 

cometas. Os nucleótidos formaram-se a partir de bases pré-bióticas, açúcares, fosfatos 

inorgânicos ou polifosfatos, que se acumularam num estado puro nalgum pequeno ‘pool’, onde 

se encontraria um catalisador mineral no fundo, como por exemplo a montemorilonite, que terá 

gerado a formação de longos polinucleótidos de cadeia simples, e por síntese dirigida por 

molde terão dado origem a cadeias duplas complementares. Ter-se-á assim, formado uma 

‘biblioteca’ de RNAs de cadeia dupla que se acumularam na Terra primitiva. Entre os RNAs de 

cadeia dupla terá surgido uma riboenzima de cadeia simples capaz de se auto-copiar e ao seu 

complemento, dando origem a uma segunda riboenzima, e assim, por diante, originado uma 

população em crescimento exponencial, e terá sido nessa altura que a selecção natural tomou 

controlo.  

 

Um exemplo de síntese proposta: numa atmosfera primitiva com CO2, N2 e H2O, e com 

dezenas de p.p.m. de CH4, este pode ter gerado HCN e um aquecimento por efeito de estufa. A 

polimerização de HCN pode ter dado origem a bases de ácidos nucleícos e a aminoácidos 

(Miyakawa et al., 2002). Contudo, segundo o autor parece improvável que uma atmosfera de 
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CO2, N2 e H2O, com uma pequena quantidade de CH4 tenha sido importante para a síntese de 

compostos orgânicos via polimerizações de HCN.  

 

Também, outro local de síntese também com problemas é o caso das fontes hidrotermais. 

Concluiu-se que quando comparadas com as sínteses atmosféricas não são tão importantes. 

Na Terra primitiva o manto superior teria um estado de oxidação semelhante ao actual, pelo 

que a maioria do carbono estaria presente como CO2. Actualmente os fluidos hidrotermais são 

compostos de: H2O e CO2, com quantidades menores de H2, H2S, N2, CH4, CO e NH3. Os 

ácidos acéticos e pirúvico podem ser sintetizados a partir de sulfuretos de metais, em 

simuladas condições hidrotermais. Também podem ser sintetizados os aminoácidos glicina e 

alanina, mas em quantidades muito menores às obtidas em experiências de simulações 

atmosféricas (Miyakawa et al., 2002).  

 

Contudo, nos fluidos do sistema hidrotermal ultramáfico Rainbow, situado na dorsal média 

Atlântica foram detectadas elevadas concentrações de hidrogénio, um agente fortemente 

redutor. O hidrogénio é produzido por reacções de serpentinização, tendo-se detectado 

hidrocarbonetos com cadeias de 16 a 20 carbonos. Segundo Wächtershäuser (1994 in 

Miyakawa et al., 2002), moléculas orgânicas primordiais ter-se--ão formado perto destes 

sistemas hidrotermais. A fonte de energia para reduzir o CO2 provém da formação do mineral 

pirite (FeS2) a partir de FeS e H2S, que reagem em condições anaeróbias, originando H2 

(Miyakawa et al., 2002). Segundo os autores, os produtos orgânicos sintetizados nas fontes 

são rapidamente colocados na água ambiente fria, que os poderá preservar.  

 

Segundo dados recentes, de Robinson (2005), pequenas moléculas orgânicas, como 

aminoácidos, podem catalisar a formação de outras moléculas orgânicas, como ácido 

nucleícos. Aminoácidos simples podem catalisar a produção de açúcares com simples 

materiais de partida, com um tipo de especificidade enzimática, constituído um princípio de 

auto-organização.  

 

Também, a encapsulação das biomoléculas em fronteiras do tipo da membrana celular ocorreu 

antes ou depois de ‘Mundo de RNA’? De acordo com o princípio de que “moléculas que 

permanecem juntas evoluem juntas”, é vantajoso manter juntas macromoléculas envolvidas na 

síntese umas das outras; contudo, o sistema teria já e sintetizar alguns, ou a maioria, dos seus 

metabolitos (Orgel, 2004). Contudo, de acordo com Popa (2004), primeiro pode-se ter dado o 

surgimento duma membrana algo permeável, que gradualmente foi substituída por uma 

membrana mais impermeável, o que vai ao encontro das ideias defendidas pelos proponentes 

do ‘Mundo dos Lípidos’. Esta, necessitaria da presença dos lípidos apropriados, sendo uma 

fonte possível as entregas exógenas. Recorde-se que foi extraída do meteorito Murchison 

compostos orgânicos anfifílicos, que em solução deram origem a vesículas, demonstrando que 

a formação pré-biótica de vesículas membranosas é possível.  
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Para Orgel (2004) existem alternativas à encapsulação, apresentando duas hipóteses: a) a 

existência de uma membrana com poros grandes o suficientes que permitiria apenas a 

passagem de pequenas moléculas; b) a presença de rochas e minerais facilitaria uma 

adsorção irreversível nas superfícies minerais, onde ocorreria uma síntese de polímeros 

dirigida por molde. Para o autor não existem evidências suficientes que permitam escolher 

entre as duas hipóteses. Mas, considera que a encapsulação numa membrana, mais ou menos 

impermeável, foi importante desde o início, e esta pode-se ter organizado a partir de moléculas 

orgânicas extraterrestres.  

 

Por outro lado, observou-se que partículas de montemorilonite catalisam a formação de 

vesículas fechadas a partir de micelas de ácidos carboxílicos simples, alifáticos, encapsulando 

as partículas de argila. A montemorilonite actua como um catalisador da oligomerização de 

nucleótidos activados, podendo gerar longas cadeias de RNA. Esta poderá ter sido uma via 

para um sistema de síntese de ácidos nucleícos encerrado numa vesícula (Orgel, 2004). 

 

Para o autor podem existir quatro hipóteses para as primeiras moléculas auto-replicadoras de 

RNA: a) estavam encerradas em vesículas; b) estavam ligadas a colóides orgânicos; c) 

estavam adsorvidas em superfícies minerais; d) estavam adsorvidas a partículas minerais no 

interior de membranas lipídicas. Considera que cada um dos passos para a produção dum 

nucleótido, a partir de materiais muito simples foi demonstrado, mas as reacções são ou 

ineficientes ou não específicas.  

 

 

 

3.4. Potenciais Habitats Primordiais para a Origem da Vida 

 

A actual biosfera ocupa todos os nichos onde existe água líquida, exibindo inter-relações e 

interdependências profundas, com os restantes subsistemas naturais da Terra, e que 

possivelmente já existiriam entre os primitivos subsistemas naturais. De acordo com Trevors 

(2002), pode ter havido uma coevolução da vida e da superfície da Terra, sendo necessário um 

conhecimento dos ambientes da superfície e da subsuperfície da Terra.  

 

Variados autores sugeriram diferentes habitats possíveis para o surgimento e evolução inicial 

da vida, mas, segundo K. Lehto (2007 in Horneck & Rettberg, 2007) não se sabe em que tipo 

de ambientes da Terra primitiva vida terá começado. Considera-se, contudo, segundo Davies 

(2001), que um meio aquoso de algum tipo terá sido essencial. Por outro lado, e de acordo com 

Mckay (1998 in Brack 1998), as várias teorias da origem da vida apoiam-se em diferentes 

requerimentos específicos, que vão restringir, dentre os possíveis habitats e microambientes da 

Terra primitiva, os potenciais contextos geoquímicos para o surgimento da vida. Assim, para 

Gómez-Caballero & Pantoja-Alor (2003) as diferentes hipóteses têm uma validade que 
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depende da sua localização geográfica. Pressupondo uma origem da vida durante o Hadeano 

foram sugeridos vários habitats possíveis.  

 

Segundo Deamer et al. (2002; 2006), o ambiente mais plausível seria uma fase aquosa, talvez 

um ambiente marinho, com temperaturas moderadas, não superiores a 60ºC, e de baixa força 

iónica, (pH de 5 a 8), e concentrações submilimolares de catiões divalentes. Zaia (2003), 

também refere soluções aquosas onde ocorresse o “acoplamento” de reacções, permitindo o 

ultrapassar das dificuldades causadas por reacções não espontâneas a uma temperatura 

ambiente (~ 25ºC).  

 

Dada a necessidade de um ambiente rico em fosfato, para que uma molécula auto-replicadora 

tivesse acesso ao fósforo, foi avançada a possível localização ambiental de um ‘Mundo de 

RNA’: zonas em torno de vulcões continentais, com ambientes alcalinos, ou em poros de 

rochas, ou em torno de uma nascente termal (com fases líquida e gasosa) alcalina, com um 

corpo rochoso ultramáfico (Nisbet & Sleep, 2001). Especificamente, os vulcões subaéreos de 

komatiitos originariam grandes escudos tipo Havai, abrigando sistemas hidrotermais alcalinos. 

Nesses locais existiria uma atmosfera rica em gases de enxofre, com uma pressão parcial de 

CO2 superior a 2 bar e algum calor e protecção contra a radiação ultravioleta (Nisbet & Sleep, 

2001).  

 

Uma síntese das possíveis condições ambientais na Terra primitiva no início do Arcaico foi 

avançada por Westall (2006 in Gargaud et al., 2006): uma superfície relativamente quente, 

proporcionando um ambiente extremo, com elevada actividade vulcânica e hidrotermal, com 

oceanos de água mais salgada e ligeiramente mais acídica, e uma atmosfera anóxica com 

elevadas quantidades de radiação ultravioleta. Alguns dos tipos de ambientes disponíveis 

seriam ambientes de águas pouco profundas, ou habitats parcialmente subaéreos, próximos, 

ou em justaposição, com actividade hidrotermal, e também habitantes de ambientes de 

evaporação. De acordo com o autor, em ambientes de águas pouco profundas, ambientes 

parcialmente subaéreos, ambientes em justaposição com actividade hidrotermal, e ambientes 

de evaporação, os organismos seriam anaeróbios termofílicos, e adaptados a salinidades 

superiores às actuais (halotolerantes ou halofílicos). Nos ambientes de águas extremas, pouco 

profundas, ou de ambientes subaéreos, os organismos seriam tolerantes à radiação 

ultravioleta, xerófilos (capazes de sobreviver a ambientes secos) e fotossintetizadores 

anoxigénicos, mas não do tipo das cianobactérias. Estas sugestões estão de acordo com as 

ideias defendidas por Stan-Lotter (2007 in Horneck e Rettberg, 2007).  
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Figura 3.32 - Exemplos de possíveis habitats da Terra primitiva. 

 

 

Na tabela seguinte são apresentados exemplos de potenciais habitats primordiais para a 

origem da vida.  

 

Tabela 3.7 - Potenciais Habitats Primordiais para a Origem da Vida. 

Tipos de habitat Características do habitat Autor/Data 
 

A) Zonas 
vulcânicas  

Ambientes de 
elevadas 
temperaturas.  
 
a) Próximos de 
fontes hidrotermais 
submarinas; 
 
 
b) Nos flancos de 
vulcões hot spot; 
 
 
c)Em porções 
emergidas de 
crosta basáltica; 
 
 
d) Lagos 
efervescentes 
delimitados por 
argilas; 

 
a1) Com água super-aquecida, rica em 
metais, constituindo fonte de 
compostos químicos reduzidos.  
a2) Elevadas pressões e temperaturas 
alteram as propriedades físicas da 
água: passa a comportar-se como um 
solvente orgânico, facilitando muitas 
das reacções. Existência de gradientes 
de diferentes temperaturas que facilita 
diferentes tipos de reacções. 
Ambientes ainda em discussão. 
a3) Com um papel na origem da vida 
ao regularem a composição do oceano 
e, talvez, da atmosfera. Ao destruírem 
ciclicamente os compostos orgânicos, 
impuseram uma ‘janela temporal’ para 
a origem da vida de 10 M.a. O sistema 
FeS/H2S é apropriado para reduzir 
compostos pré-bióticos sintetizados por 
outras fontes de energia, em 
atmosferas redutoras, sendo 
componente duma teoria heterotrófica.  
b) Com superfícies de lavas.  

 
A) e a1) Astrobiology Primer 
(2006); Westall (2006 in Gargaud 
et al., 2006);  
Deamer et al. (2006);  
Cockell (2007 in Horneck & 
Rettberg, 2007); 
McKay (1998 in Brack 1998); 
Jones (2004);  
 
a2) Zaia (2003); 
 
a3) Lazcano & Miller (1996); 
 
b) Astrobiology Primer (2006);  
Westall (2006 in Gargaud et al., 
2006);  
Deamer et al (2006);  
McKay (1998 in Brack 1998); 
c) Astrobiology Primer (2006);  
Westall (2006 in Gargaud et al., 
2006);  
Deamer et al (2006);  
McKay (1998 in Brack 1998); 
d) Deamer et al (2006); 

B) Na 
subsuperfície 

e) Em aquíferos de 
rochas ígneas; 
f) Poros e fendas 
de rochas crustais 
profundas; 

 
B) Ambientes protegidos da radiação 
ultravioleta e com disponibilidade de 
hidrogénio.  

B) e e) Astrobiology Primer (2006); 
Westall (2006);  
Deamer et al (2006);  
McKay (1998 in Brack 1998); 
f) Jones (2004);  

C) Domínio 
Continental ou 

Interface 

C) Onde existiriam pequenas poças de 
água do mar, e onde sob a acção das 
marés e calor do Sol fossem 

C) Zaia (2003), Martin (2006 in 
Gargaud et al., 2006); Lazcano & 
Miller (1996) ;  
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Oceano/continente 
g) Pequenas 
exposições de 
crosta continental, 
em superfícies 
argilosas; 
h) Pequenas poças 
de água intertidais 
com sedimentos e 
superfícies 
rochosas; 
i) Ambientes 
subaéreos com 
nascentes termais; 
j) Pools de água 
estáveis; 
k) Bacias de águas 
pouco profundas 
e/ou lagoas com 
superfícies de lava; 

frequentes os fenómenos de 
evaporação, possibilitando ciclos de 
hidratação/desidratação, que 
facilitariam as sínteses, e locais que 
possibilitassem reacções no estado 
sólido, a altas temperaturas, e que 
facilitariam a formação de péptidos e 
proteínas, quando misturas de 
aminoácidos são aquecidas com ureia.  
C1) São propostos variados locais à 
superfície da Terra, pois uma possível 
fotólise do metano poder ter resultado 
na síntese de uma fina camada de 
‘nevoeiro’ (do inglês smog), que 
conferiria protecção contra a radiação 
ultravioleta.  
g1) Dado o seu potencial para 
adsorção, catálise e fornecimento de 
moldes.  

C1) Westall (2006); 
g) Astrobiology Primer (2006);  
Westall (2006 in Gargaud et al., 
2006);  
Deamer et al 2006;  
McKay 1998 in Brack 1998); 
 Jones (2004);  
g1) Cockell (2007 in Horneck & 
Rettberg, 2007); 
h) Jones (2004);  
Westall (2006 in Gargaud et al., 
2006);  
(Deamer et al (2006; 
i) Astrobiology Primer 2006;  
Westall (2006 in Gargaud et al., 
2006);  
Deamer et al 2006;  
McKay 1998 in Brack 1998);  
Jones (2004);  
Lazcano & Miller (1996) ; 
j) (Deamer et al (2006;  
Westall (2006 in Gargaud et al., 
2006);  
Jones 2004), 
k) Astrobiology Primer 2006;  
Westall (2006 in Gargaud et al., 
2006);  
Deamer et al (2006);  
McKay 1998 in Brack 1998). 

 
D) No Oceano 

aberto 
l) Em ambiente 
planctónico; 
m) Área de mar 
eutectic;  

 
 
l1) Embora se considere que aí se 
pusesse o problema da diluição dos 
compostos orgânicos 

D) e l) Westall (2006 in Gargaud et 
al., 2006),   
Martin (2006 in Gargaud et al., 
2006),  
Cockell (2007 in Horneck & 
Rettberg, 2007),  
Jones (2004)  
McKay (1998 in Brack 1998);  
l1) Cockell (2007 in Horneck & 
Retberg, 2007); 
m) Lazcano & Miller (1996);  

 
E) Superfície de 

aerossóis 
 

E) A superfície de gotículas líquidas 
suspensas num gás, suporta um filme 
exterior de moléculas anfifílicas. A 
síntese é, em parte, dirigida por 
energia solar. É considerado 
especulativo.  

E) Astrobiology Primer 2006;  
McKay (1998 in Brack 1998);  
 

 
F) Crateras de 

Impacto 

F) Zonas resultantes dos impactos de 
cometas e meteoritos.  

F) McKay (1998 in Brack 1998); 
Lunine (2006); Cockell (2006); 

 

 

Segundo Westall (2006 in Gargaud et al., 2006), estas pressuposições são apoiadas pelo 

registo fóssil. Como já vimos existem evidências para uma vida generalizada há 3500 M.a., em 

ambientes de águas pouco profundas, ou em ambientes subaéreos (litorais expostos). Os 

biofilmes encontrados apresentam fendas de dessecação e minerais evaporitos embebidos. 

 

Outras propostas de possíveis habitats para a origem e evolução inicial da vida provêm de 

descobertas recentes. A plausibilidade de regiões vulcânicas foi reforçada pela descoberta de 

que o gás vulcânico COS (sulfureto de carbonilo) pode ter despoletado um passo chave na 

origem da vida ao activar quimicamente os aminoácidos (Gross, 2005). Recentemente Reza 
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Ghadiri mostrou que COS reage com os aminoácidos para formar tiocarbamato, que depois se 

rearranja num N-carboxianidrido (NCA) circular. Esta espécie representa um aminoácido 

activado, que prontamente reage com outros aminoácidos formando péptidos. Agora mostrou-

se que os NCAs também reagem com ribonucleótidos, formando uma ligação éster análoga à 

ligação em aminoácidos activados bioquimicamente o complexo aminoacil-tRNA. Alguns 

cientistas acreditam que o aparelho de síntese proteica (principalmente RNA) é a chave que 

iniciou a divisão de trabalho entre ácidos nucleícos e proteínas. Neste contexto, o acoplar de 

aminoácidos a nucleótidos específicos é um evento chave. Na altura em que a evolução 

começou a desenvolver a síntese de péptidos, um mecanismo químico deve de ter aproximado 

aminoácidos e nucleótidos. A activação de aminoácidos pelo COS emitido pelos vulcões é um 

candidato interessante (Gross, 2005). 

 

Cinzas vulcânicas cobrem áreas de centenas de quilómetros, em torno da sua fonte vulcânica, 

e meteorizam, originando uma grande variedade de minerais de argila. Existem casos em que 

longos períodos de actividade vulcânica depositaram cinzas em mares ancestrais, onde 

meteorizaram em vastos depósitos de argilas montemorilonite, com espessuras de até 

dezasseis metros. A tendência das argilas para adsorver compostos orgânicos contribui para a 

sua capacidade para catalisar uma variedade de reacções químicas orgânicas, críticas para os 

cenários da origem da vida. Por exemplo, os minerais de argila vão mediar reacções redox, 

especialmente do ferro na rede da argila ou na intercamada. Os monómeros de RNA podem 

ligar-se eficientemente a argilas (Ferris, 2005).  

 

 

Figura 3.33 - Os minerais de argila podem mediar reacções redox. Por exemplo, 
diaminomaleonitrilo (DAMN) é oxidado a diiminosucionitrilo (DISN), quando é ligado a 
montemorilonite contendo Fe3+. Esta reacção é típica de processos metabólicos em muitas 
células (Ferris, 2005, página 146).  

 

 

A montemorilonite, um mineral de argila, é formada através da meteorização de cinza 

vulcânica. A montemorilonite foi reconhecida como um potencial catalisador pré-biótico para a 

formação da ligação fosfodiéster do RNA, e pode ter desempenhado um papel central na 

evolução da vida. Dada a sua estrutura, tende a adsorver compostos orgânicos, o que contribui 

para a sua capacidade para catalisar uma variedade de reacções orgânicas, críticas para 

cenários da origem da vida (Ferris, 2005). 

 

Demonstraram experimentalmente que moléculas de RNA ligam-se facilmente a argilas, e que 

a montemorilonite catalisa a formação de moléculas mais longas (oligómeros), apoiando a 
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hipótese do “Mundo de RNA”. Ferris concorda que a catálise mineral deve de ter tido um papel 

central na síntese pré-biótica, porque a maioria das reacções não catalisadas partem de 

precursores simples como HCN, HCHO (formaldeído), CO, H2S (sulfureto de hidrogénio), 

possivelmente amoníaco (NH3) e outros orgânicos simples (Ferris, 2005). 

 

Ferris (2005) está convencido que algum tipo de mecanismo genético foi essencial para que a 

vida começasse o seu caminho para a evolução celular. Tanto os enantiómeros L como D dos 

monómeros de RNA devem de ter estado presentes na Terra primitiva. Contudo, a catálise por 

argilas de uma mistura de nucleótidos D e L resulta da formação de dímeros que são 

predominantemente D-D ou L-L, em oposição a misturas D-L. Esta importante descoberta, a 

manter-se também para oligómeros mais longos, aponta para uma via pré-biótica para formar 

RNA homoquiral a partir de um meio pré-biótico heteroquiral. A catálise foi essencial para a 

formação dos biopolímeros necessários para a origem da vida. A catálise disponível na Terra 

primitiva incluiu iões metálicos e minerais. A catálise resulta na formação de oligómeros que 

representavam apenas um conjunto limitado de todas as possíveis sequências de nucleótidos, 

pelo que seriam bastante similares. Este resultado sugere que haveria um fornecimento 

suficiente de oligómeros disponíveis para iniciar a primeira vida e para a manter até que um 

catalisador de RNA para a síntese dirigida por molde evoluiu. A catálise pode também assistir 

na formação de polímeros D- e L- homoquirais, a partir de misturas racémicas aleatórias de 

materiais de partida (Ferris, 2005). 

 

Este cenário levanta a possibilidade de dois mundos em coexistência e de quiralidades 

opostas, e, logo, adiando a selecção quiral para uma data posterior no processo evolutivo. 

Assume-se que o Mundo de RNA surgiu de reacções pré-bióticas na Terra primitiva, mas está 

convencido que a catálise por minerais e a catálise por iões metálicos foi absolutamente 

essencial para a formação de estruturas orgânicas complexas que foram necessárias para a 

primeira vida na Terra (Ferris, 2005).  

 

Para Wächtershäuser (in Gill, 2006) gases vulcânicos, água, rochas foi tudo o que foi 

necessário para a vida começar. Cientistas da Universidade de Munique, usando cianeto e 

monóxido de carbono, gases vulcânicos, e os catalisadores minerais, metais de transição, ferro 

e níquel, encontrados nas rochas do leito oceânico, sintetizaram ácidos hidroxilo e 

aminoácidos, as primeiras enzimas da vida e os ingredientes para posteriores reacções entre 

moléculas orgânicas, e o eventual desenvolvimento de organismos vivos.  

 

Segundo Wächtershäuser (in Gill, 2006) a presença de aminoácidos era, até agora, relegada 

para a sua existência num meio pré-biótico de material orgânico. Agora sintetizou-se num local, 

e sob condições químicas realistas, uma mistura de tudo o que a vida necessita.  

Para Wächtershäuser (in Gill, 2006), a vida originou-se a partir dum loop de reacções de 

feedback positivo, onde os produtos das reacções continuaram para reagirem posteriormente, 
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e eventualmente construindo um organismo com capacidade de evolução. Os aminoácidos 

formam complexos reactivos com os metais de transição, e à medida que as reacções 

químicas formavam mais desses complexos desenvolveu-se eventualmente um sistema 

autocatalítico de feedback. À medida que a mistura de cianeto e de monóxido de carbono é 

expelida do vulcão para o mar, arrefece rapidamente, fornecendo as condições químicas para 

que esses ingredientes vão reagir. Este arrefecimento vai essencialmente congelar a mistura, 

pelo que ela sai do equilíbrio. Esta mistura congelada tem um enorme potencial químico e vai 

reagir quando entra em contacto com os metais catalíticos das rochas (Gill, 2006). 

 

Michael Adams (Universidade da Georgia, E.U.A.) considera isto muito excitante porque é uma 

química “limpa”; produz um bom resultado destas substâncias, e sabemos que a vida pode 

existir a estas temperaturas. Isto diminui a lacuna entre a bioquímica e a geoquímica vulcânica. 

Considera este estudo um passo gigante para a origem da vida. Wächtershäuser acredita que 

estabeleceu as fundações para continuar e produzir o sistema autocatalítico de feedback, para 

mostrar como a vida começou (Gill, 2006).  

 

A irradiação cósmica provoca reacções químicas orgânicas nas nuvens interestelares e 

planetas do Sistema Solar, gerando formaldeído, álcoois e polímeros de cadeia longa. Em 

planetas rochosos, como a Terra, a Radioactividade Mineral é fonte de energia alternativa para 

a concentração e precipitação de moléculas orgânicas. Através da irradiação, quebram-se 

ligações de moléculas orgânicas, e formam-se outras, originando-se novas moléculas. A 

radioactividade mineral de areias pode ter sido um mecanismo para a fixação de carbono 

orgânico na Terra primitiva. Desde o Arcaico que minerais radioactivos (urânio e tório), 

concentraram-se à superfície da Terra, e foram revestidos por acreções orgânicas de carbono, 

terrestre ou extraterrestre. O carbono acrecionado inclui hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (PAHs) (Parnell, 2004).  

 

O registo geológico revela evidências da radioactividade crustal (urânio e tório, concentrados 

em minerais). Descobriram-se revestimentos carbonáceos, acrecionados em torno de grãos de 

uraninite, monazite rica em tório, e zircão e apatite ricos em urânio. As evidências recentes de 

cristais de zircão, e de água na superfície planetária, numa altura anterior ao registo da vida (os 

minerais radioactivos são anteriores às mais ancestrais evidências de vida), sugerem o 

potencial da radioactividade mineral para promover a fixação de carbono na Terra primitiva 

(Parnell, 2004).  

 

Os zircões mais antigos indicam a produção de magma granítico e a existência de águas 

superficiais há 4400 M.a.. Zircões, monazites, e outros minerais pesados, foram libertados para 

sedimentos da superfície. As fases portadoras de urânio e tório ter-se-iam concentrado à 

superfície pelas mesmas águas que poderiam ser o meio para a introdução de moléculas 

orgânicas. Estes minerais, pelas suas elevadas densidades, sofrem uma deposição 
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hidrodinâmica graduada, por rios, fluxos de marés, ondas e vento. Deste modo, formaram-se 

concentrações de minerais pesados nos sedimentos do Arcaico, e ao longo da história 

geológica da Terra, acumulando-se ao longo das margens de praias, nas margens dos 

oceanos, e em mares pouco profundos e lagos (Parnell, 2004).  

 

As areias ‘pesadas’ de monazite são, actualmente, os depósitos sedimentares de superfície 

mais radioactivos, com taxas de doses efectivas de cerca de 650 vezes o valor médio mundial, 

constituindo uma fonte de irradiação, globalmente significativa. Na primeira metade da história 

da Terra areias ricas em uraninite, fonte de irradiação excepcionalmente elevada, foram 

estáveis à superfície. O urânio é solúvel em água sob condições oxidantes, mas precipita sob 

condições redutoras, como as induzidas pela presença de matéria orgânica. Essa precipitação 

leva à acreção orgânica devido à irradiação: grãos minerais naturais têm o potencial para 

precipitar matéria orgânica; isto tem ocorrido na Terra desde o Arcaico (Parnell, 2004).  

 

O registo geológico revela evidências da radioactividade mineral (Figuras 3.35 e 3.36). As mais 

antigas acreções (3300 M.a.) em torno de uraninite estão no Supergrupo Suazilândia, na África 

do Sul. Revestimentos carbonáceos surgem também em torno de grãos de apatite (urânio) do 

Arcaico primordial, na ilha de Akilia, Gronelândia, com mais de 3850 M.a. Não foi avaliada uma 

origem por irradiação para estes revestimentos (Parnell, 2004).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 - Superfície de arenito marinho, de baixa 

profundidade, mostrando numerosos grãos de 

monazite e torite, revestidos de matéria carbonácea 

(negro) devido à radioactividade mineral. Silúrico, País 

de Gales, margens do mar Leandovery, espessura do 

campo de 2 cm (Parnell, 2004, página 537).  
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Figura 3.35 - Grãos minerais radioactivos (brilhantes) exibindo 

revestimentos de carbono acrecionado (preto). A: revestimento em 

torno de monazite, arenito do Carbonífero, Lancashire, R. U. B: 

revestimento em torno de zircão, em gnaisse do Proterozóico, 

Ross-shire, R.U. C: revestimento em torno de uraninite, 

conglomerado do Arcaico, Witwatersrand, África do Sul. Imagens 

electrónicas de varrimento com espessura de campo de 200 µm 

(Parnell, 2004, página 538). 

 

Também ocorre acreção de matéria orgânica através da mistura de fluidos portadores de 

elementos orgânicos e fluidos portadores de radioelementos, dentro de sistemas hidrotermais 

ou aquíferos. O ambiente redutor causado pela matéria orgânica leva à precipitação de muitos 

metais, incluindo urânio (Parnell, 2004).  

 

A Terra primitiva recebeu um elevado fluxo de moléculas orgânicas de fontes extraterrestres, 

que podem ter sido fotopolimerizadas numa camada orgânica líquida na superfície oceânica. 

Em sistemas hidrotermais, metano do manto veio à superfície, e pode ter contribuído para a 

formação de líquidos de hidrocarbonetos ou nevoeiros, na atmosfera. Estas acumulações de 

compostos orgânicos à superfície podem ter sido precipitados por interacção com acumulações 

de grãos radioactivos (Parnell, 2004).  

 

Este mecanismo para a fixação e concentração de material carbonáceo envolve precipitação 

numa superfície mineral, tipo de superfície que pode promover a formação de polímeros. Os 

grãos radioactivos fornecem uma elevada taxa de dose e um mecanismo de concentração 

(uma superfície). Mares pouco profundos e influenciados por marés, onde os minerais pesados 

estão mais concentrados, são locais sugeridos para a interacção entre moléculas orgânicas 

dispersas e dissolvidas, com os moldes minerais existentes (Parnell, 2004).  

 

Se a irradiação mineral, em planetas rochosos, constituir fonte de energia viável para as 

sínteses pré-bióticas, e vida subsequente, a distribuição dos planetas rochosos pode aumentar 

a zona habitável em torno de estrelas. Contudo, a Terra é excepcional entre os planetas 

rochosos. A concentração de minerais radioactivos à sua superfície é favorecida por uma 

combinação especial: a tectónica de placas (permite a diferenciação crustal de elementos 

radioactivos pesados e sua concentração como minerais discretos em granitos), juntamente 
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com as fortes propriedades erosivas da água de superfície e a acção de marés influenciadas 

pela Lua (Parnell, 2004).  

 

 

 Tipos de metabolismos e tipos de habitats primordiais propostos 

 

Foram feitas algumas sugestões relativamente aos tipos de metabolismo dos organismos mais 

primordiais, relacionando-se a universalidade de organismos modernos com a geoquímica de 

origem da vida celular (Smith & Morowitz, 2004). Canfield et al., (2006) sugerem que seriam 

metabolismos anaeróbios, menos activos que os actuais, e com uma variedade de inovações. 

Com base na análise dos tipos de pares redox que estariam disponíveis na Terra primitiva, 

enquanto possíveis fontes de energia química, propuseram vários tipos possíveis de 

ecossistemas ancestrais. Sugeriram que a maioria resultaria da actividade vulcânica 

hidrotermal, subaquática ou subaérea. Poderiam ser: ecossistemas baseados no hidrogénio e 

fotossíntese anoxigénica; ecossistemas baseados no enxofre (análogos actuais são 

encontrados nas nascentes hidrotermais de Yellowstone Park, E.U.A.); ecossistemas baseados 

no ferro (as fontes hidrotermais submarinas e a meteorização de rochas continentais são fontes 

de ferro); ecossistemas baseados no azoto.  

 

Concluíram que os mais activos e com maior produção primária seriam os ecossistemas 

baseados no ferro e no hidrogénio. Deste modo, consideram que podem ter existido diferentes 

ecossistemas microbianos anaeróbios, baseados numa ciclização de elementos individuais 

diferentes, mas seriam principalmente baseados numa fotossíntese anoxigénica de H2 e Fe2+ 

(Canfield et al., 2006). Estas propostas sugerem tipos de habitats onde elementos como o ferro 

e o hidrogénio fossem abundantes. 

 

 

 Organismos Extremófilos e Simbioses… 

 

As propostas anteriores são controversas, pois os tipos de metabolismos propostos pertencem 

a organismos do grupo dos organismos extremófilos, habitantes de ambientes extremos.  

 

Existe uma variedade de ambientes extremos na Terra. São considerados extremos por 

exibirem variados factores de stress, incluindo: temperaturas muito elevadas ou muito baixas, 

dessecação, pH elevado ou baixo, pressão elevada, exposição elevada à radiação 

(especialmente U.V.), stress osmótico, falta de oxigénio, exposição a toxinas e baixa 

disponibilidade de nutrientes. No entanto, estes factores de stress raramente actuam sozinhos, 

pelo que os organismos, presentes nestes ambientes, ficam sujeitos a várias combinações 

destes factores, enfrentando diferentes desafios (Wharton, 2002). 
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Tabela 3.8 - Características de ambientes extremos (E = Elevado; B = Baixo; N = Normal) 

(Adaptado de Wharton, 2002). 

Habitat Temperatura Água Pressão Oxigénio pH Toxinas Nutrientes Sais Rad.UV 
Desertos quentes E B N N N N N N E 

Desertos frios EB B N N N N N N E 
Desertos 

temporários 
EB B N N N N N N N 

Lagos salinos N N N N N E E E B 
Lagos alcalinos N N N N E E E E B 
Regiões polares B B N N N N N BE E 

Montanhas EB B N B N N N N E 
Invernos temperados B B N N N N N N N 

Oceano profundo N N E N N N B N B 
Fontes hidrotermais 

submarinas 
E N E N B E E E B 

Fontes frias 
submarinas 

N N E N N E E N B 

Subsuperfície 
profunda 

E N E B EB E B E B 

Nascentes termais E N N N N E E E N 
Parasiticos N N N B B N E N B 

 

Os ambientes extremos diferem nos tipos principais de stresses físicos e biológicos que 

apresentam aos organismos, nomeadamente quanto a o stress ser constante ou não, variável 

ou não, e previsível ou não. Em ambientes de stress constante os organismos têm de se 

socorrer de adaptações de capacidade, ou seja, as adaptações que permitem ao organismo 

crescer e reproduzir-se, com sucesso, em condições de stress (Wharton, 2002). 

 

Tabela 3.9 - Classificação dos ambientes extremos (Adaptado de Wharton, 2002). 

 

Os organismos extremófilos, pela sua capacidade de viverem nos ambientes extremos, foram 

encontrados em praticamente todos os nichos terrestres que permitem a existência de água 

(ambientes de pH que variam de 0.6 a 12.5; temperaturas de -2ºC a 115ºC, pressões até 

110MPa e salinidades de até 37.5% de cloreto de sódio (NaCl) (Ehrenfreund, 2003).  

 

Lazcano & Miller (1996) consideram que estes organismos não são primitivos, resultando sim 

de complexas adaptações evolutivas posteriores. Ehrenfreund (2003) também os considera 

Previsibilidade do stress 
periódico 

 
Ambiente extremo 

 
Tipos principais 

de stresse  

 
Constância do 

stress Longo 
termo 

Curto termo 

Polar terrestre Frio 
Dessecação 

Periódico Sazonal Imprevisível 

Polar marinho Frio Constante ------- ------ 
Lagos salinos Sal Constante ------- ------ 

Montanhas Temperatura, 
dessecação, rad. 

U.V., oxigénio 

 
Periódico 

Diário e  
sazonal 

 
Imprevisível 

Desertos Calor 
Dessecação 

Periódico Diário e  
sazonal 

Imprevisível 

Desertos temporários Dessecação Periódico Imprevisível Imprevisível 
Temperados (mid-

winter) 
Frio 

Disponibilidade de 
alimento 

 
Periódico 

 
Sazonal 

 
Imprevisível 

Oceano profundo Pressão Constante ------ ------ 
Nascentes termais 

Fontes hidrotermais 
submarinas 

 
Calor 

 
Constante 

 
------ 

 
------- 
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altamente evoluídos, e evidências da enorme capacidade de adaptação da vida, pelo que 

poderão dizer pouco acerca das condições necessárias à origem da vida.  

 

Os organismos extremófilos pertencem ao Domínio Archaea, e existem três grupos principais: 

halófilos extremos, termófilos extremos e metanogénicos, sendo os ambientes extremos 

considerados “hostis” para as formas de vida superiores (Stan-Lotter, 2007 in Horneck & 

Rettberg, 2007). Segundo Brock (1986 in Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007) os 

ambientes extremos são ‘ambientes com uma restrita diversidade de espécies e ausência de 

alguns grupos taxonómicos’. O crescimento de organismos sob condições extremas significa a 

manutenção duma população activa que encontra as suas condições óptimas, ou perto do 

óptimo, nesses ambientes” (Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

Para Brock (1986 in Stan-Lotter 2007 in Horneck & Rettberg, 2007), “um termófilo é um 

organismo capaz de viver a temperaturas ‘no ou perto do’ máximo para o grupo taxonómico a 

que pertence”. Por exemplo, um vertebrado termofílico viverá a temperaturas de 37ºC, um 

fungo termofílico, a temperaturas de 60ºC e uma cianobactéria termofílica a temperaturas de 

70ºC, etc. Temperaturas superiores a 55 a 60ºC são muito mais raras e quase exclusivamente 

associadas a habitats geotermais.  

 

Foi sugerida uma “fronteira termófila” de 55ºC para os procariotas, para além da qual os 

termófilos crescem. Habitats do tipo das nascentes quentes e fontes geotermais são 

encontradas em várias partes do mundo: Yellowstone Park, Islândia, Sul Itália, Nova Zelândia, 

Japão, limites divergentes dos fundos oceânicos, com a emissão de fluidos superaquecidos 

(Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). 

 

Relativamente aos ambientes de baixas temperaturas, pode dizer-se que a Terra apresenta 

muitos habitats permanentemente frios. Incluindo os habitats terrestres, pode dizer-se que mais 

de 80% da biosfera da Terra está permanentemente fria. O permafrost cobre um quinto da terra 

superficial do mundo, e está presente na maioria do Alasca, Canadá, e Sibéria, variando de 

uns poucos centímetros até 300 metros (Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). 

 

Em muitos materiais congelados estão presentes pequenas bolsas de água líquida, onde os 

microrganismos podem crescer. Um cold spot muito interessante é o Lago Vostok, na 

Antárctica (lago de água líquida a 3750m de profundidade, subjacente ao glaciar, e um 

excelente análogo para ambientes extraterrestres de mundos gelados do Sistema Solar, como 

Enceladus (Saturno) e Europa e Mimas (Júpiter). Extremófilos barófilos ou piezófilos vivem nos 

oceanos profundos, sendo que a pressão hidrostática aumenta no oceano de 1 atm/10 m de 

profundidade. Foram isolados microrganismos viáveis na Fossa das marianas a 10900 m de 

profundidade e uma pressão de 1100 atm (Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). 
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Os ambientes altamente salinos são outro exemplo de ambientes extremos, onde são 

encontradas arqueobactérias halófilas (halobactérias viáveis em rochas salinas; actualmente 

haloarchaea). A aparente longevidade de estirpes haloarchaea em ambientes secos e salinos é 

de grande interesse para os estudos astrobiológicos de procura de vida em Marte (Stan- Lotter, 

2007 in Horneck & Rettberg, 2007). 

 

Outro exemplo de ambiente extremo é o caso dos ambientes subterrâneos. A subsuperfície 

terrestre profunda é caracterizada pela secura, poucos nutrientes e uma temperatura crescente 

com o aumento da profundidade. Contudo, foram detectados vastos números de 

microrganismos, em profundas localizações subterrâneas. Podem lá estar há séculos ou até 

milénios, dado que foram encontrados em quase todos os locais a grandes profundidades – 

para anaeróbios termófilos o recorde actual é de 5278 metros. Perfurações feitas até 3000 

metros mostraram que os microorganismos estão presentes em ambientes de subsuperfície 

como granitos, sedimentos, minas de ouro e urânio, e nos restos de tais minas (Stan-Lotter, 

2007 in Horneck & Rettberg, 2007). 

 

Ambientes expostos à radiação são também considerados extremos. O microrganismo 

Deinococcus radiodurans pode suportar uma dose de radiação até 30000Gy, uma dose duma 

magnitude que não ocorre naturalmente pelo menos na Terra. Não só sobrevive à exposição 

como também pode crescer na presença de grandes doses de radiação. Para além da 

tolerância à radiação e dessecação, existe também uma marcada resistência ao dano do DNA 

pela luz UV, quando comparada com outras bactérias. Entretanto foram descobertos outros 

microrganismos com uma similar resistência à radiação, como por exemplo nas areias do 

deserto do Sahara (Stan-Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007). 

 

De acordo com Rosa (2004), nos últimos anos têm sido descobertas novas formas de vida nos 

fundos oceânicos, tão distintas de quaisquer outras conhecidas, que têm recebido as 

categorias taxionómicas mais elevadas. São habitats que têm sido muito pouco estudados, 

como é o caso das fontes hidrotermais submarinas, muito ricas em formas de vida microbiana 

peculiares.  

 

O declínio na diversidade e o aumento da produtividade em ambientes extremos sugere que os 

organismos capazes de colonizar esses ambientes ganham vantagens. O sucesso de um 

organismo, em termos da sua biomassa, depende não só das condições físicas do seu 

ambiente, como também das interacções com outros organismos. Assim, o aumento da 

produtividade em ambientes extremos pode estar associado a uma redução das pressões ou 

stresses biológicos (Wharton, 2002).  
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Figura 3.36 - À medida que o grau de exigência do ambiente aumenta, 
o nível de stress abiótico (temperatura, pH, salinidade,...) aumenta 
(____), mas o nível de stress biótico (predação, competição, 
parasitismo, doença, ...) diminui (-----) (Adaptado de Wharton, 2002). 

 

Nos ambientes extremos da Terra existem também factores de stress de natureza biológica, 

como a competição, predação, doença, parasitas, e ainda a disponibilidade de alimento e de 

área de colonização, entre outros. Os organismos que conseguem sobreviver sob as condições 

segundo as quais a maioria não consegue, estão em vantagem (evitam a competição utilizando 

habitats e recursos alimentares que não estão disponíveis para outros, e desfrutam da 

ausência de predadores e parasitas). Para poderem sobreviver às suas invulgares condições 

ambientais desenvolveram, para além das adaptações de capacidade, também as estratégias 

de cooperação com outros seres vivos, existindo vários exemplos do estabelecimento de 

relações de simbiose, muitas delas obrigatórias (Wharton, 2002).  

 

Verifica-se que muitos dos organismos extremófilos colonizadores das fontes hidrotermais 

submarinas, não são de vida livre, vivendo uma vida conjunta, em intima associação com outro 

organismo, ou seja, em simbiose (endossimbiose): as bactérias presentes incluem espécies de 

vida livre (Beggiatoa) e endossimbiontes dos gigantescos vermes tubulares aí presentes 

(Wharton, 2002).  

 

De acordo com Minic & Hervé (2004) a existência de organismos extremófilos em torno das 

fontes hidrotermais submarinas, vivendo em condições físicas e químicas extremas, levanta 

muitas questões relativamente à adaptação biológica e evolução, e à compreensão da 

evolução inicial da vida. Inclusive, ajudou a redesenhar a árvore da vida, com a inclusão dum 

terceiro Domínio, o Archaea. Estudam-se os organismos “extremófilos” da Terra 

(especialmente microrganismos) que vivem nas condições mais extremas, tanto para identificar 

os extremos limites para a vida tipo Terra, como para aprender a identificar os tipos e 

actividades dessas formas de vida (http://www.astro.washington.edu/astrobio/extreme.html).  
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A natureza altamente específica e obrigatória da simbiose entre os vermes tubulares das fontes 

hidrotermais submarinas e os seus endossimbiontes levanta a questão da transmissão de 

bactérias de uma geração de vermes para a seguinte, no entanto nenhuma evidência suporta 

este modo de transmissão dos simbiontes Uma hipótese alternativa é a larva do verme tubular 

ser reinfectada em cada nova geração, o que é consistente com o facto de a larva possuir um 

tracto digestivo que regride e desaparece durante o seu desenvolvimento. A simbiose entre o 

verme tubular, Riftia pachyptila, e as bactérias apoia-se numa muito particular organização 

metabólica e estratégia nutricional, estendendo-se à organização de vias metabólicas inteiras 

como as da arginina e pirimidina. Consideram que esta organização simbiótica constitui um 

sistema muito interessante para se estudar as bases moleculares e metabólicas da adaptação 

biológica (Minic & Hervé, 2004).  

 

O cientista H. Huber, da Universidade de Regensburg, Alemanha, conseguiu isolar numa fonte 

hidrotermal submarina, um nanossimbionte, que representa um filo novo do domínio Archaea, e 

que é o Filo Nanoarchaeota. Este nanossimbionte recebeu o nome de Nanoarchaeum 

equitans, e revela características únicas: apresenta uma célula com apenas 400 nm de 

diâmetro e um genoma muito pequeno, com apenas 500 Kb, e que cresce na superfície de 

outra árquea, que apresenta dimensões vulgares, e que é uma nova espécie de Ignococcus. 

Este nanossimbionte pode constituir um modelo extraordinário para se estudar a evolução da 

termofilia, com um mínimo de exigências celulares e genéticas, bem como a comunicação 

interespécie (Rossi et al., 2003).  

 

A diversidade dos ecossistemas engloba as grandes diferenças entre tipos de ecossistemas, 

bem como a diversidade de habitats e de processos ecológicos, que ocorrem dentro de cada 

tipo de ecossistema. G. Olsen, da Universidade de Illinois, E.U.A., considera que a 

biodiversidade sob condições extremas tem de ser também considerada em termos dos genes 

presentes nas espécies e dos ecossistemas que constituem, constituindo-se três níveis de 

diversidade: de espécies, genética e dos ecossistemas (Rossi et al., 2003). Na perspectiva de 

Humberto Rosa (2004), “a biodiversidade deverá ser vista como um capital evolutivo, de tempo 

e complexidade, lentamente acumulado na biosfera, durante aproximadamente 4000 milhões 

de anos (…)”.  

 

 

 

3.5. Conclusão 

 

De acordo com Wharton (2002), os organismos observados actualmente, bem como os seus 

ambientes, são o produto de uma longa história de mudança, pois a Terra primitiva 

apresentava condições muito diferentes das actuais. É neste contexto que é necessário 

considerar a natureza dos organismos de ambientes extremos e dos seus ambientes.  
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Uma definição da sua natureza considerava que um organismo de um ambiente extremo 

poderia sobreviver a condições ambientais diferentes das toleradas pela maioria dos 

organismos. Como as condições da Terra se foram modificando, também as condições 

toleradas pelos organismos se modificaram, pelo que estes foram desenvolvendo novas 

capacidades, que lhes permitiram habitar em novos locais. Muitos cientistas defendem 

actualmente que os organismos primordiais para alem de anaeróbios, eram também termófilos, 

ou até hipertermófilos, vivendo em ambientes de temperaturas muito mais elevadas do que as 

consideradas actualmente ‘normais’. À medida que a Terra arrefeceu, evoluíram organismos 

que poderiam sobreviver e funcionar a temperaturas muito mais baixas. Actualmente, os 

organismos hipertermófilos estão restritos a habitats relativamente raros, como nascentes 

termais e fontes hidrotermais. Também, os organismos extremófilos revelam adaptações de 

capacidade (permitem ao organismo crescer e reproduzir-se com sucesso em situações de 

stress) a um habitat extremo, pelo que os seus sistemas se optimizaram para operarem nos 

extremos das condições ambientais (Wharton, 2002).  

 

Para Wharton (2002), os ambientes extremos e os organismos extremófilos mudaram ao longo 

do tempo, tendo variado e evoluído. Segundo o autor, podem reconhecer-se três situações: 

duas delas consideram os extremófilos como organismos pioneiros num dado ambiente, e a 

terceira como ‘não pioneiros’. Os extremófilos que são colonizadores pioneiros de um ambiente 

novo, extremo e alargado, já não serão considerados extremos, uma vez que os problemas 

associados a esse ambiente sejam ultrapassados e a sua colonização tenha sido alargada; os 

colonizadores pioneiros, de ambientes extremos raros, irão provavelmente permanecer raros e 

extremos (ex.: nascentes termais e fontes hidrotermais submarinas); e, se as condições médias 

da Terra mudaram, os organismos que não se conseguem adaptar às novas condições, os 

‘não pioneiros’, podem ser capazes de sobreviver nos agora raros e extremos ambientes, que 

retêm as antigas condições ambientais. Conclui que alguns ambientes extremos da Terra são 

raros, e provavelmente foram-no ao longo da história do planeta. Assim, os organismos que 

colonizam estes ambientes extremos vão permanecer raros, e o seu estatuto de extremófilos 

não vai mudar.  

 

Poder-se-ia, segundo o mesmo autor, reconhecer três situações (Figuras A, B e C): a primeira 

e a segunda envolvem os organismos extremos como sendo pioneiros, e a terceira coloca-os 

como sendo ‘não pioneiros’. Os organismos extremos que são colonizadores pioneiros de um 

ambiente novo, extremo e alargado, já não serão considerados extremos uma vez que os 

problemas de viverem nesse ambiente tenham sido resolvidos, e a sua colonização tenha sido 

alargada: 
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(A) 

Os colonizadores pioneiros, de ambientes extremos raros, irão provavelmente permanecer 

raros e extremos: 

(B) 

Se as condições médias da Terra mudam, aqueles organismos que não se conseguem adaptar 

às novas condições, os “não pioneiros”, podem ser capazes de sobreviver nos ambientes 

agora raros e extremos, e que retêm as antigas condições ambientais: 

       (C) 

Figuras 3.37 A, B e C - Três modelos possíveis para a evolução de organismos 

extremófilos. Os círculos brancos representam organismos que evoluíram para 

um novo conjunto de condições ambientais; os círculos negros representam 

aqueles que se mantiveram no antigo conjunto de condições ambientais. As 

condições e os organismos que se situam fora da localização da maioria são 

considerados extremos (Wharton, 2002). 

Os microrganismos extremófilos sobrevivem a uma exposição às condições do espaço, à 

dessecação, à temperatura maior ou menor, e a menores níveis de nutrientes, durante talvez 

milhões de anos. Poderão também sobreviver às viagens no espaço, e serem capazes de viver 

em ambientes extraterrestres, sugerindo que o antigo conceito da Panspermia poderá ser uma 

ideia aceitável para a distribuição de vida no Universo (Stan-Lotter, 2007 in Horneck e 

Rettberg, 2007). Colocam, assim, a possibilidade de existência de vida em ambientes similares, 

Passado Actualidade 
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encontrados noutros planetas do Sistema Solar, como Marte e Europa, podendo ajudar a 

desenvolver novas técnicas para a pesquisa de vida no Universo (Minic & Hervé, 2004).  

 

De acordo com Trent (2000), um dos mais proeminentes objectivos da astrobiologia é a 

descoberta de vida ou de sinais de vida noutros planetas, para além da Terra. Para se alcançar 

este objectivo é útil saber-se quais os limites físico-químicos da vida terrestre, e talvez mais 

importante ainda, compreender-se quais as características biofísicas subjacentes à vida, que 

coloca estes limites. Por outro lado, de acordo com DiRuggiero et al., (2002), os extremófilos 

poderão constituir sistemas modelo para a exobiologia e para a transmissão interplanetária de 

vida.  

 

Para Nisbet & Sleep (2001), a vida na Terra poderá ter surgido anteriormente aos 3800 M.a., e 

um (ou mais) ‘gargalo’ de oceanos quentes pode ter levado à sobrevivência única dos 

hipertermófilos. Consideram possível que a vida tenha diversificado a partir das fontes 

hidrotermais, mas pode ter ocupado, primeiro, outros habitats ‘pré-gargalos’. Talvez a Terra 

abiótica fosse realmente glacial, com eventos ocasionais de fusão por impacto de meteoritos, e 

pools de água em torno de vulcões. Também, o oceano pode ter estado coberto de gelo, com 

algumas zonas de fendas e/ou gelo fino. Mais importante ainda, consideram que o último 

ancestral universal pode ter consistido de uma primitiva população de organismos replicadores, 

com simples estruturas modulares e funções simples, trocando mutuamente genes, e 

partilhando a informação. Poderia ser uma primitiva comunidade microbiana quimiotrófica e 

hipertermófila, mas colocam também a hipótese de o último ancestral comum universal não ser 

necessariamente um hipertermófilo. Pode ter diversificado, a partir duma comunidade 

desconhecida, para uma população primitiva que incluiria alguns hipertermófilos, localizados 

perto de fontes hidrotermais, e um grande impacto dum corpo celeste ter atingido essa 

comunidade mais primitiva, mas os hipertermófilos terem sobrevivido, dando origem a um 

‘gargalo de impacto’.  

 

Consideramos esta noção muito importante, pois juntamente com a noção de uma primitiva 

população de organismos, com simples estruturas modulares e funções simples, e trocando 

mutuamente genes, sugerem que surgiram formas de vida com características e capacidades 

diferentes em diferentes e variados ambientes geoquímicos da Terra primitiva. Em ordem a 

poderem sobreviver às suas invulgares condições ambientais desenvolveram para além das 

adaptações de capacidade, estratégias de cooperação com outros seres vivos, existindo vários 

exemplos do estabelecimento de relações de simbiose. Segundo Wharton (2002), a 

investigadora Angela Douglas, da Universidade de York, sugere que poderíamos olhar a 

simbiose como um mecanismo alternativo de evolução, sendo esta uma ideia já defendida por 

outros autores, como iremos ver de seguida, e tendo dado origem a todo um novo campo de 

conhecimento denominado de Simbiómica, apresentado em 2003 pelo cientista canadiano Jan 

Sapp.  
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4. A SIMBIOGÉNESE 

 

 

 

4.1. Introdução 

 

O estabelecimento das condições geoquímicas da Terra primitiva, a interpretação do registo 

fóssil, e a discussão sobre a natureza do último ancestral comum universal permitem uma 

abordagem mais abrangente da problemática da origem da vida. Mas, não é tudo. Se 

atendermos à consideração de Gontier (2007), de que toda a vida é produto da evolução, 

constituindo-se como um constante e contínuo processo evolutivo, e que, em 1973, Theodosius 

Dobzhansky afirmou “nada em biologia faz sentido excepto à luz da evolução” (Sapp, 2003), 

constatamos que ao debruçarmo-nos sobre a origem da vida temos de nos debruçar sobre a 

evolução (evolução na Terra pré-biótica e evolução inicial da vida). Mas, quais os mecanismos 

evolutivos envolvidos? 

 

Os principais modelos teóricos presentemente utilizados para enquadrar a temática da origem 

da vida seguem as linhas estabelecidas pela hipótese de Oparin-Haldane, ou seja, as 

abordagens metabólica e genética da origem da vida. Ambas se baseiam, sobretudo, em 

princípios darwinistas clássicos, e enquadrados por um processo evolutivo estritamente 

competitivo e gradual, sem qualquer envolvimento cooperativo ou sinergístico (Carrapiço, 

2007).  

 

Actualmente, a visão dominante da evolução é a que é oferecida pela Síntese Neodarwinista, 

defendida pela maioria dos biólogos evolutivos, e a que tem sido aplicada ao estudo da origem 

da vida. A Síntese Neodarwinista apoia-se nos seguintes postulados (Sapp, 2003): 1) As fontes 

de mudança evolutiva são a mutação e a recombinação génicas, sobre as quais actua a 

selecção natural; 2) Existe uma descendência comum, a partir de um ancestral universal, 

segundo uma evolução hierárquica, e traduzida numa árvore da vida ramificada; 3) O 

isolamento geográfico é necessário à especiação; 4) A evolução não ocorre por saltos, mas 

pela lenta e gradual acumulação de pequenas variações; 5) Os mecanismos da macroevolução 

são os mesmos da microevolução. 

 

Ao longo dos tempos, e, recentemente, várias críticas têm sido feitas, por diferentes 

investigadores e teóricos, à Síntese Neodarwinista, por considerarem que esta não explica toda 

a evolução (Taylor, 1999; Woese, 2000, 2004; Sapp, 2003; Gontier, 2007; Ryan, 2006; Conrad 

& Pattee, 1970 in Pachepsky et al, 2002; Roossinck, 2005; Maynard Smith & Szathmáry, 1995; 

Barricelli (déc. 50, séc. XX in Dyson, G. B., 1997). Na opinião de Torres (2006) existem outras 

abordagens evolucionistas.  
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O autor considera que se pode relacionar a Simbiose com a Moderna Síntese Neodarwinista 

através da Teoria dos Modelos. Na teoria da evolução, a teoria tem dois sentidos distintos: a) a 

teoria da realidade da evolução (a evolução existiu, e as espécies actuais provêm de espécies 

remotas; e, b) a teoria respeitante à teoria dos mecanismos na evolução (quais os mecanismos 

da evolução?) Verifica-se que vários autores que têm a mesma teoria da realidade da 

evolução, mas uma diferente teoria dos mecanismos (Torres, 2006). 

 

Para Torres (2006) a teoria da evolução implica a afirmação de determinados mecanismos. E, 

das quatro teorias actuais (Neolamarckismo, Ortogénese, Saltacionismo e Neodarwinismo), a 

que tem mais apoios é a Teoria Neodarwinista ou Moderna Síntese, que sintetiza os princípios 

da genética mendeliana com o princípio da selecção natural de Darwin.  

 

Segundo Francisco Ayalla, as noções de “luta pela vida” e de “quem se adapta ganha”, 

defendidas pelo Neodarwinismo, são tautologias, e, segundo Popper, uma tautologia não é 

uma lei. Para Dobzhansky, e outros neodarwinistas, existe uma lei central da evolução, e que 

será: “a selecção natural actua sobre leves variações fenotípicas hereditárias” (Torres, 2006).  

 

Para Torres (2006) isto não é um processo individual, mas sim populacional. Ou seja, o núcleo 

duro da teoria evolutiva Neodarwinista é a Lei de Hardy-Weinberg: numa população isolada, 

sem forças selectivas a actuar, existe uma frequência genética constante (“se nada muda, 

então nada muda”). Mas, a Lei de Hardy-Weinberg é consequência das Leis de Mendel, que 

são correctas probabilisticamente, tendo excepções (a não disjunção e a deriva meiótica). 

Logo, não é uma lei total. 

 

Torres (2006) considera que “uma lei vale se e só se são cumpridas as condições segundo as 

quais a lei foi enunciada”. Surge então a questão: ‘se a Lei de Hardy-Weinberg é o centro da 

teoria, e se é uma consequência das leis de Mendel, o que acontecia anteriormente?”. Se a 

divisão meiótica nem sempre existiu, então, houve uma altura na evolução da vida em que não 

se podia falar na Lei de Hardy-Weinberg.  

 

O autor considera que existe um modo de escapar a esta questão: antes das Leis de Mendel 

não se pode falar de uma Teoria Darwiniana. Assim, considera que os biólogos não deram a 

devida importância aos processos simbióticos. Esta posição é defendida por outros 

investigadores, nomeadamente Carrapiço (2006a; 2007) Sapp (2003), Gontier (2007) (….), 

entre outros. Tanto Torres, como estes autores, observam que na natureza muitos dos 

resultados obtidos são simbióticos. Como Torres (2006) não considera os processos 

simbióticos como processos darwinianos, conclui que a Lei de Hardy-Weinberg, o Darwinismo 

e o Neodarwinismo não explicam tudo na evolução.  
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Existe um novo conceito de teoria que permite resolver estes problemas e que é a “visão 

semântica”. A visão semântica postula que um conjunto de hipóteses define um modelo teórico, 

que permite chegar a um modelo empírico, e estabelece que “a evolução ocorreu por 

processos darwinianos e por processos simbióticos, envolvendo uma cooperação e uma 

evolução rápida” (Torres, 2006).  

 

O facto de existirem ‘contra-erros’ para um modelo empírico não significa que a teoria seja 

falsa, mas sim o modelo empírico. Deste modo, existem determinados fenómenos que não 

podem ser modelos de determinados processos, por exemplo: os fenómenos simbióticos não 

podem ser modelos de processos competitivos. Porque a realidade biológica inclui variados 

processos, para os quais não existe uma teoria unificadora, então, a realidade pode depender 

de diversas teorias: na mesma realidade, temos diferentes modelos para diferentes teorias. Ou 

seja, nos processos evolutivos estão presentes modelos teóricos darwinistas e modelos 

teóricos simbióticos, pelo que (Torres, 2006).  

 

Segundo a perspectiva semântica uma teoria científica já não se define por uma lei natural, 

mas por um conjunto de modelos, dado uma lei natural ser utilizada num determinado âmbito 

da realidade, e esse não ser estritamente a Realidade. Se se aplicar uma teoria a um modelo, 

e essa teoria não servir para esse modelo, isso significa, não que a teoria esteja errada, mas 

que não serve para aquela situação. O facto de uma teoria só possuir modelos teóricos 

também não significa que esteja errada, mas apenas que ainda não encontrou o seu modelo 

prático (Torres, 2006). Neste contexto, muitos evolucionistas começaram a considerar a 

existência de mecanismos evolutivos alternativos que contribuíssem para explicar as várias 

facetas da vida.  

 

Para muitos eventos evolutivos, que resultaram em mudanças rápidas, e formação de novas 

espécies, a simbiogénese (a evolução por associação simbiótica) parece ser o modelo mais 

provável. Também, para Carrapiço (2006a), vivemos num mundo simbiótico, onde as simbioses 

têm um papel na origem, organização e evolução da vida, implicando, por vezes, o rápido 

aparecimento da novidade evolutiva (morfológica, fisiológica e genómica). São um factor de 

mudança evolutiva que desafia o gradualismo de Darwin.  

 

Embora muitos olhem a simbiose como um aspecto residual da evolução, dados recentes 

revelam que esta, enquanto factor de mudança evolutiva, não pode ser incluída na moldura da 

teoria Neodarwinista. Das relações com microrganismos, resulta a construção evolutiva de 

organismos biológicos, e a aquisição de novos genomas e novas capacidades metabólicas. 

Deste modo, as mudanças evolutivas podem ser explicadas por uma cooperação integrada de 

organismos, nos quais a simbiose actua, não como uma excepção, mas como uma regra 

dominante da natureza. Este é um ponto de vista oposto ao da Moderna Síntese (Carrapiço, 

2006a). 
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Questões como as seguintes deveriam ter uma resposta clara e científica, não devendo ser 

postas de lado por não corresponderem ao discurso dominante: 1. Por que é o fenómeno 

simbiótico tão alargado na natureza? 2. Como é que o fenómeno simbiótico se auto-perpétua 

na natureza? 3. Qual o seu grau de importância para os organismos intervenientes? 4. Por que 

é que os seres vivos apresentam mudanças estruturais, fisiológicas e/ou comportamentais tão 

bem adaptadas a esta relação? 5. Qual o papel da simbiose no processo evolutivo? (Carrapiço, 

2006a). 

 

Embora não negando os princípios darwinistas, o pior que podemos fazer no estudo do 

processo evolutivo é restringirmos a evolução às perspectivas Darwinista ou Neodarwinista, 

que, sendo maioritariamente usadas para explicar a evolução biológica, contribuíram para a 

crença generalizada de que a evolução só pode ser explicada por estas teorias científicas. 

Existem outras abordagens evolutivas, encontrando-se neste âmbito um conjunto de princípios 

e dados que podem ser integrados numa Teoria Simbiogénica da Evolução, que envolve 

princípios cooperativos e sinergísticos, e segundo a qual a simbiogénese é um mecanismo 

evolutivo e a simbiose o veículo através do qual esse mecanismo se desenvolve, contribuindo 

para a emergência da novidade evolutiva (Carrapiço, 2007).  

 

Recentemente, este modelo alternativo de evolução, através do estabelecimento de relações 

simbióticas, tem ganho suporte, mas ainda não se consegue decidir qual o modelo (evolução 

neodarwiniana ou evolução simbiótica) que melhor descreve a evolução das actuais espécies 

(Roossinck, 2005). Provavelmente ambos os modelos de evolução são válidos, desde que 

aplicados em circunstâncias diferentes. Esta noção apoia as ideias defendidas por Torres 

(2006). Para muitos eventos evolutivos, que resultaram em mudanças rápidas, e formação de 

novas espécies, a simbiogénese (a evolução por associação simbiótica) parece ser o modelo 

mais provável.  

 

Em ambos os modelos a evolução é dirigida pela selecção dos variantes mais adaptados, o 

que difere é o modo como esses variantes surgem. A novidade que a teoria simbiogénica da 

evolução introduz é a recombinação génica poder ocorrer entre entidades diferentes, e não só 

dentro da mesma espécie, o que tem o potencial de originar mudança muito mais rapidamente. 

Em último grau, a selecção natural irá sempre refinar e filtrar os resultados dos eventos de 

recombinação endossimbiótica (Roossinck, 2005).  

 

 

4.2. Contextualização Histórica da Simbiogénese 

 

4.2.1. O Contexto Evolutivo dos Séculos XIX e XX 

No final século XIX já eram conhecidas muitas simbioses, nomeadamente os líquenes, as 

micorrizas em árvores e orquídeas, as bactérias fixadoras de azoto em nódulos de raízes de 
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leguminosas e as bactérias luminescentes em vários grupos de peixes, e outros animais 

marinhos. Por outro lado, também já tinham sido propostas simbioses para a origem de 

cloroplastos, mitocôndrias, centríolos, núcleo e citoplasma. Contudo, desde essa altura que o 

papel da simbiose na evolução tem sido subestimado, por ser considerado altamente 

especulativo. Por outro lado, têm sido utilizadas metáforas antropomórficas na compreensão e 

descrição da simbiose, e em escritos mais populares tem sido frequentemente interpretada 

como mutualismo. Embora não exista, actualmente, nenhuma visão darwiniana unificadora 

acerca da sua natureza, muitos insistem que a simbiose é dirigida pelo conflito e pela 

competição. Contudo, a simbiose confronta a síntese evolutiva (Sapp, 2003). 

 

 

a) Simbiose 

O termo simbiose tem sido utilizado, ao longo dos tempos, com significados diferentes, 

existindo duas noções de simbiose em conflito: numa, a simbiose inclui o mutualismo, o 

parasitismo e o comensalismo, e na outra é apenas equivalente ao mutualismo (Sapp, 2003; 

Roossinck, 2005). Segundo Roossinck (2005), quando o termo simbiose foi introduzido na 

biologia, no século XIX, esta era vista como um novo e invulgar modo de vida.  

 

Em 1855 Albert B. Frank descobriu a simbiose entre fungos e raízes de árvores florestais, 

designando-a de micorriza (Sapp et al., 2002). Frank estudou as micorrizas, mostrando a sua 

generalizada ocorrência (Sapp, 2004). Em 1867, Simon Schwendener descobriu a natureza 

dupla dos líquenes (Sapp, 2003), e em 1877 Albert Bernhard Frank lançou o termo simbiose, 

definindo-a como duas espécies que vivem sobre ou uma na outra (Roossinck, 2005). Anton 

De Bary expandiu posteriormente a noção apresentada por Albert Frank, segundo três critérios: 

as duas entidades têm de viver juntas, têm de ser íntimas (estar em contacto físico), e têm de 

ser dissimilares (i.e., serem espécies diferentes). Em 1878, o termo simbiose foi introduzido em 

biologia por Anton de Bary, que a definiu como a vida conjunta de organismos diferentes, num 

continuum de relações diferentes, desde o mutualismo ao comensalismo e parasitismo (Sapp 

2003). Esta é a definição de simbiose actualmente defendida pela maioria dos investigadores 

dos estudos simbiogénicos (Carrapiço, 2005). Roossinck (2005) defende as definições originais 

de Frank e de De Bary. 
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Figura 4.1 - Anton de Bary (1831 – 1888) Figura 4.2 - Albert Bernhard Frank (1839 – 1900) 

 

 

De acordo com Sapp et al. (2002) ao longo do século XIX e início do século XX, foram 

utilizadas diferentes metáforas antropomórficas para interpretar a relação que se estabelecia, 

na associação simbiótica líquenes, entre a alga e o fungo:  

 

• Para Simon Schwendener (1867) era uma relação de escravidão, pois o fungo 

escravizava a alga capturada; para Johannes Reinke (1873) estabelecia-se um 

consórcio; e para Herbert Spencer (1889) consistia de um arranjo comunístico, 

baseado numa divisão de trabalho entre a planta e o animal.  

 

• No caso das micorrizas, Albert B. Frank defendeu que os fungos, longe de serem 

parasitas, constituíam um benefício considerável para a planta (Sapp et al., 2002). 

Frank sugeriu que as plantas atraíam os fungos através de algum tipo de secreção, tal 

como as plantas insectívoras atraíam os insectos. Interpretou, também, de modo 

similar a relação entre as bactérias fixadoras de azoto atmosférico e as leguminosas 

(Sapp, 2004). Frank foi ridicularizado pelos seus contemporâneos, para quem os 

fungos eram parasitas (Sapp et al., 2002).  

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Simon Schwendener (1829 – 1919) Figura 4.4 - Exemplo de um líquen 
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Surgiram várias propostas (século XIX e início do século XX) que reflectiam a importância que 

alguns investigadores atribuíam à simbiose na evolução (Sapp et al, 2002): a) Para Andreas 

Schimper (1883) a origem dos cloroplastos tinha ocorrido através de uma simbiose; Para 

Shôsaburô Watasē (1893) o núcleo e o citoplasma representavam uma simbiose entre dois 

tipos de organismos; Para Theodor Boveri (1904) a origem da célula com núcleo 

individualizado tinha subjacente uma ‘simbiose de duas estruturas simples, tipo plasma; e 

formas mais pequenas, os cromossomas, estabeleceram-se no interior de uma maior, o 

‘cytosome’; Para Ernst Haeckel (1904) a célula vegetal evoluiu de uma simbiose entre um 

companheiro verde, o plasmodonouso, e um companheiro não verde, o plasmofago. Na 

primeira década do século XX, Constantin Merezhkowsky considerou que os líquenes 

demonstravam como novos organismos podiam ser formados a partir de dois tipos diferentes 

de organismos, vivendo em íntima associação. Em 1918, considerou a planta um complexo 

simbiótico, afirmou que eram encontradas algas simbióticas em quase todas as classes de 

invertebrados “inferiores”, e que os líquenes tinham uma origem polifilética: as várias linhas 

filogenéticas independentes resultavam da combinação de diferentes fungos, com diferentes 

algas, e diversas cianofícias, e que os cromatóforos (cloroplastos) eram cianobactérias 

simbióticas. 

 

Segundo Sapp (2003) ao longo dos séculos XIX e XX, a simbiose situou-se na interface de 

duas visões evolutivas do mundo: por um lado as noções de luta e conflito, inspiradas pelas 

propostas da Thomas Malthus, e por outro o mutualismo, a teologia natural e o anarquismo. 

Deste modo, o microssimbionte era sucessivamente interpretado como parasita, escravo, 

mutualista e comensal. Algumas das noções da época, segundo Sapp (2003): para Albert 

Bernard Frank (1877, 1885) a simbiose era mutualismo; Para Roscoe Pound (1893) o 

microssimbionte era um parasita; Para Noel Bernard (1909) os simbiontes eram 

microrganismos patogénicos; K. F. Meyer (1925) questionou-se sobre as possíveis vantagens 

que os microrganismos retiravam da relação simbiótica. Mais recentemente, são os batoteiros” 

da teoria dos jogos (Sapp, 2003).  

 

Segundo Sapp (2003), as simbioses descobertas ao longo do século XIX sugeriam todas um 

continuum temporal de dependência do simbionte e do hospedeiro (de transitória a 

permanente), levando a que no final do século fosse sugerido, pela primeira vez, que a 

simbiose microbiana era um aspecto fundamental da vida. Segundo Sapp et al., (2002), para 

De Bary os líquenes, e outros exemplos de simbioses, constituíam uma prova real de evolução, 

pois constituíam “um meio de mudança macroevolutiva para além do gradualismo darwiniano”.  

 

Ao longo do século XX, também muitos investigadores se debruçaram sobre o problema da 

definição de simbiose. Maurice Caullery (1922, 1952) realçou dois perigos na interpretação da 

simbiose: 1. utilizar-se ideias preconcebidas, e subjectivas, assentes no antropomorfismo; 2. 
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tentar reduzir-se factos complexos a reacções elementares simples. H. G. Thorton defendeu, 

em 1951, que o termo simbiose, ao ser usado com diferentes significados, levantava a questão 

de como distinguir uma associação benéfica entre dois ou mais organismos de certos estados 

de parasitismo e de complexas associações ecológicas (Sapp, 2003).  

 

René Dubos e Alex Kessler tiveram uma importância determinante na compreensão da 

simbiose. Segundo Dubos & Kessler (1963), quando se considera a simbiose um fenómeno 

biológico geral há três aspectos a ter em conta: 1) A especificidade biológica das associações 

simbióticas; 2) A dependência dos processos simbióticos de factores ambientais; 3) As 

manifestações criativas das simbioses. A simbiose, interacção dinâmica, envolve uma certa 

especificidade e permanência. Profundas alterações morfológicas, fisiológicas, 

comportamentais, resultam da interacção de um simbionte com diferentes espécies, ou até 

diferentes indivíduos, revelando a faceta dinâmica da simbiose. Um par simbiótico é 

condicionado por factores ambientais prevalecentes, aquando da observação. Os termos 

“relações simbióticas, comensais, mutualísticas, parasíticas e patogénicas”, são falaciosos se 

têm subjacente uma noção de permanência da relação, sem considerar o seu dinamismo, ou 

seja: muitos anteriormente parasitas tornaram-se agora simbiontes mutualistas, e actuais 

simbiontes comensais poderão, sob certas condições ambientais, tornar-se parasitas 

destrutivos (relembramos os fungos das micorrizas, e a influência do teor de nutrientes no 

solo). Esta dependência da performance das associações biológicas, relativamente aos 

factores ambientais, explica as muitas controvérsias relativas à natureza da simbiose (Dubos & 

Kessler, 1963).  

 

Os efeitos nutricionais das simbioses não são as suas manifestações mais interessantes, pois 

muitos sistemas simbióticos produzem substâncias e estruturas que nenhum dos dois 

componentes produz quando sozinho. A especificidade da simbiose pode operar (não através 

do organismo como um todo) através de estruturas e processos particulares, podendo ocorrer 

entre grupos funcionais (tal como na interacção entre moléculas). A especificidade biológica 

tem de incluir também o ambiente total. O facto de uma enzima catalisar diferentes reacções 

químicas quando colocada num novo ambiente, será importante na diferenciação que ocorre 

nos sistemas simbióticos. Isso pode ajudar a compreender como a integração de dois 

organismos geneticamente não relacionados pode originar uma nova entidade que merece 

então ser olhada como um organismo. Poderá ser útil pensar na célula não como uma entidade 

genética, mas como um conjunto de vários organitos geneticamente independentes que se 

tornaram integrados (ou seja, a simbiocélula) (Dubos & Kessler, 1963).  

 

Os autores consideram que esta visão da célula dever-se-á estender ao conceito de simbiose.  



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 162 

 

 

Figura 4.5 - René J. Dubos (1901-1982) 

 

De acordo com Dubos & Kessler (1963), a compreensão das relações simbióticas envolve três 

questões: a) Quais os atributos de cada organismo envolvido na interacção? b) De que modo a 

interacção altera/modifica estes atributos, ou outros? c) O que existe no padrão de atributos 

interactuantes da relação que diferencia um estado simbiótico de outro? Responder a a) e b) 

ajudará a distinguir quais os mecanismos envolvidos na relação simbiótica, definindo-se as 

características da associação durante todo o seu período de vida; responder a c) explicará 

como os mecanismos evoluem e alteram a especificidade simbiótica, e a expressão fenotípica.  

 

Em 1967, Lynn Margulis publica o artigo onde apresenta a Teoria Endossimbiótica Sequencial” 

(TES), de origem da célula eucariótica. Margulis acreditava ser possível provar as suas ideias 

se se conseguisse “cultivar” organitos fora da célula. Em 1971, como não se conseguia obter o 

crescimento dos organitos fora da célula, Roger Stanier considerou que a simbiose não podia 

ser provada, e equiparou o seu estudo uma especulação evolutiva (Sapp, 2004). Em 1995, 

Maynard Smith e Eörs Szathmáry consideram que todos os endossimbiontes hereditários são 

“escravos encapsulados”, e que a cooperação entre organitos requer um controlo central. Em 

1999, teorizando sobre a evolução da cooperação e das relações microrganismo-hospedeiro, 

declaram que a transmissão de simbiontes através do óvulo do hospedeiro é invulgar (Sapp, 

2003).  

 

Estas noções foram refutadas com a descoberta de endossimbiontes hereditários, bactérias do 

género Wolbachia, em insectos (Sapp, 2003). De acordo com Rita (2007), em 1994, Douglas 

clarificou a importância da simbiose afirmando que “o denominador comum da simbiose não é 

o benefício mútuo, mas as novas capacidades metabólicas, adquiridas por um organismo a 

partir dos seus parceiros”.  

 

Consideramos que muitas das controvérsias associadas à definição do termo simbiose, 

resultam do carácter dinâmico da relação, e da sua natural dependência das condições 
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ambientais, tal como salientado por Dubos & Kessler (1963). A definição de De Bary inclui essa 

noção de continuum desde o parasitismo, comensalismo até ao mutualismo, sem qualquer 

definição rígida.  

 

O termo mutualismo foi introduzido em biologia por Pierre-Joseph van Beneden (1873, 1876). 

Associou o mutualismo ao anarquismo e à teologia natural: a evolução era um desígnio de 

Deus, e o mutualismo um exemplo de adaptação perfeita e divina. Usou metáforas 

antropocêntricas para descrever e classificar as relações sociais observadas na natureza: 

parasitismo (o parasita vive à custa do outro, tirando vantagens e não se colocando em perigo), 

comensalismo (o comensal recebe ajuda e protecção do seu hospedeiro, tornando-se, por 

vezes, completamente dependente), mutualismo (os mutualistas são animais que vivem uns 

nos outros, não sendo parasitas ou comensais). Considerava que existiam diferenças quase 

insensíveis entre parasitismo, comensalismo e mutualismo (Sapp, 2004).  

 

A simbiose tem significado mutualismo, quando associada aos ideais sociais cooperativos e 

anarquistas (a visão optimista da natureza e da sociedade humana) de Peter Kropotkin 

(séculos XIX e XX) (Sapp et al., 2002). Para Kropotkin a base da evolução progressiva é a 

ajuda mútua e não o egoísmo (Sapp, 2003). Em 1902, Kropotkin defendeu que “o 

comportamento cooperativo e os sentimentos altruístas eram os elementos progressivos mais 

importantes na evolução orgânica, e a ajuda e o apoio mútuos da maior importância na 

manutenção da vida, na preservação de cada espécie e na sua futura evolução” (Sapp, 2003).  

 

Em 1915, Reinheimer considerou a cooperação natural progressiva, e importante, na evolução 

(Carrapiço, 2007). A simbiose enquanto mutualismo foi apoiada pelos estudos de Frank sobre 

micorrizas: as associações entre organismos filogeneticamente distintos eram vulgares, 

variando desde as associações menos íntimas às mais íntimas e essenciais, e das mais 

antagonistas às mais benéficas (Sapp, 2004).  

 

Em muitos casos de simbioses mutualísticas explicava-se o benefício do hospedeiro, mas, 

pouco se dizia sobre as vantagens dos microrganismos simbiontes. A noção de o ambiente 

mediar os resultados das micorrizas, mutualísticas a parasíticas, persiste até hoje. No geral, as 

micorrizas são favorecidas em solos pobres em nutrientes. Contudo, foram encontradas 

espécies livres de micorrizas que persistem em solos pobres em nutrientes, e testes de fitness 

das associações micorrízicas indicam que as micorrizas têm grandes efeitos benéficos no 

estabelecimento de plântulas, na fecundidade, e em outros aspectos do ciclo de vida das 

plantas. Descobriu-se igualmente que as micorrizas são importantes para o desempenho de 

várias funções das plantas: a capacidade de excluírem iões tóxicos, de controlarem 

organismos patogénicos, e de influenciarem as relações da água com a actividade 

fotossintética (Sapp, 2004).  
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Darwin defendeu a selecção natural para o bem do grupo, em detrimento do indivíduo, para 

explicar a evolução do altruísmo num mundo de competição e conflito. Já no século XX, Vero 

C. Wynne-Edwards também considera que a selecção do grupo explica o comportamento 

altruísta e cooperativo, sendo o grupo social uma unidade evolutiva. Em 1987, Leo Buss 

defende a selecção para o bem do grupo. Estabelece uma selecção a nível individual, e uma a 

nível do grupo: “as células são seleccionadas pelos seus efeitos no ‘todo’ multicelular 

individual, e por limitarem conflitos com outras células” (Sapp, 2003).  

 

Em 1964, Maynard Smith define o altruísmo pela selecção Kin (parental ou familiar): a selecção 

que aumenta a taxa de sobrevivência dos genes que o altruísta partilha com parentes da 

população, e explicando a esterilidade em colónias de insectos. Na década de 70, século XX, 

surge a Sociobiologia, cujo objecto de estudo são as relações entre os indivíduos de uma 

espécie. William Hamilton, Maynard Smith e Richard Dawkins (Inglaterra), e Robert Trives, 

George C. Williams e Edward O. Wilson (Estados Unidos), fundadores da Sociobiologia, 

consideram que a cooperação (entre as células de um organismo, entre espécies e no interior 

de populações) para o bem do grupo era um mito, e o altruísmo uma ilusão, sendo este 

praticado para o bem dos genes do indivíduo (genes egoístas) (Sapp, 2003).  

 

Durante as décadas de 70 e 80, os sociobiólogos consideraram que a evolução é uma luta pela 

existência entre genes egoístas. Viam a evolução de associações estáveis como uma questão 

de se detectar “batoteiros” (Sapp, 2004), e as interacções mutualistas entre duas ou mais 

espécies eram instáveis, raras e sem importância evolutiva, pois a coevolução hospedeiro – 

parasita desenvolver-se-ia, naturalmente, em virulência ou um estado de coexistência pacífica 

(Sapp, 2003).  

 

 

b) Célula  

Perto do final XIX alguns biólogos conceberam a “célula como uma comunidade simbiótica”, 

sugerindo uma origem a partir de simbioses entre vários seres diferentes que se associaram, e 

que teriam evoluído como simbiontes (Sapp et al., 2002; Sapp, 2003). Em 1963, René Dubos e 

Alex Kessler estabeleceram que a estrutura da célula corresponde a um conjunto de vários 

organitos genéticos independentes (Carrapiço, 2006a), e em 1965, Lynn Margulis descreveu 

que a célula eucariótica se originou quando bactérias invadiram um “primitivo micróbio 

amebóide”, e que a mútua agressão evoluiu para tolerância, quando as bactérias provaram ser 

úteis ao seu hospedeiro (Sapp, 2003). Em 2000, Margulis considerou que a célula é mais 

comparável a uma unidade ecológica, ou seja, é considerada uma “simbiocélula”: um 

microcosmos natural, representado por uma comunidade microbiana que co-evoluiu. 

(Carrapiço, 2006a, 2007).  
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c) Organismo 

Em 2003, Sapp considera que cada indivíduo é um superorganismo no qual múltiplas espécies 

funcionam para manter o todo. O conceito simbiogénico de organismo é o “simbioma: um 

integrado sistema multigenómico, composto de genes cromossomais, genes de organitos, 

genes de outros simbiontes bacterianos, e vírus, e cuja existência depende da cooperação 

entre as suas partes”. O simbioma, enquanto limite do organismo multicelular, estende-se para 

lá das actividades das suas próprias células, e constitui a unidade de selecção evolutiva”. De 

acordo com o autor, a doutrina Weismaniana (August Weismann 1834 - 1914) de um 

genoma/um organismo não se adequa ao conceito multigenómico de “indivíduo” (Sapp, 2003).  

 

 

4.2.2. Pioneiros dos estudos simbiogénicos 

Durante o século XX a pesquisa da simbiose desenvolveu-se em conflito com os postulados da 

teoria evolutiva dominante, mas muitos cientistas desenvolveram estudos simbiogénicos (Sapp, 

2003).  

 

Destacam-se os trabalhos de (Sapp, 2003): Merezhkowsky, fundador da teoria da 

simbiogénese em 1909; Paul Portier, que, em 1918, considerou a simbiose era um aspecto 

fundamental da vida. Baseando-se numa fisiologia comparativa considerou que bactérias 

simbióticas se originavam como simbiontes, transformando-se ao longo de éons de existência 

intracelular; Félix d’Herelle, que, em 1926, denominou os vírus de bactérias de bacteriófagos, e 

considerou que a simbiose é em grande medida responsável pela evolução, ao observar as 

mudanças fisiológicas e morfológicas resultantes de simbioses; Ivan Wallin, que, em 1927, 

defendeu a origem das mitocôndrias a partir de bactérias simbióticas, e a da simbiose 

bacteriana na geração de novos tecidos e órgãos. Propôs, ainda, a hereditariedade de 

bactérias adquiridas como fonte de novos genes, e um mecanismo principal para a origem de 

espécies. Paul Buchner, estudou, nas décadas de 20 e 30, século XX, os efeitos morfológicos 

e fisiológicos de microrganismos transmitidos pelos óvulos de insectos, e, embora se tenha 

distanciado das ideias de Portier e Wallin, tentou mudar a visão de que as simbioses 

microbianas são raras nos animais; René Dubos enfatiza, em 1961, o papel criativo e evolutivo 

das infecções microbianas na criação de novas estruturas, funções, propriedades e produtos 

(Sapp, 2003).  



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 166 

 

 

 

Na década de 50, foi fortalecida a ideia de que os genes e genomas adquiridos por infecção 

podem ficar bem integrados na constituição genética dos hospedeiros, e formar parte essencial 

dessa constituição genética (Sapp, 2004). Em 1951, Darlington e Joshua Lederberg tentaram 

elaborar, independentemente, um conceito unificador de hereditariedade, que abarcasse a 

“hereditariedade infecciosa” e os agentes responsáveis pela patologia infecciosa. Para 

Darlington era o meio de se estabelecer princípios genéticos como uma moldura central da 

biologia. Em 1952, defendeu que as mitocôndrias e os cloroplastos podiam ser simbiontes 

intracelulares, e lançou o termo “plasmídeo” para qualquer determinante hereditário 

extracromossomal, independentemente da sua origem. Considerou, ainda, a simbiose 

hereditária (endossimbiose) análoga à hibridação (Sapp, 2004). Em 1956, considerou a 

hibridação uma via para introduzir genomas filogeneticamente distintos em associações íntimas 

(Rita, 2007).  

http://w
w

w
.dnaftb.org/dnaftb/concept_30/con

30bio.htm
l  

Figura 4.6 - Ivan Emanuel Wallin (1883-1969). 
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Outros trabalhos que se destacam incluem (Sapp, 2003):  

(a) Lynn Margulis que, em 1967, apresentou a Teoria Endossimbiótica Sequencial 

(TES), onde num contexto biogeológico, estabeleceu que a descontinuidade entre bactérias e 

eucariotas resultava de simbioses.  

 

 

 

Figura 4.7 - Representação esquemática da Teoria Endossimbiótica Sequencial. 

(Adaptado de http://img.scoop.co.nz/stories/images/0903/a8de5c88b14851860daa.jpeg) 
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(b) Michael Gray e Ford Doolittle, que em 1982, estabeleceram definitivamente que as 

mitocôndrias e os cloroplastos tinham uma origem eubacteriana (respectivamente, uma α-

proteobactéria e cianobactéria), ao compararem os ácidos nucleícos de mitocôndrias, 

cloroplastos, e do núcleo, com os diferentes tipos de bactérias;  

(c) Kwan Jeon, que, em 1972, estabeleceu um processo evolutivo com base numa 

simbiose hereditária (Sapp, 2003).  

 

No final do século XX, foram propostos alguns cenários simbiogénicos para a origem do núcleo 

da célula, que contradizem a concepção darwiniana de evolução gradual, a partir do interior da 

célula: a) Lynn Margulis, Michael Dolan e colaboradores, sugeriram que o núcleo dos protistas 

se desenvolveu de uma simbiose com uma espiroqueta; b) William Martin sugeriu uma origem 

pela fusão duma arqueobactéria e o ancestral eubacteriano das mitocôndrias (Sapp, 2003).  

 

Segundo Roossinck (2005), estudos filogenéticos mostram que as DNA Polimerases 

eucarióticas e as DNA Polimerases virais têm uma origem comum. Esta ideia é também 

defendida por Villarreal & DeFilippis (2000). Contudo, como os estudos filogenéticos não são 

fáceis de interpretar, e sendo as árvores filogenéticas “elaboradas sem raiz”, não pode se 

podendo determinar a direcção da evolução, o fluxo de genes entre vírus e células eucarióticas 

pode ter sido em ambas as direcções (Roossinck, 2005). Em 2001, Takemura sugere que o 

núcleo eucariótico surgiu de um Pox vírus simbiótico (com replicação independente no 

citoplasma), que terá sido “engolido” por uma primitiva célula archaeal. Várias outras 

características do núcleo eucariótico (cromossomas lineares, separação da transcrição e da 

tradução, e o capping do mRNA) foram atribuídas a uma origem viral, o que representaria um 

salto evolutivo principal através da simbiogénese (Roossinck, 2005).  

 

Em 2003, Jan Sapp lança a “simbiómica”, ciência transdisciplinar, que permitiu enquadrar a 

teoria da simbiogénese no contexto evolutivo do século XXI.  

 

 

 

4.3. A Teoria Simbiogénica da Evolução 

 

Constantin Sergeevich Merezhkowsky (1855-1921), biólogo russo, foi o fundador da Teoria da 

Simbiogénese. Em 1905 propôs uma simbiose primitiva para a origem do núcleo e do 

citoplasma (o núcleo das células vegetais e animais era uma colónia de bactérias em simbiose 

com outro organismo constituído de protoplasma simples). Considerou que a planta constituía 

um complexo simbiótico, e que os cloroplastos, outrora organismos independentes, tinham 

entrado numa célula primitiva. Em 1909, estabeleceu o termo Simbiogénese para ‘a origem de 

organismos através da combinação ou associação de dois ou vários seres que entravam em 

simbiose’ (Sapp et al., 2002).  
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Merezhkowsky desenvolveu a Teoria da Simbiogénese segundo quatro componentes 

principais: a) a reprodução independente dos cloroplastos; b) as similaridades morfológicas e 

fisiológicas dos cloroplastos com as cianobactérias; c) a analogia funcional dos cloroplastos 

com exemplos de simbioses algais em animais; d) a origem polifilética da vida (Sapp et al., 

2002). 

 

Desde Merezhkowsky que vários cientistas teceram considerações acerca do conceito de 

simbiogénese, havendo algumas contribuições de investigadores do campo da vida artificial:  

� Barricelli (década de 50, século XX) - construiu um modelo artificial e simbiogénico da 

origem da vida, baseado em experiências numéricas computacionais. Formulou uma teoria 

acerca de “simbioorganismos”: “qualquer estrutura auto-reprodutora construída pela 

associação simbiótica de quaisquer várias entidades auto-reprodutoras” (ex.: populações 

de moléculas auto-reprodutoras a desenvolver-se por meios autocatalíticos). Considerou 

que a simbiogénese acelerava o processo evolutivo, por um processamento paralelo do 

código genético (dentro de um organismo multicelular individual e através da espécie como 

um todo), permitindo a procura mais eficiente das sequências que levam a maior 

complexidade” (Dyson, G. B., 1997); 

� Maynard Smith & Szathmáry (1995, 1999) - olharam a simbiogénese de uma perspectiva 

darwiniana, concluindo que esta desempenhou um importante papel nas “transições 

evolutivas principais”, levando à evolução da biodiversidade (Ryan, 2006); 

� Chapman & Margulis (1998) - “A simbiogénese” deve-se aplicar à mudança evolutiva, pois 

refere-se ao aparecimento de novas fisiologias, tecidos, órgãos, e até de novas espécies, 

em consequência directa da simbiose” (Chapman & Margulis, 1998);  

� Taylor (1999) - considerou a simbiogénese na origem evolutiva de novas morfologias e 

fisiologias através da simbiose é. Considerou-a um mecanismo para a ‘transferência 

horizontal de genes’ (THG), onde material genético de organismos não relacionados se 

juntou num só descendente. Considerou ainda que desempenhou um papel chave na 

transição das células procarióticas para eucarióticas. Considera que se deveria estabelecer 

como a simbiose e a simbiogénese podem ser alcançadas em sistemas evolutivos 

artificiais”; 

� Margulis (1999) - a simbiogénese é ‘a individualidade através da incorporação’, ou seja, da 

interacção emerge uma entidade nova (Gontier, 2007); 

� Sapp (2003): “a simbiogénese é um mecanismo evolutivo, comparável a um processo de 

especialização, produtor de inovação evolutiva metabólica, anatómica e organismal” (Sapp 

2003); 

� Antonelli et al. (2003) - consideraram a simbiose uma associação entre dois ou vários 

organismos especificamente distintos, completada pela coadaptação e coevolução, 

originando a formação de uma nova entidade biológica, o ‘simbiocosmos’. Geneticamente, 

a simbiose é um mecanismo para aquisição de novos genes por THG (…). Nas simbioses 

bem sucedidas evolui um metabolismo mais integrado para o todo (Antonelli et al., 2003); 
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� Ryan (2003, 2004, 2006) - considera que a simbiose enquanto força evolutiva se 

conceptualizou na simbiogénese. A simbiogénese começa com a junção aleatória 

(interacção) de formas de vida dissimilares (espécies diferentes) trazendo à união muitas 

habilidades pré-evoluídas. Assume duas formas principais: a endossimbiose (a interacção 

ocorre ao nível dos genomas), e a exossimbiose (a interacção pode ser comportamental ou 

envolver a partilha de metabolitos, incluindo produtos codificados pelos genes). A selecção 

natural não inicia a simbiose, mas influencia o resultado: como na associação simbiótica o 

simbionte e o hospedeiro são ‘um’, a selecção actua na associação, adaptando-a a uma 

estratégia evolutiva estável. A simbiogénese enquanto mudança evolutiva não contradiz o 

darwinismo, mas os seus paradigmas diferem em vários aspectos (Ryan 2004, 2006);  

� Roossinck (2005) - a simbiose pode resultar na simbiogénese, ou seja, a combinação de 

duas espécies simbióticas numa nova espécie. As endossimbioses são responsáveis por 

saltos evolutivos principais (Roossinck, 2005); 

� Torres (2006) - a simbiogénese é a evolução por associação simbiótica (Torres, 2006); 

� Carrapiço (2007) - a simbiogénese é um mecanismo evolutivo e a simbiose o veículo 

através do qual esse mecanismo se desenvolve, contribuindo para a emergência da 

novidade evolutiva (Carrapiço, 2007); 

� Dyson, G. B., (1997) - a complexidade dos organismos vivos resultou duma sucessão de 

associações simbióticas entre formas de vida mais simples, a simbiogénese. A teoria da 

simbiogénese assume que a explicação mais provável para estruturas complexas 

improváveis (vivas ou outras) jaz na associação de partes menos complicadas (Dyson, 

1997). 

 

 

 

4.4. A Simbiómica 

 

O estudo da simbiose no desenvolvimento, hereditariedade e evolução levou a uma visão da 

evolução e do organismo, marcadamente diferente da do Neodarwinismo, e foi enquadrada 

num novo campo de conhecimento, a Simbiómica. A simbiómica é uma ciência transdisciplinar, 

que abarca a biologia, a bioquímica, a fisiologia, a genética, a ecologia e a evolução dos 

sistemas simples e suas interfaces, e situa a teoria da simbiogénese no contexto evolutivo do 

século XXI (Sapp, 2003).  

 

De acordo com Sapp (2003), a simbiómica apoia-se nos seguintes pressupostos:  

A) A definição de simbiose actualmente defendida pela maioria dos investigadores dos estudos 

simbiogénicos é a de Anton de Bary (1878). Nas palavras de Carrapiço (2007): “a simbiose 

como um mecanismo para formar um novo organismo significa que 1+1≠2; na realidade é 

1+1=1, um macromecanismo de mudança evolutiva. Segundo Carrapiço (2006), a simbiose 
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tem sido o principal mecanismo evolutivo no estabelecimento e manutenção dos biomas (ex.: a 

construção de recifes e o estabelecimento de micorrizas);  

 

B) Assume o conceito de simbiogénese tal como foi definido por Merezhkowsky em 1909, 

sendo enquadrado como um mecanismo evolutivo, comparável a um processo de 

especialização, produtor de inovação evolutiva metabólica, anatómica e organismal; 

 

C) A célula é considerada uma simbiocélula: um microcosmos natural, representado por uma 

comunidade microbiana que co-evoluiu. A célula é mais comparável a uma unidade ecológica 

(Margulis 2000 in Carrapiço 2006a, 2007); 

 

D) Considera-se que todo o indivíduo eucariota envolve complexas comunidades ecológicas de 

micróbios que, consoante a sua natureza e contexto, podem funcionar como comensais, 

mutualistas ou parasitas. Cada indivíduo é um superorganismo no qual múltiplas espécies 

funcionam para manter o todo. A noção de superorganismo é definida pelo conceito de 

Simbioma (Sapp, 2003). Segundo Carrapiço (2006a), o simbioma corresponde a um pool 

genético multigenómico, e é nele que provavelmente a selecção natural vai actuar; em 2004 

Sapp apresenta a noção de simbioma como: “…compreendendo os genes cromossomais, os 

genes de organitos, os genes virais, bem como outros simbiontes microbianos, por vezes no 

interior das células, e sempre fora delas, funcionando através de um continuum desde o 

parasitismo, ao mutualismo, dependendo da sua natureza e contexto … o simbioma deve 

funcionar como a unidade de selecção (Sapp, 2004); 

 

E) A transferência horizontal de genes, através de espécies e grupos taxonómicos superiores, 

ocorre regularmente, bem como a hereditariedade de genomas adquiridos (parcialmente ou na 

totalidade), permitindo uma evolução mais rápida e saltacional (noções defendidas por Carl 

Woese e Ford Doolittle). Daí resultam mudanças que podem ser dramáticas, quando 

comparadas às devidas à recombinação ou mutação génica. Assim, a especiação ocorre 

rapidamente, sem o isolamento geográfico duma população. Os mecanismos da 

macroevolução são diferentes dos mecanismos de microevolução (Sapp, 2004); 

 

F) A evolução inicial da vida apresenta um padrão reticulado mais semelhante a uma teia ou 

rede reticulada. Segundo as noções defendidas por Carl Woese, o conceito de célula primordial 

é uma quimera, pois o progenota seria uma comunidade aberta de protocélulas. Segundo 

Carrapiço (2006a), essas seriam simbiocélulas, apoiando-se em estratégias sinergísticas e 

cooperativas (para além do conflito e competição) para sobreviverem em condições adversas, 

constituindo uma “biblioteca pré-biótica em rede”. Há que olhar os organismos como sistemas 

processadores de informação: diferentes formas de vida partilham os mesmos mecanismos de 

nível inferior. Por exemplo, o potencial de acção e a transmissão de sinais que é igual em 

plantas e animais (Carrapiço, 2006a).  
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Juntamente com princípios sinergísticos e cooperativos, são considerados como mecanismos 

simbiogénicos a simbiose e a transferência horizontal de genes (THG). Estes mecanismos 

simbiogénicos são desenvolvidos no ponto 6. deste capítulo. Carrapiço (2006a), considera que 

a síntese moderna estuda o pós-bacteriano da vida, ou seja, tal como referido por Torres, a 

selecção natural não podia operar antes da actuação da Lei de Hardy-Weinberg. O próprio 

modo de actuação dos vírus apoia-se na simbiogénese. Surgirão, de certo, alterações ao modo 

como se encara a biodiversidade e a própria filogenética. Como será feita a classificação dos 

seres vivos? Há que se passar da ideia de um organismo estável, para uma visão mais 

dinâmica do organismo e introduzir a simbiogénese na sistemática. 

 

A simbiómica oferece uma visão diferente da evolução, oposta a muitos dos postulados da 

Síntese Neodarwinista (Sapp, 2003).  

 

Tabela 4.1 - Comparação entre a teoria sintética da evolução e o pós-neodarwinismo 

simbiogénico. 

Teoria Sintética da Evolução Pós-Neodarwinismo Simbiogénico 

Mutações e recombinações génicas como 
fontes de alterações evolutivas 

A transferência horizontal de genes entre 
espécies e entre grupos taxonómicos 
superiores ocorre regularmente 

Transferência vertical de genes ao longo da 
linha filogenética 

Inclui igualmente transferência horizontal de 
genes, permitindo ligações entre os 
diversos ramos filogenéticos 

Especiação ocorre normalmente por isolamento 
geográfico 

O isolamento geográfico não é necessário 
para que ocorra especiação 

Transmissão comum: a evolução é hierárquica 
e em forma de árvore ramificada 
 

A evolução do desenvolvimento da vida não 
é semelhante a uma árvore, mas de 
natureza reticulada 

A simbiose é pouco importante em termos 
evolutivos, sendo uma raridade ou uma 
curiosidade na natureza 

A simbiose é um fenómeno generalizado no 
mundo natural, contribuindo para a 
mudança evolutiva e o aparecimento da 
diversidade de vida na Terra 

Os erros na cópia do DNA, aparecimento de 
mutações e transmissão à descendência, 
explicam a evolução das populações 

As mutações e deriva genética são 
insuficientes para explicar o processo 
evolutivo populacional 

Gradualismo evolutivo: a evolução não ocorre 
de forma saltacional 

A evolução não ocorre obrigatoriamente de 
forma gradual e pode ocorrer rapidamente 
por transferência horizontal de genes. As 
modificações daí resultantes podem ser 
mais dramáticas e estáveis se comparadas 
com as resultantes de uma simples 
alteração génica por processos 
mutagénicos 

Selecção natural actua em organismos com 
mutações 

Selecção natural actua em organismos com 
diferentes adaptações simbióticas 

Os mecanismos para a macroevolução são os 
mesmos que os da microevolução 

Os mecanismos de macroevolução são 
diferentes dos mecanismos de 
microevolução 

Gene, gâmetas, fenótipo, população, como 
principais unidades de selecção  

O simbioma como unidade de selecção 
 

 

(Carrapiço & Rita, “Simbiogénese e Evolução”, página 195, Vol. 2, Esfera do Caos, 2008) 
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Sapp (2003) culmina a sua defesa da simbiómica (e por consequência da simbiogénese) com a 

seguinte afirmação “Nada na evolução faz sentido, excepto à luz da simbiose”. Embora 

achemos interessante este “trocadilho” com a afirmação de Dobzansky, em 1973, e que 

consideramos resultar da vontade do autor de realçar marcadamente a simbiose como 

poderosa fonte de evolução, julgamos importante realçar as noções defendidas por Roossinck 

(2005) (que apoiam as ideias defendidas por Torres): “Provavelmente estes dois modelos de 

evolução são válidos, mas se aplicados em diferentes circunstâncias”; e por Ryan (2004, 

2006): “A simbiogénese não contradiz o Darwinismo, mas difere do paradigma Neodarwinista 

em vários aspectos”.  

 

Por outro lado, Gontier que, em 2007, introduz o conceito de simbiogénese universal como 

uma alternativa ao seleccionismo universal, considera que a simbiogénese oferece uma visão 

complementar da evolução, ao permitir visões cooperativas. Inclusive a simbiogénese já foi 

aplicada à astrofísica, por Freeman Dyson, em 1998, como teremos oportunidade de ver.  

 

 

 

4.5. A Universalização da Simbiogénese 

 

Na passagem para o século XXI, vários investigadores apresentaram propostas de 

universalização da simbiogénese, enquanto mecanismo evolutivo. Uma das primeiras 

tentativas, tanto quanto sabemos, foi apresentada pelo astrofísico Freeman Dyson, em 1998. 

Mais recentemente, em 2007, Nathalie Gontier desenvolveu a Simbiogénese Universal, como 

uma alternativa genuína às explicações do Seleccionismo Universal.  

 

 

4.5.1. A Simbiose na Cosmologia 

Em 1985, Dyson sintetiza as visões metabólicas e genéticas da origem da vida na sua teoria da 

dupla origem da vida, tendo por base a simbiose. Foi o primeiro a importar o princípio 

simbiogénico para as ciências físico-químicas, onde pode ser aplicada ao nível molecular. Mas, 

vai mais longe, fazendo uma aplicação da simbiose à cosmologia (Gontier, 2007). 

 

Para Dyson (1998) a diversificação de novas formas de vida na Terra é, em muitos aspectos, 

semelhante à diversificação de novas espécies celestes (galáxias, nuvens de poeiras, estrelas 

e planetas), pelo que considera que a evolução do universo e da vida podem ser descritas na 

mesma linguagem. Tanto no universo, como na Terra, a evolução alterna longos períodos de 

metastabilidade com curtos períodos de rápidas mutações.  

 

No universo a evolução das “espécies” ocorre através de transição de fases: uma alteração 

abrupta nas propriedades físicas ou químicas da matéria, habitualmente causada por um 
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aquecimento ou arrefecimento. São transições desordem-ordem (“quebra de simetria”; a fase 

desordenada tem maior grau de simetria), e de crescimento de estruturas, encontradas em 

todos os estádios de evolução (Dyson, 1998). 

 

Na evolução da Terra também ocorreram várias separações de fases: 1) o interior separou-se 

em núcleo, manto e crosta; 2) a superfície em solo, oceano e atmosfera; 3) a crosta dividiu-se 

em placas tectónicas, cuja actividade adicionou novas estruturas; 4) a vida, um tipo novo de 

transição de fases: originou um novo conceito de evolução das espécies, pois a fase ordenada 

adquiriu a capacidade de se perpetuar, depois de terem mudado as condições que levaram ao 

seu aparecimento. Na origem da vida, certamente que uma complexa mistura de químicos fez 

uma transição de fase, para uma fase ordenada, capaz de crescer, de se reproduzir e de se 

alimentar no seu meio ambiente. A estabelecida fase ordenada, tem estabilidade para sofrer 

mutações e evoluir, formando milhões de espécies diferentes. A vida deu ao nosso planeta 

uma riqueza de estrutura (Dyson, 1998).  

 

Para Dyson (1998), as transições de fases são uma de duas forças motoras da evolução. A 

outra é a simbiose. Dyson define simbiose como “a religação de duas estruturas, depois de 

terem sido separadas uma da outra e terem evoluído durante muito tempo por caminhos 

separados, de forma a constituírem uma estrutura combinada com um comportamento não 

observado nos componentes separados”.  

 

Embora Dyson partilhe das ideias de muitos investigadores acerca da força evolutiva da 

simbiose, e defenda que uma criatura simbiótica pode saltar de estruturas simples para 

estruturas complexas muito mais rapidamente do que uma criatura que evolua por processos 

neodarwinianos de evolução de espécies, não concordamos com o seu pressuposto de que as 

estruturas que se associaram tiveram necessariamente de previamente ter estado juntas, 

sofrendo uma religação.  

 

Observam-se no céu simbioses astronómicas, sendo a simbiose importante na astronomia 

devido ao duplo modo de acção das forças gravitacionais: primeiro concentra a matéria em 

acumulações, separadas pelo vazio, que se diferenciam e evoluem separadamente, para 

espécies distintas. Posteriormente vai aproximá-las e uni-las aos pares. Unidas pela gravidade, 

os processos dissipativos aproximam-nas ainda mais, e quanto mais próximas, mais fortemente 

interagem entre si, tornando-se mais notórios os efeitos da simbiose. Exemplos de simbioses 

astronómicas são: perturbações gravitacionais entre galáxias, levando à formação de buracos 

negros, o canibalismo galáctico (as galáxias de grandes dimensões engolem as mais 

pequenas), e vários tipos de simbiose nas estrelas (Dyson, 1998).  

 

Curiosamente, notamos que, embora não estejamos totalmente de acordo com a definição de 

simbiose apresentada pelo autor, dos vários exemplos de simbioses astronómicas que este 
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refere, sobressai aquilo que consideramos de mais importante na simbiose para a evolução 

biológica, e que é o aparecimento de novas características, capacidades, estruturas e até 

“espécies”, como por exemplo, o canibalismo galáctico e a formação de buracos negros.  

 

Existem vários exemplos de simbioses entre estrelas, com diferentes resultados (Dyson, 1998):  

� Os pares simbióticos mais conspícuos incluem uma anã-branca, uma estrela de neutrões 

ou um buraco negro, e uma estrela normal. Quando orbitando uma em torno da outra, a 

pequena distância, o gás salpica da estrela normal para o campo gravitacional profundo da 

estrela condensada, torna-se quente e produz uma variedade de efeitos pouco habituais: 

explosões, erupções de raios-x e variações de luz rapidamente bruxuleante;  

� Os pares simbióticos mais comuns são de estrelas normais que orbitam uma à volta da 

outra, estando suficientemente próximas para que a massa de ambas seja trocada;  

� O par simbiótico mais raro é constituído por duas estrelas condensadas (de neutrões): o 

par pode produzir um choque mais forte do que aquele que qualquer estrela isoladamente 

produz (Dyson, 1998). Dyson considera que a origem da vida, dos seres eucarióticos, as 

estrelas simbióticas, o “canibalismo galáctico” e os buracos negros, podem ser entendidos 

como formas de simbiogénese (Gontier, 2007).  

 

 

4.5.2. A Simbiogénese Universal 

Até aqui a teoria da selecção natural tem sido a única explicação da evolução da vida e dos 

seus produtos (cognição, cultura, linguagem, economia, e outros). As explicações 

seleccionistas, ou seleccionismo universal, enfatizam os modelos da ramificação, da 

especiação e da transmissão vertical, considerando a evolução vertical como a regra e a 

evolução horizontal como a excepção. Contudo, outro mecanismo explicativo da evolução é a 

Teoria Endossimbiótica Sequencial (Margulis, 1967), que considera a novidade evolutiva 

introduzida pela simbiogénese (Gontier, 2007).  

 

De modo a se obter um esquema universal e neutral da simbiogénese, vejamos em que 

consiste o esqueleto lógico básico da simbiogénese (Gontier, 2007):  

1) A simbiogénese é interacção – qualquer especificação do tipo de interacção e do tipo de 

entidades interactuantes poderia excluir alguma forma de simbiogénese; 

2) A simbiogénese implica fusões horizontais, geradoras de mudanças permanentes e 

irreversíveis, que formam a base da novidade evolutiva; da fusão resulta algo novo: uma nova 

entidade, com um comportamento não visto nos componentes separados. A simbiogénese é 

sempre precedida por uma fusão horizontal de duas ou mais entidades diferentes, podendo o 

seu produto evoluir verticalmente;  

3) As fusões horizontais podem ser rápidas e descontínuas: cada uma resulta num 

metabolismo e estrutura(s) únicos ou novos, os quais não estavam presentes antes da 

simbiose” (Zook 1998 in Gontier 2007);  
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4) A simbiogénese é a individualidade através da incorporação: da interacção emerge uma 

entidade nova (Margulis, 1999 in Gontier 2007).  

 

Gontier (2007), com base neste esqueleto lógico, apresenta uma definição de simbiogénese 

universal: “A simbiogénese universal é o processo pelo qual novas entidades são introduzidas, 

dadas as interacções entre entidades (diferentes) previamente independentes. Estas 

interacções compreendem fusões horizontais, e as novas entidades que emergem, por causa 

disso, são denominadas de simbiontes. Este processo é irreversível e descontínuo”. E, com a 

qual delinea diferentes fenómenos como simbiogénicos. É vaga, sem especificações, de modo 

a impedir o maior número possível de exclusões. O termo “simbionte”, como conceito 

epistemológico evolutivo, é olhado como uma unidade de selecção, tal como sublinhado por 

Sapp em 2004.  

 

Esta definição pode ser sintetizada: ”A evolução horizontal corresponde à função e fusão de 

linhagens evolutivas existentes, e evoluídas independentemente. A simbiogénese universal 

ocorre quando destas fusões resulta a emergência de uma nova linhagem evolutiva” (Gontier, 

2007).  

 

A simbiogénese Universal fornece uma ferramenta geral de análise das interacções entre 

diferentes organismos biológicos, das simbioses microevolutivas, da origem dos seres 

eucarióticos, da epidemiologia dos vírus, e da hibridação de plantas. Igualmente, também 

servirá para muitos campos extra-biológicos, como a cultura e a linguagem (Gontier, 2007), e 

inclusive à astrofísica, como já vimos.  

 

 

4.5.2.1. A Simbiogénese Universal e os Vírus 

Os vírus fundem-se com outras entidades, copiando o seu material genético no material 

genético do hospedeiro (células somáticas e sexuais), ocorrendo uma relação 

endossimbiogenética. Dado a epidemiologia dos vírus resultar na rápida formação de novidade 

evolutiva, foi sugerido, recentemente, que deveriam ser abordados numa perspectiva 

simbiogénica (Gontier, 2007).  

 

Vários autores têm feito essa abordagem simbiogénica, nomeadamente (Gontier 2006):  

Villarreal (2004) – “Os vírus (…) representam uma força criativa principal na evolução 

do hospedeiro…”; (in Gontier 2007);  

Ryan (2006) – “… A infecção viral das células germinais do hospedeiro é uma fonte de 

criatividade endossimbiótica comum, mas pouco explorada”; (in Gontier 2006);  

Villarreal (2004: 315); Ryan (2004: 560) - Os retrovírus endógenos (ERVs): “… 

invadiram as linhas das células germinais de todas as espécies de vertebrados, e replicam 

como parte integrante da reprodução sexual do hospedeiro, para habitarem o genoma de todas 
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as futuras gerações”; (in Gontier 2007); Ryan (2004); Villarreal (2004): Regiões de DNA não 

codificante (“Junk” DNA), partes e pedaços, ou conjuntos inteiros de ERVs, nos humanos 

(HERVs), estão provavelmente no evento da especiação humana; Alguns humanos 

sobreviveram à invasão destes vírus e aprenderam a viver simbioticamente com eles, 

marcando o início de eventos de especiação, pois os vírus adquiridos horizontalmente foram 

passados verticalmente, resultam numa incompatibilidade sexual com os indivíduos sem estas 

características novas. Segundo Ryan (2004), estes pedaços não-codificantes de DNA viral não 

podem ser olhados como Junk DNA, pois existem evidências crescentes de que os HERVs, 

não são vírus agudos, comportando-se egoisticamente, mas parceiros simbióticos que foram 

integrados no genoma humano há milhões de anos (in Gontier 2007). 

 

 

4.5.2.2. A Simbiogénese Universal e a Hibridação 

A simbiogénese universal também pode ser aplicada à hibridação, fusão horizontal entre 

indivíduos diferentes. Na hibridação são as fusões que distinguem as espécies (Gontier, 2007). 

Joshua Lederberg foi o primeiro a sugerir que a “simbiose hereditária na qual genomas 

filogeneticamente distintos são juntos, é análoga à hibridação” (Sapp, 2003; Carrapiço, in 

press). A hibridação é irreversível e, através de fusões horizontais de entidades diferentes, 

pode resultar na emergência muito rápida de uma nova variante ou espécie (Gontier, 2007).  

 

A hibridação é muitas vezes considerada excepcional, apenas exibida por plantas, mas várias 

espécies animais exibem hibridação, e os híbridos resultantes podem, muitas vezes, produzir 

descendentes férteis. Deste modo, a hibridação é cada vez mais entendida como um 

mecanismo introdutor de novidade evolutiva (Ryan, 2006, in Gontier 2007).  

 

 

4.5.2.3. Consequências da Simbiogénese Universal 

Em 2006, Frank Ryan lança o termo “criatividade genómica” para abarcar a endossimbiose, a 

duplicação génica e genómica, a poliploidia, a hibridação, a epigénese e a transferência 

horizontal de genes em procariotas (…). Considera-os fontes de novidade evolutiva, para além 

dos mecanismos neodarwinistas, fornecendo uma mais compreensiva explicação da evolução, 

sob a influência da selecção natural.  

 

Ryan (2006) fornece alguns dados que apoiam as ideias de Gontier relativas à hibridação, e de 

como esta pode participar numa evolução segundo um padrão reticulado, tal como proposto 

por Sapp, na simbiómica, e por Woese e Doolittle para a evolução inicial da vida. Por outro 

lado, muitos exemplos de hibridação surgem em condições ambientais extremas, indo ao 

encontro da ideia de Carrapiço (2005, 2006a, 2007), de que princípios simbiogénicos 

(cooperativos e sinergísticos) parecem ser uma estratégia de sobrevivência em condições 

ambientais adversas. 
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Marquez et al (2002) e Miller & van Oppen (2003) reportaram uma evolução reticulada por 

hibridação nos corais da grande barreira do recife: elevadas taxas de fecundação cruzada in 

vivo, e as topologias de árvores moleculares confirmaram padrões não monofiléticos. 

Baseando-se na morfologia do esqueleto e no registo fóssil, concluíram que a hibridação 

contribuiu para o enorme sucesso das espécies do género Acropora que apresentam uma 

fertilização altamente cruzada. Detectam-se cada vez mais casos de hibridação e poliploidia 

noutros géneros de corais, e numa grande variedade de invertebrados marinhos (Ryan, 2006). 

Muitas espécies marinhas, incluindo peixes, têm uma fertilização externa que pode gerar 

poliploidia e facilitar a evolução por hibridação (Ryan, 2006).  

 

Em 1970 Susumu Ohno propôs que genomas dos eucariotas multicelulares, muito maiores e 

mais complexos que os dos procariotas ancestrais, resultaram do aumento dos números totais 

de genes, por duplicação genética, duplicação poligenética e até de genomas inteiros. A 

poliploidia pode resultar de um falhanço numa das divisões redutoras da meiose, mas também 

pode surgir da hibridação ou união sexual de espécies diferentes. Vários autores têm insistido 

que a hibridação foi um mecanismo primário para a mudança evolutiva. No entanto, o papel da 

hibridação na evolução tem sido desconsiderado. Darwin, ao ver a especiação como 

estritamente divergente, não desenvolveu a ideia de evolução reticulada. O próprio conceito de 

espécie biológica considera a existência de barreiras reprodutivas ao cruzamento entre 

espécies um componente essencial da especiação (Ryan, 2006). 

 

Quando a tetraploidia assume a forma de alotetraploidia, através da união de genomas 

dissimilares, gera um aumento repentino, em larga escala, da diversidade genética, 

representando um efeito “saltatório” semelhante à união endossimbiótica (Ryan, 2006). 

 

Alguns autores defensores da hibridação enquanto mecanismo de mudança evolutiva são 

citados por Ryan (2006):  

� Rieseberg et al., (2003): a hibridação fornece um “mecanismo para grandes e rápidas 

transições adaptativas (colonização de nichos ecológicos discretos e divergentes). Ao 

contrário da mutação fornece variação genética a centenas ou milhares de genes numa só 

geração”; 

� Rieseberg & Noyes (1998): a alopoliploidia (união de genomas dissimilares) é uma solução 

frequente para a esterilidade dos híbridos e segregação. A duplicação genómica forma 

alopoliplóides, de meiose normal e com gâmetas férteis; leva a um isolamento reprodutor 

instantâneo entre os novos descendentes alopoliplóides e a espécie parental;  

� Martinson et al., (2001): a hibridação nas plantas poderá fornecer variação genética com 

importância evolutiva e ecológica. Embora menos ubíqua nos animais, começa a ser vista, 

também nestes, como uma importante fonte de novidade evolutiva. 
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� Raff et al., (1999): cruzamentos de recombinação entre espécies em desenvolvimento de 

ouriço-do-mar resultavam em nova expressão génica e novas vias ontogénicas, originando 

a criação de novas morfologias larvares; 

� C. L. Hubbs (1955): registou mais de 130 casos de hibridação interespecífica em peixes, 

mais em água doce do que salgada, e particularmente quando uma grande população de 

uma espécie vivia em grande proximidade com uma muito mais pequena, de outra espécie;  

� Le Comber & Smith (2004): detectaram numerosos casos de poliploidia e hibridação 

através de cladogramas de peixes superiores, e observaram que as ordens poliplóides são 

diversas e que a poliploidia evoluiu mais de uma vez no mesmo taxa;  

� Mavárez et al (2006): confirmaram a especiação rápida através da hibridação homoplóide 

em borboletas Helioconus, com o isolamento reprodutor derivando de um novo padrão de 

cor das asas;  

� Outros autores registaram a ocorrência de hibridação numa variedade de taxa animais, 

incluindo insectos, aves e anfíbios. Também surgem híbridos entre espécies intimamente 

relacionadas (por exemplo, de veados e de lobos, marsupiais …) (Ryan, 2006). 

 

A poliploidia tem efeitos fenotípicos e no ciclo de vida do organismo (maior tamanho do corpo, 

maior taxa de crescimento, vida mais longa e maior estabilidade ecológica). Uma vantagem do 

vigor híbrido é o potencial para uma maior resistência a um ambiente stressante (Ryan, 2006). 

O que considerámos bastante interessante nalguns dos exemplos de híbridos referidos por 

Ryan (2006), é o facto de muitos deles surgirem em situações de condições ambientais 

consideradas extremas. Por exemplo:  

� Nos E.U.A., existem duas espécies endémicas diplóides de girassol, nas regiões central e 

ocidental, e existem três espécies híbridas que crescem em ambientes extremos (em solos 

quentes e arenosos do Nevada e Utah, e em pântanos salgados do Texas ocidental). As 

espécies híbridas são híbridos homoplóides das outras duas espécies diplóides, cujas 

uniões interespécie ocorreram entre 60000 e 200000 anos atrás, e apresentam uma 

vantagem de sobrevivência através duma variedade de mecanismos: suculência das folhas 

e maior capacidade de extracção de iões minerais do solo;  

� Galhardo e colegas (2004): descobriram o primeiro mamífero alotetraplóide (4n = 102), um 

rato vermelho do deserto (Tympanoctomys barrerae), América do Sul, que resultou de um 

evento de hibridação há aproximadamente 6,5 M.a., período de tempo que reflecte uma 

estabilidade do genoma híbrido ao longo do tempo (Gallardo & Kirsch, 2001; Gallardo et al, 

2004, in Ryan 2006);  

� Mares et al (2002): descobriram outra espécie alotetraplóide (4n = 92) de um roedor do 

deserto (Pipanacuctmys aureus), proximamente relacionada com a anterior.  

 

Estes exemplos, juntamente com evidência de uma suposta origem híbrida da recorrente 

duplicação genómica nos vertebrados, torna provável que a hibridação tenha desempenhado, e 

ainda desempenhe, um papel principal na evolução das plantas, e um papel, menor, na 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 180 

evolução dos animais. Está por decidir se a especiação híbrida nos animais é pontuada como 

Rieseberg & Noyes (1998) concluíram para as plantas, com longos períodos de estabilidade, 

seguidos de transições abruptas, onde as espécies parentais são deslocadas por neo-espécies 

híbridas (Ryan, 2006).  

 

Outros estudos sublinham que a reorganização genómica é extensa e rápida após a 

poliploidização, incluindo fenómenos não mendelianos (epigenéticos), onde se alguns entram 

logo em funcionamento, outros se manifestam de um modo mais gradual, ao longo de uma 

escala de tempo evolutiva (Liu & Wendel, 2002, 2003, in Ryan 2006). 

 

Consideramos que, ao integrar-se a endossimbiose, a hibridação e a THG, enquanto 

mecanismos simbiogénicos, geradores de novidade evolutiva, as categorias que Ryan (2006) 

agrupou sob o termo “criatividade genómica”, passariam a ser: a simbiogénese, a duplicação 

génica/genómica, a epigénese e a mutação.  

 

Maynard Smith & Szathmáry (1995) vêem o mundo bacteriano como um conjunto de linhagens 

cromossómicas evoluindo independentemente, trocando genes e partes de genes com 

“familiares” próximos, formando associações simbióticas temporárias com um vasto conjunto 

de pequenos e muitas vezes instáveis replicões. Para os autores, são as simbioses 

temporárias o provável processo principal pelo qual as bactérias se adaptam rapidamente a 

circunstâncias locais. Para Filée et al., (2003), os genomas actuais podem ser considerados 

mosaicos de sequências com origens variadas, e para Zhou & Mishra (2003) os genomas 

actuais podem ser vistos como uma fotografia de um contínuo processo genómico evolutivo, 

considerando o genoma como o somatório dos variados componentes hereditários da 

biodiversidade (Ryan, 2006). Gostaríamos de por à consideração um novo termo, o de 

“Simbiogenoma”, como sendo o genoma que resulta da união simbiótica de genomas (ou 

partes de genomas), dissimilares, e que pensamos estar de acordo com os postulados da 

simbiómica e as visões da simbiogénese universal.  

 

 

 

4.6. Mecanismos Simbiogénicos 

 

4.6.1. Princípios Sinergísticos e Cooperativos 

Em 1977 foram descobertas as fontes hidrotermais submarinas. Embora sendo um local de 

condições ambientais extremas, encontrou-se em torno destas fissuras vulcânicas uma 

abundante e bem sucedida comunidade ecológica. Veio a constatar-se que as espécies destas 

fontes continham bactérias simbióticas, metabolizadoras do enxofre, que usavam a energia 

química dos compostos reduzidos de enxofre para gerar ATP e fixar carbono, para processos 

biossintéticos, constituindo a base da cadeia alimentar desta biocenose. Segundo Carrapiço 
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(2005), estas comunidades demonstram a importância dos princípios sinergísticos e 

cooperativos, e da simbiose, no estabelecimento e desenvolvimento da vida em condições 

ambientais adversas, e onde a evolução não pode ser considerada um princípio estritamente 

darwinista, de conflito e competição.  

 

A comunidade das fontes hidrotermais é uma comunidade com funções adquiridas segundo 

princípios simbiogénicos, evoluindo segundo regras simbióticas, e constituindo um 

microcosmos natural. Deste modo, os organismos extremófilos e os ambientes extremos na 

fase inicial da formação da vida implicam um novo paradigma (Carrapiço, 2007).  

 

A descoberta das comunidades das fontes hidrotermais foi também importante, em articulação 

com os trabalhos de Carl Woese, para o estabelecimento de uma proposta para uma possível 

evolução inicial da vida, não governada por princípios exclusivamente darwinistas, mas 

simbiogénicos, com uma evolução segundo um padrão reticulado e uma THG sem restrições. 

Outras evidências para a larga distribuição destas iniciais e universais interacções sinergísticas 

e cooperativas, através de princípios simbiogénicos, são os estromatólitos e os filmes 

microbianos.  

 

Segundo Carrapiço (2005, 2006a, 2007), os estromatólitos envolvem princípios sinergísticos e 

cooperativos, no seu estabelecimento e manutenção. Da observação do registo fóssil vê-se 

que a primeira estratégia ecológica evolutiva para a sobrevivência na Terra primitiva, sob 

condições extremas, foi provavelmente cooperativa e sinergística, sendo os estromatólitos o 

equivalente a uma estratégia comunal, ou seja, uma estratégia cooperativa e sinergística para 

uma comunidade. Estes dados reforçam a ideia de que o foco na pesquisa da origem da vida 

deverá ser como a evolução ocorreu e funcionou em condições ambientais tão adversas. 

Carrapiço sugere, de acordo com Carl Woese, que o progenota (comunidades abertas de 

simbio-protocélulas, transferindo e incorporando informação) formou uma comunidade 

ecológica, cuja sobrevivência em condições ambientais tão adversas se apoiou numa 

estratégia simbiogénica e sinergística.  

 

 

4.6.2. Simbiose 

A simbiose tem um papel na evolução, sendo consensual que desempenhou (e desempenha) 

um papel chave na origem e evolução dos eucariotas: a transição evolutiva da célula 

bacteriana para a célula eucariótica foi o passo mais importante na história da vida (Ryan, 

2006). As primeiras células com núcleo formaram-se pela fusão em série ou ‘endossimbioses’ 

de procariontes primitivos de vida livre, como no caso das mitocôndrias e cloroplastos 

(Margulis, 1970 in Ryan, 2006). Vários investigadores propuseram, também, que a evolução de 

alguns filos, nomeadamente Cnidaria, Acanthocephala, Pentastomida e Vestimentifera, 
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envolveu a incorporação simbiótica de organitos, que outrora foram microrganismos de vida 

livre (Ryan, 2006).  

 

Segundo Sapp (2003, 2004), a simbiose não é vulgarmente ensinada como um princípio geral 

da biologia. Embora existam amplas evidências da sua importância na inovação evolutiva, é 

ainda tratada pelos evolucionistas neodarwinistas como uma excepção. A simbiose é um meio 

normal de THG entre grupos não relacionados, constituindo um macromecanismo de mudança 

evolutiva (genética, morfológica, fisiológica e organismal). A simbiose como conceito tem uma 

persistência e robustez, que assenta no facto de todos os indivíduos de uma espécie terem 

complexos microbianos que podem actuar na determinação dos fenótipos. A simbiose significa 

que protistas, plantas e animais não são entidades genéticas simples ou únicas. O organismo 

definido enquanto simbioma inclui estas comunidades microbianas. Em 2004, Sapp considera 

que os organismos superiores foram criados, e são mantidos, por bactérias. Os simbiontes 

microbianos realizam reacções químicas, com variados efeitos fisiológicos e morfológicos, 

impossíveis de realizar pelos seus hospedeiros.  

 

De acordo com Sapp (2004), os simbiontes microbianos:  

� Podem fotossintetizar, fixar azoto atmosférico, metabolizar enxofre, digerir celulose, 

sintetizar aminoácidos, fornecer vitaminas e factores de crescimento, e proteger contra 

patogénicos;  

� Têm uma distribuição alargada entre insectos, a quem fornecem enzimas, vitaminas, 

energia e açúcares (por exemplo, térmitas e ruminantes, não sobreviveriam, por não 

conseguirem degradar a celulose);  

� Podem ser cíclicos, adquiridos independentemente em cada geração (do ambiente, ou dos 

seus progenitores logo após o nascimento), ou serem herdados (simbiose hereditária, 

prevalecente entre os insectos). Muitos protistas e animais adquiriram bactérias simbióticas 

que são sexualmente transmitidas de uma geração à seguinte, juntamente com os genes 

de organitos celulares.  

 

A simbiose é também um aspecto ubíquo e central da vida (Sapp, 2004), e alguns exemplos 

são: micorrizas, cuja simbiose foi instrumental na colonização do meio terrestre há 

aproximadamente 450 M.a., e que se encontram na fundação dos sistemas ecológicos 

mundiais mais complexos e de maior biodiversidade, como são as florestas tropicais (Sapp, 

2003); as 15000 espécies de líquenes resultam de simbiose entre fungos e 

algas/cianobactérias, surgindo uma nova estrutura, o talo (Sapp, 2003); anémonas-do-mar, 

hidras, amêijoas gigantes, esponjas e corais construtores de recifes adquirem algas a partir do 

oceano, abrigando-as nas suas células, e sendo alimentadas por compostos de carbono 

produzidos fotossinteticamente pelas suas algas simbiontes (Sapp, 2003); as leguminosas 

estabelecem uma simbiose com a bactéria fixadora de azoto atmosférico, Rhizobium, que 

habita em nódulos radiculares especializados, formados no sistema radicular das plantas, e 
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que fornecem às plantas o excesso de NH4+, em troca de açúcares (Sapp, 2003); os nódulos 

são produzidos por “infecção” da raiz, e durante a sua produção existe THG entre o hospedeiro 

e as bactérias, e algum DNA da planta transferido para as bactérias (Sapp, 2003).  

 

Azolla é um pteridófito aquático heterospórico que apresenta folhas bilobadas e imbricadas ao 

longo do rizoma, tendo cada uma destas folhas um lobo dorsal flutuante e um lobo ventral 

submerso. No lobo dorsal clorofilino existe uma cavidade ovóide onde vive em permanência 

uma comunidade procariótica constituída por cianobactérias filamentosas fixadoras de azoto 

atmosférico, normalmente referidas como Anabaena azollae, e vários géneros de bactérias. 

Esta cavidade foliar comporta-se como a unidade de interface dinâmica e fisiológica deste 

sistema simbiótico, onde as principais vias metabólicas e energéticas ocorrem. Neste sentido, 

pode ser considerada como um microcosmos natural, uma espécie de microssistema com auto-

organização e com uma estrutura ecológica bem definida. Esta associação simbiótica constitui 

um exemplo de sucesso dum sistema que co-evoluiu, com os simbiontes sempre presentes no 

ciclo de vida do pteridófito, sugerindo uma evolução filogenética paralela da relação entre os 

parceiros, podendo igualmente ser considerada como um exemplo típico duma simbiose 

hereditária. Nesta associação simbiótica, comunidades ecológicas complexas de 

microrganismos cooperam de forma permanente, juntamente com o pteridófito, na manutenção 

do todo. Novas capacidades metabólicas e orgânicas são adquiridas e desenvolvidas pelos 

parceiros, que estabelecem um novo nível de organização que vai para além das capacidades 

individuais de qualquer um deles (Carrapiço & Rita, 2008).  

 

A noção de simbiose defendida pelos estudiosos da simbiogénese é a apresentada por Anton 

de Bary, em 1878, ilustrando a natureza dinâmica da simbiose, tão necessária. A natureza 

dualista dos líquenes, as bactérias dos nódulos das raízes, as micorrizas em árvores e 

orquídeas, as algas fotossintéticas no interior de protistas, hidras, sugerem todos um 

continuum temporal de dependência do simbionte e do hospedeiro, desde uma transitória 

interdependência a uma que é permanente (Sapp, 2004). 

 

Para Ryan (2006), o facto de a definição de simbiose de De Bary ser, na sua opinião, 

abrangente, provou ser útil ao abarcar as diversas manifestações da simbiose. No entanto, 

julgou conveniente explicitar mais a definição de simbiose, quanto este conceito é integrado na 

simbiogénese. Deste modo, Ryan apresenta a sua definição de simbiose, que pensamos ser 

útil para sistematizar os pontos que consideramos importantes relativamente à simbiose: “a 

simbiose inicia-se quando duas ou mais espécies dissimilares se juntam, fazendo evoluir 

características pré-evoluídas, genes ou até genomas inteiros. A selecção natural não cria a 

simbiose de novo, mas vai “editar” a associação uma vez que esta se tenha estabelecido, 

ajudando a desenvolver e a estabilizar a relação. A simbiose pode ocorrer como exossimbiose 

(a interacção pode ser comportamental ou envolver a partilha de metabolitos, incluindo 

produtos codificados pelos genes) ou como endossimbiose (a interacção ocorre ao nível dos 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 184 

genomas)”. Para o autor, a endossimbiose é mais poderosa e criativa, e deve-lhe ser dada uma 

ênfase clara e separada: “a endossimbiose, de natureza complexa, é vista como um 

mecanismo para mudança evolutiva saltacional, surgindo da partilha imediata de genes pré-

evoluídos, e é considerada mais poderosa ao misturar (fusão) de genomas inteiros” (Ryan, 

2006).  

 

Em 2005, Roossinck considera que as relações simbióticas em que um parceiro vive dentro 

dos tecidos do outro se denominam de endossimbioses. Para Ryan (2006), as exossimbioses 

comportamentais (ex.: mutualismos da polinização) implicam um certo grau de contacto físico; 

as exossimbioses metabólicas não requerem um contacto físico, meramente a partilha de 

metabolitos (Ryan, 2006). Em 1999, Tim Taylor, definiu a endossimbiose e a exossimbiose 

(ectossimbiose) do seguinte modo: nos ‘ectossimbiontes’ as associações entre os organismos 

são puramente externas, enquanto que nos ‘endossimbiontes’ um dos organismos está na 

verdade incorporado internamente no outro, o hospedeiro. No extremo, é possível que a 

relação entre o hospedeiro e o (endo)simbionte se torne tão forte, que os previamente 

independentes organismos são agora totalmente dependentes um do outro para a sua 

sobrevivência e reprodução, e na verdade tornam-se um só organismo.  

 

Outros exemplos de endossimbioses incluem:  

� Os vírus também desempenharam um papel crucial como fonte de mudança evolutiva, e os 

retrovírus (e outro RNA processado) integrados no genoma humano são exemplos 

indubitáveis da THG dos vírus para os mamíferos. Retrovírus endógenos, relíquias de 

ancestrais infecções de células germinais) constituem cerca de 1% do genoma humano. 

De facto, estes vírus podem ter estado envolvidos em eventos chave, levando à evolução 

dos mamíferos placentários;  

� Os vírus também podem desempenhar um papel na aquisição de um simbionte maior, 

como é o caso dos cloroplastos nos animais. Vários filos de animais conseguem adquirir 

cloroplastos para o citoplasma das suas células, geralmente a partir de uma particular 

espécie de alga (Sapp, 2003).  

 

Alguns gastrópodes marinhos descobriram como “actuar como plantas ou pelo menos como 

corais”. Várias espécies destes moluscos desprovidos de concha transportam algas ou 

cloroplastos nas células das suas glândulas digestivas. Os gastrópodes marinhos adquirem as 

algas ou os organitos a partir da sua dieta e colhem os hidratos de carbono que os cloroplastos 

produzem por fotossíntese (Pennisi, 2006).  

 

Um exemplo disso é o gastrópode marinho Elysia chlorotica. Este gastrópode alimenta-se de 

Vaucheria, um género de alga filamentosa. Ao fazê-lo adquire os seus cloroplastos, que são 

sequestrados por células especializadas do epitélio, das glândulas digestivas, tornando-se 

simbiontes intracelulares. A manutenção dos cloroplastos nas suas células parece resultar de 
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uma prévia THG, de alguns dos genes da alga para os cromossomas do gastrópode, mediada 

por vírus, que o gastrópode abriga no seu genoma (Sapp, 2003). 

 

O E. chlorotica forma uma simbiose intracelular com cloroplastos fotossinteticamente activos da 

Vaucheria litorea, alga filamentosa ramificada de cor verde/amarelada (com clorofilas a e c), 

tendo cada filamento um diâmetro de 0,5mm. O gastrópode assemelha-se a uma “folha verde 

escura, brilhante”, e é capaz de fixação fotoautotrófica de dióxido de carbono, em resultado da 

elevada densidade de cloroplastos dispersos através do seu extensivo sistema digestivo 

(divertículos digestivos) (Mujer et al., 1996). De acordo com os autores, o gastrópode consegue 

sobreviver de 8 a 9 meses de vida (duração do seu ciclo de vida) apenas com luz e dióxido de 

carbono, e sem ingerir qualquer alimento.  

 

As algas, ou até os cloroplastos nus, podem funcionar durante meses no interior de gastrópode 

marinhos. De acordo com Jörg Ott, Universidade de Viena, Áustria, estas descobertas são 

bons exemplos de coevolução (Pennisi, 2006). Esta associação simbiótica não é hereditária, 

dado que os cloroplastos não são transmitidos à geração seguinte, sendo restabelecida em 

cada nova geração (Mujer et al., 1996). Segundo os autores, logo a pós a metamorfose para o 

estádio de larva livre flutuante, quando os juvenis se começam a alimentar da alga, os 

cloroplastos são fagocitados para o citoplasma de células das glândulas digestivas.  

 

Quando o E. chlorotica se alimenta das suas algas preferidas, Vaucheria litorea, observa-se 

literalmente o gastrópode a sugar os cloroplastos da alga, e os cloroplastos colhidos continuam 

a fotossintetizar no interior do gastrópode marinho durante a maioria dos 10 meses de vida do 

animal. Os juvenis que não têm acesso a estes organitos “não sobrevivem” (Pennisi, 2006). Na 

natureza, o animal adulto alimenta-se de algas, apenas esporadicamente, obtendo a energia 

metabólica da actividade fotossintética dos cloroplastos intracelulares (Mujer et al., 1996). 

 

Os cloroplastos são dependentes de proteínas que são tipicamente fornecidas pelo genoma 

nuclear da planta. O gastrópode mostrou ter o que é necessário para que a associação 

gastrópode – cloroplasto funcione. Foram descobertas grandes partes de dois genes da planta 

no DNA do gastrópode marinho. Como estes genes não são normalmente encontrados nos 

animais, pensa-se que provieram originalmente das algas ingeridas, e afirma que: “estamos a 

observar a evolução da fotossíntese num animal” (Pennisi, 2006). Também, segundo a autora, 

é a primeira evidência molecular para uma transcrição e tradução activas, de genes do 

cloroplasto da alga no hospedeiro animal.  

 

De acordo com Mujer et al., (1996), alguns genes algais estão presentes no DNA do animal, 

genes que se localizam tipicamente, no genoma plastidial em plantas superiores e algas. 

Foram igualmente detectados, no DNA total do E. chlorotica, genes codificantes para as duas 

subunidades de RuBisCo. Segundo os autores, isto implicaria a formação de um novo 
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organismo, equipado com novas funções metabólicas, nomeadamente a capacidade de 

desempenhar fotossíntese e utilizar os fotossintetizados para a sua própria sobrevivência, 

tratando-se de um caso de coevolução.  

 

Quando os cloroplastos da V. litorea são incorporados no citoplasma do E. chlorotica a 

coordenação entre o núcleo e o citoplasma da alga e os cloroplastos é interrompida (o genoma 

nuclear vegetal codifica proteínas dos cloroplastos, e codifica sinais reguladores da síntese de 

proteínas codificadas pelo genoma plastidial). Os cloroplastos, no interior do gastrópode, 

continuam a fotossintetizar, e ocorre transcrição/tradução de novo, dos pigmentos 

fotossintéticos dos cloroplastos, mesmo na ausência de núcleo e citoplasma algais (Mujer et 

al., 1996).  

 

Coloca-se a hipótese de no estabelecimento inicial da simbiose, após a ingestão das algas com 

os cloroplastos, alguns genes algais, codificantes para proteínas dos organitos, terem sido 

directamente integrados no genoma nuclear do animal (THG). Segue-se uma acomodação e 

sobrevivência do plasto, tolerado dentro da célula animal, na ausência de núcleo e citoplasma 

algais (Mujer et al., 1996). 

 

Consideram que os plastos da alga obtiveram um invulgar grau de autonomia genética, com 

uma maior capacidade de codificar genes do genoma do plasto, e um conjunto de genes 

essenciais para manter o controlo da expressão génica dos plastos independentes do controlo 

do genoma nuclear. Estudos futuros do genoma cloroplastidial, da alga Vaucheria mostrarão se 

estão presentes genes únicos que implicam uma maior autonomia genética dos cloroplastos 

simbióticos (Mujer et al., 1996). 

 

Em 2008, Rumpho et al., comprovaram a transferência horizontal do gene psbO, gene nuclear 

da alga Vauheria litorea, para o Elysia chlorotica. Era perplexante o facto de os cloroplastos da 

alga sequestrados no epitélio digestivo do gastrópode continuarem fotossinteticamente activos 

durante meses, dado que o metabolismo do plasto depende, em mais de 90%, do genoma 

nuclear algal para obter as proteínas de que necessita. Foram colocadas duas hipóteses. Uma 

era que os plastos da V. litorea retinham uma autonomia genética, a outra era que seria o 

molusco a fornecer aos plastos as suas proteínas essenciais. A comprovar-se a segunda 

hipótese isso dever-se-ia a uma THG da alga para o gastrópode, e as proteínas codificadas 

agora no genoma nuclear do gastrópode seriam reencaminhadas para os plastos. O genoma 

plastidial foi sequenciado pelos autores, confirmando-se a ausência de genes necessários à 

fotossíntese. Demonstraram, também, que o gene nuclear da fotossíntese oxigénica, psbO, é 

expresso no gastrópode marinho e está integrado na linha germinal. A fonte do gene psbO do 

gastrópode é a V. litorea, porque a sua sequência é idêntica, em ambos os genomas, predador 

e presa. A evidência de que o gene transferido horizontalmente foi integrado no genoma 

nuclear do gastrópode provém da descoberta de uma altamente divergente sequência 
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flanqueadora de psbO 3’ nos homólogos nucleares algais e do molusco, e da ausência do gene 

no genoma mitocondrial do E. chlorotica. Os autores consideram ter demonstrado que a 

retenção de genes estranhos é geradora de novidades metabólicas (“animais verdes”), e é 

explicada pela fusão (anastomose) de ramos distintos da árvore da vida, dirigida pela predação 

e pela transferência horizontal de genes.  

 

Outro género de gastrópode marinho, Phyllodesmium, tem espécies que abrigam algas, 

obtidas a partir dos corais moles de que se alimentam. Demonstrou-se que gastrópodes 

abrigando algas microscópicas zooanthellae (alga amarela ou castanho que é simbionte, 

parasítico ou não, em vários invertebrados marinhos), resistiam sem alimento durante 260 dias, 

graças às contribuições da alga. A longevidade da alga e a habilidade do gastrópode para 

suportar a fome parecem ligadas em parte à evolução no gastrópode marinho de um complexo 

sistema digestivo que abriga as algas (Pennisi, 2006).  

 

Existe uma correlação entre a capacidade de uma espécie de gastrópode marinho em manter-

se a si, mais a zooanthellae, vivos, o grau de ramificação da sua glândula digestiva, e o 

tamanho dos apêndices dorsais, que contêm estas ramificações. Espécies com glândulas 

altamente ramificadas mantêm as algas durante mais tempo. A alga confere aos gastrópodes 

Phyllodesmium a mesma coloração dos corais moles de que eles se alimentam, e suspeita-se 

que esta camuflagem despoletou, originalmente, a evolução da relação entre os dois seres 

vivos. Posteriormente, os gastrópodes marinhos terão desenvolvido a capacidade de usar os 

fotossintetizados das algas como fonte de alimento. Para tal, criou mais espaço ramificando as 

suas glândulas digestivas. O que aqui se observa é uma interrelação entre a dependência da 

simbiose e o desenvolvimento de órgãos especiais” (Pennisi, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - “Folhas do mar”. Lado esquerdo - Este gastrópode, Elysia chlorotica, aprisiona cloroplastos obtidos a partir 

da alga de que se alimenta, e depende deles para obter alguma da energia de que necessita. No meio – As 

ramificações deste gastrópode, Género Phyllodesmium, abrigam algas fotossintetizadoras (castanho), obtidas a partir 

dos corais moles de que se alimentam (Pennisi, 2006, página 1229). Lado direito: gastrópode E. chlrotica adulto 

(Rumpho, 2008).  
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Figura 4.9 - Espécimes representativos de V. litorea (A) e de E. chlorotica privados da sua fonte de alimento algal, 

durante 2 meses (B) e durante 8 meses (C), e micrografias dos seus cloroplastos correspondentes (D-F). er: retículo 

endoplasmático; l: depósito lipídico; p: pirenóide; pg: plastoglóbulo; t: tilacóide (Mujer et al., 1996, página 12335).  

 

 

Outro exemplo de endossimbiose provém da recente descoberta de um plasto vestigial 

(denominado de apicoplasto), em endoparasitas de protozoários (parasitas internos), do filo 

dos Esporozoários, também denominado Apicomplexa. Os Hemosporídeos são, como o seu 

nome indica, parasitas do sangue, e vivem dentro dos eritrócitos de Vertebrados. O género 

mais importante, Plasmodium, abrange várias espécies (P. malariae, P. vivax, P. falciparum, P. 

ovale), que parasitam o Homem e provocam a malária, transmitida pelas fêmeas de mosquitos 

do género Anopheles. Poucos dias após a picada do mosquito infectado encontram-se os 

parasitas dentro dos eritrócitos (KüKenthal et al., 1986 Pennisi 2006).  

 

A descoberta de genes de organitos fotossintéticos, de algas e plantas, no parasita da malária, 

Plasmodium, e no parasita Toxoplasma, levantou a hipótese de estes protozoários abrigarem 

um plasto vestigial, e a sua presença nestes parasitas poderá explicar a sua sensibilidade a 

herbicidas, e a drogas inibidoras do metabolismo plastidial (McFadden et al., 1996). Os autores 

confirmam que certos herbicidas e antibióticos antibacterianos inibem actividades chave das 

vias metabólicas procarióticas dos plastos. 

 

Para além da fotossíntese, os cloroplastos realizam outras actividades metabólicas, sendo 

indispensáveis para células não fotossintéticas. Nos plastos de algas e plantas localizam-se 

vias anabólicas indispensáveis (biossíntese de aminoácidos aromáticos e ácidos gordos), 

homólogas de vias cianobacterianas, consistentes com uma origem endossimbiótica. As 

células eucarióticas ficaram dependentes destas vias para certos produtos metabólicos que 
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são exportados do organito para uso no citoplasma envolvente, o que torna os plastídeos 

indispensáveis, mesmo em plantas e algas não fotossintéticas. Todos tiveram origem em 

cianobactérias endossimbióticas, e permanecem de natureza bacteriana, retendo um certo 

grau de autonomia (McFadden & Roos, 1999).  

 

O evento endossimbiótico primário, o fagocitar desta célula, gerou um plasto com duas 

membranas, após o que, os plastos foram transferidos lateralmente para varias linhagens 

eucarióticas (sem plastídeos) por endossimbiose secundária, onde os endossimbiontes 

primários contendo plastos foram eles próprios englobados e retidos por outros eucariotas. 

Geralmente, todo o conteúdo celular, à excepção do plasto, foi perdido, e a única evidência das 

endossimbioses secundárias é a presença de membranas extra em torno do plasto, ou seja, 

plastos secundários têm quatro (ou por vezes três) membranas envolventes (McFadden et al 

1996). Os apicoplastos de Toxoplasma gondii e Plasmodium falciparum estão rodeados por 

quatro membranas, e McFadden & Roos (1999), consideram que a sua presença, bem como o 

mecanismo de dirigir proteínas codificadas nuclearmente para o apicoplasto, indicam uma 

origem por endossimbiose secundária:  

 

Segundo R. J. M. Wilson (2002), os plastos derivados de eventos endossimbióticos estão 

envolvidos por múltiplas membranas. O Plasmodium falciparum apresenta três ou quatro 

membranas (pensa-se que a quarta representará dobras internas de membranas e cisternas 

externas ligadas ao organito), o Toxoplasma gondii apresenta geralmente quatro membranas 

bem definidas. Sugere-se que as duas membranas mais internas correspondem aos envelopes 

plastidiais encontrados nas plantas e algas, a terceira será o remanescente da membrana 

plasmática de uma alga vermelha que sofreu endocitose, e a quarta derivará do sistema 

endomembranar do próprio protista heterotrófico (retículo endoplasmático). 

Baseados em evidências indirectas, McFadden & Roos (1999), sugerem que os genes do 

apicoplasto são traduzidos, e que existe um sistema de tradução no apicoplasto, pelo que este 

poderá fornecer algum serviço ou componente ao parasita, dado a presença de vias 

biossintéticas cianobacterianas que não fotossintéticas (a síntese de aminoácidos aromáticos 

essenciais e a biossíntese de ácidos gordos). Sugerem que o apicoplasto poderá ter-se 

originado de um endossimbionte tipo alga vermelha (McFadden & Roos, 1999).  

 

Em 2002, Wilson refere que: 

• Estimativas indicam que 8% dos genes reconhecidos pelo projecto de sequenciação do 

genoma dos parasitas são de origem bacteriana/plastidial; 

• O apicoplasto adquirido secundariamente foi obtido por um ancestral protista após uma 

interacção endossimbiótica com uma alga vermelha, reforçando uma origem a partir de 

uma alga vermelha; 

• O plasto vestigial tem uma longa história evolutiva nestes parasitas: endossimbioses 

secundárias explicam a presença essencial dos apicoplastos nestes parasitas;  
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• Vários sistemas metabólicos bacterianos funcionais localizam-se no apicoplasto, com 

importantes funções: a biossíntese de ácidos gordos tipo II, biossíntese de isoprenóides;  

• A retenção do genoma do apicoplasto poderá ser para proteger a via biossintética de 

ácidos gordos tipo II de danos oxidativos; 

• Os apicoplastos não se dividem por constrição como é típico nas plantas, não têm uma 

divisão autónoma, mas ligada à mitose;  

• Os parasitas sem apicoplasto não conseguem invadir novas células, pois os produtos 

derivados do apicoplasto formam componentes essenciais que são incorporados na 

membrana do vacúolo parasitóforo, e a síntese proteica do apicoplasto é essencial para o 

processo de “house-keeping” (Wilson, 2002).  

 

Outra distinção importante a fazer-se é relativa às simbioses hereditárias e às de 

desenvolvimento, cíclicas. A simbiose microbiana hereditária, ao misturar genomas de toda a 

biosfera, desempenhou um papel geral e principal na mudança macroevolutiva, e existem duas 

concepções para os microrganismos simbióticos: a) são parasitas (o mutualismo em certas 

condições ambientais pode tornar-se parasitismo); b) como escravos (visão que parece resultar 

da falta de evidência de um benefício para os parceiros, em muitos casos de mutualismo) 

(Sapp, 2003). 

 

Contudo, segundo alguns investigadores, o facto de os simbiontes serem transmitidos 

verticalmente (simbiose hereditária) ou horizontalmente (simbiose de desenvolvimento, cíclica) 

determina se a coevolução hospedeiro/vírus/bactéria resultará em mutualismo ou parasitismo. 

A transmissão vertical aproximar-se-ia do mutualismo, de modo a favorecer a transmissão do 

simbionte (Sapp, 2003). 

 

No caso de algumas infecções bacterianas hereditárias, em insectos, os simbiontes manipulam 

a reprodução e desenvolvimento dos seus hospedeiros, e têm efeitos variados como 

especiação, partenogénese e feminização. As bactérias do género Wolbachia estão entre as 

mais comuns infecções hereditárias na Terra, existentes em diversos taxa de invertebrados, 

incluindo camarões, aranhas e vermes parasitas, bem como insectos. Mais de 20% (talvez até 

80%) de todas as espécies de insectos têm bactérias Wolbachia, que são herdadas via 

materna, através do citoplasma do óvulo, e disseminadas nas suas células corporais. As 

Wolbachia são herdadas juntamente com outras bactérias simbiontes, que permitem uma 

melhor adaptação do animal ao ambiente, melhorando a capacidade de voo, ao fornecerem 

vitaminas e energia. As bactérias Wolbachia herdadas causam incompatibilidades 

citoplasmáticas entre estirpes e espécies, causam várias alterações reprodutivas profundas 

nos insectos, constituindo esta simbiose hereditária um mecanismo para uma rápida 

especiação. Longe de serem cativas ou centralmente controladas, manipulam a reprodução e 

desenvolvimento dos seus hospedeiros, para maximizarem a sua própria reprodução e 

transmissão através do óvulo: causam a indução partenogénica, podem converter machos 
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genéticos em fêmeas reprodutoras, e nalgumas espécies matam sistematicamente os machos 

que infectam (Sapp, 2003, 2004).  

 

Outros exemplos de simbioses hereditárias são (Carrapiço, 2006b): 

 

Azolla, um feto heterospórico aquático e flutuante, apresenta folhas que se sobrepõem, cada 

uma com um lobo flutuante e outro submerso. O lobo dorsal, flutuante, clorofilino, tem uma 

cavidade ovóide com 20 a 25 pêlos simples que se desenvolvem durante a diferenciação das 

folhas, onde se localiza uma comunidade endossimbiótica procariótica, permanente, de 

cianobactérias filamentosas fixadoras de azoto (Anabaena azollae), e outros géneros de 

bactérias, imobilizadas numa rede fibrilar mucilaginosa, que preenche a área periférica da 

cavidade, cujo centro está provavelmente preenchido por gás/líquido. A cavidade foliar 

comporta-se como unidade fisiológica e de interface dinâmica desta simbiose, onde se 

localizam os fluxos metabólicos e energéticos principais, e ocorre o reconhecimento molecular 

entre os simbiontes e o hospedeiro. Pode considerar-se um microscosmos natural, um 

microecossistema especial, auto-organizado e com uma estrutura ecológica definida. Azolla 

exibe características simbióticas mais evoluídas que outras simbioses cianobactérias/plantas 

vasculares. Pode considerar-se esta associação simbiótica um sistema co-evoluído, bem 

sucedido, e que contribui para os campos da ecologia, da biofertilização e da biotecnologia. 

Também pode ser considerado um fotobiorreactor natural, com milhões de anos de evolução. A 

simbiose é sustentada ao longo do ciclo de vida do feto, com as cianobactérias e as bactérias 

sempre presentes (nas cavidades foliares dorsais e esporocarpos). Azolla nunca é infectada de 

novo pois o cianobionte é transferido entre gerações, e a sua presença durante todo o ciclo de 

vida do feto favorece a natureza obrigatória da simbiose, sugerindo uma evolução filogenética 

paralela de ambos os parceiros, podendo ser considerado como o exemplo típico de uma 

simbiose hereditária. Os simbiontes estão imobilizados, e são dirigidos pelo feto para 

aumentarem algumas das suas próprias actividades fisiológicas e metabólicas: elevada 

performance de algumas das reacções metabólicas específicas dos simbiontes, como a fixação 

de azoto, e a produção de amónia e hidrogénio, pelos cianobiontes imobilizados. O conceito de 

superorganismo apresentado de Sapp (2003), pode aplicar-se a esta simbiose (complexas 

comunidades ecológicas de microrganismos permanentes co-existem com o feto, para a 

manutenção do todo), e a cavidade foliar da ser considerada a unidade fisiológica básica da 

associação simbiótica. Novas capacidades metabólicas e orgânicas são adquiridas e 

desenvolvidas pelos parceiros, que estabelecem um novo nível de organização, que se 

estende para além das capacidades de cada um dos indivíduos que formam a associação 

(Carrapiço, 2006b). 
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Figura 4.10 - Localização da cavidade foliar em Azolla filiculoides (Carrapiço, 2010, in press) 

 

Nas simbioses de desenvolvimento, a infecção microbiana é cíclica: os simbiontes bacterianos 

são adquiridos de novo em cada nova geração (ou do ambiente, ou quando entram em 

contacto com o progenitor, por exemplo, durante a amamentação), e podem abrigar-se em 

células simbióticas especiais ou órgãos, com variados efeitos morfológicos e fisiológicos 

diversos (Sapp, 2003, 2004).  

 

Alguns exemplos são:  

� Cerca de 1500 espécies animais marinhas são bioluminescentes. Alguns produzem a sua 

própria luz, mas outros usam bactérias simbióticas luminescentes, e desenvolveram órgãos 

especiais para as abrigar (peixes e lulas). A bactéria luminescente Vibrio fischeri protege a 

lula havaiana Euprymna scolopes de predadores, quando esta surge à noite perto da 

superfície do mar. Esta bactéria emite luz do mesmo espectro da luz do luar, e das 

estrelas, filtrada pela água, tornando a lula, vista por debaixo, virtualmente invisível. A lula 

recém-nascida adquire estas bactérias do oceano, e com a sua instalação e multiplicação 

ocorre uma grande mudança morfológica: o órgão que a lula utiliza para apanhar as 

bactérias luminescentes transforma-se num órgão de luz. Embora o oceano esteja cheio de 

bactérias, só estas é que são apanhadas; 

� As associações simbióticas de anémonas-do-mar, hidras, amêijoas gigantes, esponjas e 

corais, com algas também são cíclicas (Sapp, 2003).  
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A morfogénese cíclica, induzida pela simbiogénese, é um modo de inovação evolutiva. Em 

simbioses actuais cíclicas o potencial de desenvolvimento de dois ou mais genomas, e as 

pressões selectivas nos associados leva-os a interactuarem fortemente, e a eventualmente 

explorarem nichos com condições ambientais extremas ou a falta de nutrientes (Chapman & 

Margulis, 1998). Exemplos de morfogénese por simbiogénese são Cianobactérias dos géneros 

Nostoc e Anabaena em plantas (briófitas, pteridófitas, cícadas e angiospérmicas), 

Cianobactérias em fungos. Por exemplo, Nostoc em Geosiphon, Líquenes cianobacterianos. 

Os líquenes, associações simbióticas de ascomycetes com algas verdes/cianobactérias, 

colonizam habitats extremos, Bactérias heterotróficas em angiospérmicas, Rhizobium em 

nódulos de raízes, Fungos como simbiontes, Líquenes (fungos com algas verdes), e Micorrizas 

(Chapman & Margulis 1998). Existem também casos de histogénese induzida pelo simbionte 

em mirmecófitos, comuns nos trópicos, e que albergam colónias de formigas.  

 

 
Figura 4.11 - (A) Hydnophytum formicarium em bissecção. Este espécime de estufa nunca esteve em 

contacto com formigas. (B) Myrmecodia solomonensis, uma planta formigueira epífita. (C) Epiderme de H. 

formicarium mostrando poros de entrada. (D) Interior de H. formicarium. No campo, as câmaras podem estar 

colonizadas por uma grande variedade de insectos, incluindo formigas. Isto contrasta com a habitual 

propensabilidade da planta formigueira para associações espécie-específicas (Chapman & Margulis 1998, 

página 324) 

 

 

Segundo Chapman & Margulis (1998), estes exemplos ilustram uma variedade de modos 

combinatórios de inovação evolutiva. Observa-se que a morfogénese por simbiogénese é 

produzida por simbioses hereditárias, de desenvolvimento (endossimbioses) e exossimbioses 

(ex.: líquenes).  

 

Outro aspecto importante relativo à simbiose como força evolutiva é a especiação, e um caso 

registado foi o do investigador Kwang W. Jeon que, em 1972, observou o desenvolvimento de 
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dependência celular em organismos infecciosos. Aparentemente este foi o primeiro caso 

registado de organismos parasíticos intracelulares (as bactérias podiam infectar amibas 

normais e matar a maioria das células recentemente infectadas, e não conseguiam crescer fora 

das amibas sob quaisquer condições tentadas pelo que o autor as considerou como parasitas 

obrigatórios), que se converteram em verdadeiros simbiontes num período de tempo 

observável. 

 

Segundo o autor, em 1966, quando estudava as amibas Amoeba discoides, observou que 

estas ficaram espontaneamente infectadas com um grande número de bactérias em forma 

bastonete (60000 a 150000 bactérias/célula). Realizou a cultura destes organismos, e 

passados cinco anos da infecção, observou que as bactérias inicialmente prejudiciais (as 

amibas infectadas cresciam mais lentamente, tinham uma extremamente baixa percentagem 

de formação de clones quando isoladas singularmente, eram mais sensíveis à privação de 

alimento, tinham um tamanho mais pequeno, eram muito mais frágeis), já o não eram. As 

estirpes infectadas cresciam agora normalmente, mesmo transportando o mesmo número de 

bactérias no citoplasma. Também, os núcleos das células hospedeiras estavam dependentes 

das bactérias, de tal modo que já não conseguiam funcionar normalmente na ausência das 

bactérias, e a presença das bactérias era necessária ao funcionamento do núcleo (Jeon, 1972).  

 

Segundo Jeon (1972), são conhecidos organismos intracelulares infecciosos em muitos tipos 

de protozoários (incluindo outras amibas de vida livre), sendo considerados endossimbiontes. 

Na maioria dos casos de infecção intracelular a precisa relação simbionte/hospedeiro 

permanece obscura, mas têm um profundo efeito na divergência e variação celular, tal como o 

seu trabalho demonstra. 

 

Dados os muitos exemplos de simbioses de que dispomos actualmente, com diversos efeitos 

fisiológicos e morfológicos, é claro que a simbiose desempenha um importante papel tanto no 

desenvolvimento como na hereditariedade, e é um mecanismo geral de inovação evolutiva 

(Sapp, 2004). Contudo, um aspecto controverso na interpretação da simbiose, relaciona-se 

com a sua tradução em mutualismo, mas, segundo Roossinck (2005), a simbiose pode ser 

cooperação (simbiose mutualista), e também pode ser antagonismo (simbiose parasítica), onde 

um dos parceiros é beneficiado (ex.:recebe nutrientes), sem contribuir com o que quer que seja 

para a relação. As simbioses podem ainda ser obrigatórias (pelo menos um dos parceiros não 

pode sobreviver independentemente) (gostaríamos de referir que existem casos em que são 

ambos), e também podem ser facultativas, pois embora um ou mais dos parceiros beneficie da 

relação, também podem sobreviver sem ela.  

 

Cooperação ou antagonismo (simbiose) e competição (selecção natural), são diferentes tipos 

de interacção entre organismos, com diferentes graus de proximidade evolutiva. Assim, a 

cooperação ocorre entre organismos de taxa distantes, e a competição ocorre geralmente 
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numa espécie ou entre espécies proximamente relacionadas. O modo como estas relações 

afectam o fitness (sobrevivência e reprodução) das espécies envolvidas conduz-nos a 

diferentes paradigmas evolutivos: na competição o aumento do fitness de um membro resulta 

geralmente na diminuição do fitness do outro, até à extinção. Na cooperação (simbiose 

mutualista) o fitness das espécies aumenta em conjunto, e no antagonismo (simbiose 

parasítica) o fitness de uma espécie aumenta à custa de outra, mas quando o sistema está em 

equilíbrio o fitness da espécie parasitada nunca diminui ao ponto de se extinguir (Roossinck, 

2005).  

 

René Dubos e Alex Kessler tiveram uma importância determinante na compreensão da 

simbiose. De acordo com os autores, quando se considera a simbiose um fenómeno biológico 

geral há três aspectos a ter em conta: 1) A especificidade biológica das associações 

simbióticas; 2) A dependência dos processos simbióticos de factores ambientais; 3) As 

manifestações criativas das simbioses. Existe também uma especificidade biológica das 

associações simbióticas. Os autores consideram que a simbiose, interacção dinâmica, envolve 

uma certa especificidade e permanência. Profundas alterações morfológicas, fisiológicas, 

comportamentais, resultam da interacção de um simbionte com diferentes espécies, ou até 

diferentes indivíduos, revelando a faceta dinâmica da simbiose (relembramos o caso dos 

líquenes) (Dubos & Kessler, 1963). 

 

A especificidade permite que dois sistemas biológicos interactuem com alguma selectividade, 

exprimindo a complementaridade dos atributos dos organismos. Os organismos estão 

restringidos a certas associações porque quanto maior o número de factores que interactuam, 

maior o grau da especificidade simbiótica. Um par simbiótico tem um equilíbrio dinâmico no 

desenvolvimento evolutivo de ambos, e as especializações evoluídas em cada simbionte 

relacionam-se com funções do ambiente que é proporcionado (espaço, protecção, alimento ou 

reprodução), fundamentando a especificidade simbiótica. A selectividade pode 

progressivamente aumentar a complexidade da adaptação estrutural e fisiológica de cada 

simbionte ao seu novo habitat, até se atingir uma integração completa. No início ocorre uma 

adesão superfície-superfície, cujo crescente ajustamento vai impedir a adesão a outras 

superfícies. Outros factores selectivos (complementaridade nutricional, composição iónica e 

gasosa, resistência a mecanismos celulares de defesa …) causam a crescente especificidade 

de uma função, que restringe um organismo a um (ou uns poucos proximamente relacionados) 

parceiro. A interacção pode envolver um número crescente de actividades: 1º) um local de 

fixação; 2º) um local protector; 3º) uma fonte de alimento prontamente disponível, que vão 

implicar uma progressiva adaptabilidade menor a condições diferentes, aumentando a 

especificidade da associação. Sendo cada vez mais necessidades do simbionte satisfeitas pelo 

seu parceiro, diminui a pressão selectiva sobre o simbionte, e estruturas e funções que já não 

são necessárias são perdidas ou degeneradas, o que torna o simbionte cada vez menos auto-

suficiente, e menos adaptável a outros parceiros. A maior dependência mútua, implica 
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integrações cada vez mais complexas, e aumenta a especificidade para um ou ambos os 

parceiros. Como os dois simbiontes são diferenciadamente afectados pela evolução, uns vão 

ser mais dependentes do que outros. O par simbiótico totalmente interdependente forma um 

mecanismo integrado, pouco diferente do que mantém o todo que é um organismo (Dubos & 

Kessler, 1963).  

 

Os autores enfatizam também a dependência que os processos simbióticos têm dos factores 

ambientais, e que a associação depende, não só das propriedades intrínsecas dos simbiontes, 

mas, também, do seu ambiente conjunto. Realçam que esta dependência da performance das 

associações biológicas, relativamente aos factores ambientais, explica as muitas controvérsias 

relativas à natureza da simbiose. Muitas enfatizam a noção de que está a correr, 

constantemente, uma luta entre os dois membros da associação (ex.: micorrizas e orquídeas), 

e que no caso dos líquenes um dos simbiontes se comporta como parasita, podendo ocorrer 

uma mudança de relações mutuamente benéficas para patológicas (Dubos & Kessler, 1963). 

De facto, Chapman & Margulis (1998), consideram que os líquenes clorófitos são melhor 

descritos como estados de “parasitismo” controlado, onde o parceiro fungo explora o fotobionte 

“aprisionado”, do que como associações mutualísticas.  

 

Dubos & Kessler (1963) consideram da maior importância as manifestações criativas das 

simbioses, pois muitos sistemas simbióticos produzem substâncias e estruturas que nenhum 

dos dois componentes produz quando sozinho. Por exemplo: a produção de ácidos orgânicos 

peculiares, de pigmentos, de hemoglobina e estruturas especiais nos nódulos radiculares 

bacterianos de leguminosas, a síntese de novos antigénios somáticos por bactérias quando 

lisogenizadas pelas estirpes apropriadas de bacteriófagos, os efeitos morfogenéticos 

associados à presença de microrganismos não identificados nos nódulos foliares de certas 

plantas tropicais.  

 

 

4.6.3. Transferência Horizontal de Genes (THG) 

Os genes podem ser transferidos verticalmente (de progenitores para descendentes), e 

transferidos horizontalmente (ou lateralmente), a transferência horizontal de genes (THG), 

entre grupos filogeneticamente distintos. Bactérias e vírus têm mecanismos para transmitir 

genes e genomas (totais ou parciais) entre grupos não relacionados, que podem ser bem 

integrados e formar parte essencial da constituição genética dos organismos hospedeiros.  

 

Segundo Sapp (2003): fragmentos do genóforo bacteriano (genoma principal) e plasmídeos 

(pequenos pedaços circulares de DNA) podem ser transferidos entre diferentes tipos de 

bactérias por conjugação. Os genes bacterianos também podem ser transferidos por 

transformação (a tomada de fragmentos de DNA de bactérias mortas), e por transdução 

(infecções virais). No final do século XX, reconheceu-se que a THG ocorre naturalmente 
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através do espectro filogenético, sendo considerada importante na evolução das bactérias, 

onde não tem restrições, e na génese da célula eucariótica, pois também ocorre a aquisição de 

genes e de genomas inteiros nos eucariotas.  

 

Carl Woese aplicou a THG à evolução inicial da vida. Segundo Sapp (2003):  

� Sugeriu um mundo procariótico muito mais diversificado, e a evolução da vida segundo 

linhagens principais e independentes, muito mais cedo do que se pensava, contrariando a 

visão de um desenvolvimento linear e progressivo;  

� Em 1998, considerou que a THG entre grupos distintos correspondia a estádios transitórios 

na evolução do aparelho de tradução, não sendo possível distinguir-se genealogias 

organísmicas; 

� Considerou o progenota como uma população de entidades pré-celulares, com uma 

maquinaria de replicação e de tradução subdesenvolvida, sujeita a erro, com elevadas 

taxas de mutação e intensa THG, entre linhagens com histórias curtas, onde primitivos 

sistemas modulares trocavam livremente partes, o que terá gerado uma enorme 

diversidade muito rapidamente. Quando a THG se tornou mais refractária, e a maquinaria 

de tradução ficou bem definida, emergiram os três domínios. 

 

A ubiquidade da THG contradiz a visão hierarquizada da evolução (a ramificada árvore 

genealógica de Darwin). Surge um padrão da evolução do tipo reticulado, semelhante a uma 

teia/rede reticulada. Como “esfuma” as fronteiras entre “espécies” sugeriu-se que o conceito de 

espécie biológica não se aplica às bactérias (Sapp, 2003). 

 

Segundo Woese (2000), a variação adquirida verticalmente e a adquirida horizontalmente são 

duas faces do processo evolutivo, com diferentes impactos evolutivos. A hereditariedade 

vertical é altamente restrita no carácter (uma linhagem de temas celulares), e é especial porque 

pode ser a chave para a evolução da complexidade e especificidade biológica, e da interacção 

celular. A variação adquirida horizontalmente apoia-se na diversidade de toda a biosfera: 

moléculas e sistemas que evoluíram de todas as condições e maneiras, numa grande 

variedade de ambientes celulares. É considerada a principal se não a única fonte de verdadeira 

novidade evolutiva (novas vias enzimáticas, novas capacidades de transporte membranar, 

novidades energéticas, …).  

 

Segundo este autor as duas forças motrizes da evolução celular são: a) a aquisição horizontal 

de novidade real; b) a geração vertical da complexidade, da diferenciação funcional e 

integração. Têm ambas diferentes consequências evolutivas e actualmente os seus efeitos 

mascaram-se uns aos outros, tornando-se indistinguíveis.  
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As THGs podem ter sido dirigidas selectivamente (com um impacto evolutivo) ou serem 

selectivamente neutras (mais simples de interpretar e mais informativas). Para Woese (2000), 

nenhuma célula parece defender-se contra genes codificadores de proteínas alienígenas.  

Woese (2000), considera que a história evolutiva de uma linhagem organismal não é a mesma 

que a sua genealogia, pois a história evolutiva de uma célula é a história de todos os seus 

componentes, desde os altamente modulares aos altamente integrados. A genealogia 

organismal é um subconjunto de uma tal história representado no vestígio evolutivo comum 

daqueles componentes que são centrais e integrados, definindo o fabric da célula (organismo). 

O que convencionalmente tomamos como um vestígio organismal genealógico não é 

estritamente isso. É o vestígio da população à qual o organismo individual pertence, o que 

modifica subtilmente o modo como olhamos os vestígios genealógicos no geral e em relação à 

THG. Contudo, quando a transferência genética compreende relativamente poucos genes, não 

é necessário que o organismo dador e o organismo recipiente sejam filogeneticamente 

próximos. Assim, a THG, numa forma ou noutra, pode ocorrer em todos os níveis taxonómicos.  

 

Deste modo, consideramos que a simbiose possibilita a THG para a criação de novidade 

evolutiva, e a simbiose hereditária (vertical) permite a evolução da complexidade e 

especificidade biológica. De acordo com Woese (2004), a THG pode explicar a universalidade 

da bioquímica, e terá tido um papel principal na dinâmica evolutiva. Considera, também, que 

dois factores influenciam fortemente a evolução celular: a THG e os constrangimentos 

impostos na célula em evolução por um primitivo aparelho de tradução também em evolução. 

Assim, a qualidade da THG depende: da importância funcional do gene, do tipo de comunidade 

organismal onde a célula recipiente se encontra e do design celular da célula recipiente.  

 

Também, para Doolittle (2000), a hereditariedade vertical não é o único processo importante 

que afectou a evolução das células, e uma THG sem restrições também afectou 

profundamente o curso da evolução. Tal THG envolve a transferência de genes individuais (ou 

de conjuntos inteiros) através da barreira das espécies. Também explicaria como os 

eucariotas, que supostamente evoluíram de uma arqueobactéria obtiveram os seus genes 

bacterianos importantes para o metabolismo; também, os eucariotas colheram os genes dos 

Bacteria e retiveram os que provaram ser úteis, explicando também como variados organismos 

dos Archaea possuem genes bacterianos. Considera a THG a “essência” da filogenia.  

 

No entanto, Kurland et al. (2003) defendem que, embora a THG ocorra com importantes 

consequências evolutivas, as ideias de Doolittle são exageradas, pois consideram que uma 

THG global, sem restrições, só foi relevante para os genomas primitivos. Actualmente a THG 

está constrangida por barreiras selectivas, e com pouca influência na filogenia do genoma, pois 

embora a THG possa ser frequente ao nível celular, a fixação das sequências transferidas nas 

modernas populações globais não é frequente. Assim, a evolução actualmente dominante 
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parece seguir as linhagens darwinianas, sendo marginal a importância da THG na filogenia de 

genomas.  

 

Kurland et al. (2003) consideram não haver dúvidas de que uma substancial fracção das 

sequências dos genomas foi adquirida por THG. Estimaram a contribuição da THG como 

sendo de 0% a 17%, com uma média de 6% nos genomas bacterianos. A maioria das 

sequências alienígenas será progressivamente amenizada por mutação (a maioria não melhora 

o fitness dos seus hospedeiros, pelo que as sequências alienígenas perpetuadas no genoma 

têm de ser adaptativas). Assim, a importância da THG tem sido inflacionada porque, ao não se 

conseguir distingui-la de outras anomalias filogenéticas, sobrestimou-se a sua ocorrência.  

 

Snel et al (2002 in Kurland et al., 2003) estimaram a frequência da perda de genes, da 

duplicação de genes, génese de sequências novas, THG, num conjunto de genomas 

totalmente sequenciados, e para genomas de arqueobactérias uma percentagem inferior a 

15% de tais ocorrências são atribuíveis à THG. Alguns dos problemas sublinhados por são 

Kurland et al., (2003): poderem surgir novas sequências nos genomas por evolução de 

sequências de alelos adaptativos, divergência de duplicações de genes e aquisição de 

sequências alienígenas, são processos que podem gerar anomalias filogenéticas, e obscurecer 

a hereditariedade vertical, as reconstruções filogenéticas não serem feitas correctamente.  

 

Contudo, consideram que a THG é inegavelmente relevante para os actuais genomas quando 

surgem desafios ambientais aos quais as linhagens celulares têm de se adaptar, ou seja, 

quando os organismos encontram novas situações que requerem novas adaptações incluindo 

a evolução de sequência e a aquisição de sequência. As populações de células vão explorar as 

transferências de genes, relativamente ao alcance e à frequência de fixação das sequências. 

Isto acontece devido à inter-relação de dois factores: as barreiras selectivas de redes celulares 

altamente integradas, e os grandes tamanhos de populações, característicos da maioria dos 

organismos (i.e. microrganismos) (Kurland et al., 2003).  

 

Segundo os autores, uma vez que uma linhagem celular tenha evoluído para componentes 

integrados optimizados, então os componentes alienígenas ou mutantes não vão 

provavelmente melhorar o fitness da linhagem, a não ser que surja um novo desafio ambiental 

que exija uma nova adaptação (ex.: a expressão da resistência a um antibiótico). São 

seleccionadas as transferências de genes alienígenas (codificam fenótipos resistentes aos 

antibióticos). Assim, a THG ser mais relevante para populações muito grandes, como 

tipicamente as de microrganismos. Aparentemente as populações de organismos preferem tirar 

vantagem de uma variabilidade genética dinâmica para fornecer mecanismos para uma rápida 

evolução de sequências adaptativas. Consideram que os genomas bacterianos heterozigóticos 

são muitas vezes mais do que adequados para suportar adaptações imediatas ao desafio 

ambiental (Kurland et al., 2003). 
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Consideram que as células modernas parecem ser intolerantes a até pequenos mutantes 

variantes, para não mencionar sequências alienígenas (Kurland et al., 2003). No entanto, 

consideramos que os inúmeros exemplos de simbioses apresentados contrariam esta visão, 

sendo necessário um equilíbrio no aceitar que existem diferentes mecanismos evolutivos, a 

explicar diferentes facetas da realidade.  

 

Parece-nos que estes autores apresentam uma visão demasiado crítica sobre a THG. Foi 

determinante na era do progenota, e, embora, actualmente não seja a única fonte de 

criatividade evolutiva (como salientado por Ryan, 2006), o que a THG tem de importante, é 

que, enquanto mecanismo simbiogénico, envolvido em diferentes associações simbióticas, de 

diferentes organismos, permite a rápida emergência de novas capacidades metabólicas e 

fisiológicas, da morfogénese, e até constituir um mecanismo de especiação. Por outro lado, 

não referindo a ubiquidade da simbiose, reforçam a importância da THG face a novos e 

stressantes desafios ambientais.  

 

 

 

4.7. A Simbiogénese e a Evolução Inicial da Vida 

 

A visão de consenso da árvore filogenética universal (árvore do consenso), do último ancestral 

comum universal (LUCA), e do padrão evolutivo inicial da vida, baseia-se nas seguintes 

pressuposições: a) A vida evoluiu hierarquicamente, das formas mais simples às mais 

complexas; b) Uma solitária célula, pequena e sem núcleo, que viveu entre 3500 a 3800 M.a. 

atrás constituiu o LUCA; c) O LUCA dividiu-se em dois grupos procarióticos, os Bacteria e os 

Archaea; d) Posteriormente, os Archaea originaram os eucariotas, que por endossimbiose 

retiveram certas bactérias, que evoluíram para organitos energéticos, mitocôndrias e 

cloroplastos (Doolittle, 2000). De acordo com Doolittle (2000), Woese (2000) estabeleceu a 

árvore filogenética universal, no final da década de 80, século XX:  

 

 

Figura 4.12 - A árvore filogenética basal, de consenso, inferida das análises comparativas de sequências de rRNA. A 
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raiz foi determinada usando-se o par de genes s EF-Tu/EFG (Woese 2000, página 8392) 

 

Woese baseou-se nos genes codificadores da subunidade pequena dos ribossomas (SSu-

rRNA), por considerar que indicavam de modo fiável o grau de parentesco entre seres vivos, e 

apoiou algumas ideias já consensuais, nomeadamente a distinção entre procariotas e 

eucariotas, credibilizando a Teoria Endossimbiótica Sequencial (TES) (os genes SSu-rRNA 

provinham de α-proteobactérias e cianobactérias, como previsto) (Doolittle, 2000). 

 

Segundo Sapp (2003), Woese:  

� Descobriu, em 1977, o grupo das arqueobactérias, genética e historicamente diferentes 

das eubactérias (faltavam as sequências SSU rRNA reconhecidas como assinatura 

bactéria), e cujo nome foi encurtado, em 1990, para Archaea; 

� Considerou este grupo como ancestral (organismos extremófilos, cujas membranas são 

feitas de lípidos únicos, com diferentes propriedades físicas, as estruturas das proteínas da 

transcrição e da tradução são diferentes das suas homólogas eubacterianas) e 

representante dos primeiros organismos na Terra; 

� Sugeriu um contexto geoquímico para a origem e evolução inicial da vida (lagos sulfurosos 

em ebulição ou fontes hidrotermais quentes submarinas), diferente das condições 

ambientais correntemente pressupostas para a emergência da vida; 

� Definiu o modelo dos três domínios da vida (Archaea, Eubacteria e Eucarya), considerando 

a divisão procariotas-eucariotas uma distinção organizativa sem significado filogenético.  

 

Mas, Woese também fez progressos, estabelecendo o terceiro domínio da vida, o grupo dos 

Archaea, que apresentava as seguintes características (Doolittle, 2000): 

� Diferente rRNA;  

� Membranas celulares com lípidos únicos (substâncias gordas com diferentes constituintes 

químicos e propriedades físicas); 

� As proteínas da transcrição e tradução de genes têm uma estrutura distinta das 

bacterianas: a RNA Polimerase Archaeal, pela sua complexidade e interacções com o 

DNA, assemelha-se mais à RNA Polimerase eucariótica;  

� Os componentes proteicos dos ribossomas que traduzem os RNA mensageiros (mRNA) 

Archaeal são mais parecidos com os dos eucariotas.  

 

Woese mostrou uma relação entre a maquinaria de transcrição e tradução dos Archaea e dos 

eucariotas, sugerindo que os eucariotas divergiram dos Archaea. No entanto, as comparações 

dos SSu-rRNA indicam que os organismos estão intimamente relacionados, mas não quais os 

grupos mais ancestrais e próximos da raiz da árvore da vida (Doolittle, 2000).  
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Figura 4.13 - Relações entre RNAs ribossomais de quase 600 espécies. Uma linha representa a sequência de rRNA 
numa espécie ou grupo; muitas das linhas reflectem rRNAs codificados por genes nucleares, mas outros reflectem 
rRNAs codificados por genes de cloroplastos ou mitocôndrias. As linhas mitocondriais são relativamente longas porque 
os genes mitocondriais evoluem rapidamente. Árvores derivadas de dados do rRNA não têm raízes. Outros dados 
colocam a raiz da árvore no ponto colorido (amarelo) (Adaptado de Doolittle 2000, página 93).  
 

 

As sequenciações de genomas inteiros (DNA) também constituíram uma oposição às crenças 

prevalecentes. Estando a árvore do consenso correcta, os únicos genes bacterianos nos 

eucariotas seriam os da respiração e fotossíntese (transferidos da α-proteobactéria e da 

cianobactéria, para o núcleo), e os genes de outros processos celulares seriam herdados do 

ancestral Archaeal. No entanto, o que se observou foi (Doolittle, 2000):  

� Muitos genes nucleares dos eucariotas derivam dos Bacteria; 

� Vários desses genes bacterianos estão envolvidos em processos críticos para a célula: 

transcrição e a tradução; 

� Muitos Archaea possuem vários genes bacterianos, contrariando a ideia de que os genes 

bacterianos só migraram para os eucariotas (Doolittle, 2000).  

 

A explicação mais razoável é uma THG sem restrições a afectar o curso da evolução, pelo que 

o padrão de evolução não corresponde à linear árvore evolutiva de Darwin. Algumas das 

implicações que estas descobertas têm para a estrutura da árvore universal da vida, são 

(Doolittle, 2000): 

� A progressão linear de Archaea para os eucariotas está sobresimplificada ou errada; 

provavelmente os eucariotas emergiram de uma célula precursora, produto de vários 

eventos de THG, que deixaram partes Bacterial, Archaeal e talvez de outras coisas;  

� É apoiada a formação endossimbiótica das mitocôndrias e cloroplastos, mas não terão sido 

as únicas THG após o primeiro aparecimento dos eucariotas; só com os eucariotas 

multicelulares é que surgem restrições à THG (células germinais separadas e protegidas);  
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� Os Archaea e os Bacteria (grupos e espécies) envolveram-se em extensa THG, embora 

actualmente os Archaea apresentem uma bioquímica e genes, distintivos dos Bacteria.  

 

Para Doolittle (2000) um modelo mais verdadeiro seria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 - Árvore da vida revista, mantendo uma parte superior tipo árvore, mas com uma parte inferior semelhante 
a um arbusto, com inúmeras ramificações. Revela a extensa THG, de genes únicos ou múltiplos, que sempre ocorreu 
ente organismos unicelulares. Também não têm uma só célula na sua raiz. Os três principais domínios da vida 
surgiram, provavelmente, a partir de uma população de primitivas células, que difeririam nos seus genes (Adaptado de 
Doolittle 2000, página 95).  
 

 

� No topo, ramificações tipo árvore para os animais multicelulares, plantas e fungos;  

� THGs envolvidos na formação das mitocôndrias e cloroplastos continuariam como fusões 

dos ramos principais; 

� Abaixo destes pontos de transferência teríamos a adição de muitas fusões de ramos 

(THGs);  

� No domínio dos procariotas, e talvez na base do domínio dos eucariotas designar qualquer 

“tronco” como principal seria uma arbitrariedade.  

 

Mas, mesmo este esquema é enganadoramente simples. Uma imagem total apresentaria 

simultaneamente os padrões genealógicos de milhares de diferentes famílias de genes. A 

extensiva THG significa que as árvores das famílias de genes iriam diferir (com regiões de 

topologia similar), não havendo uma só célula que pudesse ser o LUCA. O LUCA seria 
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comunal e fracamente integrado: uma conglomeração de células primitivas diversas, de muitos 

modos, e com relativamente poucos genes, evoluindo como uma unidade. Ao trocarem 

livremente genes com contemporâneas, partilharam variados talentos. Posteriormente, 

dividiram-se em várias comunidades distintas, que coalesceram em três linhas principais de 

descendência, os três domínios actualmente reconhecíveis (Doolittle, 2000). 

 

Para Rivera & Lake (2004), a origem da célula eucariótica é complexa, existindo profundas 

conexões não explicadas entre os procariotas e os eucariotas. As análises de sequências 

ribossomais sugerem que os eucariotas foram um grupo irmão dos Archaea, na raiz da árvore 

da vida. Mas, a sequenciação de genes eucarióticos adicionais sugerem o oposto: muitos 

genes eucarióticos estão mais intimamente relacionados com os Bacteria do que com os 

Archaea. Também, a função de cada gene eucariótico está correlacionada com a sua 

ancestralidade. Os genes ‘informacionais’ (transcrição, tradução e outros processos 

associados, estão mais relacionados com os genes Archaeal, e os genes operacionais 

(processos metabólicos celulares, como a biossíntese de aminoácidos, envelope celular e 

síntese de lípidos), estão mais relacionados com genes Eubacterial. As fusões de genomas e a 

THG complicam as reconstruções filogenéticas.  

 

Recentemente descobriu-se que o oceano profundo está recheado de relações simbióticas não 

convencionais, que, segundo os autores, poderão fornecer pistas acerca do ancestral mais 

antigo dos eucariotas. Joan M. Bernhard, microbióloga da Universidade de Columbia, E.U.A., 

descobriu uma diversidade de protistas portadores de parceiros bacterianos. Bernhard 

considera o oceano profundo um “oásis simbiótico”, pois muitos dos organismos, incluindo 

membros dos dois grupos principais de protistas abrigam bactérias internamente. A sua 

abundância sugere que o trabalho de equipa é uma solução útil para o ambiente oceânico. É 

possível que os primeiros eucariotas se tenham originado em comunidades similares. Os 

primeiros exemplos de colaboração bactéria-bactéria começaram a ser descobertos em 2001. 

Antje Boeticus (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremen, Alemanha) e 

seus colegas encontraram agregados de arqueobactérias rodeadas por um anel de eubactérias 

redutores de sulfato, o primeiro exemplo de um emparelhamento entre os dois grupos 

bacterianos. Aparentemente, o duo alimenta-se de metano, no oceano sem oxigénio. Segundo 

a equipa de Boeticus, esta, e outras descobertas, recentes, de agregados bacterianos, 

explicam a “biomassa massiva” existente no leito oceânico, formando biofilmes a grandes 

profundidades. Segundo Boeticus, estes organismos poderão representar os tipos de 

associações que levaram até ao primeiro eucariota. A única instância conhecida de uma 

bactéria dentro de uma bactéria, a estrutura proposta como a origem dos eucariotas, surgiu no 

interior das células abdominais de um insecto (Morgan, 2003).  

 

Muitas das ideias de Doolittle, tentam corresponder às de Woese (2000, 2004), sendo a nova 

representação da árvore filogenética universal apresentada por Doolittle (2000), uma tentativa 
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de representar as propostas de Woese. Woese lançou o estudo da evolução bacteriana (Sapp, 

2003), e apoia muitos dos pressupostos da simbiómica, ao possibilitar a aplicação de princípios 

simbiogénicos à evolução inicial da vida. Para Woese (2004), além de o termo procariota ser 

equivalente a células que não são eucarióticas (sem qualquer monofilia implícita), considera 

que a doutrina do descendente comum na evolução é uma especulação, assumindo que 

muitas formas diferentes evoluíram num primeiro começo da vida. Questionar o descendente 

comum, é questionar a árvore filogenética universal do consenso, que Woese não considera 

mais do que um instrumento gráfico, e não uma forma que a natureza impõe à priori ao 

processo evolutivo. Sob condições extremas de THG não existe uma “árvore” organismal, pois 

a evolução é basicamente reticulada. 

 

Ao abordar-se a evolução da vida é necessário estabelecer-se uma perspectiva, uma moldura 

e regras fundamentais, e colocar o organismo no seu ambiente, ligando-o novamente ao seu 

passado evolutivo. Ligar o organismo à evolução e ao ambiente implica um mundo não linear 

(Woese, 2004).  

 

A evolução é um processo complexo e dinâmico com transições de fase (mudanças drásticas 

no sistema global) e saltos evolutivos (processo saltacional), pelo que a evolução tem de ser 

reformulada em termos de sistemas complexos e dinâmicos. Também, não se considera que a 

evolução da célula eucariótica seja um salto evolutivo posterior ao estádio das células 

bacterianas. As células actuais são entidades intrincadas, e precisas, com muitíssimas 

interacções, pelo que estabelecer uma origem endossimbiótica para a célula eucariótica, 

implica uma mudança radical nos designs das células envolvidas (Woese, 2004).  

 

Quando iniciou os seus trabalhos, Woese queria compreender a evolução do mecanismo de 

tradução até ao LUCA. Para tal necessitava de uma árvore da vida, uma árvore filogenética 

universal (Sapp, 2003), que de acordo com Woese (2000), cuja raiz e ramificações mais 

ancestrais, representam estádios evolutivos anteriores ao surgimento das modernas células. 

Woese baseou-se na comparação de sequências dos SSU-rRNA, considerando-os os 

elementos mais “conservados” em todos os organismos, que retêm vestígios dos padrões 

ancestrais. O SSU-rRNA é uma molécula ubíqua, com constância funcional, refractárias às 

vagas de THG, e componente central do aparelho de tradução.  

 

Mas, para Woese (2000) a árvore baseada nos rRNA não é a verdadeira árvore organismal, tal 

como Doolittle (2000) defende. A THG não permite destrinçar nem a raiz, nem as ramificações 

mais ancestrais. Segundo o autor, esta árvore não está errada, parecendo haver um vestígio 

genealógico organismal, que, transportado quase exclusivamente nos sistemas processadores 

de informação, recua até ao tempo do LUCA. O LUCA não seria uma célula totalmente 

evoluída e complexa, mas uma primitiva organização biológica simples, com um design mais 

modular, e abundante variação adquirida horizontalmente, pois a THG dominava a dinâmica 
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evolutiva, segundo um padrão evolutivo reticulado. Só com a posterior integração da estrutura 

celular, e uma maior estabilidade face à THG, é que surgiram as verdadeiras linhagens 

organismais. Também, implica a existência de uma taxa evolutiva ancestral mais rápida e de 

qualidade diferente (Woese, 2000).  

 

Para Woese (2000), a THG é moldada pela organização da célula, ou seja, o grau e tipo de 

acoplamento entre os variados componentes celulares:  

� Componentes modulares fracamente acoplados à estrutura celular, com auto-função 

definida, minimamente conectada a outras funções (ex.: as aminoacil-tRNA sintetases - 

existem 20 tipos, sujeitos a intensa THG entre espécies, e domínios, desde o LUCA, e 

cujos genes são transferidos independentemente, mas com uma história colectiva, vestígio 

de gene organismal. Outros exemplos incluem: enzimas metabólicas e vias, proteínas 

transmembranares e muito do metabolismo celular energético; 

� Componentes fortemente ligados à estrutura celular, integrados (estrutural e 

funcionalmente) com outros, formando grandes redes complexas (ex.: as proteínas 

ribossomais, com um pequeno deslocamento horizontal, com dadores próximos). 

 

A comparação dos sistemas processadores de informação revela que a replicação de 

eucariotas e de organismos Archaea é semelhante entre si, mas sem qualquer semelhança à 

replicação dos Bacteria. O autor considera que o mecanismo de replicação do genoma terá 

evoluído mais do que uma vez. Contudo, o aparelho de tradução parece ter surgido apenas 

uma vez na evolução, e sujeito mudanças radicais e refinamentos, pelo menos duas vezes 

(falta de homologia entre as versões dos Bacteria e a versão dos eucariotas e Archaea) 

(Woese, 2000).  

 

Woese (2000, 2004) resume os acontecimentos representativos da raiz e ramificações 

primordiais da árvore filogenética universal:  

� As entidades situadas na raiz e ramificações primordiais eram primitivas, mais simples, 

com uma estrutura mais modular, e que terão surgido na transição de uma Terra abiótica, 

quimicamente reactiva, para uma Terra biótica; formavam uma confederação “solta” de 

poucos módulos simples, abertos à THG, com um só pool de genes diversificados; 

� A THG era o principal factor da evolução presente, dominante no surgimento da novidade 

radical, mas também existiria uma hereditariedade vertical (implícita na replicação celular), 

originando linhas celulares “varridas” pela THG;  

� A evolução era comunal (uma comunidade aboriginal organismal), e progressiva no seu 

todo; 

� A progressiva complexidade originou subpopulações (pools individualizados), e desses 

pools de genes, surgiram ‘planos’ celulares únicos, que seguiram “avenidas” evolutivas 

diferentes, em cada um dos pools, evoluindo novos componentes, pois a THG continuou 

dentro de cada pool; 
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� Neste estádio, o fluxo de genes teria um carácter mais restrito, pois os sistemas universais 

das células são cada vez mais complexos,  

� A THG não afecta fortemente a estrutura celular mais integrada, e surgem primeiro os 

componentes mais complexos e centrais: o aparelho de tradução (no seu componente de 

RNA), com uma tradução bastante imprecisa, com erros na correspondência codão-

aminoácido, e na leitura do molde, que terão provocado a evolução das longas proteínas 

actuais. Gradualmente seguiram-se os restantes componentes;  

� Surgem linhas celulares estáveis (verdadeiras genealogias organismais), nas poucas 

moléculas definidoras do design celular. Nas restantes, como as aminoacil-tRNA sintetases 

ocorre uma vasta THG; 

� O estado comunal persistiu, diminuindo entre pools separados, surgindo a ‘imunidade’ à 

THG, os subpools ficam ‘bloqueados’ e sujeitos a mudança basicamente através da 

hereditariedade vertical. O equilíbrio entre a variação vertical e a horizontal continuou a 

mudar, até a evolução da célula estar completa.  

 

Pensamos que este cenário descrito por Woese ilustra bem não só a importância de 

mecanismos simbiogénicos na evolução inicial da vida, como atesta a importância da actual 

simbiose hereditária na criatividade evolutiva. Em 2004, Woese vai mais longe e faz algumas 

incursões no âmbito de alguns estádios conducentes à emergência da vida, como teremos 

oportunidade de ver no próximo capítulo. 

 

Consideramos que no essencial as ideias defendidas por Kurland et al. (2003) vão ao encontro 

das ideias de Woese, relativamente à importância da THG na evolução inicial da vida. Notamos 

que quando Woese considera a existência de várias formas de interacção entre as primitivas 

entidades comunais não menciona a possível existência de princípios sinergísticos e 

cooperativos, facilitadores da comunicação/interacção, e desconsiderou outros mecanismos 

como a hibridação, que já vimos poder potenciar um padrão evolutivo, também, reticulado.  

 

Por outro lado, achámos interessante o facto de Woese, em 2004, referir que no mundo das 

primitivas entidades celulares, comunais, poderão ter existido outras entidades, todo um 

espectro de entidades biológicas, muitas delas não auto-replicadoras no seu direito próprio, e 

nem todas a caminho de se tornarem modernas células, onde as interacções iam além da 

THG. Neste caso, questionamo-nos se Woese se estaria a referir aos vírus, pois outros autores 

como Filée et al. (2003), Forterre (2005), Ryan (2006), Roossinck (2005), Villarreal & DeFilippis 

(2000) e Villarreal (2005), entre outros, realçaram o papel de vírus endossimbióticos na 

emergência dos modernos designs celulares.  

 

Em 2003, Antonelli et al., analisaram teorias e modelos aplicáveis à simbiogénese, utilizando 

vários modelos matemáticos para modelar e contrastar as modernas teorias da evolução 

biológica (Carl Woese e Lynn Margulis). Segundo Antonelli et al., (2003), a teoria de Woese, ao 
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contrário da teoria evolutiva de Margulis, não se baseia num mecanismo evolutivo simbiótico 

(embora saibamos que a simbiómica inclui a THG como um mecanismo simbiogénico). Por 

outro lado, enquanto que na teoria de Margulis o simbiocosmos é interno, na teoria de Woese o 

simbiocosmos é externo, e tem uma base ecológica intrínseca.  

 

Do seu estudo, os autores concluem que:  

� O processo químico de troca de informação (RNA, DNA) no modelo de Margulis, 

envolvendo apenas duas espécies de bactérias, é estável, enquanto que o modelo de 

Woese envolvendo necessariamente um grande número de espécies interactuando de 

modo “solto” é instável; 

� Parece que a teoria de Woese tem algumas objecções porque é necessária a existência de 

uma estável troca química (RNA, DNA) de modo a estabelecer o cenário para que a 

evolução ocorra. 

 

Segundo estes autores, de facto, esta conclusão é uma consequência directa da interpretação 

dos autores de um “conglomerado ‘solto’ de diversas espécies bacterianas” segundo 

interacções ecológicas clássicas, i.e., coeficientes de conexão constantes. Claro, que é 

possível, na teoria de Woese, que quaisquer duas espécies troquem informação química, tal 

como na teoria de Margulis, após os efeitos evolutivos terem ocorrido, mas isso já não seria a 

teoria de Woese. Por outro lado, a teoria de Margulis só permite que umas poucas de espécies 

interactuem ao mesmo tempo. Concluem que o seu trabalho parece indicar que uma 

combinação das duas teorias seria uma melhor estratégia evolutiva do que cada uma 

isoladamente (Antonelli et al 2003). Parece-nos que este trabalho reforça a importância de se 

considerar a simbiose, e outros mecanismos simbiogénicos, na evolução, para além do 

Neodarwinismo. 

 

 

 

4.8. A Simbiogénese na Interpretação do Registo Fóssil 

 

O registo fóssil é a única evidência real da evolução da vida na Terra, mas apresenta algumas 

lacunas, das quais têm sido feitas diferentes interpretações. De acordo com Sapp (2003), para 

os darwinistas as lacunas no registo fóssil eram uma evidência da rápida especiação de uma 

fracção da população original, explicada pela deriva genética aleatória. No início do século XX, 

sugeriu-se que as novas espécies eram formadas sem selecção, e por saltos repentinos 

(saltacionismo), não sendo necessário pequenos passos graduais de valor supostamente 

adaptativo para a selecção (Sapp, 2003). 

 

Em 1972, Niles Eldredge e Stephen Jay Gould sugeriram eventos macroevolutivos rápidos: as 

espécies emergiam num período de tempo geológico muito curto, seguindo-se períodos de 
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estase, a teoria dos equilíbrios pontuados: a espécie estabelecida não é relativamente 

modificada durante a sua existência, antes de sofrer uma transformação bastante rápida. O 

padrão do equilíbrio pontuado é também compatível quer com rearranjos genéticos, quer com 

constrangimentos genéticos e de desenvolvimento, que limitam a mudança do organismo a 

planos de corpos preestabelecidos (Sapp, 2003).  

 

Nas últimas décadas do século XX, alguns paleontólogos enfatizaram a importância de 

grandes mudanças evolutivas descontínuas por mutações em genes reguladores, que 

afectavam conjuntos inteiros de genes, e essas mutações génicas podem considerar-se um 

macromecanismo de evolução (Sapp, 2003). 

 

Para Roossinck (2005), apesar das várias interpretações das lacunas do registo fóssil, parece-

lhe evidente a existência de saltos evolutivos, o que reforça a sua convicção de que o 

gradualismo subjacente à selecção natural não pode explicar toda a evolução da vida na Terra. 

Segundo o autor, foram avançadas duas explicações para os “saltos evolutivos”, actualmente 

em competição:  

� A teoria dos equilíbrios pontuados, que adere ao modelo darwiniano e afirma que 

mudanças abruptas no regime de selecção, causadas por isolamento geográfico ou pela 

presença de novos nichos após massivas extinções catastróficas, levaram à rápida 

acumulação de mutações benéficas, sendo tais eventos conhecidos por saltos evolutivos: 

“um evento evolutivo rápido que muda uma espécie, tornando-a nutra espécie”; 

� O modelo da simbiose, que defende que os saltos evolutivos ocorreram quando duas ou 

mais entidades simbióticas se fundiram para formar um novo grupo taxonómico.  

 

Roossinck (2005), considera a selecção natural uma importante força na evolução, mas 

mutações aleatórias, seguidas de selecção natural são um processo extremamente lento. 

Refere que Darwin calculou que a formação de uma nova espécie iria ocorrer ao fim de 

aproximadamente 1000 gerações. Mas, para bactérias com tempos de geração de 20 minutos, 

isso corresponde a um intervalo de tempo de duas semanas, e para os humanos 

aproximadamente 20000 anos. As taxas de mutação espontânea para todas as espécies 

(excepto alguns vírus) estimam-se como muito inferiores a uma por geração. Como 

provavelmente a maioria das mutações são neutrais, isso implica que o tempo necessário para 

que uma mudança substancial ocorra por selecção natural, será muito mais longo do que o 

estimado por Darwin. Os saltos evolutivos ocorrem em face de fortes pressões selectivas, 

como mudanças do clima (mudanças ambientais), e que parecem esmagar o lento processo de 

selecção natural pensado por Darwin. Este ponto de vista corrobora o defendido por Sapp, que 

refere em 2003, que a aquisição de bactérias, e de novos genomas (total ou parcial) por 

simbioses, pode ocorrer de modo bastante rápido, como demonstrado por alguns exemplos 

entre os protistas. Recorde-se o exemplo dado por Jeon (1972).  
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4.9. A Simbiogénese no Campo da “Vida Artificial” 

 

Já vimos que, em 1999, Tim Taylor defende que a construção de sistemas evolutivos artificiais, 

deveria considerar como alcançar a simbiose e a simbiogénese. Na verdade, algumas 

tentativas já foram realizadas, umas com melhores resultados do que outras.  

 

Para Pachepsky et al. (2002), há muito que se aprecia como “infinitas relações complexas” 

entre organismos, desempenharam um papel crucial no moldar das dinâmicas da evolução 

biológica. Tais interacções podem originar diversas comunidades, e, em algumas situações, 

introduzir motores para uma evolução contínua e dinâmica. Contudo, muitos dos estudos no 

âmbito da criação artificial de sistemas evolutivos não se concentraram nas interacções entre 

indivíduos. Nils A. Barricelli foi um pioneiro na criação de sistemas evolutivos artificiais que 

consideraram as interacções entre organismos (Pachepsky et al., 2002). 

 

Na década de 50, século XX, Barricelli construiu um modelo simbiogénico da origem da vida, 

através de experiências numéricas em computador. Formulou a teoria dos “simbioorganismos”: 

“qualquer estrutura auto-reprodutora construída pela associação simbiótica de várias entidades 

auto-reprodutoras de qualquer tipo”. Barricelli estendeu o conceito de simbiogénese para além 

de químicas familiares (terrestres) e não familiares (extraterrestres), nas quais populações de 

moléculas auto-reprodutoras se poderiam desenvolver por meios autocatalíticos, e aplicou a 

mesma lógica a padrões auto-reprodutores de qualquer natureza, no espaço ou tempo - um 

conjunto de 40,960 bits de informação, mudando de microssegundo em microssegundo, na 

memória do computador, ao longo de milhares de gerações (Dyson, 1997).  

 

Barricelli considerou que a simbiogénese acelerava o processo evolutivo, com um 

processamento paralelo do código genético, e permitindo uma mais eficiente procura das 

sequências que impelem o indivíduo e a espécie, para níveis superiores de complexidade (a 

chave para o sucesso evolutivo), e que as mutações e a selecção natural são insuficientes para 

explicar os fenómenos evolutivos. Surgindo a tradução genótipo/fenótipo, a evolução 

darwiniana de organismos acelera, e a linguagem genética e de um sistema de tradução que 

fornecem a flexibilidade e redundância para a sobrevivência num mundo imprevisível (Dyson, 

1997). 

 

Barricelli refere outros dados e conclusões (Dyson, 1997):  

 

a) Reprodução mais evolução não significa necessariamente vida; 

b) Criou uma classe de números com reprodução e mudanças hereditárias (princípios 

darwinistas), adaptada às condições ambientais, “os números com a maior sobrevivência no 

ambiente … vão sobreviver”, sendo os outros gradualmente eliminados; 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 211 

c) Observou uma sucessão de “biofenómenos”: o cruzamento bem sucedido de 

simbioorganismos parentais, e uma cooperativa auto-reparação do dano quando dígitos eram 

removidos aleatoriamente (genes de um organismo individual); 

d) As experiências estavam recheadas de problemas: (genes) parasitas, desastres naturais, 

estagnação na ausência de desafios ambientais ou competidores sobreviventes, contra os 

quais os organismos podiam exercitar a sua capacidade de evoluir. Para controlar os parasitas, 

Barricelli impediu que se reproduzissem mais do que uma vez por geração, e observou como, 

na ausência de uma rápida reprodução, dificilmente competiam com espécies mais 

organizadas e evoluídas, e o que noutras condições poderia ser um perigoso parasita, 

desenvolvia-se agora como gene simbiótico útil/não prejudicial; 

e) A transferência de genes e o cruzamento surgiam associados ao sucesso adaptativo e 

competitivo: “a maioria das novas variedades com capacidade para expandir resultam de 

cruzamentos, e não de mutações, embora estas (especialmente as prejudiciais) tenham sido 

mais frequentes do que as mudanças hereditárias por cruzamento”.  

O autor considerou que a simbiogénese ao levar a níveis superiores de complexidade era a 

chave do sucesso evolutivo.  

 

Uma linguagem genética interpretativa bem sucedida, não só tolera a ambiguidade como tira 

vantagens dela. A analogia para o software no mundo vivo, não é um organismo auto-

reprodutor, mas uma molécula de DNA auto-replicadora. O facto de a maioria do software ser 

parasítico (ou simbiótico) na sua dependência do metabolismo do hospedeiro, em vez de 

livremente se auto-replicarem, fortalece as analogias com a vida. Em 1986, Barricelli considera 

que as linguagens são a chave para a evolução de estruturas auto-reprodutoras cada vez mais 

complexas, através da cooperação de partes componentes mais simples (Dyson, 1997). 

 

Consideramos que muitas das ideias de Barricelli apoiam a simbiogénese, os princípios 

simbiogénicos e muitos dos pressupostos da simbiómica, como também vão de encontro a 

muitas das ideias de Woese. Reforça também a importância da comunicação, e evolução de 

linguagens, pelo que devem, também, ser tidas em conta numa abordagem simbiogénica da 

origem da vida. Contudo, Pachepsky et al., (2002), consideram que Barricelli (1962, 1963) e 

Conrad & Pattee (1970) conceberam sistemas artificiais onde simbioses mutualísticas poderiam 

surgir, e embora ambos os sistemas exibissem alguma dinâmica evolutiva e ecológica 

interessante, a evolução de comportamentos organismais complexos teve um sucesso limitado.  

 

Pachepsky et al. (2002) pesquisaram se o mutualismo promove a estabilidade num 

ecossistema simples artificial. Investigaram se a ingestão, digestão e excreção de recursos 

abióticos promoviam a diversidade da comunidade, através da emergência de dependências 

ecológicas (mutualismo) entre diferentes tipos de agentes. O modelo possibilitava o mutualismo 

(pela interacções de recursos, e a presença de um organismo a estimular o crescimento de 

outro), e a análise de como isso afectava a dinâmica evolutiva, e a estabilidade do sistema. 
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Sem as interacções, um, ou um pequeno número de organismos individuais, dominava a 

comunidade desde o início. Quando eram permitidas relações mutualísticas, surgiam muitos 

tipos persistentes, surgindo continuamente novos tipos. Concluíram que a existência de 

relações mutualísticas melhorava a estabilidade da comunidade (Pachepsky et al., 2002). 

Consideramos que este estudo sugere que princípios sinergísticos e cooperativos 

(simbiogénicos) ajudam ao surgimento de novos tipos (criatividade evolutiva) estabilizam a 

comunidade, e que a simbiose promove o aumento da diversidade.  

 

Relembrando o trabalho de Woese, questionamo-nos se estes mesmos princípios não terão 

ajudado a estabilizar a emergência e a evolução das principais linhagens evolutivas, a partir da 

comunidade ancestral progenota, sobretudo em situação de condições ambientais 

consideradas extremas. Por outro lado, parece ir ao encontro dos resultados de Antonelli et al., 

(2003), que sugerem que uma combinação da teoria de Woese com a de Margulis, seria uma 

melhor estratégia evolutiva, do que cada uma isoladamente. Outro aspecto, que considerámos 

interessante foi os autores considerarem benéfico associar modelos deste tipo a estudos 

biológicos, onde interacções mutualísticas desempenham um papel central (ex.: micorrizas, e 

simbioses plantas/comunidades bacterianas). Consideram que os modelos de vida artificiais e 

os ecológicos têm muitas vezes uma concepção básica similar, mas existem poucas conexões 

entre eles. 

 

 

 

4.10. A Simbiogénese Abordada por Neodarwinistas 

 

Maynard Smith & Szathmáry (1995), que se consideram comprometidos com uma abordagem 

da evolução Neo-Darwinista, sugerem várias transições evolutivas principais, umas únicas 

(origem dos eucariotas, código genético…), e outras independentemente recorrentes (origem 

da multicelularidade, sociedades animais…). Não consideram evolução equivalente a 

progresso, e a complexidade difícil de quantificar, mas notam que algumas linhagens se 

tornaram complexas.  

 

As transições principais têm características comuns, a mais importante sendo aquela onde 

entidades, anteriormente com replicação independente, após a transição só replicam enquanto 

parte de um todo maior (ex.: os cromossomas - origem em moléculas de ácidos nucleícos, com 

replicação independente, que após a transição formam um conjunto de moléculas ligadas, 

replicando em conjunto) (Maynard Smith & Szathmáry, 1995).  

 

Os autores focaram-se no modo como a informação é transmitida entre gerações, e ao 

definirem as principais transições não incluem mudanças no método de transmissão. 

Consideram como principais transições: 
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Tabela 4.2 - As principais transições evolutivas (Adaptado de Maynard Smith & Szathmáry, 

1995, página 6) 

As transições principais  
Moléculas replicadoras Populações de moléculas em compartimentos 
Replicadores independentes Cromossomas 
RNA como gene e como enzima DNA + Proteína (código genético) 
Procariotas Eucariotas 
Clones assexuais Populações sexuais 
Protistas Animais, Plantas, Fungos (diferenciação celular) 
Indivíduos solitários Colónias (castas não reprodutivas) 
Sociedades de primatas Sociedades humanas (linguagem) 

 

 

Os autores, consideram existir o perigo de a selecção ao nível inferior interromper a integração 

de nível superior, e alguns exemplos disto são:  

 

Tabela 4.3 - Conflito entre a selecção a diferentes níveis (Adaptado de Maynard Smith & 

Szathmáry, 1995, página 7) 

Conflito entre a selecção a diferentes níveis 
Formas de cooperação Excepções 
Uma meiose normal Deriva meiótica, transposição 
Reprodução sexuada Partenogénese 
Diferenciação de células somáticas Escape ao controlo de crescimento 
Castas de insectos sociais, não 
reprodutivas 

Abelhas obreiras depositoras de ovos 

 

 

Para os autores, existem transições que não se explicam em termos dos benefícios últimos que 

conferem. Talvez, a longo prazo, a diferença mais importante entre procariotas e eucariotas, 

seja os últimos possuírem um mecanismo para o DNA iniciar uma replicação simultânea, em 

várias origens, e os procariotas só terem uma origem de replicação. Consideram isto uma pré-

condição necessária ao aumento do conteúdo de DNA, sem o qual a complexidade não podia 

aumentar. Assim, as transições têm de ser explicadas em termos da vantagem selectiva 

mediata para os replicadores individuais (Maynard Smith & Szathmáry, 1995).  

 

Relembramos que Sapp (2003) colocou uma questão semelhante, quando se questionou como 

é que a selecção natural terá operado na evolução de órgãos complexos, como o olho. 

Sublinham uma característica importante nas transições assinaladas: nalgum ponto do ciclo de 

vida existe apenas uma cópia ou muito poucas cópias do material genético, pelo que existe um 

maior grau de proximidade entre as unidades, que se combinam no organismo superior. É um 

princípio geral importante, pois um princípio semelhante terá funcionado na origem das células 

mais primordiais: o princípio da similaridade genética resultando de um pequeno número de 

fundadores, e que é importante na altura da transição (Maynard Smith & Szathmáry, 1995).  
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Também, Woese (2000) considerou na evolução inicial da vida, a certa altura, um estádio, 

onde surgem subpools comunais, individualizados do pool comunal maior, onde emergem 

designs celulares únicos, que seguiram “avenidas” evolutivas diferentes, e posteriormente 

deram origem aos três domínios da vida.  

 

Segundo Maynard Smith & Szathmáry (1995), os três modos pelos quais a complexidade pode 

aumentar são: a duplicação, a simbiose e a epigénese. Consideram que na evolução tardia dos 

eucariotas, o aumento da informação genética ocorreu provavelmente por duplicação (não a 

mera duplicação de um gene, acrescentando informação, mas a divergência das duas cópias). 

No entanto, a duplicação não terá provavelmente desempenhado um papel importante nas 

principais transições. Referem que, segundo Margulis, a simbiose, entre organismos 

procariotas, foi importante na origem dos eucariotas (quer dos organitos, quer do núcleo).  

 

Relembramos que a ideia de uma simbiose de procariotas na origem do genoma eucariota 

também é defendida por outros autores, como Rivera & Lake (2004), defendendo que o 

genoma eucariótico resultou da fusão (uma endossimbiose) de dois genomas procarióticos 

diversos, de uma dada proteobactéria (Pγ) e um familiar de um ancestral dos Archaeal (E). 

Estes dois tipos de procariotas terão fundido os seus genomas formando o primeiro eucariota. 

Para outros autores (Forterre, 2005; Villarreal & DeFilippis, 2000; Roossinck, 2005), existem, 

como já vimos, outros tipos possíveis de endossimbioses na origem da célula eucariótica.  

 

Maynard Smith & Szathmáry (1995) consideram que foi por simbiose que os cromossomas 

evoluíram. O estabelecimento de uma coexistência permanente e obrigatória, de entidades 

genéticas outrora independentes, desempenha um papel importante na origem dos eucariotas, 

e, se as suas especulações estão correctas, na origem da células e dos cromossomas. Estes 

autores, consideram que o termo simbiose é utilizado em todos os casos em que dois ou mais, 

tipos diferentes de organismos vivem em associações intimas, estendendo-se do parasitismo 

ao mutualismo. 

 

Por outro lado, os mesmos autores, referem que nem todas as transições podem ser 

analisadas através dos níveis de organização e de selecção, e que provavelmente as duas 

transições evolutivas mais importantes foram: a passagem do Mundo de RNA para o Mundo de 

DNA (com uma divisão de trabalho que requer o código genético e a tradução), e a segunda 

transição é a que evolve uma mudança na linguagem pela qual a informação é transmitida, e o 

meio físico que transporta essa linguagem (origem do discurso humano). Também, consideram 

que na história evolutiva dos componentes (moléculas, células, segmentos, órgãos …), um 

conjunto de objectos, inicialmente idêntico, é muitas vezes diferenciado e funcionalmente 

especializado, ou seja, na evolução ocorre uma divisão de trabalho.  

 

Por exemplo (Maynard Smith & Szathmáry, 1995):  



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 215 

� O aparecimento de muitas enzimas especificas a partir de um conjunto multifuncional de 

enzimas de baixa eficiência;  

� No Mundo de RNA, o RNA serve de material genético e de catalisador; no moderno Mundo 

de DNA, o DNA é o material genético e a maioria das enzimas são proteínas; 

� Nos procariotas existe um só compartimento celular, nos eucariotas o núcleo genético e o 

citoplasma metabólico estão separados, e organitos adicionais evoluíram, alguns 

recrutados simbioticamente.  

 

A hereditariedade necessita de meios para a informação ser transmitida, e distinguem entre 

sistemas de ‘hereditariedade limitada’ (apenas uns poucos estados distintos podem ser 

transmitidos) e a ‘hereditariedade ilimitada’ (transmissão de um número indefinidamente grande 

de mensagens) (Maynard Smith & Szathmáry, 1995). Os autores referem exemplos:  

� A origem de sistemas autocatalíticos simples (redes, pequenos análogos de 

oligonucleótidos) com hereditariedade limitada; 

� A origem da replicação por molde de uma molécula tipo polinucleótido, fornecendo uma 

hereditariedade limitada; 

� A origem do código genético, no contexto do Mundo de RNA, anteriormente à tradução 

(o código serve apenas para equipar os aminoácidos com trinucleótido não ambíguos);  

� A origem da tradução e da síntese codificada de proteínas; 

� A emergência de estados reguladores hereditários nos procariotas e eucariotas simples; 

� A evolução da herança epigenética com hereditariedade limitada: a emergência de 

animais, plantas e fungos.  

 

 

 

4.11. A Simbiogénese e os Vírus 

 

Os vírus são muito abundantes em todos os ecossistemas conhecidos. Os vírus movem-se e 

propagam-se em diferentes ecossistemas, e ao fazê-lo vírus do solo, de sedimentos e de água 

doce podem infectar e propagar-se em comunidades microbianas marinhas, de diferentes 

locais (Sano et al, 2004).  

 

A Evolução da Estrutura Viral 

Para Bamford et al., (2002), os vírus exercem pressões selectivas sobre as células 

hospedeiras, são importantes na modulação de populações, e desempenham um papel central 

na biosfera, com complexas relações entre vírus e genomas. Muito do DNA de genomas 

eucarióticos superiores pode ser viral, com uma acumulação, predominantemente, associada a 

organismos multicelulares. Isto vai ao encontro do defendido por Filée et al., (2003), para quem 

os vírus são intervenientes principais na evolução dos genomas celulares, pois a THG de vírus 
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para as células, e a substituição não homóloga de genes celulares por genes virais, é uma 

importante fonte de “novidade genética” na evolução das linhagens celulares.  

 

Segundo Filée et al., (2003), os elementos genéticos móveis (vírus, transposões e plasmídeos) 

têm sido muito pouco estudados, mas têm um potencial papel na evolução do hospedeiro, que 

tem sido subestimado. Segundo Bamford et al., (2002), a classificação de vírus apoia-se, 

geralmente, na comparação de sequências genéticas, mas a crescente diversidade 

hospedeiro-específico dos vírus dificulta a identificação relações evolutivas de largo espectro. 

Consideram os vírus como ancestrais que precederam a vida celular, e estabelecem possíveis 

linhagens virais, que poderão estender-se à raiz da árvore universal da vida. Deste modo, 

urvírus estariam já presentes antes da divisão da vida celular nos seus actuais domínios. 

 

Concebe-se, geralmente, os vírus como derivados de DNA celular, que só recentemente se 

tornaram autónomos. Contudo, evidências recentes sugerem que os vírus provavelmente 

divergiram antes do LUCA. Esta hipótese é apoiada por grandes similaridades estruturais entre 

vírus que infectam organismos pertencentes a diferentes domínios da vida (Filée et al., 2003).  

 

Bamford et al., (2002), consideram que dados como estes revelam uma ancestralidade comum, 

e sugerem distintos “self” virais inatos, que podem ser usados na exploração de proximidades 

evolutivas, e constituir a base para o desenvolvimento de uma mais alargada filogenia viral. 

Pretendem constituir a base para uma mais alargada filogenia viral.  

 

Para Filée et al., (2003), os vírus apresentam uma longa história evolutiva, e a THG entre vírus 

e os seus hospedeiros parece ser um factor principal na evolução do genoma viral. Em vírus 

com grandes genomas de DNA de cadeia dupla, existem muitos genes homólogos aos genes 

celulares, o que sugere que os vírus evoluíram captando múltiplos genes dos seus 

hospedeiros. Mas, também terá ocorrido THG de vírus para células, ou o deslocamento de 

genes não homólogos (proteínas não relacionadas são responsáveis pelas mesmas funções 

vitais em diferentes espécies).  

 

Estes autores consideram a existência de várias relações evolutivas entre os vírus e os seus 

hospedeiros: 1) THG de células para vírus; 2) THG de vírus para células; 3) deslocamento não 

ortólogo de genes celulares por um gene viral. Referem que, segundo P. Forterre, plasmídeos 

e vírus foram dadores de genes não homólogos, substitutos das versões celulares ancestrais, 

na evolução dos mecanismos de replicação do DNA. O que consideramos reforçar a ideia de 

Woese (2000), de o mecanismo de replicação do genoma ter evoluído mais de uma vez. Filée 

et al., (2003), sugerem que os vírus desempenharam um papel central neste fenómeno, pois 

vários genes celulares, especialmente nos Bacteria podem ter uma origem viral.  
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Já referimos que Filée et al., (2003), consideram os elementos genéticos móveis, como 

constituintes principais dos genomas, com um potencial papel, na evolução do hospedeiro. 

Segundo Biémont & Vieira (2006), os genomas de muitos organismos superiores apresentam 

numerosas cópias destes elementos enigmáticos. Por exemplo, o rastreio do genoma humano 

demonstrou que este é constituído em cerca de 45% por transposões. Os transposões são 

elementos génicos móveis, com a capacidade de variarem a sua posição no cromossoma.  

 

De acordo com a definição apresentada por Biémont & Vieira (2006), os transposões, “genes 

saltadores”, extensões de DNA, que se movem em torno do genoma de uma célula. Os 

transposões contêm nas suas sequências instruções para se desligarem dos DNA hospedeiros 

e inserirem-se, eles próprios, noutro local. De acordo com Biémont & Vieira (2006), Durante 

muito tempo considerados inúteis (“Junk DNA”), mas, cada vez mais, vistos como participantes 

principais na evolução, sendo considerados promotores da diversidade genética e fenotípica, 

particularmente por controlarem a actividade dos genes.  

 

Mutações somáticas são típicas da acção dos transposões, mas também causam mutações 

nos genes da linha germinal, originando mudanças genéticas hereditárias. Embora a maioria 

das cópias seja selectivamente neutras, há muito que são considerados prejudiciais para 

hospedeiros, por contribuírem para o aparecimento de mutações, que poderão resultar no 

desenvolvimento de doenças, pelo que nem sempre constituem “Junk DNA” benigno (Biémont 

& Vieira, 2006). Mas, nem sempre têm efeitos adversos, e suas mutações contribuem para a 

diversidade genética do organismo. Alguns foram “domesticados” pelo genoma hospedeiro 

(vivem em associação simbiótica), actuando como genes ou elementos reguladores de genes, 

e constituindo uma fonte de inovação genética para o organismo (Biémont & Vieira, 2006). 

 

 

Os Vírus de RNA em Plantas 

Roossinck (2005) segue a linha de Filée et al., (2003), e outros, atribuindo aos vírus um papel 

na evolução, por associação simbiótica. Na simbiose vírus/planta ocorre uma co-evolução 

planta (hospedeiro) e vírus: cada mudança num parceiro é compensada por uma mudança no 

outro parceiro, afectando a evolução dos parceiros de diferentes maneiras. Os retrovírus, que 

interactuam com os genomas hospedeiros para replicarem, vão mediar a THG.  

 

Segundo Roossinck (2005), por definição os vírus são considerados endossimbiontes 

obrigatórios, quase sempre vistos como parasitas, pois apoiam-se em alguns aspectos dos 

seus hospedeiros para sobreviverem, e generalizou-se a ideia de os vírus serem, geralmente, 

prejudiciais para os hospedeiros (já vimos que uma situação idêntica se passou com as 

bactérias). Mas, para o autor, a maioria dos vírus são comensais, e alguns são claramente 

mutualistas. Por outro lado, a escala temporal de evolução dos vírus é tão rápida que os 
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considera bons modelos para testar teorias revolutivas, nomeadamente os vírus de plantas, 

pois a comparação de vírus actuais indica a existência de eventos evolutivos simbióticos. 

 

Roossinck (2005) considera os vírus de RNA apropriadíssimos para o estudo de mecanismos 

evolutivos, por apresentarem: populações de grandes tamanhos, replicação error-prone, curtos 

tempos de geração, grande propensidade para rearranjos genómicos/recombinações, um 

genoma com uma cadeia de RNA (cadeia simples), que funciona como RNA mensageiro 

(mRNA), sem posterior transcrição. Por outro lado, a capacidade de se produzir muitos 

hospedeiros isogénicos (geneticamente idênticos) para infecções virais, torna os vírus de 

plantas modelos atractivos para muitos estudos evolutivos.  

 

É comum, plantas do campo apresentarem infecções virais mistas (três ou quatro tipos de vírus 

diferentes na mesma planta), e esses vírus podem interactuar (ou não), e com diferenças, 

consoante os diferentes vírus estão em competição ou em cooperação. Com vírus similares 

ocorre, no geral, competição, e um vírus vai predominar, apresentando maior fitness (selecção 

natural). Com vírus dissimilares ocorre uma cooperação entre eles, e permanecem juntos na 

infecção mista. A competição é um caso clássico de competição pelo nicho, e ocorre em vírus 

intimamente relacionados, significando que a similaridade viral é necessária à competição. Os 

vírus não relacionados parecem cooperar em associações simbióticas, podendo originar 

grandes saltos evolutivos, que levem, à emergência de novos grupos taxonómicos (Roossinck, 

2005). 

 

A simbiose, nos vírus de RNA de plantas revela-se em árvores filogenéticas incongruentes 

para proteínas virais (helicase, polimerase, proteína da cápside, …), até dentro de uma 

espécie, sugerindo uma evolução de genes virais individuais. Este padrão evolutivo explica-se 

por eventos simbióticos, com o rearranjo/recombinação de genes, entre diferentes espécies, 

levando à formação de novas famílias ou géneros, sendo comum vírus com genomas 

recombinados e reorganizados (Roossinck, 2005). 

 

Alguns vírus tornam-se simbiontes obrigatórios, totalmente dependentes de outros vírus para 

realizarem partes dos seus ciclos de vida. Por exemplo, o RNA parasítico (RNA satélite) e os 

vírus satélite, associados a alguns vírus de RNA de plantas, helper. O RNA satélite é 

totalmente dependente dos vírus ajudantes para a replicação e disseminação, mas não 

fornecem qualquer função essencial ao seu vírus ajudante; é uma simbiose parasítica. Várias 

doenças, bem caracterizadas, de plantas com origem viral, são causadas por vírus em relações 

simbióticas obrigatórias com outros vírus (Roossinck, 2005). 

 

Os satélites podem ter efeitos dramáticos nos fenótipos associados à infecção causada pelos 

seus vírus helper como atenuação ou exacerbação dos sintomas. Quando, numa infecção 

mista, os vírus partilham informação genética ou produtos de genes, estão em simbiose ou 
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cooperação. A relação de simbiose pode ser benéfica para um ou ambos os parceiros na 

interacção. E se nalguns casos pode levar a uma doença exagerada (sinergismo), noutros 

pode levar a uma atenuação da doença. Os satélites não são estritamente parasíticos, e alguns 

comportam-se como comensais, e vários RNAs satélite foram descritos em simbioses 

(Roossinck 2005). 

 

 

Os vírus e os humanos  

De acordo com Fox (2004) foi proposto recentemente que os retrovírus desempenharam um 

papel na evolução. Esta noção que tem sido desenvolvida por Frank Ryan, que considera os 

vírus extremamente criativos na construção de novas vias reguladoras e epigenéticas, ficando 

essa criatividade genómica disponível para subsequentes uniões endossimbióticas vírus-

hospedeiro. Para Ryan (2006), as uniões endossimbióticas com vírus não são invulgares, e 

existem casos que reflectem uma estabilidade da relação ao longo do tempo, e influenciaram 

influenciado a evolução da vida, se não de toda a biodiversidade. Na forma pandémica, os 

vírus alteram os pools de genes de espécies através de um processo que Ryan (2006) 

denominou de ‘plague culling’ (praga pandémica).  

 

Segundo Ryan (2004), os retrovírus têm genomas baseados em RNA, e para se inserirem no 

genoma humano, possuem uma enzima única a Transcriptase Reversa, que copia o RNA viral 

molde para o seu complementar de DNA, que é então integrado nos cromossomas. Os 

retrovírus têm duas estratégias de vida diferentes: podem ser endógenos (ERVs), e exógenos. 

Os exógenos, como o HIV, reproduzem-se dentro dos tecidos somáticos de indivíduos 

infectados, espalhando-se na população humana através do relacionamento sexual, produtos 

sanguíneos contaminados, de mãe para filho via placenta, ou durante o parto ou na 

amamentação. Os ERVs invadiram as células da linha germinal de todas as espécies de 

vertebrados, replicando de um modo mendeliano, enquanto parte integrante da reprodução 

sexual do hospedeiro, assegurando a continuidade no genoma de todas as futuras gerações 

(Ryan, 2004). 

 

De acordo com Ryan (2004), 8% do genoma humano consiste de retrovírus endógenos 

humanos (HERVs), e se considerarmos todos os fragmentos HERV e derivativos, então o 

legado viral atinge aproximadamente metade do nosso DNA. Embora muitos HERVs tenham 

sido degradados em fragmentos são ainda identificáveis a partir da presença de qualquer um 

dos três genes patognomónicos gag, pol e env, e das suas longas repetições terminais 

flanqueadoras (LTRs). Os HERVs não são vírus agudos, mas parceiros simbióticos, integrados 

no genoma humano, após a infecção das células germinativas por ERVs exógenos há 60 

milhões de anos (Ryan, 2004). 
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Segundo Fox (2004), Ryan sugere que o conteúdo retroviral do nosso genoma reflecte 

provavelmente uma praga pandémica, ou seja, uma série de epidemias catastróficas, nas quais 

apenas certos tipos genéticos humanos sobreviveram, numa associação mutuamente benéfica 

com os vírus, não existindo qualquer razão para se pensar que este tipo de evolução parou, 

pois provavelmente as pragas surgiram quando os vírus atravessaram a barreira das espécies. 

Os humanos modernos são descendentes dos sobreviventes deste legado evolutivo. Também, 

os retrovírus podem ter contribuído para saltos evolutivos, ao causarem delecções, duplicações 

e rearranjos dos cromossomas.  

 

A vasta maioria dos HERVs perdeu a capacidade de transmissão horizontal, e entraram numa 

união de longo prazo com o resto do genoma humano. Dada a sua natureza interactiva dentro 

do genoma, os HERVs têm potencial para desordens genéticas. Têm sido considerados a 

causa de doenças humanas, incluindo a carcinogénese (ex.: cancros da mama, cancros renais 

e leucemias), doenças auto-imunes, incluído desordens reumáticas, esclerose múltipla e 

diabetes tipo I (Ryan, 2004).  

 

Assim, os HERVs estão relacionados com a evolução, desenvolvimento e fisiologia humana 

(Ryan, 2004):  

 

- Delecções, duplicações e reorganizações de cromossomas, em larga escala, na evolução 

genómica humana (Hughes & Coffin, 2001);  

- Tiveram um papel significativo na evolução e divergência dos hominídeos; 

- Ajudam a proteger o feto, pois contribuem para a estrutura e função do sincício (camada de 

tecido que forma uma barreira fisiológica entre as circulações sanguíneas materna e fetal). O 

HERV-W (expresso quase exclusivamente na placenta), e o seu produto de tradução (sincitina, 

que fusiona as células dos mamíferos), e têm importantes funções na fisiologia da placenta 

humana (Erik Larsson, década de 80); 

- Podem interactuar especificamente com a expressão celular de proteínas. Promotores 

derivados de HERVs foram encontrados em aproximadamente ¼ de todas as regiões 

promotoras humanas, até agora examinadas; 

- O HERV-R (ERV-3) é expresso nos tecidos humanos fetais, incluindo córtex adrenal, túbulos 

dos rins, língua, coração, fígado, sistema nervoso central, e nas glândulas sebáceas, de pele 

normal. Tem uma expressão órgão-específica no embrião em desenvolvimento, sugerindo uma 

participação no desenvolvimento e diferenciação tecidular (Andersson et al., 2002) (Ryan, 

2004).  

 

Para Ryan (2004) a simbiogénese começa com a junção aleatória de diferentes formas de vida, 

trazendo à união muitas habilidades pré-evoluídas. A selecção natural não inicia a união 

simbiótica, mas certamente influencia o seu resultado. Na simbiogénese o simbionte e o 

hospedeiro são ‘um’, e a selecção natural actua a nível da associação, adaptando-a a uma 
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estratégia evolutiva estável, e ajuda a compreender a natureza da interacção entre os HERVs e 

o genoma humano. Considera que o mutualismo explica parcialmente porque tantos HERVs (e 

seus fragmentos) foram retidos no genoma humano. A selecção natural só seleccionou as 

mudanças que preservaram e fortaleceram a relação.  

 

Segundo Ryan (2004), pensa-se que os retrovírus exógenos que originaram a família de 

HERV-W entraram no genoma humano há menos de 40 milhões de anos. Estudos sobre a 

selecção natural no locus HERV-W, confirmaram que a selecção natural actua a nível da 

associação, numa simbiose mutualística, envolvendo o HERV-W e o genoma humano. Assim, 

a simbiogénese ajudaria a explicar outros atributos observados nos HERVs, incluindo a perda 

da sua independência infecciosa. De acordo com o autor, a definição original de simbiose de 

Anton de Bary incluía o parasitismo, e o mutualismo deriva muitas vezes do parasitismo. 

Relembramos que Dubos & Kessler (1963) apresentaram a mesma noção.  

 

Ryan (2004) considera inevitável que todos os HERVs iniciaram a sua associação evolutiva 

com o genoma humano como parasitas simbiontes, e a maioria, se não todos, perderam o seu 

potencial parasítico (embora alguns poucos, tenham retido uma capacidade infectiva mais 

atenuada). Está sem resposta é como a tão grande quantidade de HERVs no genoma humano 

evoluíram para o mutualismo.  

 

Relativamente à evolução desta associação simbiótica pensamos ser relevante relembrar 

alguns aspectos. Já vimos que a associação simbiótica é dinâmica, e se por um lado, em 1915, 

H. Reinheimer considerou a cooperação progressiva e natural na evolução, em 2003, Sapp 

refere uma evolução em direcção a uma coexistência pacífica; por outro lado, em 1995, 

Maynard Smith & Szathmáry consideram que a selecção natural ajuda a estabilizar a relação. 

Também, Villarreal & DeFilippis (2000), referem a passagem de uma estratégia de vida viral, 

para uma que seja persistente, de modo a assegurar a continuidade no hospedeiro.  

 

Segundo Ryan (2004), a evolução de uma simbiose mutualística pode analisar-se numa base 

de custo-benefício, de acordo com as características fornecidas por cada parceiro: o que é 

barato de produzir para um dos parceiros, pode ser muito caro para o outro, e vice-versa. Isto 

dá à simbiose mutualística um potente potencial evolutivo. Por exemplo, as células humanas 

não podem formar prontamente sincícios, e o HERV-W junta-se à relação simbiótica com a 

capacidade pré-evoluída de oferecer isso, e, talvez, outros potenciais úteis. Em troca, o 

genoma humano oferece a imortalidade ao vírus. Começou com parceiros independentes e 

interactuantes, mas resulta numa união genómica. A interacção continuada já não é ao nível 

das formas de vida individuais, mas dos seus contributos individuais (genes, ou derivativos 

genéticos). Os HERVs podem ter perdido a capacidade de sobreviver independentemente, mas 

a sua remoção do nosso genoma iria tornar-nos extintos.  
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Relembramos Taylor (1999), que defende ser possível que a relação entre o hospedeiro e o 

simbionte se torne tão forte, que os previamente organismos independentes, se tornem tão 

dependentes um do outro, para a sua sobrevivência e reprodução, que na verdade se tornam 

num só organismo. Consideramos, também, que esta noção de Taylor (1999) se enquadra no 

conceito de organismo definido por Sapp, em 2003, ou seja, o simbioma.  

 

Esta interpretação mutualística, de Ryan (2004), é apoiada pelas investigações de Villarreal & 

DeFilippis (2000). Concluíram que 80% dos genes virais não possuem equivalência na base de 

dados genética dos eucariotas, contradizendo a visão antiga de que os retrovírus se originaram 

de genomas eucarióticos. Os vírus são muito criativos no fabrico de novos genes, com que 

contribuem para os seus hospedeiros nas uniões simbióticas (Ryan, 2004). 

 

Segundo Ryan (2006), evidências recentes fornecidas por Mattick, (1994) sugerem uma origem 

dos intrões através de uma colonização invasora de genes eucarióticos codificadores de 

proteínas, por parasitas genéticos, após a sua divergência a partir dos procariotas. Enquanto 

que os intrões grupo I são elementos móveis com auto-splicing, e muitas vezes codificam para 

uma proteína DNA Transposase, e os intrões grupo II codificam para uma proteína reversa tipo 

Transcriptase, e pensa-se (Gilbert, 1986; Villarreal, 2005, in Ryan, 2006) que tiveram origem no 

“Mundo de RNA”.  

 

Os sistemas de intrões não são característicos de células procarióticas, mas vários estão 

presentes em vírus procarióticos e em vírus de DNA, sugerindo uma possível origem viral, de 

acordo com Bhattacharya, Friedl & Damberger (1996), Landthaler et al., (2002) e Villarreal 

(2005) (Ryan, 2006).  

 

O sistema RNA de interferência (RNAi), considerado, na última década, como outro mecanismo 

genómico de silenciamento de genes indesejáveis (cancro, SIDA, hepatite…), responde a 

genes de RNA de cadeia dupla. É importante no controlo da expressão génica humana, e de 

outras formas de vida. Provavelmente surgiu como mecanismo de defesa contra a invasão de 

vírus de RNA de cadeia dupla. Segundo Villarreal o RNAi tem tantas similaridades 

comportamentais com sistemas virais conhecidos, que pode ter derivado de uma simbiose viral, 

com uma origem muito mais ancestral que os HERVs (Ryan, 2004).  

 

Ryan (2006) considera os HERVs o equivalente viral das simbioses microbianas que 

originaram as mitocôndrias e os cloroplastos. Contudo, uma vez que os vírus entrem num 

genoma a sua capacidade de inovação evolutiva permanece persistentemente activa. Refere 

que segundo Löwer, Löwer & Kurth (1996), milhões de anos após a incorporação genómica 

inicial, e apesar do “policiamento” da selecção natural, os ERVs interactuam com vírus 

exógenos, recentemente chegados, ou com outros componentes genéticos e mecanismos 

reguladores, o que aumenta a ‘plasticidade evolutiva’.  
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Villarreal & DeFilippis (2000) colocam a hipótese de as proteínas de replicação de vírus de 

DNA terem originado, durante a evolução, as proteínas de replicação dos eucariotas. Segundo 

os autores, a divergência entre as linhagens Bacterial e Eukarya parecem representar a mais 

profunda divisão na árvore a vida. Dado que as proteínas de replicação do DNA destes grupos 

são de importância fundamental, e interagem através de complexos mecanismos, parece 

provável que o genoma do sistema de replicação, tal como do sistema de tradução, teriam os 

genes co-evoluídos mais conservados, entre todas as linhagens relacionadas (Villarreal & 

DeFilippis, 2000).  

 

Existem claras diferenças nas similaridades de sequência que separam as proteínas de 

replicação de Bacteria, das de Archaea e eucariotas. Os genes de replicação dos Bacteria 

parecem não relacionados evolutivamente com os dos eucariotas e Archaea. Surgiu a proposta 

de que o cenoancestral de Bacteria, Archaea e Eucarya, tinha um genoma de RNA. É agora 

claro que entre os Bacteria e os eucariotas existem várias centenas de genes funcionais 

homólogos, sugerindo um suposto ancestral procariótico-eucariótico com muitos genes 

herdados de ambas as linhagens. Parece mais provável que o ancestral comum possuísse um 

genoma de DNA (pois uma replicação adequada de tantos genes essenciais seria improvável 

por um pequeno genoma de RNA sujeito a uma replicação de natureza error-prone), o que 

deixa por explicar como é que os sistemas de replicação sofreram a transição durante a 

divergência Bacteria, Archaea e Eukarya (Villarreal & DeFilippis, 2000).  

 

Os vírus de DNA possuem um conjunto total e independente de replicação de DNA e proteínas 

de reparação. Os autores consideram a hipótese de uma origem viral para as proteínas de 

replicação eucarióticas no contexto dos vírus de DNA que infectam espécies de hospedeiros 

que são prováveis representantes dos eucariotas mais primitivos. Também consideram que os 

vírus de DNA podem estar na origem do sistema eucariótico de replicação do DNA, com uma 

transmissão vírus-hospedeiro (Villarreal & DeFilippis, 2000). 

 

Os autores consideram que, só nesta circunstância poderia o dilema de genes de replicação 

dissimilares actualmente presentes nos Bacteria e nos Eukarya ser resolvido. Para além disso, 

todas as outras DNA Polimerases virais examinadas, formam grupos monofiléticos distintos, 

não incluindo as polimerases dos hospedeiros. Logo, estes outros vírus não parecem ter 

adquirido os seus genes da DNA polimerase de uma espécie hospedeira. Propõem que os 

genes polimerase delta do hospedeiro derivam de um gene viral primordial, semelhante aos 

dos actuais vírus Feldmania (Villarreal & DeFilippis, 2000). 

Análises filogenéticas das sequências DNA Polimerase apresentam padrões inconsistentes 

com as aceites filogenias organismais. Análises genómicas sugeriram que a transferência 

horizontal de conjuntos de genes pode ter sido mais prevalecentes do que previamente se 

pensava, especialmente nas espécies bacterianas. A THG de replicação de DNA sugere uma 
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transferência de componentes celulares fundamentais, e complexos, com o envolvimento de 

um vírus de DNA (Villarreal & DeFilippis, 2000).  

 

Os autores argumentam que a persistência de um parasita genético (um vírus ou seus 

derivativos), é uma estratégia de vida que pode permitir a existência de complexos sistemas de 

controlo genético no seu hospedeiro. Assim, um agente persistente (vírus Feldmania) pode 

potencialmente fornecer novos sistemas de controlo genético, incluindo replicação do genoma, 

ao seu hospedeiro, particularmente se está integrado no genoma. Sugerem que agentes 

infecciosos e/ou persistentes podem representar uma fonte geral para a aquisição de 

complexos sistemas moleculares e de fenótipos (Villarreal & DeFilippis, 2000). 

 

 

 

4.12. A Simbiogénese em Condições Espaciais 

 

De acordo com Ascaso et al., (2006), os líquenes parecem estar bem pré-adaptados para 

lidarem com as condições ambientais extremas do espaço, incluindo vácuo, mudanças 

abruptas de temperatura, e intensa radiação ultravioleta (U.V.), e cósmica. Dado o seu elevado 

nível de resistência, estes organismos simbióticos poderão constituir-se como organismos 

modelo para transferência interplanetária.  

 

Estes autores conceberam uma experiência para testarem a capacidade de sobrevivência de 

líquenes (Rhizocarpon geographicum) expostos a condições espaciais. Particularmente, o 

efeito danificador da radiação U.V. solar foi examinado sob várias condições. A experiência foi 

realizada na Agência Espacial Europeia, na instalação BIOPAN-5, localizada na camada 

exterior do satélite russo, a orbitar a Terra, FOTON M2.  

 

Após duas semanas no espaço, foi medida a fluorescência da clorofila, para se estabelecerem 

várias variáveis fotossintéticas, e a ultraestrutura de ambos os simbiontes foi analisada por 

microscopia de transmissão electrónica. Esta última análise revelou que as células do 

fotobionte tinham, principalmente, perdido o seu amido durante o voo no espaço, com 

excepção do talo exposto somente a níveis de radiação superiores a 320 nm. Os tilacóides 

foram afectados, e o pirenóide desorganizou-se. Mudanças na arquitectura nuclear também 

ocorreram, indicando uma diminuição na taxa da transcrição. Contudo, estas mudanças 

ultraestruturais, não muito dramáticas, sugerem, até ao momento, que as células do fungo e da 

alga, liquenizadas, conseguem sobreviver às condições espaciais. No entanto, estes autores 

consideram importante a realização de estudos sobre a reversibilidade das alterações 

observadas.  
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Consideramos que esta experiência apoia a noção de que a simbiose, bem como os princípios 

sinergísticos e cooperativos, constituem uma estratégia útil e poderosa na sobrevivência a 

condições ambientais extremas. Igualmente, o conceito de simbiogénese pode ser aplicado à 

origem e evolução da vida, como veremos de seguida.  

 

 

 

4.13. Conclusão 

 

Ao debruçarmo-nos sobre a origem da vida temos de nos debruçar sobre a evolução (evolução 

na Terra pré-biótica e evolução inicial da vida). Mas, quais os mecanismos evolutivos 

envolvidos? 

 

Os principais modelos teóricos presentemente utilizados para enquadrar a temática da origem 

da vida seguem as linhas estabelecidas pela hipótese heterotrófica, baseando-se, sobretudo, 

em princípios darwinistas clássicos, e enquadrados por um processo evolutivo estritamente 

competitivo e gradual, sem qualquer envolvimento cooperativo ou sinergístico. Recentemente, 

têm sido feitas várias críticas à Síntese Neodarwinista, por se considerar que esta não explica 

toda a evolução.  

 

Muitos evolucionistas começaram a considerar a existência de mecanismos evolutivos 

alternativos que contribuíssem para explicar as várias facetas da vida. A visão semântica 

postula que um conjunto de hipóteses define um modelo teórico, e estabelece que “a evolução 

ocorreu por processos darwinianos e processos simbióticos, envolvendo cooperação e uma 

evolução rápida” (Torres, 2006). 

 

Embora não negando os princípios darwinistas, o pior que podemos fazer no estudo do 

processo evolutivo é confundirmos ou restringirmos a evolução à perspectiva Darwinista ou 

Neodarwinista, que, sendo maioritariamente usadas para explicar a evolução biológica, 

contribuíram para a crença generalizada de que a evolução só pode ser explicada por estas 

teorias científicas. Existem outras abordagens evolutivas, encontrando-se neste âmbito um 

conjunto de princípios e dados que podem ser integrados numa Teoria Simbiogénica da 

Evolução, que envolve princípios cooperativos e sinergísticos, e segundo a qual a 

simbiogénese é um mecanismo evolutivo e a simbiose o veículo através do qual esse 

mecanismo se desenvolve, contribuindo para a emergência da novidade evolutiva (Carrapiço, 

2007).  

 

Ainda não se consegue decidir qual o modelo (evolução darwiniana ou evolução simbiótica) 

que melhor descreve a evolução das actuais espécies. Provavelmente ambos os modelos de 

evolução são válidos, desde que aplicados em circunstâncias diferentes. Para muitos eventos 
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evolutivos, que resultaram em mudanças rápidas, e formação de novas espécies, a 

simbiogénese (evolução por associação simbiótica) parece ser o modelo mais provável 

(Roossinck, 2005).  

Em 2007, Gontier, ao considerar que a simbiogénese oferece uma visão complementar da 

evolução, permitindo visões cooperativas, introduz o conceito de simbiogénese universal. 

 

Consideramos que o conceito de simbiogénese universal possibilita a aplicação dos conceitos 

simbiogénicos ao contexto da origem da vida, o que será abordado no capítulo seguinte.  
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5. A SIMBIOGÉNESE NA ORIGEM DA VIDA 

 

 

 

5.1. Introdução 

 

Processos cooperativos e sinergísticos terão sido responsáveis pela criação, usando materiais 

terrestres e extraterrestres, de um grande pool com intensas interacções no seu interior, e 

intimamente relacionado com os contextos geoquímicos. Provavelmente, uma série de efeitos 

cooperativos e sinergísticos produziram uma alargada fonte de criatividade, e vantagens 

funcionais, forçando a emergência de complexos sistemas biológicos, funcionalmente 

integrados, através da evolução da auto-organização e auto-catálise. Só após esta evolução 

bioquímica de estruturas, que produziu as capacidades informacionais necessárias para a 

auto-replicação, é que os mecanismos darwinianos puderam surgir. Este modo de se olhar a 

emergência da vida está no seguimento das propostas relativas à evolução inicial da vida, nas 

quais o progenota proposto consistia de uma comunidade aberta de entidades celulares 

primitivas, muito diversas, com intensas associações simbióticas, antagonismos e competição, 

e com um padrão de evolução rápido e reticulado. Acreditamos que esta abordagem 

simbiogénica da origem e evolução inicial da vida deveria de ser tomada em consideração na 

compreensão da evolução química e biológica. Por outro lado, esta abordagem contribui para o 

desenvolvimento do conhecimento em astrobiologia, dado que possibilita outras perspectivas 

sobre o aparecimento e desenvolvimento da vida na Terra, e para além da Terra (Carrapiço et 

al., 2007).  

 

A questão da origem da vida permanece um dos grandes problemas em aberto na ciência 

actual, tendo já sido assinaladas, anteriormente, muitas das questões, recorrentes na literatura, 

e que permanecem sem resposta. Para além disso, foram também já apontadas muitas das 

dificuldades que se colocam às diferentes teorias da origem da vida propostas (Fry 2000 in 

Carrapiço et al., 2007). 

 

A emergência da vida terá sido guiada, e constrangida, por princípios físicos e químicos, e 

possíveis mecanismos naturalísticos, princípios e processos, esses, que deverão ser foco dos 

actuais estudos sobre a origem da vida. Será importante, usar-se, simultaneamente, 

abordagens bottom-up (baseiam-se em dados geoquímicos, geofísicos, registo fóssil, … da 

Terra primitiva) e top-down (caracterizam a Terra actual; baseiam-se no estudo dos seres vivos 

e biomoléculas, e nos actuais três domínios da vida), e apoiarmo-nos em dados provenientes 

de diversos campos científicos: dados geofísicos e geoquímicos relativos quer à Terra primitiva, 

quer à Terra actual, e ao Sistema Solar, dados do registo fóssil, dados do estudo da actual 

dinâmica sistémica da Terra, dados relativos às inter-relações e interdependências que se 

verificam entre os seres vivos, a compreensão das características de complexos sistemas 
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vivos, e como se relacionam os três domínios da vida, entre si. Precisamos de avançar e recuar 

no tempo, de modo a obtermos uma visão mais coerente e global da origem e evolução inicial 

da vida. Necessitamos também de nos munir de uma mente mais aberta na compreensão dos 

mecanismos que governam e guiam a evolução na natureza (Carrapiço et al., 2007). 

 

Actualmente, os principais modelos teóricos da origem da vida seguem as linhas de 

investigação traçadas pela hipótese de Oparin-Haldane, nas primeiras duas décadas do século 

XX. A hipótese heterotrófica da origem da vida, bem como a maioria dos estudos da origem da 

vida e da química pré-biótica continuam divididos entre as abordagens do ‘primeiro o 

metabolismo’ e da ‘primeiro a replicação’. Contudo, este dilema entre metabolismo e replicação 

não deveria de ser o foco principal nesta problemática. Também, e até agora, toda a pesquisa 

se tem baseado nos clássicos princípios darwinianos, e tem sido guiada pela noção de uma 

evolução como um processo estritamente competitivo, e gradual, sem qualquer envolvimento 

cooperativo ou sinergístico (Carrapiço 2006a in Carrapiço et al., 2007).  

 

Embora as perspectivas Darwinianas e Neodarwinianas tenham, até agora, dominado os 

estudos da origem da vida, está a tornar-se claro que não explicam todos os mecanismos e 

processos da evolução. Dado que acreditamos que diferentes aspectos são explicados por 

modelos genéticos e modelos metabólicos, deveríamos procurar, agora, os processos comuns 

e os princípios que governaram a evolução pré-biótica, e questionar como terá prosseguido a 

evolução sob condições ambientais tão adversas. Consideramos, assim, ser necessária uma 

nova abordagem e uma nova visão para a resolução deste problema. Nesta tarefa, todas as 

contribuições da astrobiologia são inestimáveis, dado acreditarmos que a vida é um imperativo 

cósmico (Levin 2005,Hoover 2005 in Carrapiço et al., 2007).  

 

 

 

5.2. Procurando uma Nova Ideia em Evolução 

 

A ciência da complexidade desafia a hegemonia do seleccionismo, quando considera que uma 

tendência de ‘longo termo’ para uma complexidade crescente sugere a presença de um ou 

vários mecanismos adicionais. A complexidade deveria também de ser correlacionada com as 

sinergias funcionais que produz (Bonner, 1998 in Corning, 1995 in Carrapiço et al., 2007). Para 

Polanyi (1968 in Corning 1995 in Carrapiço et al., 2007), as dinâmicas causais envolvidas na 

construção dum complexo sistema vivo apresentam múltiplos níveis, ou seja, as propriedades 

do “todo” são constrangidas e moldadas pelas “partes”, sendo elas próprias também 

constrangidas e moldadas pelas propriedades de nível inferior dos seus materiais constituintes, 

e pelas leis da física e da química (Carrapiço et al., 2007). 
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Um bom exemplo de um complexo sistema biológico sinergístico é a associação simbiótica 

Azolla-Anabaena. Azolla é um pteridófito heterospórico flutuante, que apresenta folhas 

imbricadas, cada uma delas com um lobo flutuante e um lobo submerso. No lobo dorsal 

clorofilino existe uma cavidade ovóide com cianobactérias filamentosas, fixadoras de azoto 

atmosférico, geralmente denominadas de Anabaena azollae, juntamente com vários outros 

géneros de bactérias. Esta cavidade da folha comporta-se como a unidade fisiológica e de 

interface dinâmica desta associação simbiótica, e onde os principais fluxos energéticos e 

metabólicos ocorrem. Neste sentido, pode ser considerada um microcosmos natural, um 

microssistema especial, auto-organizado, com uma estrutura ecológica bem definida. Esta 

associação simbiótica pode também ser considerada um bem sucedido sistema que co-evoluiu, 

com os simbiontes sempre presentes no ciclo de vida do feto, sugerindo uma evolução 

filogenética paralela dos parceiros da relação, e pode ser considerada como um exemplo típico 

de simbiose hereditária. Nesta associação simbiótica, complexas comunidades ecológicas de 

microrganismos, permanentes, co-operam, juntamente com o pteridófito, na manutenção do 

“todo”. Novas capacidades metabólicas e orgânicas são adquiridas e desenvolvidas pelos 

parceiros, que estabelecem um novo nível de organização que vai além das capacidades 

individuais de cada indivíduo parceiro (Carrapiço 2006b in Carrapiço et al., 2007). 

 

O termo Sinergia deriva da palavra Grega synergos que significa trabalhar em conjunto. Este 

termo está conotado com os efeitos combinados ou os resultados funcionais de interacções 

cooperativas de todos os tipos. Aqui, a palavra cooperação é estritamente um termo funcional 

sem qualquer relação com o “altruísmo” (Corning, 1995).  

 

O termo sinergia refere-se aos efeitos que partes (ou indivíduos) não conseguem alcançar 

sozinhos, sendo efeitos interdependentes que resultam em “todos” diferentes. A sinergia é 

como um “chapéu” para as interacções cooperativas, e pode lidar com efeitos combinatórios 

mutualísticos e parasíticos, que emergem da agregação de múltiplas contribuições 

incrementais de partes individuais ou organismos (Corning 1995 in Carrapiço et al., 2007), e 

pode de facto ser observada na natureza. Uma das características principais do mundo vivo é 

que entidades em combinações variadas são geradoras prodigiosas de novidade. Sinergias de 

diferentes tipos tiveram um papel significativo na evolução, sendo uma maravilhosa fonte de 

novidade evolutiva. As vantagens funcionais (selectivas) associadas com os fenómenos 

sinergísticos, enquanto compreendendo um princípio funcional comum, são também uma 

importante causa dos sistemas complexos funcionalmente organizados num evolução temporal 

“progressiva” (Corning 1995 in Carrapiço et al., 2007).  

 

A sinergia não é um fenómeno periférico, podendo ser encontrada na matéria disciplinar de 

muitas áreas científicas. A tabela periódica dos elementos é um monumento às muitas formas 

de sinergia que são responsáveis pelos elementos estáveis de ocorrência natural, como pelas 

variadas combinações de blocos construtores atómicos que produzem substâncias com 
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propriedades emergentes muito diferentes. No caso da bioquímica e da biologia molecular, a 

matéria viva (pelo menos na forma em que a conhecemos) é composta principalmente de uns 

poucos constituintes chaves C, H, O, N, (P e S), e energia, e estas partes constituintes em 

variadas configurações produziram um espantoso conjunto de produtos emergentes. Muitos 

organismos individuais, das bactérias aos humanos, também se envolvem em simbioses 

internas ou externas – relações sinergísticas com organismos “dissimilares”. A sinergia e a 

simbiose são dois processos relevantes para o processo de complexificação na evolução. Por 

outro lado, a sinergia está no âmago da auto-organização (Corning, 1995).  

 

Neste contexto, a simbiose é um factor de mudança evolutiva, dando origem, de modo 

bastante súbito, à novidade evolutiva, o que, no nosso ponto de vista, desafia vários dos 

postulados Darwinianos e Neodarwinianos, nomeadamente o gradualismo (Carrapiço 2006a in 

Carrapiço et al., 2007). As sinergias associadas com a simbiose tiveram um papel central na 

complexificação, o que já foi sugerido por outros autores (Carrapiço 2006a, Dyson 1985, Popa 

2004, King 1977, Lee et al. 1997, Fernando 205, Mathews 1994 e 2003, Villarreal 2005, in 

Carrapiço et al., 2007).  

 

Também, e tal como defendido por Watson (2007 in Carrapiço et al., 2007), certos mecanismos 

de variação genética (simbiogénese e outros), ao permitirem a combinação de material 

genético pré-adaptado, possibilitam um processo evolutivo que apresenta um algoritmo distinto 

da moldura gradualista Darwiniana. As diferenças entre “evolução composicional” e “evolução 

gradual” derivam de princípios algorítmicos subjacentes diferentes. O autor sugere que se 

expanda a moldura da evolução por selecção natural, de modo a incluir-se uma maior 

variedade de possibilidade algorítmicas, bem como que a evolução composicional deveria, 

também, ser incluída na evolução por selecção natural, quebrando, deste modo, a equivalência 

entre evolução e gradualismo. Usando modelos evolutivos informáticos, o autor mostra que a 

evolução composicional prevê a evolução de certos tipos de sistemas complexos, 

especificamente de sistemas com interdependências modulares, e que seriam considerados 

incapazes de evolução pela moldura gradualista (Carrapiço et al., 2007).  

 

A maioria dos fenómenos auto-catalíticos e de auto-organização estão também abertos à 

selecção natural, sendo a sinergia funcional a ponte que liga a auto-organização e a selecção 

natural (Corning 1995 in Carrapiço et al., 2007). É importante salientar que, após os processos 

simbiogénicos terem ocorrido, a entidade recentemente evoluída pode novamente ficar sujeita 

a selecção (Gontier 2007 in Carrapiço et al., 2007).  

 

O termo simbiogénese foi estabelecido, como já vimos, em 1909, pelo biólogo russo 

Merezhkowsky. O estudo do papel da simbiose no desenvolvimento, hereditariedade e 

evolução, estabeleceu uma nova visão de organismo e de evolução, marcadamente diferente 

da visão Neodarwinista, e foi contextualizada pela simbiómica. A simbiómica, como já referido, 
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é uma ciência evolutiva nova, transdisciplinar, que engloba contribuições da biologia, 

bioquímica, fisiologia, genética, ecologia, e evolução de sistemas biológicos e suas interfaces. 

A simbiómica situa a simbiogénese no contexto evolutivo de uma perspectiva pós-neo-

darwinista (Sapp, 2003 in Carrapiço et al., 2007). Esta teoria envolve o papel central das 

interacções, através das quais uma nova individualidade (nova entidade) emerge pela 

incorporação (Margulis 1999 in Carrapiço et al., 2007). Envolve fusões horizontais, que podem 

ser rápidas e, geralmente, descontínuas, criando mudanças permanentes e irreversíveis, o 

substrato para a novidade evolutiva. Algo de novo emerge através das fusões, sendo um 

metabolismo ou estrutura(s) novo ou único, e que não era previamente observado antes da 

simbiose. Assim, uma nova entidade revela um comportamento, que não era previamente 

observado nos componentes separados. A nova entidade pode evoluir verticalmente, mas é 

sempre precedida de uma fusão horizontal entre duas, ou mais, entidades (Gontier 2007 in 

Carrapiço et al., 2007). No seguimento destes ideias, vários autores, embora não ignorando os 

mecanismos de evolução darwinistas, fizeram algumas abordagens inovadoras, incluindo 

princípios evolutivos simbiogénicos, nomeadamente Barricelli (1957 in Fogel 2006 in Carrapiço 

et al., 2007).  

 

O conceito simbiogénico permite uma abordagem inovadora às origens e evolução da vida, 

capaz de ser uma regra fundamental no estabelecimento e desenvolvimento da vida na Terra, 

e algures no Universo. Isto implica um novo paradigma para a compreensão da evolução 

biológica. Nas relações simbióticas, o aspecto central é a criação de novidade evolutiva 

(metabólica, anatómica e organismal) (Carrapiço 2006a in Carrapiço et al., 2007). A teoria da 

simbiogénese afirma que a causa mais provável para o surgimento de estruturas complexas 

inesperadas (vivas ou mortas) assenta na associação de partes menos complexas (Dyson 

1997 in Carrapiço et al., 2007). As mudanças evolutivas podem ser explicadas por uma 

cooperação integrada entre organismos, onde a simbiose actua, não como a excepção, mas 

como uma regra na natureza (Carrapiço 2006a in Carrapiço et al., 2007). De acordo com 

Dubos & Kessler (1963 in Carrapiço et al., 2007), a simbiose deve de ser considerada como 

uma manifestação criativa de um fenómeno biológico geral, onde “…os efeitos nutricionais da 

simbiose não são a sua mais interessante manifestação. Mais notável é o facto de muitos 

sistemas simbióticos produzirem substâncias e estruturas que nenhum dos dois componentes 

produz quando cresce sozinho”. Nestas associações simbióticas, a associação depende não só 

das propriedades intrínsecas dos simbiontes, mas também das condições ambientais internas 

e externas do sistema (Carrapiço et al., 2007).  

 

A simbiogénese será o mecanismo evolutivo e a simbiose o veículo pelo qual este mecanismo 

se desenvolve (Carrapiço & Rodrigues 2005 in Carrapiço et al., 2007). Esta ideia baseia-se no 

conceito apresentado por Anton de Bary (de Bary 1878 in Carrapiço et al., 2007), onde a 

simbiose é definida como “a vida comum de organismos diferentes”. As sinergias associadas 

com a simbiose desempenham um papel líder na evolução da complexidade (Corning 1995 in 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 232 

Carrapiço et al., 2007). Estão envolvidas na emergência dos primeiros organismos vivos, nas 

fusões dos procariotas primitivos, e na “progressiva” co-evolução temporal de ecossistemas 

aquáticos e terrestres. A simbiose é um fenómeno robusto, oferecendo muitas oportunidades 

para a ocupação de nichos ecológicos, de outro modo inviáveis, e propósitos de sobrevivência 

altamente relevantes (defesa, protecção, nutrição, mobilidade, reprodução, comunicação). 

Acreditamos que a simbiose ultrapassa o obstáculo levantado por Theodosius Dobzhansky, 

que afirmou, em 1962, que nenhuma teoria da evolução que não resolvesse o mistério da 

adaptação ao ambiente poderia ser aceitável (Corning 1995 in Carrapiço et al., 2007).  

 

Na passagem para o século XXI, vários investigadores avançaram com propostas de 

universalização da simbiogénese como um mecanismo evolutivo. Tanto quanto sabemos, a 

primeira proposta foi feita pelo astrofísico Freeman Dyson (1985 in Carrapiço et al., 2007). Mais 

recentemente, Gontier (2007 in Carrapiço et al., 2007) desenvolveu o conceito de 

simbiogénese universal como uma alternativa genuína ao seleccionismo universal, 

argumentando que as explicações seleccionistas sublinham os modelos da ramificação, 

especiação e transmissão vertical, considerando a evolução vertical a regra, e a evolução 

horizontal a excepção. A autora considera, tal como já vimos, que a “Simbiogénese Universal é 

o processo pelo qual novas entidades são introduzidas devido às interacções entre entidades 

com uma existência independente (entidades diferentes). Estas interacções compreendem 

fusões horizontais, e as novas entidades que emergem, devido a estas, denominam-se 

simbiontes. O processo é irreversível e descontínuo”. (Gontier 2007 in Carrapiço et al., 2007). A 

simbiogénese universal dá-nos uma ferramenta analítica geral para as imensas interacções 

entre entidades diferentes, nomeadamente entidades bióticas e pré-bióticas. De acordo com 

estas ideias, uma abordagem simbiogénica à evolução pré-biótica e à origem da vida deveria 

de ser seriamente considerada e desenvolvida como uma nova mudança de paradigma em 

evolução (Carrapiço et al., 2007).  

 

 

 

5.3. A simbiogénese na Evolução Química e Biológica 

 

Tradicionalmente, os estudos de evolução química e biológica têm sido baseados em princípios 

Neodarwinianos, e que nos têm levado a uma situação de ‘beco sem saída’ na compreensão 

global da emergência da vida. Outras abordagens são necessárias, tal como a abordagem 

simbiogénica, de modo a aumentar-se o conhecimento sobre o processo evolutivo. Um cenário 

simbiogénico pode ter sido responsável pelo desenvolvimento de processos pré-bióticos em 

direcção às células primitivas. Sugerimos uma explicação naturalística para a origem da vida, 

através da evolução de sistemas complexos e adaptativos, com mecanismos simbiogénicos a 

guiar a evolução química através dos constrangimentos físicos e químicos naturais, para além 

dos já postulados mecanismos darwinianos. Estas ideias estão no seguimento da hipótese de 
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origem da vida proposta por Dyson (1985 in Carrapiço et al., 2007), baseada em conceitos 

simbiogénicos, e invocando as ideias de Lynn Margulis (Margulis 1999 in Carrapiço et al., 

2007). Na sua teoria, e tal como já vimos, Dyson (1985 in Carrapiço et al., 2007) sintetiza as 

visões metabólica e genética da origem da vida, apoiando-se na simbiose, e propõe uma 

evolução pré-biótica alcançada através da formação independente de sistemas metabólicos e 

de moléculas auto-replicadoras, que terão evoluído conjuntamente. Num dado momento, 

específico no tempo, os sistemas metabólicos foram encerrados em primitivas vesículas 

anfifílicas. Posteriormente, algumas das moléculas foram primeiro sintetizadas como parasitas, 

mas com o tempo tornaram-se simbiontes, e sofreram uma evolução conjunta. Após isso, as 

primitivas moléculas auto-replicadoras juntaram-se-lhes, primeiro como parasitas e depois 

como simbiontes (Carrapiço et al., 2007).  

 

Deste modo, e segundo Dyson (1985), a simbiogénese aplicada aos estádios iniciais da vida, 

poderia ser uma possível regra principal no aparecimento e desenvolvimento das condições de 

vida na Terra, e para além da Terra.  

 

Segundo este autor, quando olhamos a evolução da vida de uma perspectiva ecológica e não 

anatómica, a importância da simbiose torna-se, relativamente à evolução das espécies, ainda 

maior.” 

 

De acordo com Shenhav et al. (2003 in Carrapiço et al., 2007), existe a possibilidade de um 

sistema metabólico armazenar e propagar informação (informação composicional), e que 

consideram fundamental para se ultrapassar o dogma que afirma que qualquer mecanismo de 

transferência de informação inferior à complementaridade de bases por molde é implausível. 

Os autores questionam também porque se insiste numa separação dicotómica entre 

metabolismo e replicação por molde nos estádios mais primordiais da emergência da via. Por 

que não considerar uma entidade mesobiótica (uma entidade com conjuntos moleculares 

primordiais, e sem longos biopolímeros catalíticos ou sem longos biopolímeros informacionais – 

informação sequencial - mas imbuída de complexidade, tanto molecular como de conjunto), e 

incorporando características primitivas do metabolismo e da replicação? Acreditamos que tais 

entidades mesobióticas poderiam ser o resultado de uma primitiva simbiose entre um 

metabolismo primitivo e moléculas replicadoras primitivas, tal como inicialmente fora proposto 

por Dyson (1985 in Carrapiço et al., 2007).  

 

Quando consideramos uma origem dupla, envolvendo o metabolismo e a replicação, 

concretizada em múltiplas origens na Terra, podemos visualizar o metabolismo como portador 

da informação composicional, e a replicação a informação sequencial. Por simbioses entre 

estes dois, a hibridação dos seus conteúdos informacionais poderia ocorrer. Deste modo, 

acreditamos numa origem dupla de sistemas metabólicos, baseados em péptidos e auto-

catalisados, que se terão desenvolvido através de simbioses sucessivas entre componentes 
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abióticos e moléculas auto-replicadoras e auto-catalisadas. Neste sentido, a vida não emergiu 

uma vez, mas em dois passos, como metabolismo e como informação genética, e que ter-se-

ão combinado de um modo simbiótico. De acordo com Eigen et al., (1979, 1981 in Corning 

1995 in Carrapiço et al., 2007), processos cooperativos terão governado os estádios iniciais da 

evolução. Os monómeros orgânicos básicos requeriam a integração e diferentes componentes 

materiais. Também, os polímeros complexos basearam-se em fusões de monómeros. O autor 

também considera que a auto-catálise e a auto-organização terão precedido as mutações, e 

que constituem a mais fundamental fonte de novidade nos estádios formativos da evolução. 

Kauffman (Carrapiço et al., 2007) considera a auto-organização como um pré-requisito para a 

evolução que cria os tipos de estruturas que podem beneficiar da selecção natural. Este 

processo usa proeminentemente princípios de auto-organização e coerência, e deste modo, a 

auto-organização e a selecção são duas fontes de ordem na natureza, sendo parceiros 

naturais (Carrapiço et al., 2007).  

 

As nossas ideias para um cenário simbiogénico da origem da vida recebem o apoio de outros 

autores (Popa 2004, Woese 2004 in Carrapiço et al., 2007). Popa (2004 in Carrapiço et al., 

2007) argumenta que duas simbioses principais estiveram envolvidas na emergência da vida. 

O primeiro caso de uma simbiose molecular na evolução da vida ocorreu pela associação de 

uma fronteira (uma membrana primitiva) com uma actividade reflexiva, baseada numa 

associação ou assistência mútua entre duas características (entidades) distintas. O 

metabolismo emergiu do acoplamento entre um processo de automontagem com uma 

actividade reflexiva que o estabilizava. Também, a actividade reflexiva terá sido estabelecida 

por diferentes sinergismos e mutualismos (cooperação) através de ciclos auto-catalíticos e 

hiperciclos, e que variados autores propõem como levando à simbiose. Eigen et al. (1979, 1981 

in Corning 1995 in Carrapiço et al., 2007), propuseram os hiperciclos como um modo de se 

explicar como substâncias orgânicas com uma complexidade crescente poderiam ultrapassar a 

“catástrofe da complexidade”, constituindo um exemplo de sinergia na evolução (Carrapiço et 

al., 2007).  

 

Recorde-se que os autores que se incluem na categoria das teorias do ‘Mundo dos Lípidos’, e 

já referidos no capítulo II, enfatizam a importância das membranas na origem da vida. 

 

De acordo com King (1977 in Carrapiço et al., 2007), sistemas químicos auto-catalíticos podem 

surgir espontaneamente, especialmente num meio aquoso e irradiado. Partículas químicas, 

auto-reprodutoras, de qualquer complexidade, e num ambiente apropriado, têm propriedades 

auto-reguladoras, permitindo uma sobrevivência de ‘longo termo’. A perda ambiental de 

materiais, levando a uma contínua degradação do sistema, pode ser ultrapassada através de 

uniões físicas, envolvendo diferentes tipos de partículas auto-reprodutoras. Tais uniões 

(simbioses) criam uma complexidade crescente e irreversível, dando origem à evolução do 

sistema químico. O autor sugere que a evolução terá ocorrido através de sucessivas simbioses 
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espontâneas. Deste modo, simbioses sucessivas transformaram simples partículas auto-

catalíticas em células primordiais (Carrapiço et al., 2007).  

 

Lee et al. (1997) consideram a simbiose uma associação entre organismos diferentes, que leva 

a um favorecimento recíproco da sua capacidade para a sobrevivência. Lee et al. (1997 in 

Carrapiço et al., 2007) argumentam que relações simbióticas mutualísticas podem operar ao 

nível molecular, através de hiperciclos, uma colecção de duas ou mais espécies auto-

replicantes, interconectadas através de uma cíclica rede catalítica. A sobreposição de catálise 

cruzada na replicação auto-catalítica irá integrar hiperciclos membros num só sistema, que se 

irá reproduzir através de uma auto-catálise não linear de segunda ordem (ou de ordem mais 

elevada). A totalidade da população de hiperciclos, como um todo, pode competir de um modo 

mais eficiente pelos recursos, do que um membro que esteja sozinho. Para além disso, os 

efeitos positivos da mutação, de qualquer membro, espalham-se à totalidade da população. Os 

hiperciclos foram sugeridos como um importante passo na transição de uma ‘química não – 

viva’ para o mundo da ‘química viva’; e deste modo, espera-se que um enorme número de 

hiperciclos esteja embebido nas complexas redes das formas vivas (Carrapiço et al., 2007).  

 

 
Figura 5.1 - Diagrama esquemático de um hiperciclo, supostamente, minimal, baseado em dois péptidos auto-
replicantes. Os ciclos I e III mostram os ciclos auto-produtores dos replicadores R1 e R2, que pré-organizam os seus 
fragmentos constituintes, promovendo a ligação péptido. O Ciclo II, onde R1 promove a formação de R2, e o ciclo IV, 
onde R2 promove a formação de R1, e compreende os componentes catalíticos do hiperciclo e permite que os 
replicadores regulem positivamente a produção uns dos outros (Lee et al., 1997, Nature, Vol 390, 11 de Dezembro 
1997, página 592). Posteriormente Lee et al., (1998) (Nature 1998 Jul 2;394 (6688):101. Emergence of symbiosis in 
peptide self-replication through a hypercyclic network), consideram que o sistema referido não deverá ser considerado 
um exemplo de um hiperciclo minimal, na ausência de evidências experimentais, directas, para um acoplar auto-
catalítico entre replicadores. 
 

 

Ghadiri et al., (1998), consideram os sistemas vivos como entidades autónomas, com auto-

reprodução, operando com base na informação. A informação é gerada ao nível molecular pela 

química covalente, transferida e processada através da química não covalente, expandida na 

complexidade ao nível do sistema, e em último grau modificada pela reprodução e selecção 
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natural. Num sistema vivo, a mistura complexa de informação não linear com processos de 

transferência gera um sistema químico coerente e auto-organizado – um colectivo de espécies 

moleculares interactuantes e interdependentes, um “ecossistema molecular” – que enquanto 

um todo pode ter propriedades emergentes muito maiores do que a simples soma dos seus 

constituintes químicos. Assim, para a compreensão das propriedades dos sistemas vivos, 

procuram definir as formas básicas de redes químicas auto-catalíticas e auto-organizadas.  

 

 

 

 

 

Os métodos básicos requeridos para o estudo de redes auto-organizadas foram resolvidos 

através de um novo design de catalisadores que formam ligações amida para reacções de 

sequência – específica de condensação de fragmentos de péptidos. Estes catalisadores 

permitiram a concepção e o estudo de redes simples recíprocas, auto-organizadas, 

autocráticas e mutualísticas, que começaram a exibir algumas das propriedades muitas vezes 

associadas aos sistemas vivos, como a selecção, a simbiose, e a correcção de erros (Ghadiri 

et al., 1998).  

 

A segunda simbiose primordial, postulada por Popa (2004 in Carrapiço et al., 2007) terá 

ocorrido entre moléculas de RNA e moléculas peptídicas abióticas (duas entidades diferentes, 

um parceiro tipo RNA e um parceiro tipo péptido sofreram uma fusão), despoletando a 

encriptação, o ponto de partida para a vida biológica. Só após a encriptação é que outras 

Figura 5.2 - Formas primárias de redes auto-organizadas (Adaptado 
de Ghadiri et al., 1998, The Skaggs Institute For Chemical Biology, 
Scientific Report 1997-1998). 
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propriedades surgiram: auto-reprodução, controlo total sobre a informação interna, a criação de 

um genoma e a evolução Darwiniana. De acordo com Fernando (2005 in Carrapiço et al., 

2007), se num ciclo auto-reprodutor e auto-catalítico, com uma organização fundamental, duas 

entidades replicantes auto-catalíticas, e previamente independentes, estabelecem uma união 

física, ainda capaz de auto-catálise, e com uma baixa taxa de degradação, a simbiose pode 

ainda ser viável num ambiente de escassos recursos, mesmo que a taxa de crescimento do 

simbionte seja inferior à de qualquer das suas partes constituintes. O não estabelecimento da 

simbiose pode resultar em défices, e será um problema central para as origens do metabolismo 

e da replicação por molde. Também, Bouchard (2007 in Carrapiço et al., 2007) considera que 

as simbioses são prevalecentes na natureza, e que um exame cuidado das estratégias 

evolutivas encontradas em muitas associações simbióticas obrigatórias valida uma visão do 

fitness que não é apercebida em termos reprodutivos, mas em termos ecológicos. Segundo o 

autor, sistemas simbióticos complexos podem ter um valor de fitness emergente descrito em 

termos da persistência diferencial da comunidade. Na nossa opinião, esta visão da persistência 

da comunidade demonstra a importância das relações simbiogénicas no suportar de condições 

ambientais extremas e na ocupação de novos nichos ecológicos (Carrapiço et al., 2007).  

 

Igualmente, Perry & Kolb (2004) apresentam o conceito de Zona de Transição, que 

consideramos ir ao encontro das nossas ideias. O conceito de Zona de Transição consiste num 

complexo sistema orgânico pré-vida, que posteriormente evoluiu ou não para vida (Perry & 

Kolb, 2004). A zona de transição é útil para a procura de vida em Marte ou algures, pois o 

desenvolvimento pode ter ocorrido na zona de transição, mas sem originar uma vida em total 

funcionamento. O conceito de zona de transição permite-nos a utilização de variados modelos 

que foram propostos para explicar o desenvolvimento da pré-vida, no geral. Os exemplos 

incluem entre outros: 1. Coacervados, micelas e vesículas, 2. Protocélulas, 3. Mundo de RNA, 

4. Ciclos autocatalíticos, 5. Hiperciclos, 6. Mundo de ferro e enxofre. Cada um destes seis 

modelos propostos pode ter tido um importante papel no surgimento e coevolução dos três 

ciclos principais: o da energia, o da auto-replicação, e o do desenvolvimento de enzimas. O 

termo fusão é útil para se analisar a evolução química ocorrendo na Zona de Transição. Na 

zona de transição terá ocorrido uma fusão (simbiose) entre ciclos que produziam energia, 

replicadores genéticos e enzimas primitivas (Perry & Kolb, 2004).  

 

Para Woese (2004 in Carrapiço et al., 2007) existiram duas transições evolutivas principais: a 

emergência do Mundo de RNA e a emergência do mundo das actuais células. Estas duas 

transições estão associadas a níveis superiores de organização, com novas entidades exibindo 

novas propriedades qualitativas, e, em ambos, uma complexa e sofisticada rede de interacções 

(comunicação) à distância, caracterizando o meio destas novas entidades. Deste modo, a 

tradução (interacção ácidos nucleícos/péptidos) resulta de campos de interacção que alcançam 

uma certa complexidade e especificidade. Também, Barricelli (Dyson 1997 in Carrapiço et al., 

2007) o análogo software no mundo vivo é uma molécula de DNA auto-replicante. A maioria do 
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software é parasítico (simbiótico) e dependente do metabolismo, em vez de replicar livremente, 

o que sugere uma forte analogia com a vida (Carrapiço et al., 2007).  

 

O Mundo de RNA foi sujeito a fortes críticas, como já vimos. Uma das críticas é a dificuldade da 

formação endógena de nucleótidos (embora alguns pensem que podem ter tido uma origem 

extraterrestre). Mathews (1994 in Carrapiço et al., 2007) tentou resolver este aspecto através 

do estabelecimento de um processo simbiótico. Como o autor afirma “os polímeros de cianeto 

de hidrogénio (HCN) podem ser os componentes da matéria negra, observada em muitos 

corpos no Sistema Solar exterior, incluindo asteróides, cometas, luas, anéis e planetas. 

Estudos actuais sobre estes compostos ubíquos apontam para a presença de 

poliaminomalononitrilo (I), uma estrutura de poliamidina construída apenas a partir de HCN. 

Reacções cumulativas de HCN (ou outras espécies reactivas) com os grupos nitrilo activados 

de I, geram outras poliamidinas (II, com cadeias laterais R’), que são convertidas, passo a 

passo, pela água a polipéptidos (III, com reacções laterais R).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No global, esta série de reacções constitui uma via para a síntese directa de polipéptidos a 

partir de HCN e água, sem a intervenção de α-aminoácidos. As implicações para a química 

pré-biótica são profundas. A Terra primitiva pode ter estado coberta de polímeros de HCN, bem 

como por outros compostos orgânicos, quer através do bombardeamento por meteoros e 

cometas, quer por reacções fotoquímicas, numa atmosfera redutora. De acordo com este 

modelo, o material membranoso – ácidos carboxílicos, carboidratos e polipéptidos – 

acumularam-se em lagos e oceanos, enquanto que na terra, as poliamidinas podem ter sido os 

agentes desidratantes originais dirigindo a síntese de nucleósidos e nucleótidos, a partir de 

açúcares, fosfatos e bases azotadas disponíveis. Mais importante ainda teria sido a síntese 

paralela de polipéptidos e de polinucleótidos resultando da acção desidratante de poliamidinas 

em nucleótidos. Então, material metabólico – hardware – terá surgido separadamente dos 

componentes genéticos – software – tal como proposto por Freeman Dyson (1985). As 

subsequentes interfaces, talvez com a ajuda das argilas, terão então produzido as primeiras 

protocélulas replicantes. No nosso planeta dinâmico, esta simbiose polipéptidos-

 

Figura 5.3 - Reacções cumulativas de HCN (ou outra espécie reactiva) com os grupos nitrilo activados de I, geram 
outras poliamidinas (II), que são convertidas passo-a-passo pela água a polipéptidos (III). No global, esta série de 
reacções constitui uma regra para a síntese directa de polipéptidos a partir de HCN e água, se a formação 
interveniente de α-aminoácidos (www.ictp.trieste.it; Miramare, Trieste, 1994, The Alexander Ivanovich Oparin 100 th 
Anniversary Conference”). 
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polinucleótidos, mediada pelas poliamidinas, pode ter estabelecido o padrão para a evolução 

dos sistemas ácidos nucleícos-proteínas, controlados por enzimas, o modo de vida mais 

característico nos nossos dias. Em 2003, o mesmo autor (Carrapiço et al., 2007) infere que da 

hidrólise dos polímeros de HCN surgem algumas evidências para estruturas peptídicas. 

Também, a hidrólise/pirólise origina compostos azotados heterocíclicos, incluindo as purinas e 

pirimidinas encontradas nos ácidos nucleícos de hoje. De acordo com o autor, alguns 

resultados experimentais recentes são consistentes com este modelo, segundo o qual a 

química de polímeros de HCN desempenhou um papel essencial na origem da vida (Carrapiço 

et al., 2007).  

 

Concordamos com a ideia de que péptidos existentes na Terra primitiva terão estado 

envolvidos numa simbiose com ácidos nucleícos, levando à emergência do aparelho de 

tradução. Deste modo, entidades encapsuladas, análogos de modernas células, emergiram 

baseadas numa organização de ácidos nucleícos. A simbiose péptidos/ácidos nucleícos 

permitiu a emergência de um primitivo aparelho de tradução, e, de acordo com Woese (004 in 

Carrapiço et al., 2007) e Doolittle (2000 in Carrapiço et al., 2007), terá emergido como uma 

imprecisa e primitiva replicação de genomas, com um pequeno número de genes, e com 

simples e primitivos designs celulares, de natureza modular. Estes seriam permissivos, 

fracamente definidos, e sujeitos a uma transferência horizontal de genes (THG) sem restrições, 

e que não teria causado o colapso da organização celular. Os componentes com certa 

forma/função poderiam ser substituídos por equivalentes grosseiros, os representantes 

primitivos de algumas das actuais enzimas específicas, e que teriam apenas uma classe 

específica de reacção. Este é um período de genealogias organismais efémeras. Para Woese 

(2004 in Carrapiço et al., 2007) o mundo das primitivas células seria como um vasto oceanos 

de genes cosmopolitas, entrando e saindo de entidades celulares em evolução, e outras. 

Pensamos que estas outras entidades poderiam ser partículas tipo vírus, tal como já proposto 

por Ryan (2006 in Carrapiço et al., 2007) e Villarreal (2005 in Carrapiço et al., 2007). Seria 

essencialmente uma evolução comunal, com um padrão de evolução reticulado e 

colectivamente cooperativo, e ao qual nós adicionamos a hibridação, a simbiose e os 

sinergismos. De facto, isto terá fornecido a base para um mundo de comunicação em múltiplos 

níveis (Carrapiço et al., 2007).  

 

A Interacção e a Comunicação entre as entidades de um sistema são as forças motrizes para a 

emergência de estruturas superiores, mais complexas que as suas partes (Sommerer & 

Mignonneau, 2000). A teoria de sistemas complexos é um campo de pesquisa que permite que 

subsistemas mais simples aumentem de complexidade usando transições de fase. As 

transições de fase ocorrem quando é dada uma rede de partículas e estas partículas podem 

ligar-se umas às outras ou desligarem-se para catalisarem ou inibirem a sua produção 

(Sommerer & Mignonneau, 2000).  
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Este modo de olhar para a emergência da vida surge no seguimento da proposta de Woese 

(2004 in Carrapiço et al., 2007), relativamente à evolução inicial da vida, e suporta a noção de 

múltiplas origens da vida, em estreita correlação com os contextos geoquímicos, 

constrangimentos naturais e condições ambientais. O tipo de progenota proposto não 

consistiria de um só tipo de organismo, mas, sim, de uma comunidade aberta de diversas 

entidades celulares primitivas, com intensas associações simbióticas, antagonismos, e 

competição, e com um padrão de evolução rápido e reticulado. Outra evidência para a 

generalização destas iniciais e universais interacções sinergísticas e cooperativas é que foi 

através de mecanismos simbiogénicos que os tapetes microbianos e os estromatólitos se 

puderam formar. Estes são os últimos dos primeiros exemplos de uma estratégia ecológica 

comunal baseada em mecanismos sinergísticos e cooperativos para a sobrevivência nas 

condições ambientais extremas da Terra primitiva (Carrapiço et al., 2007).  

 

 

 

5.4. A Importância da Simbiogénese em Astrobiologia 

 

A abordagem simbiogénica no contexto astrobiológico baseia-se em vários postulados. Uma 

questão actualmente debatida é a definição de vida. De acordo com o Astrobiology Primer 

(2006 in Carrapiço et al., 2007), uma definição de vida baseada apenas nas actuais formas de 

vida falha ao não considerar as formas de vida primordiais que precederam a actual vida 

celular. Também, a definição de vida da NASA (Carrapiço et al., 2007) apenas considera a 

evolução através de processos competitivos, e excluindo os simbiogénicos, o que não reflecte 

a realidade do mundo natural. A maioria dos cientistas concorda que nenhum parâmetro pode, 

por si só, definir a vida, dado que esta terá emergido da actuação concertada de múltiplos 

mecanismos. De acordo com Kolb (2007 in Carrapiço et al., 2007) para se definir a vida como 

um fenómeno temos de compreender a sua origem e evolução a partir da matéria abiótica, 

através do Mundo de RNA e LUCA. Concordamos, mas também acreditamos que, e em ordem 

a compreender-se a vida como um fenómeno, temos de considerar algumas das suas 

características e propriedades (Carrapiço et al., 2007).  

 

De acordo com Popa (2004 in Carrapiço et al., 2007), e outros (Carrapiço2006a, Carrapiço & 

Rodrigues 2005 in Carrapiço et al., 2007), Consideramos que a vida constitui um sistema 

complexo, distante do equilíbrio, delimitado por uma fronteira exterior, com vasta informação, 

com capacidades de auto-montagem, auto-catálise, auto-organização, auto-reprodução e 

evolução. Tem um metabolismo auto-sustentado e homeostasia. Luta contra o equilíbrio 

dinâmico, e usa fontes externas de energia e nutrientes. O seu funcionamento baseia-se em 

antagonismos, mas também em princípios sinergísticos e cooperativos, pois os seres vivos 

estabelecem associações e comunicam uns com os outros. Estes são sistemas capazes de 
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relações competitivas, mas também de cooperação e variados sinergismos, frequentemente 

quando confrontados com condições ambientais extremas (Carrapiço et al., 2007).  

 

Concordamos com Trainer et al., (2006 in Carrapiço et al., 2007), que a vida é um fenómeno 

emergente e global na Terra, e que a sua emergência terá ocorrido por um processo passo a 

passo, com saltos evolutivos rápidos dentro de uma pequena ‘janela temporal’ geológica, e 

sujeita a constrangimentos físicos e químicos, intimamente correlacionados com diferentes 

contextos geoquímicos e condições ambientais extremas, e suportada pela auto-montagem, 

auto-catálise, água líquida e compostos orgânicos básicos. Esta proposta está de acordo com 

as ideias de Eldredge e Gould (1972 in Carrapiço et al., 2007).  

 

Perante a questão de se “é a vida um imperativo cósmico?” acreditamos que sim (Carrapiço et 

al., 2007). A abordagem simbiogénica à emergência da vida contribui para o desenvolvimento 

do conhecimento em astrobiologia, ao ser capaz de fornecer outras perspectivas ao estudo da 

origem e desenvolvimento da vida na Terra, e noutros locais para além da Terra. O sistema 

Azolla-Anabaena pode ser visto como um microcosmos (pequenos ecossistemas, parcialmente 

isolados, …) no interior de um organismo, e pode também ser considerado um bom exemplo 

de um modelo vivo para estudos biológicos e ambientais. A natureza e complexidade deste 

sistema pode ser também visto como uma referência para a concepção de novos sistemas 

simbióticos, e que incluam o Homem, concebidos como um prelúdio para a vida no Espaço. O 

pteridófito permite uma elevada performance a algumas reacções metabólicas, específicas dos 

simbiontes, nomeadamente a fixação de azoto atmosférico, e a produção de amónia e 

hidrogénio pelo cianobionte imobilizado. Para além disso, o uso de Azolla como biofiltrador de 

desperdícios em sistemas de suporte de vida biologicamente baseados (BLSS), e incorporados 

em aparelhos espaciais bioregenerativos, estão actualmente a ser desenvolvidos por vários 

laboratórios. A primeira indicação clara de que o sistema Azolla-Anabaena pode ser usado com 

sucesso numa BLSS foi obtida em 1980, numa missão espacial de sete dias, Salvut 6 – Soyuz 

37 (uma missão conjunta de cosmonautas soviéticos e vietnamitas). Azolla pinnata foi exposto 

à ausência de gravidade do espaço, e os resultados foram bastante positivos. As condições de 

microgravidade não afectaram as principais características biológicas nem do feto nem da 

cianobactéria, nem as subsequentes gerações de Azolla que foram já obtidas na Terra. Todos 

estes dados sugerem que esta associação simbiótica deveria ser utilizada numa BLSS para 

uma exploração espacial envolvendo o Homem (Carrapiço 2006b in Carrapiço et al., 2007). 

Igualmente, os “líquenes parecem bem pré-adaptados para lidarem com as condições 

extremas do Espaço, incluindo vácuo, mudanças de temperatura abrupta, e luz UV e radiação 

cósmica intensas. Dados os seus níveis elevados de resistência, organismos simbióticos dos 

líquenes podem ser organismos modelo para uma transferência interplanetária” (Ascaso et al., 

2006 in Carrapiço et al., 2007).  
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As experiências levadas a cabo pelos autores na Biopan-5 Facility, após exposição ao Espaço, 

sugerem, até agora, que fungos e células algais, liquenizadas, sobrevivem às condições do 

Espaço (Ascaso et al., 2006 in Carrapiço et al., 2007).  

 

A importância da simbiose para a sobrevivência é ainda actualmente visível. Um exemplo é o 

das comunidades das fontes hidrotermais submarinas, descobertas em 1977. Esta biocenose 

diversa, e suportada por microrganismos quimiolitotróficos simbióticos, vive em total escuridão. 

Nestas condições ambientais extremas, as relações simbióticas estabelecidas entre 

organismos pertencentes a diferentes domínios da vida, permitem que estes organismos 

floresçam neste ambiente tão hostil. Estes exemplos reafirmam a importância da simbiose 

quando as formas vivas são confrontadas com mudanças ambientais rápidas e radicais. Leva-

nos também a considerar que os princípios simbiogénicos, nomeadamente o estabelecimento 

de simbioses, terão constituído uma regra geral nas condições da Terra primitiva (Carrapiço et 

al., 2007).  

 

O nosso planeta pode ser considerado um sistema ecológico aberto, com subsistemas naturais 

(litosfera, atmosfera e hidrosfera), igualmente abertos e interdependentes, com trocas 

constantes de matéria e energia entre eles, e o Universo, e que evoluíram e cooperaram (e 

cooperam) na manutenção de um equilíbrio dinâmico no planeta. Temos de considerar que 

esta dinâmica planetária estava também presente na Terra primitiva. O quarto subsistema 

natural é a biosfera, que cruza todos os outros subsistemas, sendo suportada pelas suas 

interacções. Olhando, actualmente, a Terra, somos confrontados com uma imensa diversidade 

(biológica e ambiental), com imensas facetas, interacções, fenómenos sinergísticos e 

antagonismos, sob uma variedade de condições ambientais, algumas das quais são 

consideradas extremas. Tal como no mundo actual, também na Terra primitiva terão 

certamente ocorrido diversas transformações químicas e inter-relações entre os subsistemas 

naturais da Terra, com importantes transições de fase nas suas interfaces, e que resultaram 

nas actuais interdependências. Também, os três subsistemas naturais da Terra, 

sinergisticamente com fontes extraterrestres, forneceram um abundante input de compostos 

orgânicos para a evolução pré-biótica. Deste modo, assumimos uma Terra primitiva com uma 

realidade diversa, com diferentes características ambientais, e múltiplos nichos ecológicos, 

juntamente com a presença de diferentes concentrações de compostos orgânicos (Carrapiço et 

al., 2007).  

 

Temos, pois, de assumir a emergência da vida na Terra não como um fenómeno isolado, num 

local específico, mas como um fenómeno naturalístico, que terá ocorrido em vários locais e 

momentos, e que terá sido guiado pelos mecanismos anteriormente mencionados, de modo a 

ultrapassar os constrangimentos naturais, e favorecendo uma crescente e irreversível 

diversidade e complexidade, em equilíbrio com o contexto geoquímico e as condições 

ambientais. De acordo com Lehto (2007 in Carrapiço et al., 2007), podemos conceber as 
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localizações para os diferentes passos de emergência em direcção à vida como sendo 

localmente ou temporalmente separados. Deste modo, vários dos diferentes cenários 

propostos pelas diferentes teorias para a origem da vida podem ser integrados numa 

abordagem convergente ao problema (Carrapiço et al., 2007).  

 

Vários autores sugeriram já algumas localizações possíveis para a emergência dos primeiros 

sistemas vivos, nomeadamente: fissuras vulcânicas, superfícies de minerais, sedimentos 

profundos, lagoas de baixa profundidade, fontes hidrotermais e nascentes termais, zonas 

intertidais, superfície do oceano, superfície de aerossóis, e em cometas e asteróides. A 

existência de vários habitats em mudança, na Terra pré-biótica, com fronteiras geográficas 

semipermeáveis, criou desafios ambientais que resultaram em entidades diversas, e de 

complexidade crescente. Acreditamos que processos comunicacionais, sinergísticos e 

cooperativos foram responsáveis, usando materiais terrestres e extraterrestres, pela criação de 

um grande pool pré-biótico, intimamente relacionado com os contextos geoquímicos e 

condições ambientais, e com intensas interacções no seu interior (Carrapiço et al., 2007).  

 

Segundo, Pachepsky et al. (2002), Thomas Ray, na sequência os trabalhos desenvolvidos por 

Nils Barricelli, considerou as condições que os organismos numéricos requeriam para 

continuarem a evoluir: comunidades de espécies digitais em coevolução precisam de espaços 

grandes e complexos para crescerem. Fronteiras semi-permeáveis entre diversos habitats, em 

mudança, constituem um desafio, reflectido em organismos cada vez mais diversos e 

complexos. Consideramos que, e de igual modo, a existência de variados habitats na primitiva 

Terra pré-biótica, bem como o cruzamento de fronteiras geográficas, terão colocado enormes 

desafios ambientais.  

 

De acordo com Woese (2004 in Carrapiço et al., 2007), a evolução celular terá começa de um 

modo altamente variado, partindo de comunidades ancestrais independentes. Nestes 

contextos, vemos a emergência da vida concretizada por múltiplas origens, em diferentes 

ambientes e alturas, exibindo uma variedade de contextos, que optimizaram os processos 

simbiogénicos na promoção da novidade criativa (Carrapiço et al., 2007).  

 

Segundo Sapp (2003), “Nada na evolução faz sentido, excepto à luz da simbiose”. 

Consideramos que este “trocadilho” do autor resulta da sua vontade de realçar marcadamente 

a simbiose como poderosa fonte de evolução. Contudo, julgamos importante realçar as noções 

defendidas por Roossinck (2005) (e que apoiam as ideias defendidas por Torres, em 2006): 

“Provavelmente estes dois modelos de evolução são válidos, mas se aplicados em diferentes 

circunstâncias”, e por Ryan (2004, 2006): “A simbiogénese não contradiz o Darwinismo, mas 

difere do paradigma Neodarwinista em vários aspectos”.  
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É de referir que num artigo muito recente Kutschera (2009a) sugere que o termo original de 

Darwin “luta pela existência” teria para Darwin dois sentidos: o da competição, mas também o 

da cooperação. Terá sido o primeiro tradutor de Darwin, o paleontólogo alemão Heinrich G. 

Bronn que terá interpretado a metáfora de Darwin exclusivamente em termos de competição. O 

autor baseia a sua ideia no facto de num dicionário de 1893, o termo ‘concurrency’ utilizado por 

Darwin ter vários significados, abrangendo desde a competição até à cooperação. Deste modo, 

o termo ‘concurrency’ (luta pela vida) englobaria competição e cooperação.  

 

Noutro artigo, Kutschera (2009b), propôs um modelo integrador de macroevolução, para os 

organismos dos cinco reinos da vida. Segundo o autor, a dinâmica do planeta Terra, i.e., os 

movimentos das placas tectónicas, conjuntamente com a formação de montanhas e de 

oceanos profundos, bem como os fenómenos vulcânicos, criaram novos habitats e nichos para 

as populações de organismos, dos cinco reinos, em evolução. Numa escala alargada, as 

principais mudanças ambientais, responsáveis por uma evolução adaptativa, via selecção 

direccional, foram causadas pela tectónica de placas. O autor considera que a simbiogénese, a 

selecção natural e a dinâmica do planeta Terra foram os processos ou factores chave que 

causaram e determinaram o curso da evolução numa Terra em constante mudança. Refere 

ainda que nem Darwin, nem os autores da teoria sintética incorporaram a simbiogénese e a 

dinâmica terrestre nas suas explicações da mudança evolutiva.  

 

 

 

5.5. Conclusão 

 

Ao longo dos anos muitos autores consideraram que a síntese Neodarwinista não explica por si 

só a inegável tendência “progressiva”, a partir da sopa química primordial, de simples 

procariotas unicelulares e eucariotas, até aos grandes e complexos mamíferos, socialmente 

organizados. Sugeriram, assim, a presença de mecanismos evolutivos adicionais (Corning, 

1995).  

 

Consideramos que a competição e a cooperação podem coexistir no mesmo cenário de 

evolução, e provavelmente ocorreram em ‘explosões’ descontínuas de actividade, dependendo 

das condições internas e externas que dirigem a evolução. Isto significa que a mesma 

população pode evoluir usando processos competitivos e/ou cooperativos, durante o espaço e 

o tempo de um cenário hipercíclico de evolução. Deste modo, uma série de efeitos 

sinergísticos e cooperativos produziram uma grande fonte de criatividade e de vantagens 

funcionais que forçaram a emergência de sistemas biológicos complexos e funcionalmente 

integrados através da evolução da auto-organização, da auto-catálise e crescente 

complexidade. Só após esta evolução bioquímica de estruturas, que obtiveram as capacidades 

informacionais para a auto-replicação, é que a competição darwiniana surgiu. Deste modo, as 
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sinergias associadas à simbiose tiveram um papel chave na complexificação evolutiva 

(Carrapiço et al., 2007).  

 

Litosfera Atmosfera

Inputs

Extraterrestres
Hidrosfera

Contextos Geoquímicos

Condições Ambientais

Pool Pré-biótico

Processos Simbiogénicos

e Darwinianos

 

Figura 5.4 - Esquema das possíveis interacções no ambiente pré-biótico da Terra primitiva (Adaptado de Carrapiço et 

al., 2007). 

 

Segundo John Tyler Bonner (1988 in Corning 1995), a complexidade biológica deveria ser 

associada com as sinergias funcionais que produz.  

 

De acordo com Corning (1995 in Carrapiço et al., 2007), variados efeitos sinergísticos foram a 

causa para a observada tendência para sistemas complexos multifuncionais, com múltiplos 

níveis, hierarquicamente organizados e de complexidade crescente. A complexificação na 

evolução implica a produção de novas formas (entidades) e sinergias mais complexas. Neste 

contexto, a simbiogénese cria novas e importantes unidades de selecção (simbiomas) (Sapp, 

2003 in Carrapiço et al., 2007), surgindo através da integração de variadas partes e da 

progressiva diferenciação do todo, fornecendo uma vantagem evolutiva, que vai para além das 

tradicionais unidades neodarwinianas de selecção (Carrapiço et al., 2007).  

 

De acordo com Fry (2000 in Carrapiço et al., 2007), o modelo do “arco e andaime” constitui 

uma metáfora para análise das teorias da origem da vida. De acordo com esta ideia, sugerimos 
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que as interacções sinergísticas, cooperativas e simbiogénicas entre as entidades pré-bióticas 

contribuíram para o estabelecimento dos andaimes físicos e químicos que a autora refere. Na 

nossa perspectiva, esses andaimes ou suportes, juntamente com os constrangimentos pré-

bióticos físicos e químicos, as compatibilidades geoquímicas, as condições ambientais, 

juntamente com os mecanismos evolutivos darwinianos, resultaram nos actuais domínios da 

vida. Consideramos, também, que os actuais modelos propostos para a origem e evolução da 

vida, quando aplicados à Terra primitiva, são diferentes mas complementares para uma mesma 

realidade. Deste modo, um trabalho mais cooperativo, e comunicacional, é necessário para 

ajudar a resolver a questão da origem da vida, até agora sem resposta, e para a procura de 

vida no Universo. A astrobiologia, sendo uma ciência transdisciplinar, tem todas as condições 

para ser um actor líder nesta tarefa, e para implementar esta mudança de paradigma 

(Carrapiço et al., 2007).  

 

Uma abordagem simbiogénica da(s) origem(ens) da vida é uma nova ideia para ajudar a 

compreender a emergência da vida na Terra, e a sua evolução inicial.  
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6. PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 

 

 

6.1. Introdução 

 

Tal como já referido, é consensual a necessidade de se mudar o ensino das ciências em 

Portugal. Apesar dos muitos esforços feitos por todos os intervenientes, os alunos portugueses 

continuam a revelar elevados níveis de iliteracia científica. Por outro lado, as disciplinas que 

lhes são oferecidas na escola não estão, muitas vezes, contextualizadas no mundo moderno e 

nas grandes questões científicas do século XXI, o que tem provocado nos alunos um 

distanciamento crescente face à aprendizagem em ciência. Os programas oficiais envolvem 

uma grande panóplia de conteúdos, não deixando muito espaço para o professor poder 

proporcionar aos seus alunos contextos diversificados de aprendizagem prática, centrada na 

mobilização e articulação de conhecimentos científicos e competências de investigação. 

Também se verifica que os alunos têm dificuldades em transpor conhecimentos, obtidos em 

determinada disciplina, para a compreensão e apropriação dos conteúdos trabalhados noutra 

disciplina/área disciplinar. Ou seja, o que deveria ser uma efectiva aprendizagem em ciência, 

acaba por ficar espartilhado por três, quatro, …, disciplinas diferentes, que não constituem um 

todo coerente para os alunos.  

 

Segundo Staley (2003), a astrobiologia permite melhorar e tornar mais significativa a Educação 

em Ciência, pois tem uma natureza transdisciplinar, abordando virtualmente todas as 

disciplinas. Por outro lado, fornece contextos de aprendizagem diversificados que permitem o 

desenvolvimento das competências consideradas essenciais para uma literacia científica dos 

alunos. Ao incorporar-se a astrobiologia no currículo dos alunos, fornece-se um modelo 

alternativo para o ensino da Ciência e das ciências. Também, o interesse apelativo, e tão 

actual, dos seus tópicos, permitindo um ensino através das grandes questões públicas do 

século XXI, torna-a ideal para integrar o ensino da Ciência em todos os níveis dos currículos 

educacionais, do ensino básico ao ensino secundário.  

 

Uma das grandes questões abordadas pela astrobiologia, e recorrentemente referida na actual 

exploração espacial de Marte, é a procura de vida no espaço. No caso de Portugal, o tema da 

origem da vida está presentemente ausente nos currículos escolares. Surge, pontualmente, em 

alguns manuais escolares. Relativamente ao programa da disciplina de ‘Biologia e Geologia’, 

do 11º ano de escolaridade, um dos temas incluídos no programa, na Unidade 7 da 

componente Biologia é a “Evolução Biológica: 1) Unicelularidade e Multicelularidade; 2) 

Mecanismos de Evolução”. Nesta Unidade 7 é abordada a evolução celular e a evolução dos 

seres vivos. Mas, podemo-nos questionar: Como compreender a evolução celular e a evolução 
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dos seres vivos sem conhecer e compreender as propostas existentes sobre a origem e 

evolução inicial da própria vida?  

 

O fazer-se uma introdução à origem da vida na Terra e a um novo mecanismo de evolução 

pós-neodarwinista, a simbiogénese, permitirá aos alunos contextualizar o surgimento dos seres 

procariontes e eucariontes, e a evolução para a multicelularidade. Permite, também, uma maior 

compreensão e perspectiva de continuidade do conceito de simbiose, fundamental para a 

compreensão da hipótese endossimbiótica sequencial, explicativa do surgimento dos seres 

eucariontes, e que foi desenvolvida por Lynn Margulis em 1967. Por outro lado, permite, numa 

perspectiva de currículo em espiral, recuperar e aprofundar alguns dos conhecimentos 

adquiridos, ao nível do 10º ano de escolaridade, na disciplina de ‘Biologia e Geologia’, nos 

Temas I e II da componente Geologia, e relativos às condições pré-bióticas da Terra primitiva, 

e à importância de um desenvolvimento sustentável, da protecção da biodiversidade, e da 

protecção planetária.  

 

Um aspecto interessante que sobressai quando nos debruçamos sobre a temática da origem 

da vida é a possibilidade de confrontar os alunos com a natureza da ciência, quer enquanto 

processo, quer enquanto produto. Esta é também uma temática que permite, e apoia-se, num 

trabalho transdisciplinar, e de uma aprendizagem cooperativa, dado que tem de se apoiar em 

conhecimentos de domínios tão diversificados como a biologia, a física, a química, a geologia, 

a paleontologia, a microbiologia, a genética, a história, a astronomia, a planetologia, as ciências 

sociais, a filosofia, e, como começa também a ser actualmente sugerido, a engenharia e a 

informática.  

 

Julgamos ser um tema pertinente e com interesse para ser abordado e aprofundado com os 

alunos, pois permite uma adequada reflexão crítica acerca da natureza da ciência. Segundo 

Carrapiço & Rodrigues (2005), “ao terem oportunidade de compreender a Ciência, enquanto 

processo e enquanto produto, experimentando e compreendendo os vários passos do método 

científico, e tendo momentos de reflexão, questionamento e criatividade, o estudo da origem da 

vida pode desenvolver nos alunos o gosto e a curiosidade pela Ciência”. Por outro lado, a 

exploração desta temática dá também ao professor a oportunidade de reforçar muitas das suas 

competências profissionais e desenvolver novas competências.  

 

 

 

6.2. Objectivos da Proposta de Desenvolvimento Curricular (PDC) 

 

Para o docente 

• Melhorar as capacidades de leccionação das disciplinas de Biologia e Geologia dos 

novos planos curriculares; 
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• Desenvolver a capacidade de tomada de decisão na resolução de problemas 

científicos levantados na sala de aula; 

• Desenvolver e implementar estratégias de promoção do trabalho prático e experimental 

na sala de aula; 

• Promover a ligação escola/comunidade, através da organização de exposições e 

debates; 

• Promover o trabalho cooperativo entre os alunos;  

• Motivar a comunidade escolar para o conhecimento científico, aproximando interesses 

públicos actuais, e mundiais, do contexto escolar, e fornecendo as bases para a sua 

compreensão; 

• Criar contextos de aprendizagem que permitam despertar a curiosidade dos alunos 

para o estudo das ciências, e a sua criatividade, desenvolvendo oportunidades 

pedagógicas e laboratoriais para experienciarem, de um modo interessante e inovador, 

a Ciência enquanto processo e enquanto produto. 

 

Para os alunos 

• Compreender a necessidade de os cientistas trabalharem cooperativamente e em 

equipa, multidisciplinares;  

• Compreender que a construção da Ciência depende dos avanços tecnológicos e 

sociais; 

• Compreender a influência das pressões sociais, políticas e religiosas na construção do 

conhecimento científico; 

• Consciencializar para a necessidade de um desenvolvimento sustentável e de 

estratégias de preservação da biodiversidade e da vida; 

• Desenvolver capacidades de utilização das tecnologias de informação e comunicação; 

•  Desenvolver competências de resolução de problemas e de pesquisa; 

• Desenvolver competências relacionadas com o trabalho laboratorial; 

• Consciencializar para a necessidade de obtenção de dados de diversas áreas do 

conhecimento, e da importância de lhes conferir tratamento interdisciplinar; 

• Saber confrontar noções adquiridas anteriormente, empiricamente ou não, com novos 

conceitos e dados relativos à origem e evolução da vida; 

• Aprofundar conhecimentos científicos adequados ao estudo da origem e evolução da 

vida; 

• Compreender o conceito de simbiogénese;  
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• Aplicar do conceito de simbiogénese à origem e evolução inicial da vida.  

 

 

 

6. 3. Competências a Desenvolver com a Aplicação da PDC 

 

Pretende-se que sejam desenvolvidas competências nos seguintes domínios: 

 

• Aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias, isto é, do 

saber ciência; 

• Desenvolvimento de destrezas cognitivas em associação com o incremento do trabalho 

prático, ou seja, do domínio do saber fazer; 

• Adopção de atitudes e valores relacionados com a consciencialização pessoal e social 

e de decisões fundamentadas, visando uma educação para a cidadania. 

 

(De acordo com as orientações expressas do Programa da Disciplina de Biologia e Geologia, 

da responsabilidade do Departamento do Ensino Secundário, Ministério da Educação) 

 

 

 

6.4. Metodologia de Elaboração da PDC 

 

Para se atingir os objectivos formulados e permitir o desenvolvimento das competências 

enunciadas, a PDC foi construída para ser aplicada a alunos do ensino secundário, do curso de 

ciências e tecnologias. Contudo, e dado o carácter transdisciplinar que é necessário imprimir 

ao desenvolvimento de muitos dos temas, poderá ser trabalhada por docentes de outros 

cursos.  

 

Foi feita, previamente, uma análise do currículo da disciplina de Biologia e Geologia, tendo já 

sido referidas as articulações que poderão ser feitas entre o referido programa e a PDC. De 

seguida, foi feita uma pesquisa de programas/projectos curriculares nesta área, e elaborados 

por instituições científicas internacionais, tendo alguns deles já sido testados e implementados 

em escolas de outros países. Esses programas foram analisados, e apoiaram a construção de 

um conjunto de sugestões de actividades, quer através de adaptações, quer enquanto ponto de 

partida para a elaboração de novas propostas.  

 

As actividades sugeridas contemplam contextos de aprendizagem diversificados, e poderão ser 

exploradas de acordo com o contexto da escola: serem integradas nas aulas, constituindo-se 

como actividades de complemento curricular ou extracurricular, e podem, também, ser 

desenvolvidas enquanto Trabalhos de Projecto, para aplicação ao longo de um ano lectivo. 
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Poderão, ainda, ser formalmente trabalhadas como tema da Área de Projecto para os alunos 

do 12º ano de escolaridade.  

 

As actividades contemplam os conceitos chave considerados mais importantes para os 

objectivos pretendidos, e são de natureza variada. Foram também incluídas orientações para o 

professor e para a avaliação. Os tipos de actividades desenvolvidas são: de discussão, de 

pesquisa, exercícios de inquérito, actividades experimentais, resolução de problemas, debates, 

role-play, visionamento de vídeos, pesquisa de sites e fichas de trabalho.  

 

 

 

6.5. Recursos e Materiais Didácticos Elaborados 

 

Foram desenvolvidos diversos materiais didácticos, para apoiarem a implementação da 

proposta curricular. Para tal, foram analisados, e por vezes adaptados, materiais já elaborados 

por diferentes instituições científicas internacionais, sendo outros elaborados de novo.  

Os materiais encontram-se em anexo. 

 

 

 

6.6. Metodologia de Implementação da PDC 

 

Uma proposta de desenvolvimento curricular pressupõe um docente gestor do currículo. Essa 

gestão curricular passa pela organização que o docente faz das aprendizagens a desenvolver, 

incluindo a sequência de conteúdos, e sua articulação com os restantes conteúdos, o ritmo de 

trabalho, e o grau de profundidade a imprimir ao desenvolvimento das actividades. Pressupõe, 

assim, uma gestão flexível, e essa flexibilidade passa por, embora podendo seguir “diferentes 

caminhos”, chegue no final à consecução das aprendizagens pretendidas.  

 

Deste modo, um docente que esteja interessado em trabalhar estas temáticas tem de definir o 

contexto organizacional, em primeiro lugar. Deverá ponderar se utilizará as actividades 

esporadicamente, todas ou apenas algumas, se em contexto de sala de aula, se em actividade 

extracurricular, ou em trabalho de projecto. Nesse sentido, e de modo a facilitar a sua 

implementação, as actividades estão organizadas em sete módulos, o inicial e mais seis, 

abordando, cada um, diferentes temas. O módulo inicial centra-se no visionamento e discussão 

do filme “A Ameaça de Andrómeda”, e servirá como ponto de partida para os restantes, pois a 



“A Simbiogénese na Origem da Vida. Uma perspectiva simbiogénica da evolução pré-biótica aplicada em contexto escolar” 

 252 

exploração do filme permite a introdução e discussão dos conceitos mais relevantes. Os 

restantes módulos são os seguintes:  

• Módulo 1 – “Panspermia: A Vida Chegou À Terra Vindo do Espaço?” 

• Módulo 2 - Astrobiologia 

• Módulo 3 – “Marte: Um tempo de Descobertas” 

• Módulo 4 – “À Procura de Vida em Marte: Revisitar a Missão Viking” 

• Módulo 5 – “Azolla em Viagens Espaciais” 

• Módulo 6 – “Como se Formam Novas Espécies?” 

 

O docente poderá assim, não só alterar a ordem de implementação dos diferentes módulos, 

como articulá-los de modos diferentes, e em sequências diferentes. Pensamos que esta 

flexibilização de implementação da PDC será uma mais valia para o docente, que não fica, 

assim, refém de uma ordem rígida de desenvolvimento, podendo mais facilmente dar resposta 

quer aos interesses e necessidades dos seus alunos, quer aos seus.  

 

A aplicação da proposta curricular deverá apoiar-se num diagnóstico das concepções prévias 

dos alunos acerca da origem da vida.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A origem da vida permanece uma das grandes questões científicas em aberto no século XXI. 

Actualmente, a maioria dos investigadores da origem da vida defende uma origem natural da 

vida, através da evolução de matéria inanimada para complexos sistemas adaptativos. Contudo, 

nenhuma das hipóteses avançadas reuniu, até hoje, um consenso generalizado, pois muitos 

autores sustentam posições marcadamente opostas, continuando divididos entre uma 

abordagem metabólica e uma abordagem genética. Embora muitos dos desenvolvimentos no 

âmbito da pesquisa da origem da vida tenham resultado de progressos da química e da 

bioquímica, a evolução do conhecimento nesta área tem estado, recentemente, ligada ao 

desenvolvimento de outros campos do conhecimento, como a biologia, a geologia, a geofísica, a 

planetologia e a astronomia, entre outros. Verifica-se, assim, que é, cada vez mais, 

indispensável integrar e articular o conhecimento científico acerca de uma origem natural da 

vida com os dados de diversas áreas do conhecimento. O trabalho transdisciplinar desenvolvido 

no âmbito da astrobiologia torna-se fundamental para a articulação dessas contribuições, 

abrindo uma via para a compreensão científica duma origem natural da vida na Terra, apoiada 

nas condições e processos da Terra primitiva, e permitindo situar a problemática da origem da 

vida no contexto mais alargado da vida no Universo.  

 

Uma explicação natural da origem da vida terá de incluir os mecanismos evolutivos, que 

permitiram a passagem da química (geoquímica), para a bioquímica, e desta para a biologia. 

Diferentes mecanismos evolutivos têm sido avançados para explicar a evolução da matéria 

inanimada para complexos sistemas adaptativos, mas estes têm sido maioritariamente apoiados 

nas noções de gradualismo, competição e selecção natural. Contudo, estes princípios, 

subjacentes à evolução darwiniana, não parecem explicar, totalmente, a evolução pré-biótica 

que terá ocorrido na Terra primitiva.  

 

A selecção natural é uma importante força na evolução, mas mutações aleatórias, seguidas de 

selecção natural, são um processo extremamente lento, e o tempo necessário para que uma 

mudança substancial ocorra por selecção natural, será muito mais longo do que o estimado por 

Darwin. Os saltos evolutivos ocorrem em face de fortes pressões selectivas, como mudanças 

ambientais, parecendo esmagar o lento processo de selecção natural pensado por Darwin. 

Foram avançadas duas explicações para os “saltos evolutivos”: a teoria dos equilíbrios 

pontuados que adere ao modelo darwiniano, e afirma que mudanças abruptas no regime de 

selecção, causadas por isolamento geográfico ou pela presença de novos nichos após massivas 

extinções catastróficas, levaram à rápida acumulação de mutações benéficas, sendo tais 

eventos conhecidos por saltos evolutivos; e o modelo da simbiogénese, que defende que os 

saltos evolutivos ocorreram quando duas ou mais entidades simbióticas se fundiram para formar 
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um novo grupo taxonómico. Contudo, apesar de ser um aspecto ubíquo e central da vida, a 

simbiose não é vulgarmente ensinada como um princípio geral da biologia, e embora existam 

amplas evidências da sua importância na inovação evolutiva, é ainda tratada pelos 

evolucionistas neodarwinistas como uma excepção. 

 

A constatação, e aceitação generalizada, de uma menor ‘janela temporal’ para a origem da vida, 

levou a que alguns investigadores, embora não ignorando o papel da selecção natural e as 

noções de gradualismo e competição, procurassem outros mecanismos evolutivos, explicativos 

duma mais rápida taxa de evolução. Em consequência, surgiram algumas abordagens 

inovadoras, propondo a eliminação da tradicional dicotomia metabolismo – replicação, e a 

inclusão de novos mecanismos evolutivos, cooperativos e sinergísticos, que fornecem uma 

visão da evolução marcadamente diferente da visão Darwiniana, e, em particular, da 

Neodarwiniana.  

 

É o caso da teoria da dupla origem da vida, proposta, em 1985, por Freeman Dyson, que realça 

o papel da simbiose na evolução, e a proposta feita, no início do século XIX, por Constantin 

Merezhkowsky, que já em 1909 defendia a força da simbiose na evolução, e propôs a teoria da 

simbiogénese. Em 2003, Jan Sapp enquadrou conceptualmente a simbiogénese na simbiómica, 

passando a primeira a constituir uma nova teoria de evolução pós-neodarwinista. De acordo 

com a Teoria Simbiogénica da Evolução, que envolve princípios sinergísticos e cooperativos, a 

simbiogénese é o mecanismo evolutivo, e a simbiose o veículo através do qual esse mecanismo 

se desenvolve. Como conceito, a simbiose tem uma persistência e robustez que assenta no 

facto de todos os indivíduos de uma espécie terem complexos microbianos que podem actuar 

na determinação dos fenótipos. Os mecanismos simbiogénicos permitem um meio normal de 

transferência horizontal de genes entre grupos não relacionados, constituindo, deste modo, um 

macromecanismo de mudança evolutiva. Fornecem, também, uma explicação mais 

compreensiva da evolução, que vai para além dos mecanismos neodarwinistas.  

 

Estas noções foram reforçadas pelo conceito de simbiogénese universal, proposto, em 2007, 

por Nathalie Gontier, o que permitiu a expansão e aplicação dos mecanismos evolutivos 

simbiogénicos à evolução pré-biótica. Cal Woese (2000, 2004) também apoia muitos dos 

pressupostos da simbiómica, ao possibilitar a aplicação de princípios simbiogénicos à evolução 

inicial da vida, e assumindo que entidades ou formas diferentes evoluíram num primeiro começo 

da vida, com uma taxa evolutiva ancestral mais rápida e de qualidade diferente.  

 

A simbiose é uma importante fonte de criatividade e novidade evolutiva, permitindo o rápido 

aparecimento da novidade evolutiva, morfológica, fisiológica e genómica. A novidade evolutiva é 

explicada por uma sinergia e cooperação integrada, de capacidades, estruturas, entidades ou 

organismos. A novidade que a teoria simbiogénica da evolução introduz é a recombinação 

génica que pode ocorrer entre entidades diferentes.  
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A variação adquirida verticalmente (Neodarwinismo) e a adquirida horizontalmente 

(Simbiogénese) são duas faces do processo evolutivo, com diferentes impactos evolutivos. A 

hereditariedade vertical é altamente restrita no carácter (uma linhagem de temas celulares), e 

pode ser a chave para a evolução da complexidade, da especificidade biológica e da interacção 

celular. A variação adquirida horizontalmente apoia-se na diversidade de toda a biosfera: 

moléculas e sistemas que evoluíram de todas as condições e maneiras, numa grande variedade 

de ambientes celulares. Deste modo, a aquisição horizontal de novidade real, e a geração 

vertical da complexidade, da diferenciação funcional e integração, têm diferentes consequências 

evolutivas.  

 

A simbiose permite que material genético de entidades (organismos) não relacionados se 

juntem num só, gerando novas morfologias e fisiologias. Dos eventos de fusões emerge uma 

entidade nova, com co-adaptação e co-evolução, e cujo resultado será refinado e filtrado pela 

selecção natural. Por outro lado, a simbiogénese permite uma evolução mais rápida e 

saltacional, pelo que uma entidade simbiótica pode saltar de estruturas simples para estruturas 

complexas muito mais rapidamente do que uma entidade que evolua por processos 

neodarwinianos. Em resultado, surgem mudanças que podem ser dramáticas, quando 

comparadas às devidas à mutação génica, e a especiação pode ocorrer por simbiose sem o 

isolamento geográfico de uma população.  

 

A simbiose pode ocorrer como exossimbiose (a interacção pode ser comportamental ou 

envolver a partilha de metabolitos, incluindo produtos codificados pelos genes) ou como 

endossimbiose (a interacção ocorre ao nível dos genomas)”. A endossimbiose é mais poderosa 

e criativa, com uma natureza complexa, que deve ser vista como um mecanismo para mudança 

evolutiva saltacional, surgindo da partilha imediata de genes pré-evoluídos. É considerada mais 

poderosa ao misturar genomas inteiros (fusão), ocorrendo transferência horizontal de genes. 

Por outro lado, a simbiose microbiana hereditária (vertical), ao misturar genomas de toda a 

biosfera, desempenhou um papel geral e principal na mudança macroevolutiva, permitindo a 

evolução da complexidade e especificidade.  

 

A simbiose possibilita a transferência horizontal de genes, para a criação de novidade evolutiva, 

e a simbiose hereditária (vertical) permite a evolução da complexidade e especificidade 

biológica. A THG foi determinante na era do progenota, e, embora actualmente não seja a fonte 

de criatividade evolutiva dominante ou única, enquanto mecanismo simbiogénico envolvido em 

diferentes associações simbióticas de diferentes organismos, permite a rápida emergência de 

novas capacidades metabólicas e fisiológicas, da morfogénese, e até constituir um mecanismo 

de especiação. Por outro lado, reforça a importância da THG (e da associação simbiótica) face a 

novos e stressantes desafios ambientais.  
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A aplicação da simbiogénese à origem, e evolução inicial da vida, permite um novo olhar, mais 

compreensivo e global, ao considerar não só princípios neodarwinianos, mas também princípios 

simbiogénicos. Podendo ser considerados as duas faces da mesma moeda, pois quer uns, quer 

outros, terão certamente actuado em diferentes ocasiões, a simbiogénese oferece uma visão 

complementar da evolução. Os sinergismos e a cooperação, resultantes do estabelecimento de 

associações simbióticas, são importantes para fazer face aos constantes desafios ambientais da 

Terra primitiva. Os mecanismos simbiogénicos apoiam-se na diversidade de contextos 

geoquímicos que terão certamente existido na Terra primitiva, e nas inter-relações e 

interdependências que se estabeleceram entre os subsistemas naturais da Terra primitiva. 

Deste modo, após o estabelecimento do primitivo pool pré-biótico os mecanismos evolutivos 

simbiogénicos e darwinianos exerceram, certamente, as suas influências, e as novas estruturas 

estariam sujeitas à selecção natural.  

 

Por outro lado, ‘quem cooperar melhor vai competir melhor’, ou seja, a cooperação e a 

competição afectam o fitness (sobrevivência e reprodução) das espécies envolvidas. Na 

competição o aumento do fitness de um membro resulta geralmente na diminuição do fitness do 

outro, até à extinção. Na cooperação (simbiose mutualista) o fitness das espécies aumenta em 

conjunto, e no antagonismo (simbiose parasítica) o fitness de uma espécie aumenta à custa de 

outra, mas quando o sistema está em equilíbrio o fitness da espécie parasitada nunca diminui 

ao ponto de se extinguir.  

 

De acordo com Nils Barricelli (Fogel, 2006) a simbiogénese acelera o processo evolutivo, 

permitindo a procura mais eficiente das sequências que levam a uma maior complexidade: 

defendeu a existência de estruturas auto-reprodutoras, construídas pela associação simbiótica 

de quaisquer várias entidades auto-reprodutoras, por exemplo, populações de moléculas auto-

reprodutoras a desenvolverem-se por auto-catálise. Para o autor, a simbiogénese explica o 

aparecimento de complexas estruturas improváveis (vivas ou outras) através da associação de 

partes menos complicadas, que depois sofrem co-evolução, formando uma nova entidade, 

única.  

 

Os mecanismos evolutivos simbiogénicos explicam e vão de encontro às ideias defendidas por 

Woese, relativamente à evolução inicial da vida, e ao seu padrão de evolução reticulado. Um 

olhar simbiogénico sobre a evolução inicial da vida torna compreensível a proposta de Woese 

de um progenota enquanto comunidade aberta, constituído de entidades diversas, as 

protocélulas, sujeitas a intensas interacções e recombinações de material genético, permitindo 

que novas capacidades metabólicas e informativas fossem obtidas por uma entidade, a partir 

dos seus parceiros. Essas fusões horizontais seriam geradoras de mudanças permanentes e 

irreversíveis, formando a base da novidade evolutiva. Nas palavras de Carrapiço (2006a), as 

protocélulas seriam simbioprotocélulas, apoiando-se em estratégias sinergísticas e 

cooperativas, para sobreviverem em condições adversas, constituindo uma ‘biblioteca pré-
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biótica em rede’. Ao abordar-se a evolução da vida é necessário colocar o organismo no seu 

ambiente, e neste caso os estromatólitos são o exemplo perfeito de uma estratégia comunal, 

sinergística e cooperativa, em condições ambientais adversas.  

 

A inclusão de mecanismos evolutivos simbiogénicos na procura de uma solução para uma 

origem natural da vida, juntamente com os contributos fornecidos pelos últimos 

desenvolvimentos da astrobiologia, permite estabelecer uma relação causal entre metabolismo 

e replicação, e uma coevolução, de proteínas, ácidos nucleicos e membranas. As sinergias 

associadas à simbiose desempenharam um papel chave na complexificação evolutiva: uma 

série de efeitos sinergísticos e cooperativos foram fonte de criatividade e de vantagens 

funcionais, que guiaram a emergência de sistemas biológicos complexos e funcionalmente 

integrados, através da evolução de auto-organização, auto-catálise e complexidade crescente. 

Só após a evolução bioquímica de estruturas, que desenvolveram as capacidades informativas 

necessárias à auto-replicação, é que a competição Darwiniana surgiu. Os actuais modelos 

explicativos da origem da vida e da sua evolução inicial são diferentes, mas complementares, 

quando aplicados à Terra primitiva. Uma abordagem mais cooperativa e comunicacional é 

necessária para ajudar a revelar as respostas em aberto e para ajudar à procura de vida para 

além da Terra. Situa-nos, deste modo, num contexto de múltiplas origens da vida, e no âmbito 

mais alargado da vida no Universo, ajudando à compreensão de um fenómeno que poderá ser 

emergente e global.  

 

O interesse que estas temáticas despertam na sociedade, sobretudo numa época de intensa 

exploração de Marte, poderá motivar os alunos para as grandes questões públicas do século 

XXI. Para além de permitir o desenvolvimento e aprofundamento de muitos dos conceitos 

incluídos nos actuais currículos dos cursos de ciências e tecnologias, a exploração da temática 

da origem da vida, enquadrada pela astrobiologia e pela teoria simbiogénica da evolução, 

permite confrontar os alunos com a natureza da ciência, enquanto processo e produto, e a 

criação de contextos de aprendizagem que favoreçam a reflexão crítica, o questionamento e a 

criatividade.  
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Figura 2.76 - Antárctica e Lago Vostok vistos do Espaço e da Terra Topo esquerda: 

mapa topográfico de um sector da Antárctida (dados do satélite ERS-1). Área do lago 

Vostok (seta) aparece com uma cor relativamente uniforme. Topo direito: imagem do 

Radarsat, Agência Canadiana. Em baixo esquerda: imagem sintética da Antárctida. Em 

baixo direita: sinal de boas vindas a Estação Vostok, o memorial ao pólo geomagnético 

e em fundo as torres de perfuração 74 

Figura 2.77 - Richard Hoover e Abyzov 74 

Figura 2.78 - Diagrama da secção transversal do lençol de gelo e lago ao longo da linha 

de fluxo passando por Vostok 75 

Figura 2.79 - Três mosaicos de Titã. As três imagens foram compostas com dados 

obtidos da Cassini, através de mapeamento por espectrómetro infravermelho e visual, 

obtidas durante voos próximos de Titã, respectivamente em (da esquerda para a direita): 

28.10.2005, 26.12.1005 e 15.01.2006 75 

Figura 2.80 - Titã: a sua superfície está pontilhada por pedaços de gelo com cerca de 

meio metro de largura 76 

Figura 2.81 - Titã: a sonda Huygens captou uma perspectiva de 360 graus. Observadas 

a 2 km de altitude, cumeeiras flanqueiam terras altas que se elevam sobre uma planície 

escura, talvez o leito seco de um lago 76 

Figura 2.82 - Uma Terra primitiva envolta em nevoeiro? Foi proposto que se a 

atmosfera da Terra primitiva contivesse metano, a formação fotoquímica de uma 

camada de nevoeiro orgânico pode ter tornado a aparência da Terra muito semelhante à 

de Titã. O papel do dióxido de carbono no processo de formação do nevoeiro dificulta a 

compreensão da química atmosférica da Terra primitiva 77 

Figura 2.83 - Impressão artística do grande bombardeamento da Terra, que durou até 

há 3900 M.a. atrás 79 

Figura 2.84 - Grande fragmento do meteorito de Orgueil, um meteorito condrito 

carbonáceo, que caiu a 14 de Maio de 1864 próximo da cidade francesa de Orgueil. 

Foram recolhidos cerca de 20 pedaços, totalizando uma massa de 12 kg 80 
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Figura 2.85 - Fragmento do meteorito Allende, do tipo condrito carbonáceo, que caiu a 8 

de Fevereiro de 1969 perto da localidade de Pueblito de Allende, em Chihuahua, 

México. Várias toneladas de material espalharam-se por uma área de 48 por 7 km 80 

Figura 2.86 - Fragmento do meteorito Ivuna, do tipo condrito carbonáceo, com 0,7 kg, e 

que caiu perto de Ivuna, Tanzânia, a 16 de Dezembro de 1938, e que se fragmentou em 

múltiplos pedaços 80 

Figura 2.87 - O meteorito Murray, do tipo condrito carbonáceo, que caiu perto de 

Murray, Kentucky, E.U.A., em 1950. Da sua análise Melvin Calvin obteve as primeiras 

evidências de que moléculas pré-bióticas se podem formar no Espaço. Contém mais de 

70 aminoácidos diferentes, e variadas substâncias orgânicas relacionadas com 

açúcares (glucose) 80 

Figura 2.88 - Fontes exógenas de compostos anfifílicos 82 

Figura 2.89 - Exemplos de quiralidade 82 

Figura 2.90 - Ilustração esquemática de redes catalíticas estabelecidas por moldes 

heteroquirais, que ajudam na manutenção e amplificação de produtos homoquirais. O 

esquema mostra no centro do ciclo autocatalítico do replicador homoquiral Tll alimentado 

pelas acções catalíticas de três moldes mutantes estéreoquímicos heteroquirais, 

TLL
dLeu26, TLL

dCys18 e TLL
dArg25. No global, o sistema exibe uma dinâmica função de 

editing estereoquímico, em resultado do aparecimento de sequências heteroquirais na 

mistura de reacção. Por simplificação, a formação de moldes mutantes através da 

condensação não catalisada de fragmentos secundários não é mostrada 84 

Figura 2.91 - Um esquema mais detalhado de uma hipotética transição da química pré-

biótica para células. Estádios protobiológicos compreendem a origem de sistemas 

autónomos (protocélulas sem genoma), protocélulas de um polímero (incluindo ribócitos: 

protocélulas baseadas apenas no RNA) e as fases primordiais de um Mundo de dois 

polímeros (RNA e proteínas). Estádios verdadeiramente biológicos começaram com 

células de DNA-RNA-proteínas, com as suas capacidades evolutivas open-ended, i.e., a 

origem da vida. Setas com pontos de interrogação indicam processos desconhecidos. O 

esquema não tem implícita uma escala temporal, i.e., a transição das primordiais células 

de DNA-RNA-proteínas para o cenancestor universal pode ter sido mais prolongada no 

tempo. B: domínio Bactéria; A: domínio Archaea; C: domínio Eucarya 88 

Figura 3.1 - Planeta Terra 96 

Figura 3.2 - A Terra é um sistema aberto que troca matéria e energia com o meio 

envolvente 96 

Figura 3.3 - O sistema Terra é constituído por todas as partes do nosso planeta e suas 

interacções. Os principais componentes e subsistemas do sistema Terra. As interacções 

entre o componente são alimentadas pela energia solar e o interior planetário está 

organizado em três geossistemas globais: o sistema climático, o sistema da tectónica de 

placas e o sistema geodínamo 97 

Figura 3.4 - Escala sintética do Tempo Geológico 98 
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Figura 3.5 - Existem quatro éons. O Hadeano que compreende o período de tempo 

entre a formação do Sistema Solar e a acrecção primordial da Terra (4600 – 4500 M.a.), 

até à origem da vida (provavelmente há 4000 ± 0.2 M.a.). O Arcaico, ou tempo do 

começo da vida, que compreende o período de tempo entre 4000 – 2500 M.a. O 

Proterozóico, entre os 2500 M.a. atrás até há 560 M.a., e o Fanerozóico desde então e 

até à actualidade 98 

Figura 3.6 - Os mais ancestrais sedimentos terrestres conhecidos: os gnaisses de Isua, 

Gronelândia, com 3865 M.a. 100 

Figura 3.7 - Localização geográfica de Isua 101 

Figura 3.8 - Localização geográfica e litologias da Ilha de Akilia 102 

Figura 3.9 - Estromatólitos actuais 103 

Figura 3.10 - Estromatólitos actuais e fósseis. Lado esquerdo: estromatólitos actuais, a 

serem construídos nas Bahamas. As divisões na barra correspondem a 100 mm. Lado 

direito: estromatólitos fósseis, de Wadi Kharaza, no Egipto. Estes têm apenas 15 M.a. 103 

Figura 3.11 - Microfósseis silicificados de águas pouco profundas, com 3460 M.a., em 

Pilbara, Austrália. Microfósseis silicificados de águas pouco profundas, sedimentos 

vulcano-clásticos, em Pilbara, Austrália, com 3460 M.a. (a) secção fina revelando o 

desenvolvimento de um delicado biofilme (camada acastanhada indicada pelas setas 

brancas) na interface entre duas camadas de sedimentos. (b) Detalhe do biofilme de (a) 

mostrando um consórcio de filamentos microbianos (seta mais larga), bem como 

microfósseis com formas de cocóides e bastonetes (setas mais finas), associados com 

um filme de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) que revestem os grãos 

adjacentes. C) Cadeias de bactérias cocóides (setas) exibindo uma aparência rugosa. 

Isto é devido à lise celular previamente à fossilização. (d) Filamentos microbianos 

distorcidos. Todos os microfósseis contêm ainda carbono 105 

Figura 3.12 - Imagem SEM de um robusto biofilme (mat) microbiano, formado num 

ambiente de litoral (parcialmente) subaéreo. A fotografia do topo revela um filme 

espesso, com fendas de dessecação. As imagens inferiores são detalhes de minerais 

que precipitaram na superfície do biofilme: da esquerda para a direita: carrobite, calcite 

e aragonite (?). As duas primeiras são típicas de ambientes evaporíticos 105 

Figura 3.13 - Estromatólitos de forma tabular e em doma, de Pilbara. (a, b) secção 

transversal e visão de plano dos estromatólitos em doma. © Secção através de um 

estromatólito em forma de doma (s) que colapsou sob o peso da sílica precipitada (c). O 

colapso das camadas do estromatólito indica uma deformação plástica de camadas 

originalmente maleáveis. (d) Cinzas vulcano-clásticas depositadas numa bacia de água 

de baixa profundidade. Biofilmes (mat) microbiano delicados (estromatólitos tabulares) 

formaram-se nas superfícies destes sedimentos depositados subaquaticamente (seta) 105 

Figura 3.14 - Biosfera do final do Arcaico – as comunidades vivas e os seus produtos 

químicos. A parte superior do primeiro painel mostra u modelo dos possíveis habitats 

das comunidades microbianas. Evidências de campo e isotópicas existem para muitos 
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destes cenários, mas a presença de plâncton é inferida a partir da interpretação do 

registo sedimentar e molecular, e a dorsal média oceânica é inferida (a figura não está à 

escala). As comunidades de biofilmes microbianos estão ilustradas na parte inferior do 

primeiro painel e no segundo painel. As colunas mostram possíveis comunidades de 

biofilmes (os números referem-se a cenários típicos no modelo do habitat). A herança 

evolucionária segue o modelo standard 107 

Figura 3.15 - Articulação entre a habitabilidade e cinco grandes questões da ciência: (1) 

a origem do Sol, (2) a evolução do Sistema Solar, (3) as origens da vida, (4) a existência 

de vida algures e (5) os perigos e recursos para o Homem no Espaço 108 

Figura 3.16 - Zona habitável (zona em caixa) em torno de outras estrelas, em função da 

massa da estrela e da distância à estrela. M◙ = massa solar; as linhas a tracejado 

delimitam a provável zona de acrecção de planetas terrestres 109 

Figura 3.17 - Diagrama de fase da água pura, mostrando os intervalos de temperatura 

aos quais foi encontrada vida na Terra (-18º C a 123º C), e nos quais a vida carbono-

água líquida pode ser possível (-30º C a 160º C) 110 

Figura 3.18 - As zonas habitáveis, actual (ZH (sombreada) e à idade zero (HZ (0), linhas 

tracejadas) no Sistema Solar, segundo um modelo: 1-Marte; 2-Terra; 3-Vénus; 4-

Mercúrio 111 

Figura 3.19 - Ambientes da Terra primitiva 112 

Figura 3.20 - Estimativas da taxa de impactos meteoríticos durante o Hadeano e o 

Arcaico. A linha a tracejada branca representa o clássico decaimento exponencial da 

taxa de impacto, enquanto que a linha contínua a preto representa um modelo da fria 

Terra primitiva, com um grande bombardeamento tardio 115 

Figura 3.21 - Diagrama mostrando a cronologia dos primeiros eventos que resultaram 

na formação dos oceanos. As temperaturas superficiais são indicativas porque a 

transição de climas quentes e inabitáveis para os climas frios do Hadeano foi também 

sugerida para o período Hadeano (ex: Sleep & Zahnle, 2001). Os primeiros vestígios de 

vida em apatite aos 3800 M.a. são partículas de grafite de origem possivelmente 

orgânica, encontradas em metasedimentos de Isua (Mojzsis et al., 1996). 

Recentemente, van Zuilen et al., (2002), questionaram este resultado, sugerindo uma 

origem inorgânica para o carbono. As idades dos gnaisses de Acasta são obtidas de 

Bowring & Williams (1999) 117 

Figura 3.22 - Atmosfera da Terra primitiva 119 

Figura 3.23 - Gnaisses cinzentos (TTG) de Sete Voltas, Brasil. A rocha de grão 

grosseiro (esquerda) tem 3400 M.a., enquanto que o veio cinzento (direita) tem 3170 

M.a. 122 

Figura 3.24 - Gnaisses (TTG) de Gurur (Índia), datados com 3300 M.a. Estes gnaisses 

cinzentos são cortados por veios básicos (preto) e diques graníticos (branco) 122 
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Figura 3.25 - Gnaisse cinzento, de Naavala, Finlândia, com 2700 M.a. Esta rocha do 

final do Arcaico surge mais homogénea e menos deformada do que os seus 

equivalentes mais antigos 123 

Figura 3.26 - Diagrama esquemático sumariando a hipótese da génese da TTG: fusão 

de basalto seco sob a placa devido à actividade de plumas mantélicas (esquerda); fusão 

de um basalto hidratado subductado 123 

Figura 3.27 - Esquema comparando o actual tamanho das placas tectónicas (esquerda) 

com o tamanho que se supõe terem tido no Arcaico (direita). A maior produção de calor 

durante o Arcaico resultou num mosaico de placas mais pequenas que as actuais (Wit & 

Hart, 1993) 124 

Figura 3.28 - Visão satélite (Landsat) do bloco de Pilbara do Arcaico, mostrando as 

estruturas de sagducção: as cinturas verdes (verde escuro) localizam-se entre domas de 

TTG (cor branca-amarela) (A fotografia tem uma espessura de aproximadamente 400 

km) 125 

Figura 3.29 - Fontes de compostos orgânicos na Terra Primitiva 129 

Figura 3.30 - Alexandr Butlerov (1828-1886) 133 

Figura 3.31 - Numa argila do tipo da montemorilonite, camadas octaédricas de Mg-Fe-Al 

(verde) estão ligadas a duas camadas tetraédricas de Al-Si. Catiões monovalentes (Na) 

e divalentes (Ca) podem ocupar as regiões intercamadas 134 

Figura 3.32 - Exemplos de possíveis habitats da Terra primitiva 138 

Figura 3.33 - Os minerais de argila podem mediar reacções redox. Por exemplo, 

diaminomaleonitrilo (DAMN) é oxidado a diiminosucionitrilo (DISN), quando é ligado a 

montemorilonite contendo Fe3+. Esta reacção é típica de processos metabólicos em 

muitas células 140 

Figura 3.34 - Superfície de arenito marinho, de baixa profundidade, mostrando 

numerosos grãos de monazite e torite, revestidos de matéria carbonácea (negro) devido 

à radioactividade mineral. Silúrico, País de Gales, margens do mar Leandovery, 

espessura do campo de 2 cm 143 

Figura 3.35 - Grãos minerais radioactivos (brilhantes) exibindo revestimentos de 

carbono acrecionado (preto). A: revestimento em torno de monazite, arenito do 

Carbonífero, Lancashire, R. U. B: revestimento em torno de zircão, em gnaisse do 

Proterozóico, Ross-shire, R.U. C: revestimento em torno de uraninite, conglomerado do 

Arcaico, Witwatersrand, África do Sul. Imagens electrónicas de varrimento com 

espessura de campo de 200 µm 144 

Figura 3.36 - À medida que o grau de exigência do ambiente aumenta, o nível de stress 

abiótico (temperatura, pH, salinidade,...) aumenta (____), mas o nível de stress biótico 

(predação, competição, parasitismo, doença, ...) diminui (-----) 149 

Figuras 3.37 A, B e C - Três modelos possíveis para a evolução de organismos 

extremófilos. Os círculos brancos representam organismos que evoluíram para um novo 

conjunto de condições ambientais; os círculos negros representam aqueles que se 
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mantiveram no antigo conjunto de condições ambientais. As condições e os organismos 

que se situam fora da localização da maioria são considerados extremos 152 

Figura 4.1 - Anton de Bary (1831 – 1888) 159 

Figura 4.2 - Albert Bernhard Frank (1839 – 1900) 159 

Figura 4.3 - Simon Schwendener (1829 – 1919) 159 

Figura 4.4 - Exemplo de um líquen 159 

Figura 4.5 - René J. Dubos (1901-1982) 162 

Figura 4.6 - Ivan Emanuel Wallin (1883-1969) 166 

Figura 4.7 - Representação esquemática da Teoria Endossimbiótica Sequencial 167 

Figura 4.8 - “Folhas do mar”. Lado esquerdo - Este gastrópode, Elysia 

chlorotica,aprisiona cloroplastos obtidos a partir da alga de que se alimenta, e depende 

deles para obter alguma da energia de que necessita. Lado direito – As ramificações 

deste gastrópode, Género Phyllodesmium, abrigam algas fotossintetizadoras (castanho), 

obtidas a partir dos corais moles de que se alimenta 187 

Figura 4.9 - Espécimes representativos de V. litorea (A) e de E. chlorotica privados da 

sua fonte de alimento algal, durante 2 meses (B) e durante 8 meses (C), e micrografias 

dos seus cloroplastos correspondentes (D-F). er: retículo endoplasmático; l: depósito 

lipídico; p: pirenóide; pg: plastoglóbulo; t: tilacóide 188 

Figura 4.10 - Localização da cavidade foliar em Azolla filiculoides 192 

Figura 4.11 - (A) Hydnophytum formicarium em bissecção. Este espécime de estufa 

nunca esteve em contacto com formigas. (B) Myrmecodia solomonensis, uma planta 

formigueira epífita. (C) Epiderme de H. formicarium mostrando poros de entrada. (D) 

Interior de H. formicarium. No campo, as câmaras podem estar colonizadas por uma 

grande variedade de insectos, incluindo formigas. Isto contrasta com a habitual 

propensabilidade da planta formigueira para associações espécie-específicas 193 

Figura 4.12 - A árvore filogenética basal, de consenso, inferida das análises 

comparativas de sequências de rRNA. A raiz foi determinada usando-se o par de genes 

s EF-Tu/EFG 200 

Figura 4.13 - Relações entre RNAs ribossomais de quase 600 espécies. Uma linha 

representa a sequência de rRNA numa espécie ou grupo; muitas das linhas reflectem 

rRNAs codificados por genes nucleares, mas outros reflectem rRNAs codificados por 

genes de cloroplastos ou mitocôndrias. As linhas mitocondriais são relativamente longas 

porque os genes mitocondriais evoluem rapidamente. Árvores derivadas de dados do 

rRNA não têm raízes. Outros dados colocam a raiz da árvore no ponto colorido 

(amarelo) 202 

Figura 4.14 - Árvore da vida revista, mantendo uma parte superior tipo árvore, mas com 

uma parte inferior semelhante a um arbusto, com inúmeras ramificações. Revela a 

extensa THG, de genes únicos ou múltiplos, que sempre ocorreu ente organismos 

unicelulares. Também não têm uma só célula na sua raiz. Os três principais domínios da 
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vida surgiram, provavelmente, a partir de uma população de primitivas células, que 

difeririam nos seus genes 203 

Figura 5.1 - Diagrama esquemático de um hiperciclo, supostamente, minimal, baseado 

em dois péptidos auto-replicantes. Os ciclos I e III mostram os ciclos auto-produtores 

dos replicadores R1 e R2, que pré-organizam os seus fragmentos constituintes, 

promovendo a ligação péptido. O Ciclo II, onde R1 promove a formação de R2, e o ciclo 

IV, onde R2 promove a formação de R1, e compreende os componentes catalíticos do 

hiperciclo e permite que os replicadores regulem positivamente a produção uns dos 

outros. Posteriormente Lee et al., (1998) consideram que o sistema referido não deverá 

ser considerado um exemplo de um hiperciclo minimal, na ausência de evidências 

experimentais, directas, para um acoplar auto-catalítico entre replicadores 235 

Figura 5.2 - Formas primárias de redes auto-organizadas 236 

Figura 5.3 - Reacções cumulativas de HCN (ou outra espécie reactiva) com os grupos 

nitrilo activados de I, geram outras poliamidinas (II), que são convertidas passo-a-passo 

pela água a polipéptidos (III). No global, esta série de reacções constitui uma regra para 

a síntese directa de polipéptidos a partir de HCN e água, se a formação interveniente de 

α-aminoácidos 238 

Figura 5.4 - Esquema das possíveis interacções no ambiente pré-biótico da Terra 

Primitiva 245 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ficção científica pode ser uma ferramenta pedagógica na educação em ciência, 

constituindo-se como um apoio pedagógico ao desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares. A ficção científica faz parte do nosso quotidiano, sendo uma componente 

importante dos momentos de lazer (televisão, cinema, literatura, jogos, internet, …). Uma 

utilização pedagógica da ficção científica poderá ajudar a diminuir a distância entre a escola 

e a realidade dos alunos, pois são explorados temas de ciência que fazem, muitas vezes, 

parte dos curricula, juntamente com uma componente de entretenimento, do fantástico e, 

muitas vezes, profética. Se alguns dos temas explorados pela ficção científica são inviáveis, 

e do domínio do fantástico, outros são possíveis e, por vezes, previsíveis. Torna-se, pois, 

uma ferramenta poderosa para preparar os alunos para um futuro cada vez mais incerto, 

revelando quer opções especulativas, quer alternativas. Ao utilizar a ficção científica como 

ferramenta pedagógica o professor pode ajudar o aluno a reler uma história de ficção 

científica, e, através de observações e questionamentos, a apreender pontos de vista 

diferentes. Possibilita, ainda, a colocação de hipóteses e discussão de propostas 

alternativas, permitindo ao aluno o desenvolvimento de variadas competências. A ficção 

científica pode, também, ser utilizada para, de um modo atractivo, se introduzir um 

conteúdo, ou tema, e discutir as possibilidades e limites de uma ciência. Este tipo de 

trabalho permite desenvolver a imaginação e incentivar a criatividade dos alunos, 

qualidades de que todas as ciências necessitam. Muitas tecnologias que estão por 

desenvolver, e que farão parte do nosso quotidiano, lembrarão, de certo, muita da actual 

literatura de ficção científica. A forma como vamos usar essa tecnologia (as preocupações 

éticas, sociais, políticas, filosóficas, …) está muitas vezes contemplada nos livros e filmes 

de ficção científica, permitindo que professores e alunos discutam e questionem as suas 

aplicações futuras. Nesta actividade vai-se desenvolver a exploração do filme de ficção 

científica “A Ameaça de Andrómeda”.  

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ––  AA  AAMMEEAAÇÇAA  DDEE  AANNDDRRÓÓMMEEDDAA  
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2. INDICAÇÕES PARA O PROFESSOR 

 

Esta actividade baseia-se no visionamento e discussão da reedição de 2008 do filme 

“A Ameaça de Andrómeda”, um filme de ficção científica da década de 70 (1971).  

                   
http://arteevicio.com/cinema/os-           http://www.dvdgo.com/product~catgid~141~list~107~ 
melhores-filmes-sobre-o-fim-do-mundo-  prodid~105667~typeproduct~1~dvd~La+Amenaza 
de-cada-decada/     +de+Andr%C3%B3meda.htm  
(versão original de 1971)    (reedição da versão de 1971) 
 

 

http://www.imdb.com/media/rm1492555520/tt0424600 (versão de 2008) 
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2.1. OBJECTIVO 

 

Este filme de ficção científica permite, de uma forma lúdica e interessante, fazer uma 

introdução geral aos temas da astrobiologia, origem da vida e simbiogénese, pois aborda e 

explora muitos dos termos/conceitos trabalhados actualmente em astrobiologia, e lança a 

questão da existência de vida extraterrestre. 

No caso de alunos do 10º e 11º anos de escolaridade, do Curso de Ciências e 

Tecnologias, serve para motivar os alunos para estas temáticas, e ser tratado como um tema 

extracurricular ou integrado nas aulas. No caso de alunos do 12º ano de escolaridade, de 

ciências, poderá ser uma forma de motivar os alunos para tratar esta temática no âmbito da 

Área de Projecto. Constitui o Módulo Inicial, de um conjunto de módulos de actividades 

sugeridos.  

 

 

2.2. PROCEDIMENTO 

 

O filme tem uma duração de 126 minutos, pelo que deverá ser visionado nas aulas de 

135 minutos, ou em horário extra-aula. Antes do visionamento do filme os alunos deverão 

ser organizados em grupos de trabalho, preferivelmente, de quatro elementos.  

O professor deverá começar por fazer uma breve introdução ao filme, explicando 

resumidamente do que se trata, e informar os alunos que no final irão responder a um 

conjunto de questões relacionadas com a história do filme. De modo a facilitar a resolução 

do questionário o professor poderá entregar as questões antes do visionamento do filme e 

percorrê-las com os alunos, podendo chamar a atenção para os aspectos mais importantes. 

Deverá, igualmente, informar os alunos que durante o visionamento do filme deverão 

anotar todos os termos desconhecidos. Os alunos deverão ter a possibilidade, caso 

necessitem, de, juntamente com o seu grupo de trabalho, visionarem novamente o filme, de 

modo a consolidar algum aspecto que esteja em falta.  

Após o visionamento do filme o professor deverá discutir no grupo turma a história 

do filme, e pedir aos alunos para, oralmente, fazerem um resumo da história, e das 

principais conclusões.   

De seguida, e antes da resolução das questões sobre o filme, os alunos deverão, no 

seu grupo de trabalho, comparar entre si todos os termos desconhecidos que registaram, e 

elabore uma lista única, a do grupo, que deverá ser apresentada à turma. O professor 
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deverá solicitar a cada grupo que informe a turma dos termos registados, e estes devem ser 

escritos no quadro.  

Em discussão com a turma o professor deverá elaborar uma lista final única dos 

termos novos, e informar os alunos que as próximas actividades a realizar possibilitarão a 

aprendizagem e exploração dos termos novos.  

 

 

2.3. RESUMO DO FILME 

 

Reedição da versão de 1971 - Este filme baseia-se num romance de Michael Crichton, e 

foi dirigido, por Robert Wise. Este filme constitui um relato convincente da primeira crise 

biológica da Terra, e é talvez o filme de ficção científica mais realista, alguma vez rodado. 

Depois de um satélite se ter despenhado na Terra, numa região remota do Novo México, 

Piedmont, a equipa encarregada de recuperar o satélite extraviado descobre que quase 

todos os habitantes dessa vila morreram, vitimas de mortes horríveis e violentas, à 

excepção de um homem idoso e alcoólico e de um bebé. Estes sobreviventes são 

transportados para um laboratório científico secreto, do governo americano, situado no 

subsolo, e onde se encontra tecnologia avançadíssima. Aí os cientistas descobrem que o 

satélite está contaminado com uma forma de vida que crêem ser extraterrestre, e altamente 

mortífera para a vida terrestre.  

Versão de 2008 – O filme apresenta uma história semelhante à da versão de 1971, 

mas com algumas modificações, que a poderão tornar visualmente mais espectacular. São 

utilizados termos científicos novos, desconhecidos na década de 70, e que actualmente 

fazem parte do campo da astrobiologia. Comparando os dois filmes, considera-se que a 

versão de 2008 permite ir mais longe em termos da exploração de conteúdos/conceitos 

científicos para desenvolver com os alunos, e tem um ritmo de desenvolvimento da história 

mais rápido, mas a versão de 1971 apresenta um maior cuidado e rigor nas análises 

científicas feitas pelos cientistas, quando tentam determinar se estão perante vida 

extraterrestre, e que tipo de vida.  

Recomenda-se que o professor visione as duas versões e decida, face aos seus alunos, 

qual a versão que lhes despertará maior interesse. Ambos os filmes podem ser adquiridos 

nos sites da DVDGO e da AMAZON.  
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(Ficha do Aluno) 

I - INTRODUÇÃO 

 

1. Em grupo, elabore um resumo do filme “A Ameaça de Andrómeda”. O resumo deve 

reflectir as contribuições de todos os membros do grupo e será discutido oralmente na 

turma.   

 

2. Em grupo, escreva um parágrafo que inclua as principais conclusões do filme. Este será 

discutido oralmente na turma. 

 

3. Compare, com os membros do seu grupo, a listagem de termos desconhecidos que cada 

um construiu durante o visionamento do filme. No final deverão elaborar uma lista única, 

que reflicta as contribuições de todos os membros do grupo.  

 

4. Copie do quadro a lista de termos desconhecidos final, e que reflecte o trabalho 

conjunto dos alunos da turma.  

 

II – QUESTÕES 

 

1) Em que consiste o Projecto Wildfire? 

______________________________________________________________________ 

2) Quais as especialidades dos cientistas que integram o Projecto Wildfire? 

______________________________________________________________________ 

2.1) Como explica a constituição desta equipa, com estas especialidades? 

______________________________________________________________________ 

3) Qual a causa de morte principal dos habitantes da Vila de Piedmont, Utah?  

______________________________________________________________________ 

4) Quem são os sobreviventes? 

______________________________________________________________________ 

4.1) Coloque uma hipótese que explique porque existem esses sobreviventes? 

______________________________________________________________________ 

5) Qual a primeira intenção do governo americano para dar resposta ao problema? 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  11  ––  AA  AAMMEEAAÇÇAA  DDEE  AANNDDRRÓÓMMEEDDAA  ((22000088))  
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______________________________________________________________________ 

5.1) Sem terem mais pormenores sobre aquilo com que estavam a lidar, seria esta 

uma atitude certa? 

______________________________________________________________________ 

6) Qual o nome que resolveram atribui ao agente infeccioso? 

______________________________________________________________________ 

7) Quais as hipóteses que colocaram sobre a natureza biológica desse agente infeccioso? 

______________________________________________________________________ 

8) Qual a conclusão a que a equipa do Projecto Wildfire chegou sobre a localização do 

possível agente infeccioso do satélite? Porquê?  

______________________________________________________________________ 

9) Qual a finalidade que os cientistas acabaram por suspeitar que aquele satélite teria?  

______________________________________________________________________ 

10) O que foi detectado no interior da cápsula do satélite? E qual a primeira reacção dos 

cientistas? Concorda com ela? 

______________________________________________________________________ 

11) Após um check-up saúde ao sobrevivente mais idoso quais foram as conclusões a que 

chegaram?  

______________________________________________________________________ 

11.1) Nessa altura estabeleceram alguma relação entre o seu estado de saúde e o 

facto de ter sobrevivido?  

______________________________________________________________________ 

12) O que quiseram os cientistas testar quando expuseram os ratos ao agente infeccioso? 

______________________________________________________________________ 

12.1) Quando utilizaram o segundo rato qual foi a conclusão a que chegaram?  

______________________________________________________________________ 

12.2) Contudo, os cientistas ainda ficaram com dúvidas quanto ao modo de 

transmissão. Quais foram? E como as resolveram? 

______________________________________________________________________ 

13) Qual foi a conclusão a que chegaram sobre a ‘substância preta’ encontrada no interior 

do satélite?  

______________________________________________________________________ 

14) Qual a dimensão de Andrómeda? A que conclusão chegaram os cientistas? 

______________________________________________________________________ 
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15) Quais foram as características exibidas pela forma de vida alienígena? 

______________________________________________________________________ 

15.1) Face às características da vida tal como a conhecemos, esta substância poderia 

ser considerada uma forma de vida? Perante uma situação nova como saber se o que 

estamos a observar é vida?  

______________________________________________________________________ 

15.2) Diga o que entende por bioassinaturas.  

______________________________________________________________________ 

16) Após vários testes às condições ambientais suportadas pela forma de vida alienígena 

quais foram as condições óptimas detectadas?  

______________________________________________________________________ 

16.1) Conhece algum local na Terra que tenha estas condições? E no Sistema Solar? 

______________________________________________________________________ 

16.2) Quais as condições necessárias à vida tal como a conhecemos?  

______________________________________________________________________ 

16.3) As formas de vida da Terra necessitarão todas das mesmas condições de vida? 

______________________________________________________________________ 

17) Que outros comportamentos exibiu a forma de vida extraterrestre?  

______________________________________________________________________ 

18) Na tentativa de o destruir, quais as estratégias utilizadas pelos cientistas? 

______________________________________________________________________ 

19) Qual a conclusão a que finalmente chegaram quanto ao bebé e ao homem idoso?  

______________________________________________________________________ 

20) Como transpuseram essa conclusão para o estudo da via alienígena?  

______________________________________________________________________ 

21) Diga o que entende por Astrobiologia?  

______________________________________________________________________ 

22) Conhece a teoria do mensageiro? 

______________________________________________________________________ 

23) Sabe em que consiste a hipótese da panspermia? 

______________________________________________________________________ 

24) A certa altura, qual foi a hipótese que colocaram quanto à natureza da vida 

extraterrestre, quando se aperceberam que comunicava à distância? 

______________________________________________________________________ 
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24.1) O que pensa sobre a viabilidade destas hipóteses?  

______________________________________________________________________ 

24.2) Quais as hipóteses que têm sido colocadas quanto à possível forma de uma 

vida extraterrestre, no nosso Sistema Solar? 

______________________________________________________________________ 

24.3) Que locais extraterrestres, no âmbito do Sistema Solar, têm sido indicados 

pelos astrobiólogos como locais prováveis de conterem vida? 

______________________________________________________________________ 

25) Qual a composição da forma de vida extraterrestre? 

______________________________________________________________________ 

26) Quando a mensagem foi descodificada, qual o organismo indicado para combater a 

forma de vida extraterrestre? 

______________________________________________________________________ 

26.1) Quais as diferenças entre as bactérias e as arqueobactérias? 

______________________________________________________________________ 

27) Qual o habitat de Bacillus infernus? 

______________________________________________________________________ 

27.1) Conhece exemplos de ambientes extremos da Terra? E características exibidas 

pelos organismos extremófilos? 

______________________________________________________________________ 

28) Caracterize as comunidades biológicas das fontes hidrotermais submarinas. 

______________________________________________________________________ 

29) Qual a importância do estabelecimento de simbioses em condições ambientais 

extremas? Conhece exemplos? 

______________________________________________________________________ 

30) Qual a importância da protecção planetária quando se projectam missões espaciais?  

______________________________________________________________________ 

31) Considera que esta história poderia alguma vez ser verídica? 

______________________________________________________________________ 
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(Adaptado de: http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/wickramasinghe.html) 

 

1. INDICAÇÕES PARA O PROFESSOR 

O autor desta actividade não apoia nem rejeita a hipótese da Panspermia/Ancestralidade 

Cósmica. Esta actividade foi desenvolvida para os alunos aprenderem mais acerca do valor 

das hipóteses, e para alertar para a importância da ‘revisão científica’ feita por membros da 

comunidade científica, enquanto parte crucial do processo científico.  

 

 

1. 1. NÍVEL:  

Alunos do Secundário, do Curso de Ciências e Tecnologias.  

 

 

1. 2. DURAÇÃO:  

Actividade 1 - 2 a 3 dias;  

Actividade 2 - 2 aulas (concretização) e uma semana para a realização das tarefas.  

 

 

1. 3. CONTEÚDOS:  

Ciências da Vida: evolução biológica.  

Ciências da Terra e do Espaço: origem e evolução do sistema Terra.  

 

 

1. 4. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM:  

- Conhecer a hipótese da Panspermia/Ancestralidade Cósmica tal como proposta por 

Wickramasinghe e Hoyle;  

- Sumarizar as evidências que suportam esta hipótese e as principais críticas apontadas;  

- Explicar o que seria necessário para que a hipótese fosse aceite pelos cientistas;  

- Comparar esta hipótese com outras hipóteses acerca da origem da vida na Terra;  

- Analisar como os cientistas propõem as hipóteses.  

1. 5. PALAVRAS-CHAVE:  

- Alienígena 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ––  PPAANNSSPPEERRMMIIAA::  AA  VVIIDDAA  CCHHEEGGOOUU  ÀÀ  TTEERRRRAA  VVIINNDDAA  DDOO  

EESSPPAAÇÇOO??  
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- Bactéria anaeróbia 

- Astrobiologia  

- Compostos químicos 

- Astronomia 

- Cometas 

- Cósmico 

- Exobiologia 

-Mudança de paradigma 

- Lago/sopa primitiva 

-Terrestre/Extraterrestre 

 

 

1. 6. PREPARAÇÃO 

 Discussão do Artigo 

 

Recomenda-se que esta actividade seja implementada após os alunos terem estudado as 

hipóteses mais aceites acerca da origem da vida na Terra.  

- Para os alunos do 10º ano de escolaridade: leitura do artigo introdutório de 

Wickramasinghe; 

- Para os alunos dos 11º/12º anos: leitura do artigo introdutório de Wickramasinghe e do 

texto crítico de Max Bernstein. 

- Resposta às questões indicadas na ficha do aluno. da Actividade 1.  

- A Actividade 1, apresenta um conjunto de questões de extensão, caso o professor optar 

por aprofundar mais o tema em estudo.  

- Para a realização das fichas dos alunos: pesquisa na Internet a partir dos links, indicados 

no site, e que se seguem ao artigo introdutório. É também fornecida uma lista de 

referências bibliográfica. 

- Existem mais três actividades, que o professor poderá implementar, em diferentes aulas, e 

que têm como ponto de partida a Actividade 1.  

(http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/wickramasinghe.html).  
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(Ficha do Aluno) 

“Life from Space: An Emerging Paradigm” 

(de Chandra Wickramasinghe - http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/wickramasinghe.html) 

 

I. Leia com atenção o artigo “Life from Space: An Emerging Paradigm”, e responda às questões 

seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  11  ––  PPAANNSSPPEERRMMIIAA::  AA  VVIIDDAA  CCHHEEGGOOUU  ÀÀ  TTEERRRRAA  VVIINNDDAA  DDOO  

EESSPPAAÇÇOO??  

1) O que é a Panspermia? 
 
2) De acordo com Wickramasinghe por 
que resiste a comunidade científica à 
“teoria” de que a vida não se originou na 
Terra, mas chegou a esta vinda do espaço 
– Dê duas razões. 
 
3) Por que é que Wickramasinghe e Hoyle 
acreditam ser improvável que a vida se 
tenha originado na Terra primitiva? 
 
4) Que descoberta ‘enriqueceu a hipótese’, 
segundo Wickramasinghe. 
 
5) Sumarize os cinco pontos cruciais da 
hipótese de Wickramasinghe e Hoyle, 
propostos na década de 80. 
 
6) O que pensa Wickramasinghe que 
possa acontecer se a vida continuar a 
chegar à Terra vinda do espaço? 
 
7) Que anúncio feito pelos cientistas da 
NASA, em 1996, parece suportar a 
hipótese de Wickramasinghe?  
 
 

8) Indique dois projectos de pesquisa de 
procura de evidências de vida no espaço, 
que estejam a decorrer actualmente, ou 
previstos para breve.  
 
9) Indique três implicações, para o futuro 
dos humanos, da descoberta de vida 
extraterrestre fora do Sistema Solar.  
 
10) Compare o modelo da 
Panspermia/Ancestralidade Cósmica com 
outras hipóteses que tenha estudado 
acerca da origem da vida na Terra. 
 
11) Pensa que os cientistas alguma vez 
determinarão como se originou a vida na 
Terra? Se sim, porque… ; Se não 
porque….  
 
12) Deveriam os cientistas tentar 
responder a questões como “Como é que 
surgiu a vida na Terra?” Sim, 
porque…….Não, porque….. 
 
13) De que modo a astrobiologia, 
enquanto ciência transdisciplinar, coloca 
novos desafios à ciência? 
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II. Questões de Extensão 

 

1) Por que se pode dizer que a noção da Panspermia não é uma ideia nova? Dê dois 

exemplos da história da ciência que ilustrem ou sugiram que a Panspermia poderá ser uma 

possível explicação para a origem da vida. 

______________________________________________________________________ 

 

2) Escreva um texto onde resuma as explicações dadas por Wickramasinghe e Hoyle, e 

utilize-o para defender esta ideia. 

______________________________________________________________________ 

 

3) Explique porque pode o meteorito marciano ALH84001, que inicialmente se pensava 

conter evidências de vida microbiana de Marte, ter implicações para a hipótese da 

Panspermia? Existem outros casos de meteoritos onde ocorram supostas evidências de vida 

extraterrestre? Procure um exemplo. 

______________________________________________________________________ 

 

4) É plausível a panspermia planetária no Sistema Solar? Qual seria, na opinião de 

Wickramasinghe e Hoyle, um processo plausível para a transferência de vida dentro do 

Sistema Solar? 

______________________________________________________________________ 

 

5) Por que defende Bernstein que Wickramasinghe não pode ignorar a possibilidade de a 

vida se ter originado algures, em dado momento, a partir de matéria não viva? 

______________________________________________________________________ 

 

6) Por que conclui Bernstein que a hipótese de Wickramasinghe e Hoyle é equivalente ao 

criacionismo? 

______________________________________________________________________ 

 

7) O que seria necessário para uma aceitação científica da hipótese da Panspermia?  

______________________________________________________________________ 
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(Adaptado de: http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/wickramasinghe.html) 
Relativamente ao artigo “Life from Space: An Emerging Paradigm”, o seu autor (N. Chandra 
Wickramasinghe) propõe uma ideia controversa: a de que a vida da Terra proveio do espaço. 
Considera que:  

- Microrganismos chegaram à Terra pré-biótica em cometas que se despenharam na sua 
superfície; - A Terra primitiva não tinha as condições ideais para produzir vida própria; - Os 
cometas continuam a “semear” a Terra com microrganismos, que interactuam com as espécies 
existentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Life from Space: An Emerging Paradigm” 
N. Chandra Wickramasinghe (Maio 2001) 

 

De onde viemos? 
A resposta radical proposta por mim e por Fred Hoyle, no final da década de 70, foi que viemos do 
espaço. Os nossos genes, e os de todas as formas vivas da Terra, foram trazidos por cometas, 
empacotados no interior de microrganismos cósmico. A ideia não ‘caiu do céu’, resultou de uma 
análise cuidada de dados astronómicos e biológicos, ao longo de vários anos. No artigo “Evolution of 
Life: A Cosmic Perspective”, colocado neste site, Fred Hoyle e eu apresentamos os principais 
argumentos técnicos para apoiar as nossas ideias. No geral, a comunidade científica considera que a 
vida se originou na Terra através de moléculas que interactuaram numa ‘sopa primitiva’. Uma 
resistência inicial a esta teoria baseia-se em duas razões: 
• Radica no há muito estabelecido paradigma de uma origem terrestre para a vida a partir de 
uma sopa orgânica;  

VVIIDDAA  VVIINNDDAA  DDOO  EESSPPAAÇÇOO::  UUMM  PPAARRAADDIIGGMMAA  EEMMEERRGGEENNTTEE??  

 
A vida proveio do espaço exterior? Os proponentes da Panspermia pensam que sim.  

Fonte: Microsoft Images. 

Comentário do Editor: este artigo sumariza o artigo “Evolução da Vida: Uma Perspectiva Cósmica”, um 
original de Chandra Wickramasinghe e Sir Fred Hoyle, colocado neste site 
(http://www.actionbioscience.org/). Juntamente, encontra-se um link, que abre um artigo de revisão do 
mesmo, e que fornece pontos de vista opostos às ideias dos autores, consideradas controversas. A 
hipótese colocada pelos autores, Cosmic Ancestry/Panspermia, não é generalizadamente aceite pela 
comunidade científica. É publicado neste site em consideração pelos autores, com contribuições dadas à 
ciência, e para dar uma oportunidade para que tanto os cientistas, como o público em geral, possam 
avaliar as ideias apresentadas. Recentemente, cientistas da Universidade da Califórnia, Berkeley, 
mostraram que moléculas orgânicas viajando no espaço, em cometas, podem ter sobrevivido aos 
impactos na Terra, e podem ter ‘semeado’ a vida no nosso planeta. Esta universidade irá futuramente 
pesquisar se os microrganismos poderiam sobreviver aos impactos. Os resultados poderão 
eventualmente, ou não, apoiar a hipótese apresentada por Wickramasinghe e Hoyle. 
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• O ‘casamento’ da biologia com a astronomia estava recheado de dificuldades. Havia um 
problema sociológico que surgiu de uma separação artificial de disciplinas científicas, no interior 
dos departamentos das universidades. A vida era considerada prerrogativa dos biólogos e o 
Universo de estrelas e galáxias dos astrónomos. E estava decretado por uma lei não escrita.   
 

Como é que a hipótese da panspermia se desenvolveu? 
O ‘lago primordial’ era demasiado limitado para produzir vida.  
Hoyle e eu fomos sempre orientados por factos. O conteúdo informativo da vida, mesmo na sua 
forma mais simples, apresentava uma escala superastronómica. Argumentámos que os arranjos 
moleculares que continham esta informação não poderiam ter surgido sob condições tão diminutas 
que tivessem existido num “pequeno lago quente terrestre”. A origem da vida deve de ter 
seguramente envolvido a combinação de recursos de todas as estrelas em todas as galáxias do 
Universo. Porém, uma vez originada, a dispersão e distribuição da vida através das distâncias 
cósmicas seria assegurada em virtude da bem testada resistência das bactérias às duras condições 
espaciais. O facto seguinte a nosso favor foi que a vida apareceu na Terra primitiva quando os 
cometas estavam a colidir com esta com uma grande frequência, e quando o planeta não tinha nem 
um oceano nem uma atmosfera estáveis. As condições da Terra nesta altura eram manifestamente 
inapropriadas para a produção de até os blocos construtores da vida, endogenamente. Na nossa 
visão era mais fácil ver como quer o stock orgânico da vida, quer a própria vida, podem ter chegado 
à Terra juntamente com os cometas em colisão. Cerca de 1/3 das poeiras interestelares contêm 
partículas orgânicas tipo bactérias. No final da década de 70, século XX, havia também um corpo 
crescente de evidências para a existência de substâncias bioquímicas nas nuvens interestelares, no 
espaço profundo. Observações astronómicas feitas, primeiro pelo meu irmão, o Professor Dayal 
Wickramasinghe da Universidade Nacional Australiana, e por David Allen, mostraram, em 1979, 
que as poeiras cósmicas tinham uma composição similar à de bactérias secas. Mostraram, também, 
que se observava o mesmo para as poeiras que se libertaram do cometa Halley, em Março de 1986. 
A descoberta que despoletou a nossa hipótese foi a compreensão de que um terço de todo o 
carbono disponível no espaço interestelar teria de estar ligado na forma de partículas orgânicas, 
ocas, com o tamanho médio de uma bactéria, e com propriedades espectrais que as permitiam 
distinguir de material biológico. Nenhum outro processo, para além da biologia, parecia razoável de 
invocar, para produzir uma tão vasta quantidade (cerca de 1030 toneladas) da matéria tipo bactérias, 
existente na nossa galáxia. Então, o raciocínio lógico que nos surgiu no início da década de 80 foi: 
as bactérias podem se multiplicar no interior dos cometas, que têm um interior líquido e quente.  

• A vida e toda a sua informação genética originada não na Terra, mas numa grande escala 
cósmica. 

• Células bacterianas viáveis estão presentes nas nuvens interestelares (…). 
• Encontram-se células bacterianas em nuvens que colapsam para formar estrelas, cometas e 

planetas. 
• Bactérias anaeróbias replicam, e aumentam em número, nos interiores quentes e líquidos 

dos cometas. 
• Os cometas (só no nosso Sistema Solar são cerca de 100 biliões) lançam material viável 

para as superfícies dos planetas tipo terra, e amplificam o retorno de material biológico 
para o espaço.  

Cerca de 100 toneladas de poeiras e detritos cósmicos chegam à Terra diariamente. Os 
microrganismos cósmicos podem mudar a evolução das espécies da Terra.  
 

O que pode acontecer se a vida continua a chegar à Terra? 
Se, de acordo com a nossa visão da astrobiologia, fomos constituídos a partir de microrganismos do 
espaço, seguem-se várias consequências importantes. A chegada contínua de detritos de cometas à 
Terra, a uma taxa de cerca de 100 toneladas/dia, deve, de certeza, trazer novos microrganismos. 
Tais organismos podem fazer uma de três coisas:  
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• Caem na superfície e não interactuam com as formas de vida terrestre; 
• Interactuam com a vida terrestre, adicionando-se aos genomas de plantas e animais, e 

ajudando na evolução; 
• Atacarem as formas de vida terrestres, dando origem a epidemias de doenças. 

 
O novo campo da astrobiologia procura vida microbiana extraterrestre. Uma tendência para se 
aceitar pelo menos parte destas conclusões iniciou-se logo após o anúncio feito por cientistas da 
NASA, em 1996, de que poderiam ter-se encontrado evidências de fósseis bacterianos num 
meteorito proveniente de Marte. Embora esta descoberta tenha gerado controvérsias, e esteja ainda 
em discussão, parece ter assinalado uma importante, e há muito esperada, mudança de paradigma – 
a de uma teoria da origem da vida baseada apenas na Terra para uma que integra os inputs cósmicos 
como um componente vital desse processo. As variantes teóricas, actualmente discutidas, variam 
desde o conceito de que compostos químicos orgânicos cósmicos chegaram à Terra primitiva, até 
ao conceito de que microrganismos já totalmente formados chegaram à Terra transportados por 
cometas. 
 

O que pode o estudo da Astrobiologia conseguir? 
Actualmente, a transferência de vida microbiana entre objectos do Sistema Solar parece ser aceite. 
Projectos para a procura de vida noutros planetas e cometas estão em curso. Um instituto de 
astrobiologia, sob os auspícios da NASA, foi constituído há poucos anos, e outros países seguem as 
suas pegadas. Recentemente, foi lançado o primeiro Centro de Astrobiologia no Reino Unido, na 
Universidade de Cardiff, no País de Gales. A astrobiologia inclui-se, actualmente, no domínio das 
ciências convencionais. Uma experiência decisiva para mostrar que a vida microbiana ainda chega à 
Terra, via cometas, está a ser planeada pela Indian Space Research Organisation (ISRO), em colaboração 
com o grupo de Cardiff. O objectivo é colher-se grandes quantidades de ar da estratosfera, usando-
se equipamento estéril transportado a bordo de balões, e analisar as amostras para se procurar 
evidências de vida microbiana extraterrestre. A primeira detecção inequívoca de tal vida 
extraterrestre, iria certamente marcar o mais importante ponto de viragem na Ciência, em séculos. 
A sua importância estaria a par das descobertas de Kepler, Galileu e Newton, nos séculos XV e 
XVI, e das de Darwin no século XIX. Na perspectiva mais alargada, a aceitação da ideia da 
existência de vida fora da terra teria profundas implicações para o futuro progresso da raça humana. 
Se aceitarmos esta ideia, algumas das nossas ideias sobre evolução mudarão. 

• A humanidade seria forçada a aceitar o papel de ser apenas mais uma forma de vida, num 
planeta bastante vulgar, a Terra, um dos muitos biliões de planetas similares orbitando 
inúmeras estrelas no Universo. 

• As percepções de nós próprios, da nossa importância, e a nossa auto-estima, seriam 
dramaticamente alteradas, quando se reconhecesse a totalidade da importância da 
descoberta de vida extraterrestre. 

• A longo prazo seriamos forçados a aceitar os nossos verdadeiros laços ancestrais com o 
cosmos, esperando que isso levasse à emergência de uma visão cósmica do nosso mundo. 
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(Adaptado de Max Bernstein, Maio 2001, http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/bernstein.html) 
Este artigo apresenta um ponto de vista alternativo, crítico, ao artigo original “Life from Space: An 
Emerging Paradigm”, de N. Chandra Wickramasinghe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Origem Terrestre v.s. Origem Cósmica 

A vida existe em ambientes extremos da Terra, como neste black smoker, numa fonte 
hidrotermal submarina, no oceano Atlântico Desconsiderar a “quente sopa orgânica” 
(presumivelmente uma referência à criação endógena de vida, seja segundo as experiências de 
Miller-Urey, seja segundo o lago quente de Darwin, é injustificável. Os proponentes da ‘sopa 
primitiva’ estão simplesmente a tentar responder a uma questão que é diferente da dos autores. 
Porque, e mesmo que a vida na Terra tenha resultado de bactérias transportadas por cometas, essas 
bactérias tiveram de evoluir, a dada altura, e algures.  

Os autores não podem objectar às teorias endógenas da origem da vida, com base, apenas, de 
que a vida provém apenas de vida, e nunca de materiais não vivos, a não ser que estejam preparados 
para defender que a via esteve sempre presente desde o Big Bang. Se os autores concordam que a 
vida proveio, em algum ponto, de não vida, então as pessoas que desenvolvem estas teorias irão, 
pelo menos, ajudar-nos a compreender como a vida surgiu pela primeira vez, algures, se não na 
Terra.  

Os autores parecem estar constantemente (seja conscientemente ou não) a ir contra as ideias 
da biologia evolutiva. A causa é o conflito entre Pasteur e Darwin. Será que os autores defendem, 
realmente, que “qualquer planta ou animal é precedido por uma geração do mesmo”?  

CCoommeennttáárriioo  CCrrííttiiccoo  aaoo  AArrttiiggoo  oorriiggiinnaall::  ““EEvvoolluuttiioonn  ooff  LLiiffee::  
AA  CCoossmmiicc  ppeerrssppeeccttiivvee””  

 

 
(Imagem: P. Rona, OAR/National Undersea Research Program (NURP)/NOAA). 

 

A hipótese colocada por Wickramasinghe e Hoyle não é de todo aceite pela comunidade 
científica. A sua publicação neste site deve-se às distinguidas contribuições, que ambos os 
autores deram à ciência, até à data, e pretende, ao mesmo tempo,  fornecer uma oportunidade 
para que, tanto os cientistas, como o público em geral, possam avaliar as suas ideias. O artigo 
em causa foi sujeito a revisão científica – por um perito na área – e os comentários do revisor, 
Max Bernstein, são de seguida apresentados. Os comentários foram originalmente escritos 
especificamente para os autores, Wickramasinghe e Hoyle, contudo, considerou-se importante 
disponibilizá-los aos leitores do site, como uma oportunidade para reflectirem sobre o diferente 
ponto de vista de Bernstein, já que este é representativo das ideias da generalidade da 
comunidade científica.  
 



PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR – SUGESTÕES DE ACTIVIDADES 

 
 

20 

Isto pareceria que estão a impedir a especiação, e que a vida nunca passaria do estado 
‘bactéria’ para qualquer outra forma viva, estritamente falando.  

Mais difícil ainda é o passo entre os compostos químicos e a vida. O afirmarem que a 
resistência extrema das bactérias é de algum modo não terrestre, não é convincentemente 
defendido. Na verdade, os autores parecem ou não apreciar, ou deliberadamente ignorar, a 
explicação evolutiva standard de como essas características surgiram apenas na Terra. Discordo 
totalmente dos autores quanto à sua pretensão de que esta resistência não poderia resultar apenas 
de pura selecção natural terrestre. Os autores descrevem no seu artigo a grande variedade de 
ambientes terrestres onde as bactérias florescem – fontes termais, gelos antárcticos, etc., e a 
comunidade da biologia evolutiva acredita que esta variedade de ambientes terrestres é adequada 
para seleccionar os organismos que florescem e têm sucesso nestas condições. De facto, mesmo a 
resistência à radiação ultravioleta pode ser explicada por selecção terrestre. Poderíamos interpretar 
essa resistência como um remanescente da selecção, numa época ancestral (antes da camada de 
ozono), quando a radiação na Terra era mais prevalecente.  

Este tipo de argumento é utilizado para explicar a capacidade dos organismos para lidarem 
com variações de temperatura, então por que não com a resistência à radiação? O facto de 
“microrganismos que são vulgarmente sensíveis à luz ultravioleta podem, através de repetidas 
exposições, ficarem tão insensíveis à radiação, como os tipos mais resistentes” não é 
necessariamente uma “propriedade extraterrestre”. É também o que seria previsto pelos biólogos 
evolutivos, assumindo que estes microrganismos tiveram uma herança inteiramente terrestre. Isto 
significa que, sendo certo ou errado, os autores têm de admitir que o consenso da opinião científica 
é que a selecção natural explica estas características, e que elas não são necessariamente “não 
terrestres”. São consistentes com a Panspermia, mas acredita-se que são também consistentes com 
a evolução na Terra.  

Os autores conjecturam que, no espaço, as bactérias estão sujeitas a “um processo … 
análogo ao da carbonização e grafitização do material vivo”, produzindo compostos orgânicos 
“similares” aos vistos pelos astrónomos (e presumivelmente também em meteoritos). Não é óbvio 
que estes processos irão produzir material similar (ou o que é similar para esse fim). No espaço, este 
é um processo de baixa temperatura, e de baixa pressão radiativa. Isto poderia resultar em 
compostos muito diferentes daquele vistos surgirem em processos de elevadas temperaturas e 
elevadas pressões, como os vistos na Terra. Alguém realizou, na verdade, esta experiência de 
simulação? Existem cientistas franceses que também fazem uma comparação entre dados 
astronómicos e o espectro dos carvões, e as mesmas objecções se aplicam. Sim, parece similar, mas 
os compostos orgânicos produzidos por plasma processando metano ou acetileno em processos 
que se pretende que simulem os fluxos de estrelas ricas em carbono produzem materiais que 
encaixam no espectro. Até pode ser que os autores estejam correctos, mas por agora a similaridade 
de espectros apenas torna a sua hipótese consistente’ com as observações (…).  

Quando os autores questionam retoricamente “Não poderão os mesmos processos operar no 
caso de moléculas orgânicas interestelares?” (referindo-se à degradação das bactérias), a resposta (e 
objecção) é similar à que vimos anteriormente quanto à evolução. Os autores não fazem justiça aos 
seus colegas investigadores e subestimam as suas teorias quando afirmam “teorias sobre como 
moléculas orgânicas interestelares se poderão formar via processos não biológicos ainda estão na 
sua ‘infância’, e em termos dos seus factos explicativos disponíveis ainda deixam muito a desejar”.  

Essas outras teorias também explicam razoavelmente bem a presença de materiais orgânicos 
extraterrestres. Esses outros cientistas realizaram, na verdade, experiências e colocaram esses 
materiais sob condições de baixas pressões, e mediram IR e espectros de massa que parecem ser 
consistentes com o que é visto pelos telescópios e em meteoritos e partículas de poeiras 
interestelares. Os autores, Wickramasinghe e Hoyle, podem talvez estar correctos, mas deveriam 
dar a essas outras ideias propostas o crédito que merecem. (…) Tanto quanto posso dizer, 
considero essas outras teorias superiores quanto aos aspectos a seguir mencionados. Elas: 

• São suportadas por experiências (…). 
• Estão de acordo com uma grande quantidade de dados. 
• Partem de moléculas simples que se sabe serem abundantes no espaço e que se formam 

por processos simples.  



PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR – SUGESTÕES DE ACTIVIDADES 

 
 

21 

Microrganismos versus. Compostos Orgânicos 
Será que ao afirmarem que os grãos interestelares “são de um tamanho que é típico de uma 

bactéria, um micrómetro ou menos”, os autores pretendem insinuar que a maioria dos grãos 
interestelares são bactérias individuais flutuando livremente? Este era um dos aspectos “não tão 
bons” da teoria de Svante Arrhenius. Os autores argumentaram que as bactérias são mais resistentes 
do que o originalmente pensado, mas bactérias viajando desprotegidas no espaço interestelar não é 
o mesmo que estarem na estação espacial. (…). Não será que o tempo de vida de múltiplos milhões 
de anos das nuvens do meio interestelar, e o facto de se pensar que a maioria dos grãos atravessa 
muitas nuvens antes de serem incorporados para formarem um sistema estelar, vai ser um problema 
para as bactérias individuais? É possível que uma nuvem de bactérias tivesse alguns efeitos de 
polarização interessantes já que são constituídas por aminoácidos quirais. Então, os autores 
poderiam fazer afirmações quanto à polarização e dispersão da luz. Iriam os grãos – bactérias 
mostrar o mesmo comportamento em campos magnéticos que alguns grãos interestelares mostram? 
Para além disso, grãos no denso meio interestelar (onde os gelos se formam) surgem diferentes dos 
grãos do meio difuso.  

Os autores deveriam tornar claro se só se referem aos grãos do meio interestelar denso ou 
não. (…). Mostrou-se que uma grande variedade de moléculas orgânicas são produzidas 
eficientemente em estrelas ricas em carbono, e esta explicação é mais simples de muitas maneiras do 
que a explicação biológica, dão que requer que se façam as bactérias em primeiro lugar. E está de 
acordo com o comentário seguinte: O que são “condições apropriadas para a replicação?” Existe 
alimento adequado para a bactéria se reproduzir tão rapidamente no meio interestelar ou num 
cometa? É mais provável as bactérias interestelares sejam a fonte das bactérias cometárias, dado que 
se pensa que os cometas sejam formados a partir de grãos de gelo interestelares. Que percentagem 
de grãos cometários se pensa que escapem do Sistema Solar? Enquanto se mantêm as discussões 
sobre supostos microfósseis, e sobre orgânicos, está marcadamente ausente deste trabalho uma 
discussão explícita sobre se os muitos compostos orgânicos “individuais” são consistentes com a 
teoria dos autores. Sabemos consideravelmente mais sobre compostos orgânicos de meteoritos do 
que compostos orgânicos interestelares, incluindo as identidades de muitos dos compostos 
orgânicos individuais, as análises de estrutura (ramificada vs. Linear, etc.), o enriquecimento 
isotópico e a quiralidade. Existem amplas evidências de que alguns destes meteoritos contêm 
material relativamente pristino (por exemplo, o meteorito Murchison), com base nos compostos 
orgânicos que foram observados. Como é que os atores sabem que as bactérias da Terra foram 
desde o início “vulgares”? Que isto represente um consenso na comunidade científica é duvidoso.  

Dado que as condições da Terra primitiva foram muito diferentes das actuais (i.e., não havia 
oxigénio) iríamos realmente esperar que as mesmas bactérias que eram comuns na altura seriam 
comuns actualmente? A minha compreensão é a de que a população que temos actualmente é 
diferente. Se os autores estão correctos, e o último ancestral comum ‘cai do céu’ todos os dias, 
então porque não o vemos? Poderiam os autores ser mais específicos quanto ao que consideram ser 
este tipo “vulgar” de bactéria? Eubacteria? Archea?  

É generalizadamente aceite na comunidade científica que a actual moldura biológica foi 
precedida por uma na qual os ácidos nucleícos se reproduziam na ausência de enzimas proteicas. 
Esse Mundo de RNA era habitado por ácidos nucleícos que tinham a capacidade de funcionar tanto 
como catalisadores, como transportadores de informação, ao mesmo tempo. Isto permitiria 
ultrapassar-se a necessidade, discutida pelos autores, de enzimas derivadas de aminoácidos.  
 
Conclusão 

Ao atribuírem a origem da vida na Terra a bactérias provenientes do espaço, sem 
mencionarem como essas bactérias surgiram em primeiro lugar, os autores estão a propor uma 
solução que é equivalente ao criacionismo. Os autores não são, na realidade, dirigidos pelos dados, 
mas por um desejo de resolverem um tal conflito, ou evitarem uma explicação, e é por isso que 
avançaram com uma “possível origem biológica a partir do exterior (da Terra)”.  
© 2001 American Institute of Biological Sciences.  
Max Bernstein recebeu o seu grau de Doutor na Universidade de Cornell. É actualmente investigador no 
NASA Ames Research Center, onde estuda a fotoquímica de gelos interestelares/cometários, com o Dr. 
Louis J. Allamandola e Scott A. Sandford. Foram-lhe atribuídos dois prémios em ciência espacial: prémio 
Ames Honor e a Medalha Zeldovich da Academia Russa de Ciências. Tem mais artigos disponíveis na Wired 
News, ABC News e no jornal Science. (http://www.astrochem.org/maxbio.html). 
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(Ficha do Aluno) 

São propostas cinco tarefas diferentes. Depois de as analisar cuidadosamente, seleccione, 

juntamente com os seus colegas de grupo, a que lhe despertou mais interesse.   

 

I – “É ciência?” 

Suponha que é convidado para um encontro científico onde tem de explicar por que 

motivo os seus interesses de pesquisa incluem a Panspermia. Escreva o resumo da sua 

apresentação, assegurando que na sua explicação aborda os pontos seguintes: 

• O que é o “método científico”? (Faça uma listagem de todos os passos do método 

científico). 

• O que é uma hipótese? (Escreva uma definição e compare-a a uma teoria). 

• Qual o papel que pode ter a proposta, e publicação, de ideias científicas, como a 

“Ancestralidade Cósmica da Vida”, que não estão de acordo com o que, 

generalizadamente, se considera ser o papel das hipóteses na ciência? 

 

II- “Carreiras no Espaço” 

Descreva, por escrito, uma proposta de trabalho para uma agência de exploração espacial 

que procura um astrobiólogo. Inclua uma explicação de quais os objectivos da agência e 

das suas missões de exploração espacial.  

 

III – “Glossário ilustrado de Biologia Espacial” 

Crie um glossário ilustrado, que explique os termos abaixo indicados e a sua importância 

para a exploração espacial: 

• Biomarcadores 
• Biofilmes 
• Microfósseis 
• Elementos biogénicos 
• Extremófilos 
• Adicione quaisquer outros dois termos que considere de interesse para a temática.  

 

IV – “Meteoritos de Marte” 

Os cientistas descobriram na Terra um número razoável de meteoritos provenientes de 

Marte. Impressione uma audiência numa suposta “Feira de Rochas” com o seu 

conhecimento acerca das rochas de Marte.  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22  ––  PPAANNSSPPEERRMMIIAA::  AA  VVIIDDAA  CCHHEEGGOOUU  ÀÀ  TTEERRRRAA  VVIINNDDAA  DDOO  

EESSPPAAÇÇOO??  
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Prepare uma apresentação visual que descreva: 

• As características físicas das rochas marcianas; 

• A composição dessas rochas; 

• Quaisquer microfósseis ou outro material considerado como supostamente 

biogénico, encontrado nessas rochas. 

 

V – “Rastreio das Origens” 

Prepare um questionário de modo a descobrir quais as hipóteses mais escolhidas pelos 

alunos sobre a origem da vida na Terra. Faça uma pesquisa sobre as propostas existentes, e 

forneça uma breve explicação de cada uma delas. Na sua lista de hipóteses inclua: a 

Panspermia/Ancestralidade Cósmica e as hipóteses relacionadas com a ‘Sopa Primitiva’. 

Entregue o questionário durante ou após a aula.  

Explique que existem muitas hipóteses sobre o assunto, mas que nenhuma teoria foi, até ao 

momento, generalizadamente aceite. Assim, são possíveis várias opções (algumas mais do 

que outras), desde que se mantenham segundo o método científico do inquérito. Apresente 

à turma os resultados obtidos.  
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(Ficha do Aluno) 

São apresentadas quatro tarefas diferentes, que deverá ler cuidadosamente. Juntamente com 

os seus colegas de grupo seleccione a que pretende desenvolver.  

 

I – Cenários “E se ….” 

Juntamente com o seu grupo de trabalho, considere os cenários A e B, de seguida 

apresentados, e escolha um para trabalhar. Após a leitura da tarefa proposta, discuta os 

tópicos enunciados, e concretize a tarefa.  

CENÁRIO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

� O ‘comunicador oficial’ do laboratório 

Proponha como iria determinar: 

- Que as estruturas encontradas são na realidade bactérias; 

- Que não são provenientes da Terra, mas sim verdadeiramente “extraterrestres”, ou até 

“interestelares”. 

� O ‘cientista-chefe’ 

Prepare uma apresentação ilustrada para convencer o painel de peritos na Terra das suas 

descobertas e conclusões. 

� O ‘escritor científico’ da missão 

Prepare um artigo sobre a descoberta, que explique como foram feitas as determinações, e 

que justifique que as estruturas são bactérias extraterrestres vivas. Coloque em formato de 

publicação para uma revista científica relevante, à sua escolha. Terá de verificar as 

exigências de formatação da revista científica escolhida.  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  33  ––  PPAANNSSPPEERRMMIIAA::  AA  VVIIDDAA  CCHHEEGGOOUU  ÀÀ  TTEERRRRAA  VVIINNDDAA  DDOO  

EESSPPAAÇÇOO??  

“Imagine que no ano de 2061 é membro da tripulação da nave espacial United Nations 

Explorer, que se desloca ao encontro do cometa Halley, que se encontra de retorno ao interior 

do Sistema Solar. À medida que a sua nave espacial se aproxima do núcleo do cometa, que 

está cada vez mais próximo da órbita de Marte, a sua nave lança uma sonda que vai aterrar na 

superfície do cometa. Enquanto aí, ela vai perfurar o núcleo gelado desta “bola de neve suja”, 

retirando uma amostra, que é trazida de volta para a nave, dois dias mais tarde. Juntamente 

com os seus colegas de tripulação, começa, então, a viagem de regresso, de oito meses, até à 

órbita da terra. Durante a viagem de retorno, os cientistas que trabalham no laboratório da 

nave encontram estruturas microscópicas nas amostras, que se assemelham a algo do tipo das 

bactérias”.  
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CENÁRIO B 

 

 

 

 

Escreva um relatório ou um comentário crítico que justifique as suas respostas às questões 

seguintes: 

� Que critérios usaria para avaliar um artigo para publicação? 

� Como esperaria que os autores do artigo testassem as amostras de solo marciano à 

procura de vida? 

� Que dados de apoio e evidências iria querer que fossem incluídos no artigo? 

II – Debate: “Terá, ou não, a vida uma origem cósmica?” 

Duas equipas, cada uma composta de dois alunos, deverão preparar uma lista dos 

argumentos a favor e contra a hipótese da Panspermia/Ancestralidade Cósmica da Vida. 

Poderão utilizar slides, posters, ou outros recursos visuais. A apresentação deverá ser 

dinamizada em aula, e a sua duração deverá ser determinada pelo professor. 

III – Entrevista: “O que pensam os cientistas sobre a hipótese da 

Panspermia/Ancestralidade Cósmica da Vida?” 

Prepare uma entrevista a um cientista, ou a alguém com algum conhecimento do tema, e 

que apoie e critique a referida hipótese.  

Prepare uma cassete de vídeo, uma gravação ou um artigo, sobre a entrevista.  

IV – Pesquisa na Internet/Biblioteca: “É a hipótese da Panspermia/Ancestralidade 

Cósmica da Vida “ciência de qualidade?” 

Prepare uma apresentação baseada em pesquisas na internet ou literatura, para determinar 

se a hipótese da Panspermia pode ser, ou não, considerada “ciência credível”. Se a pesquisa 

ou análise revelar que lhe falta credibilidade científica, indique o que seria necessário para 

que adquirisse um estatuto científico.  

Se considera que deveria de ser considerada “ciência de qualidade”, explique o que a torna 

credível.  

Recursos 

No site www.actionbioscience.org/newfrontiers/wickramasinghe/article.html encontram-

se sugestões de links e de referências bibliográficas para aprofundar a pesquisa.  

 

A sua equipa recebe um convite de um editor de uma prestigiada revista científica, para fazer a revisão 

científica de um artigo submetido para publicação. O artigo relata a descoberta de vida microbiana 

extraterrestre, em Marte, após uma equipa de cientistas da NASA ter testado amostras de solo marciano. 

Essas amostras foram trazidas para a Terra, pela primeira equipa de astronautas enviada a Marte para 

colher amostras no ano de 2035.  
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(Ficha do Aluno) 

 

I – Leia com atenção o parágrafo seguinte, e responda às questões abaixo 

indicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Questões: 

1. Comente a afirmação seguinte: “os líquenes poderão constituir organismos modelo para 

uma transferência interplanetária”.  

 

2. Faça uma pesquisa, procurando três exemplos nos quais o estabelecimento de simbioses 

tenha permitido a sobrevivência de organismos em condições ambientais consideradas 

extremas.  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  44  ––  PPAANNSSPPEERRMMIIAA::  AA  VVIIDDAA  CCHHEEGGOOUU  ÀÀ  TTEERRRRAA  VVIINNDDAA  DDOO  

EESSPPAAÇÇOO??  

“Os líquenes parecem bem pré-adaptados para lidarem com as condições extremas do espaço, 

incluindo vácuo, mudanças de temperatura abruptas, radiação ultravioleta intensa e radiação 

cósmica. Dado o seu elevado nível de resistência, os líquenes poderão constituir organismos 

modelo para uma transferência interplanetária. As experiências levadas a cabo na Biopan-5 

Facility, após exposição ao espaço, sugerem, até à data, que estas células algais e fúngicas, 

liquenizadas, são capazes de sobreviver às condições do espaço. A importância da simbiose 

para a sobrevivência é ainda actualmente visível, e existem vários exemplos. Um deles é o caso 

das comunidades de organismos simbióticos que florescem em torno das fontes hidrotermais 

submarinas nos fundos oceânicos, e que foram descobertas em 1977. Estes exemplos levam-

nos a considerar que os princípios simbiogénicos, nomeadamente o estabelecimento de 

simbioses, foram uma regra geral nas condições da Terra primitiva, sendo visível actualmente 

em vários exemplos conhecidos” (Carrapiço et al., 2007).  
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POSTER - http://nai.arc.nasa.gov/poster (Agosto de 2008) 

 

AAASSSTTTRRROOOBBBIIIOOOLLLOOOGGGIIIAAA   

VViiddaa::  OO  qquuee  éé??    

        OOnnddee  eessttáá??  

                      CCoommoo  aa  eennccoonnttrraammooss??  
O que existe na, e sob, a 

espessa atmosfera de Titã? 

Existirá vida num oceano de  

água líquida em Europa? 

A presença de água em Marte significa  

que existe vida em Marte? 
Nascentes Termais do Parque  

Nacional de Yellowstone  

Quente 

Bactérias fotossintéticas 

florescem nas margens quentes 

das nascentes termais 

Fundos 

oceânicos 

Anelídeos que 

pertencem aos 

ecossistemas das 

fontes 

hidrotermais 

Estas bactérias vivem em bolsas 

de água líquida no gelo profundo 

do lago 

Frio 

Profundo 

Bactérias que 

vivem em água 

subterrânea 

salgada 

aprisionada sob o 

permafrost na 

mina 

Elevada  

Acidez 

Fungos acidófilos 

que vivem em águas 

com baixo pH e 

elevadas 

concentrações de 

metais 
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1. INDICAÇÕES PARA O PROFESSOR 

 

A utilização do poster fornece uma oportunidade para o professor fazer uma breve 

introdução à Astrobiologia. O poster reforça o carácter transdisciplinar desta ciência, e 

ilustra – através de palavras e imagens – questões fundamentais colocadas pela 

astrobiologia:  

O que é a vida?  

Onde se encontra?  

Como a encontramos? 

 

As actividades seguintes, decorrentes da exploração do poster, pretendem ser sugestões 

que o professor poderá trabalhar com os alunos para introduzir a astrobiologia. Como tal, 

são abordadas algumas das áreas de interesse da astrobiologia. O grau de profundidade 

com que poderão ser tratadas poderá ser superior ao apresentado, dependendo dos 

objectivos do professor e do interesse manifestado pelos alunos.  

 

Constitui também uma oportunidade de enquadrar o filme a “Ameaça de Andrómeda”, e 

as experiências da missão Viking a Marte, à luz dos conhecimentos actuais.  

 

Permitirá ainda realçar o papel que a simbiose poderá ter tido na origem e evolução inicial 

da vida, e permitir, ao mesmo tempo, desenvolver com os alunos uma abordagem 

simbiogénica à(s) origem(ens) da vida, situando-a no contexto mais alargado da vida no 

universo. 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ––  AASSTTRROOBBIIOOLLOOGGIIAA  
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Astrobiology Education Poster 
(Para o professor) 

 

1. OBJECTIVOS 

Os alunos deverão ser capazes de… 

• Explicar as características dos seres vivos e as condições necessárias à vida. 

• Usar a lógica e a evidência para explicar por que o estudo dos ambientes extremos 

da Terra é importante para a procura de vida noutros planetas. 

 

2. COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Depois desta actividade os alunos deverão desenvolver a seguinte compreensão acerca do 

inquérito científico:  

• As explicações científicas têm de aderir a critérios como:  

serem logicamente consistente; serem governadas pelas regras da evidência; serem abertas a 

questões e possível modificação; e basearem-se em conhecimento científico histórico e 

actual.  

 

3. PRÉ-REQUISITOS PARA OS ALUNOS 

Antes do início da actividade os alunos deverão ter um conhecimento básico sobre 

propostas de definição de vida (ex.. os seres vivos crescem, reproduzem-se, e evoluem em 

resposta a mudanças no ambiente, consomem materiais brutos para obterem energia, e 

produzem resíduos).  

 

4. PRÉ-CONCEPÇÕES DOS ALUNOS 

Os alunos poderão pensar que “vida” significa vida inteligente, humana, e outras formas de 

vida como plantas e animais. Os alunos usam principalmente critérios óbvios como 

movimento e crescimento para decidirem entre ‘vivo’ e ‘não vivo’, e raramente mencionam 

critérios estruturais (‘células’) ou características bioquímicas (‘DNA’). Esta actividade trata 

especificamente essas pré-concepções.  

 

VVIIDDAA::  OO  QQUUEE  ÉÉ??  OONNDDEE  SSEE  EENNCCOONNTTRRAA  ((II))??  

1) Pergunte aos alunos se pensam que existe vida algures no universo.  

Clarificar com os alunos o porquê de pensarem que existe, ou não, vida no universo.  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  11  --  VVIIDDAA::  OO  QQUUEE  ÉÉ??  OONNDDEE  SSEE  EENNCCOONNTTRRAA  ((II))??  
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Explique que existe uma ciência que é a astrobiologia (escreva a palavra no quadro e 

explique o seu significado – o estudo da origem, evolução, distribuição e futuro da vida no 

universo; utilize o background científico para obter mais informações sobre o que é a 

astrobiologia).  

Explique que os astrobiólogos estão a estudar modos de procurar vida noutros 

planetas e luas, e para o fazerem necessitam de compreender a natureza da vida.  

 

2) Escreva a seguinte questão no quadro: “Como se sabe que algo está vivo?” 

Encoraje uma sessão aberta de brainstorming, guiando a discussão para incluir a ideia 

de que: as ‘entidades’ vivas consistem de uma ou mais células; crescem; desenvolvem-se; 

respondem a mudanças no ambiente; consomem materiais brutos para obterem energia; 

produzem resíduos e reproduzem-se. Deverá escrever estas características dos seres vivos 

no quadro.  

Note que essas características definem comportamentos, cientificamente observáveis, 

de seres vivos. Não exclua outras respostas da lista, mas percorra-as uma a uma, 

reconhecendo que não é apenas uma característica por si só que define algo como estando 

vivo. Por exemplo, o movimento só por si não permite classificar algo como vivo (uma 

garrafa vazia pode rolar montanha abaixo).  

Sublinhe que é difícil definir algo como vivo, usando apenas uma ou duas destas 

características. Por exemplo, um fogo descontrolado parece crescer e produzir resíduos 

(CO2) e consome materiais brutos (árvores) e parece responder ao seu ambiente (muda de 

direcção com o vento), mas o vento não é algo que esteja vivo. Para se definir algo como 

estando vivo tem de se olhar simultaneamente para um conjunto de muitas características.  

 

3) Pergunte aos alunos sob que condições podem existir organismos vivos.  

Provavelmente os alunos enunciarão as condições da superfície da Terra – um 

intervalo estreito de temperaturas moderadas, oxigénio para respirar, água líquida para 

beber, luz solar, pressões atmosféricas moderadas como, e um fornecimento constante de 

alimento.  

Liste as respostas no quadro, sublinhando que estas condições definem onde 

poderíamos encontrar as formas de vida com as quais os alunos estão, provavelmente, mais 

familiarizados. Quando terminar dê à lista o título de “Condições para a vida que 

conhecemos”.  
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4) Explore com os alunos a possibilidade de existir vida em condições ambientais mais 

extremas: 

- em locais muito frios (ex: na Antárctida), lugares muito quentes (nascentes termais), em 

rochas profundas da subsuperfície (sem luz solar e sem oxigénio), ou nos fundos oceânicos 

(elevadas pressões, sem luz solar). Peça aos alunos que justifiquem as suas respostas.  

 

5) Distribua a brochura “Exemplos de Extremófilos Terrestres”.  

Explique que os cientistas estudam activamente existência de seres vivos 

(microrganismos) nos ambientes mais extremos da Terra. Discuta oralmente com os alunos 

a informação contida na brochura. Algumas das imagens da brochura são as mesmas do 

poster da Astrobiologia.  

Discuta com a turma como as formas de vida mencionadas em cada ambiente 

extremo vão de encontro às características da vida, discutidas anteriormente – O que 

consomem? Como usam a energia? Como se reproduzem?  

Faça uma segunda lista no quadro intitulada “Condições para a Vida Extrema”.  

Com a ajuda dos alunos e da brochura liste as descrições das condições ambientais nas 

quais os organismos extremófilos vivem (ex: temperaturas muito altas e muito baixas, 

muito pouca chuva, sem luz solar, pressões muito elevadas, sem oxigénio, largo espectro de 

valores de pH, presença de água líquida, etc.).  

 

6) No quadro desenhe um círculo em torno de cada lista, garantindo que se sobrepõem no 

meio.  

Referindo-se às duas listas, pergunte aos alunos o que as condições dos extremófilos 

têm em comum entre si e com as outras formas de vida ‘mais familiares’, como nós.  

Explique que toda a vida na Terra requer água líquida, em alguma altura do seu ciclo 

de vida.  

Use o espaço criado pelos círculos em sobreposição no diagrama para ilustrar que 

tanto a vida extrema como a vida familiar requer água líquida. Se necessário os alunos que 

criem o diagrama nas costas da brochura, comparando e contrastando as condições que 

suportam vida familiar e extrema na Terra.  

Sublinhe que para os extremófilos as condições que consideramos ‘extremas’ são 

‘normais’ para eles. As condições na superfície da Terra – temperaturas moderadas, pressão 

ao nível do mar, e oxigénio – são extremas, tóxicas e potencialmente mortíferas. Ou seja, 

“extremo” é um termo relativo.  
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7) Explique que a existência de extremófilos mudou o modo como os cientistas pensam 

acerca da vida, e onde esta poderá existir.  

Os cientistas tiveram de modificar as suas teorias e expandir as suas visões, sobre que 

tipos de ambientes são habitáveis, com base nas novas informações sobre a existência de 

extremófilos.  

Discuta com o grupo turma como o estudo dos extremófilos influencia a procura de 

vida noutros planetas.  

Guie a discussão de modo a incluir os pontos seguintes: 1. Compreender-se como a 

vida sobrevive nos ambientes extremos terrestres pode ajudar os cientistas a compreender 

melhor como a vida poderá sobreviver noutros planetas e luas; 2. Condições que 

consideramos como ‘extremas’ na Terra são similares ao que é ‘normal’ algures no Sistema 

Solar. 3. Saber que a vida existe em condições mais extremas do que o que anteriormente se 

pensava significa que existem mais ambientes extraterrestres que poderão potencialmente 

suportar vida. 4. Os investigadores usam os ambientes terrestres extremos para testar 

equipamento e técnicas, que poderão um dia usar para a procura de vida noutro planeta ou 

lua.  

Destaque que a descoberta e o estudo dos organismos extremófilos ajudou ao 

desenvolvimento da astrobiologia, ilustrando a necessidade de se fazer uma abordagem 

interdisciplinar a questões como: “O que é a vida e onde se encontra?”.  

 

8) Peça aos alunos que escrevam um parágrafo (na aula ou como T.P.C.) onde 

desenvolvam a questão: 

 “Por que é que o estudo dos organismos extremófilos da Terra é importante para a 

procura de vida noutros planetas? (Os alunos deverão mencionar os quatro aspectos 

referidos anteriormente).  
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BBRROOCCHHUURRAA  ––  EEXXEEMMPPLLOOSS  DDEE  EEXXTTRREEMMÓÓFFIILLOOSS  TTEERRRREESSTTRREESS  

Frios – Os Vales Secos McMurdo, na Antárctida, constituem 
alguns dos desertos mais secos e frios da Terra, com 
temperaturas médias anuais de -20º C e menos de 10 cm de 
precipitação anual. Os cientistas encontraram bactérias 
localizadas em bolsas de água líquida embebidas, a vários metros 
de profundidade em gelo “sólido” do lago. Algumas das 
bactérias usam nutrientes químicos a partir de partículas de 
‘sujidades’ do gelo e usam energia solar para a fotossíntese.  

  

Quente – Grandes concentrações de microorganismos 
florescem na nascente termal Grand Prismatic do 
Yellowstone National Park, uma nascente termal cujas 
águas podem atingir os 90º C. Outras nascentes termais 
quentes em Yellowstone são extremamente acídicas, 
contudo abrigam muitos tipos diferentes de bactérias e 
outros microorganismos. Muitos destes microorganismos 
utilizam os nutrientes químicos das águas e a energia 
solar para a fotossíntese.  
 

 

 

Subsuperfície profunda – Cientistas 
encontraram bactérias a viver em águas 
subterrâneas, a 5 km de profundidade, 
em minas de ouro, em Witwatersrand 
Basin, África do Sul, e que florescem nas 
cavidades e fendas das rochas. Os 
cientistas estão também a investigar a 
vida no permafrost no norte do Canadá.  
 

Fundos oceânicos – Os cientistas encontraram vida abundante em 
torno das fontes hidrotermais submarinas, incluindo bactérias, 
mexilhões, amêijoas, camarões e gigantes vermes tubulares, com 
vários metros de comprimento. A água que sai das fontes 
hidrotermais, na escuridão total e a vários milhares de metros de 
profundidade, pode atingir temperaturas de 113º a 120º C. As 
elevadas pressões impedem a água de entrar em ebulição. As 
bactérias usam os compostos químicos das fontes hidrotermais, 
principalmente sulfureto de hidrogénio, como fonte de energia, em 
vez da luz solar. Outros seres vivos sobrevivem alimentando-se das 
bactérias ou de outros seres vivos.   

 

Elevada acidez – As águas do Rio Tinto, sudoeste de 
Espanha, são muito ácidas, devido a reacções químicas entre 
a água e os minerais de ferro e enxofre do solo. O rio tem 
uma cor vermelha, tipo vinho, devido ao ferro dissolvido na 
água. Os microorganismos, que aí habitam, usam reacções 
químicas com os minerais mencionados para gerarem a 
energia de que necessitam. Os produtos resultantes 
contribuem para baixar o pH do ambiente. Existem também 
muitas algas e fungos.  
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Astrobiology Education Poster 
(Para o professor) 

 

1. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os alunos deverão ser capazes de … 

� Explicar a relação entre as características das formas de vida e as condições 

ambientais sob as quais existem; 

� Discutir ideias científicas e resultados de um modo claro e suportarem as suas 

ideias com a lógica e a evidência.  

 

2. COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Na sequência desta actividade os alunos deverão compreender os seguintes aspectos 

do inquérito científico:  

� Comunicarem e defenderem um argumento científico.  

Os alunos de currículos de ciências deverão de desenvolver as capacidades associadas 

a uma comunicação efectiva e rigorosa. Isso inclui escrever e seguir procedimentos, 

exprimir conceitos, rever informação, sumarizar dados, usar linguagem apropriada, 

desenvolver diagramas e mapas, explicar resultados estatísticos, falar claramente e 

suportados pela lógica, construir um argumento com base no raciocínio e reflexão, 

responder apropriadamente a comentários críticos.  

� Resultados do inquérito científico – novo conhecimento e métodos – emergem 

de diferentes tipos de investigações e de comunicação pública entre cientistas. 

Ao comunicarem e defenderem os resultados do inquérito científico, os 

argumentos têm de ser lógicos e demonstrar conexões entre fenómenos 

naturais, investigações, e o corpo histórico do conhecimento científico. Para 

além disso, os métodos e os procedimentos que os cientistas usam para 

obterem evidências devem de ser claramente reportados, de modo a favorecer 

oportunidades para futura investigação.  

 

3. PRÉ-REQUISITOS PARA OS ALUNOS 

� Os alunos deverão estar familiarizados com as características da vida e as 

condições necessárias à existência de vida, incluindo extremófilos. Estes 

assuntos foram tratados na actividade 1.  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22  --  VVIIDDAA::  OO  QQUUEE  ÉÉ??  OONNDDEE  SSEE  EENNCCOONNTTRRAA  ((IIII))??  



PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR – SUGESTÕES DE ACTIVIDADES 

 
 

36 

� Os alunos deverão estar familiarizados com o uso da biblioteca e da Internet 

para pesquisarem tópicos.  

 

4. PREPARAÇÃO 

Garantir que existem computadores disponíveis, para os alunos pesquisarem sobre os 

corpos celestes do sistema solar, online. A actividade deverá ser discutida com o assistente 

do centro de recursos da escola, de modo a que esta possa orientar os alunos para 

referências apropriadas sobre planetas, luas, cometas e asteróides do sistema solar.   

 

 

VVIIDDAA::  OO  QQUUEE  ÉÉ??  OONNDDEE  SSEE  EENNCCOONNTTRRAA  ((IIII))??  

1. Relembre a Actividade 1 – os alunos discutiram as características da vida na Terra.  

Discutiram as condições necessárias à vida que lhes é familiar e para os extremófilos. 

Viram que toda a vida na Terra necessita de água líquida, em alguma altura do seu ciclo de 

vida.  

Discutiram como o estudo dos extremófilos modificou as ideias dos cientistas acerca 

da vida, e onde esta pode existir, e escreveram um ensaio, respondendo à questão “Por que 

é que o estudo dos extremófilos na Terra é importante para a procura de vida noutros 

planetas?” 

 

2) Informe os alunos que vão desempenhar o papel de astrobiólogos, e que 

considerando a possibilidade de existir vida noutros planetas, vão determinar onde a 

procurar e porquê.  

Irão necessitar dos conhecimentos acerca dos organismos extremófilos e das 

condições necessárias à vida na Terra, para explorarem os outros corpos celestes do 

Sistema Solar e procurarem um local (outro que não a Terra) que possa ser habitável, para a 

vida tal como a conhecemos.  

 

3) Divida a turma em equipas de 3 ou 4 alunos.  

Os membros de cada equipa irão escolher, em grupo, um corpo celeste do Sistema 

Solar, sobre o qual vão focar o estudo da sua habitabilidade potencial (capacidade para 

suportar vida tal como a conhecemos). As equipas devem colocar e responder às questões 

seguintes: Poderá existir vida neste corpo celeste do Sistema Solar? E se sim, porquê? Se 

não, porquê?  
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Os alunos deverão socorrer-se do seu conhecimento sobre organismos extremófilos e 

ambientes extremos da Terra, para suportar os seus argumentos acerca da habitabilidade do 

corpo celeste escolhido. Aceita-se que uma equipa escolha um corpo celeste apenas para 

descobrir que é improvável que suporte vida.  

Os alunos deverão apresentar as evidências que suportam a sua apreciação. Oriente 

as equipas para garantir que não escolhem todos os mesmos corpos celestes do Sistema 

Solar. Poderá referir a tabela “Características de alguns corpos celestes do Sistema Solar” 

para recolherem mais informação para apoiar esta actividade.  

Para ajudar os alunos nas suas pesquisas os websites seguintes contêm informação 

fidedigna sobre os objectos do Sistema Solar:  

http://sse.jpl.nasa.gov/planets/index.cfm 

http://www.jpl.nasa.gov/solar_system/planets/planets_index.html 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetfact.html 

http://www.nineplanets.org/ 

 

Para imagens de planetas, luas, cometas e asteróides:  

http://pds.jpl.nasa.gov/planets/welcome.htm 

 

Nota: existe grande quantidade de informação incorrecta disponível online. Os alunos 

poderão beneficiar de uma discussão sobre as técnicas a utilizar para avaliar a acuidade de 

websites. Várias Web pages escritas por bibliotecários universitários fornecem informações 

sobre como o fazer, incluindo:  

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/webcrit.html  

(este website lista cinco critérios para se avaliar webpages) 

http://www.library.jhu.edu/elp/useit/evaluate/ 

http://www.library.cornell.edu/okuref/research/webeval.html 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html 

 

4) Peça aos alunos para criarem uma forma de vida que possa viver no corpo celeste 

escolhido.  

Os alunos deverão relembrar como os extremófilos se adaptam a condições 

‘extremas’ na Terra (Actividade 1). Peça aos alunos para justificarem por que a sua forma 

de vida tem as características que escolheram – ou seja, descreverem as condições 

ambientais dos seus objectos, e mostrarem como o seu organismo pode sobreviver nessas 
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condições. Esses organismos podem ser descritos em textos, desenhos, esculturas, …. Este 

trabalho pode ser feito em interdisciplinaridade com o professor da área de artes.  

 

5) Cada equipa terá de apresentar os seus resultados à turma.  

Isto poderá ser feito graficamente, via um poster ou uma apresentação de 

PowerPoint, uma apresentação oral, ou uma combinação de ambos. O objectivo da 

apresentação é responder às questões colocadas no passo 3: Poderá existir vida neste corpo 

celeste do Sistema Solar? Se sim porquê? Se não, porquê?  

Os alunos deverão comparar e contrastar as condições ambientais do seu corpo 

celeste, com aquelas sob as quais os organismos extremófilos vivem na Terra. Se 

consideram que o seu corpo celeste é habitável, deverão indicar qual o ambiente extremo 

da Terra mais parecido com o do seu, e qual o(s) extremófilo(s) que é mais próximo ou 

semelhante à forma de vida que esperariam lá encontrar.  

Os alunos deverão referir o impacto que a descoberta dos organismos extremófilos 

teve na procura de vida extraterrestre, e na sua própria pesquisa acerca da possibilidade de 

existência de vida no corpo celeste escolhido.  

 

6) Com base nas apresentações e/ou posters peça à turma para escolher os três corpos 

celestes do Sistema Solar que considera terem maior probabilidade de possuírem vida.  

Esses serão os locais para os quais os astrobiólogos deverão orientar a sua procura de 

evidências de vida extraterrestre. Os alunos deverão justificar as suas escolhas.  

Deverá aceitar-se qualquer escolha razoável, desde que suportada logicamente.  

 

7) Explique aos alunos que os astrobiólogos determinaram que Marte, Europa (lua de 

Júpiter) e Titã (lua de Saturno) são os corpos celestes do Sistema Solar (para além da Terra) 

mais prováveis de suportarem vida, ou fornecerem informações sobre como poderá a vida 

ter-se originado.  

Indique as imagens, de cada um, representadas no poster, à medida que vão sendo 

discutidos. As razões para as escolhas dos cientistas são as seguintes:  

� Marte _ O planeta vermelho tem água abundante aprisionada nas calotes 

polares geladas. Canais escavados na sua superfície assemelham-se aos leitos 

dos rios na Terra. Marte tem enormes vulcões inactivos, indicando que foi 

outrora geologicamente activo. Vulcões activos poderiam emitir enormes 

quantidades de gases para a atmosfera de Marte, facilitando a libertação do 
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calor interno do planeta. Os cientistas pensa que Marte pode ter tido outrora 

uma atmosfera mais espessa e quente, e água líquida pode ter fluido á sua 

superfície. Lugares óbvios para a procura de vida são os canais escavados, as 

capas de gelo polares e a subsuperfície profunda.  

� Europa _ Lua de Júpiter envolta numa camada de gelo de água, com uma 

espessura de cerca de 10 km. Os cientistas pensam que o gelo pode estar 

assente sobre um oceano de água líquida, talvez com várias centenas de 

quilómetros de profundidade. O local mais apropriado para a procura de vida 

em Europa será perfurando a camada de gelo até ao oceano que se encontra 

por baixo.  

� Titã _ Lua de Saturno com uma espessa atmosfera, que contém moléculas 

orgânicas (incluindo os blocos construtores da vida tal como a conhecemos). 

Embora se pense que a sua superfície é demasiado fria para manter água 

líquida, poderão existir lagos ou oceanos de hidrocarbonetos líquidos (metano e 

etano). Os cientistas pensam que as condições à superfície de Titã sejam muito 

semelhantes às da jovem Terra primitiva, anteriormente ou na altura do 

surgimento da vida na Terra. Titã é um pouco diferente de Marte e Europa; 

provavelmente não terá formas de vida como as encontradas na Terra. Muito 

provavelmente, quaisquer formas de vida serão dependentes de 

hidrocarbonetos líquidos e não de água líquida. Contudo, é de interesse 

principal para os astrobiólogos porque representa um local onde se pode 

estudar as condições que terão, eventualmente, precedido o desenvolvimento 

da vida. Os locais mais apropriados para a procura de vida serão a superfície e 

nos lagos ou nos oceanos.  

 

8) Compare as escolhas da turma para os três locais do Sistema Solar mais prováveis (para 

além da Terra) de poderem suportarem vida, com os locais escolhidos pelos cientistas 

(Marte, Europa e Titã).  

Sublinhe que à medida que a nossa compreensão acerca dos extremófilos aumenta e 

encontramos mais ambientes extremos na Terra que suportam vida, podemos conceber 

mais locais no nosso Sistema Solar, com condições extremas similares, onde a vida possa 

ser possível.  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE ALGUNS CORPOS CELESTES DO SISTEMA SOLAR 

C. Celeste CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

Mercúrio 

Sem uma atmosfera apreciável. Sem água líquida. Evidências de Actividade vulcânica 
num passado distante. Muitas crateras de impacto. As variações da temperatura 
superficial são as maiores do Sistema Solar, dos -142ºC aos 378º C, dependendo de se 
a superfície está voltada para o Sol ou par o lado oposto. Sem protecção contra a luz 
solar ultravioleta. Vida não provável.  

 
 

Vénus 

Espessa atmosfera, na sua maioria de CO2. Sem água líquida. Evidências de 
vulcanismo extensivo no passado; não é claro se é ainda vulcanicamente activo. 
Temperaturas superficiais próximas dos 425º C. A pressão atmosférica à superfície de 
Vénus é cerca de 90x a da superfície da Terra (similar à pressão a 1 km de 
profundidade no mar). Vida improvável.  

 
Lua 

Sem atmosfera. Sem água líquida. Muitas crateras de impacto. Vulcões activos num 
passado distante. Gelo de água pode ser encontrado em crateras perto dos pólos, no 
seu lado mais distante. Sem protecção contra a luz ultravioleta solar. Vida não 
provável.  

 
 

Marte 

Fina atmosfera, principalmente de CO2. Gelo de água nas calotes de gelo polares e 
possivelmente no subsolo em permafrost. Sem água líquida actualmente, mas com 
evidências de água líquida no passado. As temperaturas superficiais variam muito, 
desde -98º C no pólo e Inverno, para quase 38º C durante o dia no Verão. A pressão 
atmosférica à superfície é cerca de 1/100 a da superfície da Terra. Evidências para 
vulcanismo activo no passado, mas actualmente é considerado geologicamente 
inactivo. Superfície sem protecção contra a luz solar ultravioleta. Vida possível 
especialmente no subsolo ou nas calotes de gelo polares.  

 
 

Júpiter 

Espessa atmosfera, principalmente de hidrogénio. Nenhuma superfície distinta. Sem 
vulcanismo. Sem água líquida. A temperatura no topo das nuvens é de -113º C, mas 
eleva-se à medida que se entra mais profundamente na atmosfera, atingindo dezenas 
de milhares de graus no seu interior profundo. As pressões atmosféricas aumentam 
desde valores próximos dos da superfície da Terra no topo das nuvens de Júpiter, para 
centenas de milhares de vezes a da superfície da Terra quando no interior profundo da 
sua atmosfera. Vida não provável.  

 
 

Io 

Lua de Júpiter. Atmosfera muito fina (cerca de um bilião de vezes menos densa que a 
atmosfera da Terra), principalmente de dióxido de enxofre gasoso. Sem água líquida. 
Vulcanicamente muito activo, com erupções tipo géiser de dióxido de enxofre e de 
enxofre líquido, que flui como a lava dos vulcões. Temperaturas de superfície médias 
de cerca de -103º C, embora as fontes vulcânicas possam ser muito mais quentes. 
Sujeito a bombardeamento por partículas carregadas provenientes do campo 
magnético de Júpiter. Sem protecção contra a luz solar ultravioleta. Vida não provável.  

 
 

Europa 

Lua de Júpiter. Atmosfera extremamente fina de oxigénio (ozono). Superfície coberta 
por uma fina (10 km ou menos) crosta de gelo de água. Gelo da superfície fracturado 
por fendas, e crosta assemelhando-se a icebergues. Temperatura superficial de -118º C. 
Muito provavelmente terá um oceano de água líquida sob o gelo, talvez com 100 km 
de profundidade, aquecido por um núcleo em fusão. Possíveis erupções de lava no 
fundo do oceano. Sujeito a bombardeamento por partículas carregadas provenientes 
do campo magnético de Júpiter. Superfície sem protecção contra a luz solar 
ultravioleta. Vida possível no oceano.  

 
 

Ganimedes 

Lua de Júpiter. Atmosfera extremamente fina de oxigénio (ozono). Sem água líquida. 
Temperatura superficial de -118º C. Superfície coberta de dobras e cristas. A crosta 
superficial gelada poderá estar assente num manto de rochoso, com um núcleo 
fundido de ferro ou de ferro e enxofre. Sujeito a bombardeamento por partículas 
carregadas provenientes do campo magnético de Júpiter. Superfície sem protecção 
contra a luz solar ultravioleta. Vida não provável.  
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SSUUGGEESSTTÕÕEESS  PPAARRAA  AA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAASS  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÕÕEESS  OORRAAIISS  

 

 4 
EXCELENTE 

3 
BOM 

2 
SUICIENTE 

1 
INSUFICIENTE 

 
 

Organização 

Alunos apresentam a 
informação numa 
sequência lógica e 

interessante, e de um 
modo que a audiência 
consegue acompanhar. 

Alunos apresentam a 
informação numa 
sequência lógica, e 
que a audiência 

consegue 
acompanhar. 

Audiência tem dificuldade 
em seguir a apresentação 
pois os alunos passam, de 

um modo desorganizado, de 
uns assuntos para outros. 

A audiência não 
consegue 

compreender a 
apresentação porque 
não existe sequência 
lógica na informação 

apresentada. 
 
 
 

Domínio de 
Conteúdos 

Alunos demonstram total 
conhecimento (mais do 

que o pedido) ao 
responderem a todas as 
questões colocadas pela 
turma, apresentando 
explicações elaboradas  

Alunos estão à 
vontade, com 

respostas para todas 
as questões, mas 

falham em fazer uma 
elaboração mais 

profunda. 

Alunos estão 
desconfortáveis com a 

informação, e são capazes 
de responder apenas a 
questões rudimentares. 

Alunos não têm 
informação e não 

conseguem 
responder a questões 
sobre o conteúdo 

envolvido. 

 
Grafismo 
(imagens, 

esquemas, etc) 

O grafismo apresentado 
explica e reforça a 

apresentação do texto e a 
informação. 

Grafismo relacionado 
com o texto e com a 

apresentação. 

Alunos usam 
ocasionalmente grafismo 

que pouco suporta o texto e 
a apresentação 

Alunos não usam 
grafismo ou usam 
grafismo supérfluo. 

 
 
 
 

Comunicação 

Alunos falam claramente, 
sem lerem as suas notas; 

exibem padrões de 
discurso sem falhas. 

 
 

Alunos falam 
claramente, mas lêem 
directamente das suas 
notas; padrões de 

discurso com algumas 
inexactidões e pausas, 
e com repetição de 
algumas palavras. 

Alunos falam claramente, 
mas lêem directamente das 

suas notas; padrão de 
discurso com inexactidões, 
usando termos “como vocês 
já sabem”, mais do que uma 

vez. 

Alunos não falam 
claramente, lêem as 
suas notas; padrão de 

discurso com 
incorrecções, e 

usando muitas vezes 
o termo “como vocês 

já sabem”. 
Participação Todos os membros de 

grupo falam 
Maioria dos membros 

do grupo fala 
Alguns membros do grupo 

falam 
Apenas um membro 

do grupo fala 

 

 

 

SSUUGGEESSTTÕÕEESS  PPAARRAA  AA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPOOSSTTEERRSS  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  

4 
EXCELENTE 

3 
BOM 

2 
SUFICIENTE 

1 
INSUFICIENTE 

 
Título e Texto 

Claro e sucinto Claro, mas extenso Claro, mas inconsistente Não é claro 
 

 
Evidências 

que suportam 

Correlações claras entre 
os organismos e os seus 
ambientes na Terra; são 
explicados, de modo 
explícito, os ambientes 
extraterrestres. 

Correlações entre os 
organismos e os seus 
ambientes na Terra; os 
ambientes 
extraterrestres estão 
implícitos. 

São discutidos os 
organismos, os seus 
ambientes na Terra e os 
ambientes extraterrestres. 
 
 

Nenhuma evidência 
incluída. 

 
Grafismo 

Reforça as evidências 
 

Relacionado com as 
evidências 

 

Relacionado com o tópico 
 

Não relacionado 
com o tópico 

 
Fontes/Letras Muito atraente Agradável Claro Não é claro 

Recursos e 
Citações 

Mais de dois recursos 
citados correctamente. 

Dois recursos citados 
correctamente. 

Um recurso citado 
correctamente. 

Nenhum recursos 
citado. 
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Astrobiology Education Poster 
(Para o professor) 

 

1. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os alunos deverão ser capazes de … 

• Formular uma hipótese acerca da presença de vida em Marte. 

• Conceber um teste para determinar a existência de vida em amostras de solo. 

• Conceber um teste para a hipótese da existência de vida em Marte. 

 

2. COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Em consequência desta Actividade os alunos deverão compreender as seguintes 

capacidades necessárias à realização do inquérito científico: 

• Conceber e conduzir investigações científicas. Conceber e conduzir uma 

investigação científica requer uma introdução aos principais conceitos da área a ser 

investigada, o equipamento adequado, precauções de segurança, assistência para 

problemas metodológicos, recomendações para o uso de tecnologias, clarificação 

das ideias que guiam o inquérito, e conhecimento científico obtido de outras fontes 

que não a investigação actual. A investigação pode também necessitar que os alunos 

clarifiquem a questão, o método, os controlos, e as variáveis, uma organização e 

apresentação dos dados por parte dos alunos, uma revisão dos alunos sobre os 

métodos e as explicações, e uma apresentação pública dos resultados, com uma 

resposta crítica por parte dos seus pares. Independentemente da investigação 

científica levada a cabo, os alunos deverão usar evidências, aplicar o raciocínio 

lógico, e construir um argumento para as explicações propostas.  

 

3. PRÉ-REQUISITOS PARA OS ALUNOS 

� Os alunos deverão de estar familiarizados com as características da vida e as 

condições necessárias à existência de vida. Ambos os tópicos foram tratados 

nas Actividades 1 e 2.  

�  

4. PRÉ-CONCEPÇÕES DOS ALUNOS 

Os alunos poderão ter pré-concepções acerca do inquérito científico e do método 

científico. Muitas vezes as ideias dos alunos acerca da natureza do conhecimento e de 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  33  --  VVIIDDAA::  CCOOMMOO  AA  EENNCCOONNTTRRAAMMOOSS??  
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como este é justificado é desenvolvido em estádios onde o conhecimento é inicialmente 

percepcionado como “certo/errado”, em vez de uma questão de “mera opinião”, e 

posteriormente como “informação” e suportado por razões….  

Muitos estudos internacionais revelam que os alunos do secundário se encontram 

muitas vezes ainda no primeiro estádio (“certo/errado”). Alunos de todas as idades têm 

dificuldade em distinguir entre ‘teoria’ e ‘evidência para tal …’, ou entre ‘descrição de 

evidência’ e ‘interpretação de evidência’.  

Estas concepções erradas são abordadas nesta actividade.  

 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

- 1 Litro de água sem cloro a cerca de 60º C. 

- 1/3 Chávena de açúcar 

- 2 Pastilhas de seltzer (Alka Seltzer® funciona bem) 

- 7 gramas de levedura 

- 6 Chávenas de areia, de granulometria fina, limpa ou esterilizada 

- 3 Grandes gobelés de vidro 

 

5.1. Materiais  Opcionais 

- 3 Frascos Erlenmeyer 

- 3 Rolhas de borracha com um tubo de vidro em cada 

- 3 Mangueiras de borracha, com cada mangueira ligada numa extremidade a um dos tubos 

de vidro 

- 1 Copo de água de cal, para fazer:  

 

1. Encha 1/4 da jarra com água à temperatura ambiente. 

2. Adicione uma colher de óxido de cálcio (CaO), e mexa.  

A cal pode ser encontrada em lojas de jardins.  

3. Feche o recipiente. 

4. Deixe a solução repousar durante a noite.  

5. Deite o líquido claro da primeira jarra para um segundo recipiente. Assegure-se que não 

deita nenhum do óxido de cálcio, que se depositou no fundo da primeira jarra, na segunda 

jarra.  

6. Coloque o recipiente na segunda jarra (para impedir que o CO2 do ar se dissolva no 

líquido). Esta segunda jarra contém a água de cal para uso na demonstração.  
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6. A PREPARAÇÃO PRÉVIA 

Faça três amostras de mistura de solos do seguinte modo: 

 

1 – Deite duas Chávenas de areia apenas no primeiro gobelé de vidro e etiquete-a como 

“Amostra de Solo 1”.  

2 – Esmague as pastilhas de seltzer em pequenos pedaços, usando as costas de uma colher 

para pressionar as embalagens das pastilhas antes de as abrir. Abre as embalagens e misture 

a seltzer com duas chávenas de areia. Coloque a mistura no segundo gobelé de vidro e 

etiquete-a como “Amostra de Solo 2”.  

3 – Misture as leveduras com duas chávenas de areia. Coloque a misture no terceiro gobelé 

de vidro e etiquete-a como “Amostra de Solo 3”. 

4 – Imediatamente antes da aula prepare uma solução de nutrientes. Use um termómetro 

para obter 1 litro de água quente, aproximadamente a 60º C. Misture 1/3 de uma chávena 

de açúcar com a água quente. A temperatura ideal para que as leveduras produzam gás é de 

cerca de 50º C. Quando os alunos tiverem discutido como fazer uma experiência, a solução 

de nutrientes já terá arrefecido para os 50º C. Pode ser reaquecida numa placa quente se 

necessário. A produção de gás pelas leveduras não é tão óbvia quando a temperatura é 

inferior a 40º C, e as leveduras são mortas quando a temperatura da solução de nutrientes é 

superior aos 55º C.  

 

VVIIDDAA::  CCOOMMOO  AA  EENNCCOONNTTRRAAMMOOSS??  

1) Relembre a Actividade 2.  

Como esta Actividade 3 se centra na questão: “Vida: Como a encontramos?” diga aos 

alunos que irão fazer um role-play enquanto astrobiólogos e focarem-se na procura de 

evidências de vida em Marte. Marte é o nosso vizinho mais próximo e pensa-se que no 

passado foi muito semelhante à Terra. Enquanto Titã e Europa estão envoltos numa 

espessa atmosfera, rica em azoto, e com um provável oceano líquido, respectivamente, 

Marte permanece relativamente acessível, pelo que tem sido extensivamente explorado 

desde a década de 70 do século XX.  

 

2) Se necessário reveja com os alunos o método científico. Existem alguns websites com 

informação útil:  

http://www.howe.k12.ok.us/~jimaskew/hsimeth.htm 
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http://school.discovery.com/sciencefaircentral/scifairstudio/handbook/scientificmeth

od.html 

http://teacher.nsrl.rochester.edu/phy_labs/AppendixE/AppendixE.html 

Os alunos deverão compreender o processo científico: enunciar um problema, 

pesquisar um problema, formular uma hipótese, testar a hipótese, retirar conclusões dos 

dados, modificar a hipótese se necessário e voltar a testá-la.  

 

3) Peça aos alunos para enunciarem o problema que estão a tratar (“Existe vida em Marte?”).  

Discuta as maneiras de se poder responder a esta questão: 

- Podem os astrobiólogos irem eles próprios a Marte e retirarem amostras? (não nesta 

altura, embora a NASA fale em enviar humanos a Marte no futuro):  

- Se os astrobiólogos não podem ir a Marte, como podem responder à questão? (podem 

enviar aparelhos para Marte para testarem evidências de vida em Marte). 

- Discuta como os aparelhos poderão testar evidências de vida em Marte. (As respostas 

variarão, mas poderão incluir o tirar-se fotografias e testar a superfície do solo marciano).  

- Lembre aos alunos que dois rovers, denominados “Spirit” e “Opportunity” aterraram em 

Marte em Janeiro de 2004 (http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home). “Spirit” e 

“Opportunity” não procuraram evidências de vida, mas evidências que permitissem 

responder à questão: “Alguma vez existiu água líquida na superfície Marciana?”. Lembre 

aos alunos que a água líquida é um pré-requisito para a existência de vida. Actualmente 

decorre a missão Phoenix a Marte.  

 

4) Peça aos alunos para descreverem as características da vida, e registe-as no quadro (seres 

vivos: consistem de uma ou mais células, crescem e desenvolvem-se, respondem a 

mudanças no ambiente, consomem materiais brutos para obtenção de energia, produzem 

resíduos e reproduzem-se – Actividade 1).  

Peça aos alunos que revejam o que sabem sobre as características de Marte e escreve-

as no quadro (Marte tem uma atmosfera relativamente fina que oferece muito pouca 

protecção contra a radiação solar ultravioleta, é muito seco e tem um largo intervalo de 

temperaturas superficiais, pode ter tido água líquida a fluir à sua superfície, no seu passado, 

tem água como gelo nos seus pólos, e poderá ter água no solo como permafrost, ou como 

líquido na subsuperfície profunda).  

Peça aos alunos que coloquem hipótese sobre a existência de vida em Marte, e que 

possam ser testadas (As respostas irão variar, mas deverão assemelhar-se e incluir: Existe 
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vida em Marte e está no solo). Escreva no quadro as hipóteses colocadas pelos alunos. 

Foque a discussão no testar-se a hipótese “Existe vida em Marte e encontra-se no solo”.  

 

5) Forneça aos alunos as três amostras de solo e pergunte-lhes como poderiam testar 

evidências de vida nessas amostras, se elas fossem amostras de solo marciano.  

Guie a discussão para experiências que possam ser feitas para se detectar 

características da vida nas amostras de solo.  

Aceite quaisquer respostas razoáveis, e que possam incluir: dar-lhe alimento e ver se o 

come; procurar nelas coisas que mexessem, procurar resíduos, observar ao microscópio e 

procurar microrganismos, ver se alguma coisa cresce e se reproduz se se lhe der alimento 

ou água.  

Encoraje os alunos a usar a imaginação ao conceberem uma experiência para 

testarem a hipótese e que não se deixem limitar apenas pelo que podem fazer na sala de 

aula. Escreva as ideias dos alunos no quadro.  

 

6) Discuta as ideias dos alunos com maior detalhe, focando-se especificamente em como 

cada ideia avançada poderia revelar evidências de vida nas amostras de solo.  

Pergunte, por exemplo, que alimento daria a um organismo, que resíduos iria 

procurar, e como saber se algo se está a reproduzir. Isto eliminará as ideias mais fantasistas.  

 

7) Foque-se na experiência de se adicionar um nutriente às amostras de solo (“dar 

alimento”).  

Ajude os alunos na compreensão de que evidência de vida estaria neste teste que 

suportasse ou rejeitasse a hipótese.  

Discuta a lógica por detrás de “alimentar” quaisquer organismos, sublinhando a 

observação de que muitos organismos na Terra libertam CO2 depois de “comerem” 

nutrientes. Leve a turma a refinar a hipótese, e escreva no quadro: “Se existe vida nas 

amostras de solo marciano, organismos do solo irão ingerir os nutrientes e produzir uma 

quantidade mensurável de um resíduo gasoso”.  

Diga aos alunos que os reagentes para testar esta hipótese foram preparados, e 

conduza então uma experiência de “alimentar”.  

 

8) Mostre aos alunos a solução de nutrientes que preparou antes da aula.  
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Explique o que está na solução – água e açúcar – e lembre que muitos organismos 

terrestres (incluindo os humanos) usam hidratos de carbono (açúcar) como uma fonte de 

energia, ou seja, comem açúcar para produzir energia para viverem.  

Recorde que estes organismos terrestres libertam CO2 no decurso da produção de 

energia.  

Pergunte aos alunos o que pensam que irá acontecer se se adicionar a solução de 

nutrientes a uma amostra de solo que contenha organismos vivos (os organismos irão 

“comer” o açúcar na solução de nutrientes, e libertarão CO2 gasoso que pode ser detectado 

e quantificado). Sublinhe que isto se baseia na pressuposição de que os organismos 

marcianos usam os mesmos processos de produção de energia (metabolismo) que alguns 

organismos terrestres.  

 

9) Escreva “Amostra de Solo 1” no quadro. 

Adicione a solução de nutrientes à amostra de solo 1. Esta é a amostra que contém 

apenas areia.  

Peça aos alunos para descreverem o que acontece e escreverem as suas observações e 

notas no quadro (Não ocorreram modificações/mudanças).  

Pergunte aos alunos porque não foram observadas quaisquer mudanças (As respostas 

irão varia, mas deverão incluir que não existiam organismos vivos na “Amostra de Solo 1”. 

Escreva as explicações no quadro.  

Nota: alguns alunos poderão notar que a experiência realizada apenas mostra que não 

existem organismos que “comem” açúcar na amostra de solo. Se isto for mencionado 

discuta as limitações que existem na concepção de experiências para testar algo com o qual 

nunca se teve uma experiência anterior (ex: organismos que não usam hidratos de carbono 

e açúcar para obter energia). Como testar “alguma coisa” que possa acontecer, incluindo 

coisas que não esperamos?  

Os cientistas tentam conceber experiências que respondem a questões específicas. 

Por vezes os resultados experimentais forçam os cientistas a reconsiderar as suas 

pressuposições básicas.  

 

10) Escreva no quadro “Amostra de Solo 1”.  

Adicione a solução de nutrientes à amostra de solo 2. Esta é a amostra com as 

pastilhas de seltzer ao solo.  
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Peça aos alunos para descrever o que acontece e escreva as suas observações e as suas 

notas e no quadro (Deveriam ter-se formado bolhas na amostra de solo e de água, algumas 

das quais se irão mover para o topo da água e rebentar).  

Peça aos alunos para explicar o que aconteceu (a solução de nutrientes causou a 

reacção. Pode ter-se devido à presença de organismos vivos). Escreva as explicações no 

quadro.  

 

11) Escreva no quadro “Amostra de Solo 3”.  

Adicione a solução de nutrientes à amostra de solo 3. Esta é a amostra que contém as 

leveduras.  

Peça aos alunos para descreverem o que acontece e escreva as suas observações nas 

suas notas e no quadro (Bolhas dever-se-iam ter formado na amostra de solo e a água, mas 

menos que na amostra de solo 2).  

Peça aos alunos para explicarem o que sucedeu (A solução de nutrientes causou uma 

reacção. Pode ter sido devida à presença de organismos vivos). Escreva as explicações no 

quadro.  

 

Extensão Opcional _ peça aos alunos para investigarem o gás libertado nas reacções dos 

solos das amostras 2 e 3.  

Coloque as três mostras de solo em frascos Erlenmeyer, e feche cada frasco com o 

stopper de borracha, imediatamente após a adição da solução de nutrientes. Coloque a outra 

extremidade da mangueira de borracha na solução de cal. Se existe CO2 no frasco, irá 

formar-se um precipitado branco leitoso na solução de cal.  

Se necessário, escreva no quadro, a reacção química do que está a acontecer na cal. 

CaO + CO2 = CaCO3 

NOTA: CaO é cal (óxido de cálcio) (em solução). CaCO3 é carbonato de cálcio. 

 

12) Depois de terem passado uns poucos minutos desde que a solução de nutrientes foi 

adicionada às amostras de solo 2 e 3, peça aos alunos para descreverem o que está agora a 

acontecer em cada amostra de solo e escreva as observações no quadro (Não deveriam 

haver mais bolhas a formarem-se na amostra de solo 2, mas estas continuam a formar-se e, 

talvez, de modo ainda mais vigoroso do que quando a solução de nutrientes foi primeiro 

adicionada à amostra de solo 3).  
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13) Peça aos alunos para explicar o que aconteceu e para explicarem as diferentes reacções 

observadas em cada uma das amostras de solo.  

Escreva as suas observações no quadro, e guie a discussão para incluir a ideia de que 

os organismos vivos irão continuar a consumir açúcar e a produzir CO2. Organismos bem 

alimentados irão continuar a reproduzir no tempo, o que significa que mais CO2 vai ser 

produzido, até que os organismos morram ou se esgote o alimento.  

Por outro lado, uma reacção puramente química irá gerar inicialmente imenso CO2, e 

depois a reacção irá parar completamente, pelo que mais nenhum gás será gerado, uma vez 

que os reagentes químicos (ex: o seltzer na amostra de solo 2, se tenham esgotado.  

 

14) Peça aos alunos para sumarizarem o que aconteceu na amostra de solo 1 nas suas notas 

e, se necessário, no quadro (A amostra de solo 1 não tinha organismos vivos e nenhuma 

reacção química).  

Diga aos alunos que a amostra de solo 1 tinha apenas areia.  

 

15) Diga aos alunos para sumarizarem o que aconteceu na amostra de solo 2 nas suas notas 

e, se necessário, no quadro (Algo na solução de nutrientes causou uma reacção química 

com os químicos presentes no solo. A reacção começou a acelerar, e terminou 

abruptamente quando o reagente químico se esgotou.  

Não existiam organismos vivos na amostra de solo 2).  

Diga aos alunos que a amostra de solo 2 continha pastilhas seltzer misturadas com a 

areia. O solo exibiu uma reacção química. Se necessário escreva a seguinte equação no 

quadro para explicar o que aconteceu:  

3NaHCO3(aq) + H3C6H5O7(aq)             3CO2(g) + 3H2O(l) +Na3C6H5O7(aq) 

Ou se preferir a equação global do que ocorreu:  

HCO3
-(aq) + H+(aq) ----> H2O (l) + CO2 (g) 

 

Nota: as pastilhas de Alka Seltzer têm efervescência na água por causa da reacção entre o 

bicarbonato de sódio e o ácido cítrico desidratado na pastilha. Uma vez que seja adicionada 

água, o ácido cítrico já não fica desidratado e a reacção ocorre. A reacção resulta na 

produção de dióxido de carbono, água e citrato de sódio. Peça aos alunos para desenharem 

no quadro um gráfico que considerem que ilustre o que pensam ser a produção de dióxido 

de carbono gasoso na amostra de solo 2 em função do tempo. O resultado deverá ser algo 

do tipo:  
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Quantidade de 

gás produzido 

 

 

   Tempo 

16) Peça aos alunos para sumarizarem o que aconteceu na amostra de solo 3 nas suas notas 

e, se necessário, no quadro (Os nutrientes quentes activaram a vida dormente.  

A produção de gás começou lentamente, aumentou, e continuou, à medida que as 

leveduras activadas “comiam” os nutriente, cresciam e reproduziam-se. Existiam 

organismos vivos na amostra de solo 3).  

Diga aos alunos que a amostra de solo 3 continha leveduras dormentes, um 

organismo vivo, misturado com o solo, e que foi activado pela solução quente de nutrientes 

aplicada.  

Peça aos alunos para desenharem no quadro um gráfico que represente como pensam 

ter sido a produção de dióxido de carbono na amostra de solo 3 em função do tempo. O 

resultado deverá ser algo do tipo:  

 

Quantidade de 

gás produzido 

 

 

 

                          Tempo 

17) Saliente aos alunos que uma conclusão desta experiência é que não é suficiente detectar 

que o mesmo gás foi libertado depois de se adicionar a solução de nutrientes às amostras 

de solos 2 e 3.  

O que é importante é a taxa a que esse gás foi libertado. Sublinhe que é isto que os 

cientistas fazem – realizam uma experiência e depois tentam compreender o porquê de 

determinados resultados terem acontecido e retiram conclusões com base nos dados 

observados.  

18) Diga aos alunos que a experiência que acabaram de fazer simula o que os landers da 

missão Viking a Marte fizeram em Marte em 1976.  
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Cada lander continha equipamento para retirar amostras de solo marciano e depois 

realizar uma série de testes para pesquisar a existência de vida no solo. Entre esses testes 

estava um que consistia na adição de uma solução quente de nutrientes ao solo e depois 

estudar a quantidade e a taxa a que quaisquer gases eram produzidos. Muito similar ao tipo 

de experiência que os alunos acabaram de discutir. Em 1976, nessa experiência, foram 

observadas reacções rápidas e extensivas. No início os cientistas pensaram que tinham 

detectado sinais de vida em Marte. Análises posteriores mostraram que reacções químicas 

simples entre a água, os nutrientes e o solo marciano poderiam ter produzido os mesmos 

resultados.  

Mostre aos alunos os gráficos das experiências da Viking e um controlo. Explique 

que quando os cientistas da Viking construíram o gráfico da taxa de gás produzido na 

experiência versus o tempo, o gráfico resultante era muito semelhante ao gráfico que os 

alunos construíram para a amostra de solo com uma reacção química (Amostra de solo 2), 

e não um organismo vivo. A experiência de controlo feita na Terra antes do lançamento 

produziu um gráfico que se assemelhou muito ao gráfico que os alunos elaboraram para a 

amostra de solo com uma reacção biológica (Amostra de solo 3).  

Se os alunos questionarem, explique que a solução de nutrientes quente usada na 

Viking continha hidratos de carbono marcados radioactivamente, e se houvesse alguma 

bactéria “com fome” em Marte, os cientistas esperavam que esta “comesse” os hidratos de 

carbono radiomarcados e emitisse CO2 gasoso radiomarcado. Detectores de radiação 

monitorizaram o gás na câmara à procura de sinais desta troca radioactiva. À medida que 

mais gás era produzido, a “contagem” radioactiva aumentou (são estes dados que os 

cientistas da Viking utilizaram na construção dos seus gráficos).  
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Figura 1 _ Experiência de controlo pré-lançamento utilizando instrumentação “irmã” da 

da Viking e com solo da Califórnia rico em microrganismos. 

 

 

Figura 2 _ Resultados da primeira injecção do Viking Lander 1  
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Figura 3 _ Resultados da primeira injecção do Viking lander 2 

 

 

18) Diga aos alunos que a experiência que acabaram de fazer simula o que os landers da 

missão Viking a Marte fizeram em Marte em 1976.  

Cada lander continha equipamento para retirar amostras de solo marciano e depois 

realizar uma série de testes para pesquisar a existência de vida no solo. Entre esses testes 

estava um que consistia na adição de uma solução quente de nutrientes ao solo e depois 

estudar a quantidade e a taxa a que quaisquer gases eram produzidos. Muito similar ao tipo 

de experiência que os alunos acabaram de discutir.  

Em 1976, nessa experiência, foram observadas reacções rápidas e extensivas. No 

início os cientistas pensaram que tinham detectado sinais de vida em Marte. Análises 

posteriores mostraram que reacções químicas simples entre a água, os nutrientes e o solo 

marciano poderiam ter produzido os mesmos resultados.  

Mostre aos alunos os gráficos das experiências da Viking e um controlo. Explique 

que quando os cientistas da Viking construíram o gráfico da taxa de gás produzido na 

experiência versus o tempo, o gráfico resultante era muito semelhante ao gráfico que os 

alunos construíram para a amostra de solo com uma reacção química (Amostra de solo 2), 

e não um organismo vivo. A experiência de controlo feita na Terra antes do lançamento 

produziu um gráfico que se assemelhou muito ao gráfico que os alunos elaboraram para a 

amostra de solo com uma reacção biológica (Amostra de solo 3).  

 

Se os alunos questionarem, explique que a solução de nutrientes quente usada na 

Viking continha hidratos de carbono marcados radioactivamente, e se houvesse alguma 

bactéria “com fome” em Marte, os cientistas esperavam que esta “comesse” os hidratos de 
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carbono radiomarcados e emitisse CO2 gasoso radiomarcado. Detectores de radiação 

monitorizaram o gás na câmara à procura de sinais desta troca radioactiva. À medida que 

mais gás era produzido, a “contagem” radioactiva aumentou (são estes dados que os 

cientistas da Viking utilizaram na construção dos seus gráficos).  

 

19) Saliente que outros testes feitos pelos landers Viking indicaram que não havia vida 

presente.  

Outros testes feitos ao solo marciano revelaram que não continha compostos 

orgânicos. Testes feitos à atmosfera marciana não revelaram compostos como oxigénio ou 

metano (ambos produzidos pela vida terrestre) e que indicariam a presença de vida. As 

câmaras não revelaram o movimento de seres vivos ou outros sinais de vida, incluindo 

vegetal.  

 

20) Pergunte aos alunos se eles pensam que as experiências da Viking indicaram que existe 

vida em Marte (As respostas variarão. Aceite qualquer resposta que seja lógica e baseada 

em evidências).  

Sublinhe que os cientistas podem encontrar explicações biológicas para todos os 

resultados das experiências da biologia. É também possível, embora não considerado 

provável, que algum tipo de contaminação trazido da Terra para os landers tenha 

influenciado os resultados. Provas da existência de vida requerem inequívocas evidências de 

vida, e os resultados da Viking não foram inequívocos.  

 

21) Pergunte aos alunos se podem propor razões que expliquem por que a Viking pode ter 

falhado em detectar vida em Marte, se existir lá vida.  

Guie a discussão para os pontos seguintes: talvez os landers Viking tenham aterrado 

em áreas desprovidas de vida. Apenas uma pequena porção da superfície marciana foi 

testada.  

Sublinhe, contudo, que é difícil encontrar na Terra locais totalmente desprovidos de 

vida. Talvez não exista vida na superfície dos solos de Marte, mas esta exista em 

profundidade na subsuperfície onde as condições são mais favoráveis, ou nos gelos das 

calotes de gelo polares. A Viking só pode recolher amostras da superfície do solo, não 

conseguindo escavar em profundidade. Também, os landers não aterraram perto das calotes 

polares. As experiências da Viking foram levadas a cabo antes de os cientistas terem 
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conhecimento dos extremófilos, aqui na Terra, por exemplo, os que vivem em 

profundidade no subsolo ou no gelo.  

Os cientistas que conceberam as experiências da Viking assumiram que a vida em 

Marte seria muito similar à que encontramos na Terra em condições ambientais moderadas, 

e conceberam as suas experiências para detectar tal tipo de vida. Fizeram o melhor que 

podiam de acordo com o que se sabia na altura. Contudo, sabemos agora que a missão 

Viking se baseou em informação, e pressuposições sobre as condições e características da 

vida, limitadas.  

 

22) Sublinhe que os extremófilos terrestres modificaram as ideias dos cientistas sobre as 

condições nas quais a vida pode sobreviver.  

Isto significa que poderão existir muitos mais locais em outros planetas e luas onde a 

vida poderia existir. Os cientistas estão agora a conduzir um muito mais detalhado 

reconhecimento de Marte, e de outros objectos do Sistema Solar, tentando identificar todos 

os locais onde possa existir vida. Primeiro precisam de identificar locais prováveis de terem 

vida, depois, futuras missões podem ser levadas a cabo a esses locais, onde landers obterão 

amostras de solo e farão perfurações do solo e gelo à procura de vida.  

Os cientistas sabem agora que compreender a biologia só por si não chega. Têm 

também de compreender as condições físicas e ambientais de outros planetas e luas, se 

procuram evidências de vida algures. A procura de vida algures no Sistema Solar depende 

dos avanços do conhecimento da biologia (a origem e a presente diversidade de vida aqui 

na Terra) e das condições de outros planetas e luas (no nosso Sistema Solar e 

potencialmente para além dele).  

Ainda existe muito que os cientistas tentam compreender – como os extremófilos 

sobrevivem, como se estabeleceram nesses locais, como começou a vida na Terra, como a 

vida mudou o ambiente da Terra e vice-versa, se a vida emergiu noutros locais para além da 

Terra, como se detectar essa vida. A Astrobiologia é a ciência que coloca todas estas 

questões, e o trabalho está em curso.  

 

23) Peça aos alunos para escrever um relatório do trabalho experimental feito na aula..  

O relatório deverá incluir a hipótese que foi testada, o design da experiência, os dados 

obtidos, as interpretações e conclusões, e qual será o próximo passo.  
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24) Como T.P.C. os alunos poderão construir um mapa de conceitos baseado no termo 

“Astrobiologia”.  

O mapa de conceitos irá apoiar-se nas ideias apresentadas nas três actividades. 

Coloque as alunos as questões: O que é a astrobiologia? O que é a vida? Onde procuram os 

astrobiólogos vida? Porquê? Os conceitos a mencionar incluem: 

- Vida 

- Origem 

- Características da vida (incluir lista) 

- Condições necessárias à vida 

- Extremófilos (incluir exemplos) 

- Locais para se procurar vida 

- Marte 

- Viking 

- Europa(ponto extra se incluírem Titã e porque é tão interessante para os astrobiólogos) 

Websites para informação adicional sobre mapas de conceitos: 

http://www.graphic.org/concept.html 

http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/CMap.html 

http://www.cast.org/ncac/ConceptMaps1669.cfm 

http://www.udel.edu/chem/white/teaching/ConceptMap.html 

 

Extensão Opcional _ Pode sugerir aos alunos que escrevam um ensaio explicando como os 

cientistas estão a procurar vida em Marte e em outros objectos do Sistema Solar. Tópicos a 

considerar no ensaio incluem: determinar um local onde seja provável encontrar-se vida, 

com base na nossa compreensão dos extremófilos e das condições nas quais conseguem 

sobreviver e na geologia dos corpos celestes do Sistema Solar; conceber uma missão para ir 

até esse local, recolher amostras de solo e fazer perfurações no solo ou gelo; realizar testes 

ao solo ou amostras resultantes das perfurações; garantir que quaisquer reacções 

observadas não são apenas reacções químicas, mas sim devidas na realidade a organismos 

vivos (ex: observar a taxa a que o dióxido de carbono é produzido, e não apenas que é 

produzido); combinar todas as observações, e não apenas os resultados das experiências 

biológicas, de modo a chegar a uma conclusão sobre se a vida foi ou não detectada nesse 

objecto do Sistema Solar.  
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ––  MMAARRTTEE::  UUMM  TTEEMMPPOO  DDEE  DDEESSCCOOBBEERRTTAASS  

 

TERRA 
& 
MARTE     

  
 http://mars.jpl.nasa.gov/classroom/teachers.html    
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ––  MMAARRTTEE::  UUMM  TTEEMMPPOO  DDEE  DDEESSCCOOBBEERRTTAASS  

 

 O interesse do Homem pelo planeta Mar te é muito antigo. Os pr imeiros astrónomos conseguiram ver  o br ilho de Mar te e as suas mudanças de posição no céu. Com a construção de poderosos telescópios foi possível ver - se, pela pr imeira vez, a superf ície de Marte. Actualmente são enviadas missões robóticas a Mar te, com o objectivo de se estudar  a sua super fície. Essas missões revelam que a superf ície sólida de Marte é muito semelhante à da Terra. As missões a Mar te irão permitir  ao Homem uma melhor  compreensão da sua histór ia geológica, e a procura de evidências de vida ancestral ou actual.  
 

 

CARACTERÍSTICAS DA SUPERFÍCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Local de aterragem do Mars Pathfinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR QUE NOS IMPORTAMOS? 

Por que têm as pessoas interesse na ciência planetária, e que tipo de tecnologias se 
obtém das viagens espaciais? Por exemplo, a ciência e a tecnologia têm sido ajudadas 
pelos avanços das ciências espaciais. A NASA desenvolveu materiais para as viagens 
espaciais que são ultra leves, e , contudo, extremamente resistentes. Estes materiais 
podem também ser usados na indústria electrónica, na Terra. Ajudar a vida na Terra e 
explorar o desconhecido, são alguns dos maiores feitos da NASA. Através do estudo 
de outros planetas aprendemos mais acerca do nosso mundo.  

 

Marte pode ser comparado à 
Terra em muitos aspectos. 
Ambos os planetas têm calotes 
de gelo nos pólos, vulcões, 
rochas, sistemas montanhosos, 
planícies, vento, meteorização, 
…. Os cientistas utilizam a Terra 
como um laboratório prático 
para a compreensão de Marte. 
Ao estudarem os locais de Marte 
onde a água parece ter fluido no 
passado, os cientistas estão a 
revelar a história de Marte 
quando a água parece ter sido 
abundante. 

Quando os cientistas observaram as imagens 
obtidas durante a missão Mars Pathfinder em 
1997 notaram que as rochas, no local de 
aterragem pareciam inclinar todas na mesma 
direcção. Na fotografia (acima), muitas rochas 
parecem apontar para a direita. Esta 
característica surge na Terra em locais onde 
grandes quantidades de água fluíram através da 
superfície; deste modo os cientistas acreditam 
que esta área de Marte ter-se-á formado por 
cheias. Isto indica que Marte terá tido grandes 
quantidades de água à sua superfície, em alguma 
altura do seu passado. 
 

ONDE ESTÃO OS MARCIANOS? 
“Encontrou-se vida em Marte” – verda 
deiro ou falso? Esta é uma questão a 
que os cientistas tentam dar resposta. A 
questão da existência de vida em Marte 
tem sido alvo de muitos debates 
científicos. Pensamos que a água líquida, 
um ingrediente essencial para a vida 
terrestre, terá, no passado, fluido na 
superfície de Marte. A sua actual 
ausência é provavelmente devida à fina 
atmosfera de Marte, bem como à sua 
baixa pressão  
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A que distância se encontra Marte? 

O quão distante está Marte da Terra? Dado o Sistema Solar ser tão grande, e as distâncias 

entre os planetas tão imensas, os cientistas desenvolveram um modo de medir as distâncias 

no Sistema Solar. A unidade astronómica (UA) é a unidade de medida para as distâncias 

planetárias, com uma UA – 150 milhões de km – representando a distância média do Sol à 

Terra. Marte está a 1.5 UA do Sol. Sabendo isto consegues calcular a distância da Terra a 

Marte em UA, em milhas e em quilómetros?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  11  ––  OO  SSIISSTTEEMMAA  TTEERRRRAA--LLUUAA  EE  MMAARRTTEE  

Introdução 

Qual o tamanho da Lua? A que distância se encontra da Terra? Muitos livros mostram 
uma imagem da Lua muito mais próximo do que na realidade se encontra. A imagem 
abaixo é um exemplo típico do que se encontra em muitos livros de texto. Esta 
actividade dá-te a oportunidade de construir um modelo, à escala, do Sistema Terra _ 
Lua, tanto em termos de tamanhos planetários como das distâncias. Permite-te 
descobrir a distância que teríamos de viajar para visitar o planeta do Sistema Solar mais 
parecido com a Terra.  
Material (27 alunos) 

• 1 Saco de balões azuis (9/saco)  
• 1 Saco de balões vermelhos 
• 27 Cópias da Ficha Dados Planetários 
• Réguas / instrumentos de medida em polegadas e centímetros 

Procedimento (passo-a-passo) 

1) Os balões vermelhos, brancos e azuis podem ser usados, respectivamente, para 
Marte, Lua e Terra.  
 
2) Discuta com os seus colegas de grupo o tamanho da Terra relativamente à Lua. 
Registe as ideias de cada membro do grupo.  
 
3) Recolha os balões correspondentes ao teu grupo (1/3 da turma receberá balões 
azuis, a Terra, 1/3 balões brancos, a Lua, e 1/3 balões vermelhos, Marte).  
 
4) Recolha uma ficha sobre os dados planetários (uma por membro do grupo).  
 
5) O balão Terra terá um diâmetro de 20 cm. Calcula a escala a utilizar (dividir o 
diâmetro da Terra por 20 cm – a Terra é cerca de 63.800.000 vezes maior que 20 cm). 
Encha os balões Terra até alcançarem um diâmetro de 20 cm. Obtive uma esfera 
perfeita? E a Terra? É uma esfera perfeita?  
 
6) Com base na ficha de dados planetários calcule o tamanho que a Lua e Marte 
deverão ter, à mesma escala que o modelo Terra (a Lua deverá ter cerca de 5 cm, e 
Marte cerca de 11 cm).   
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7) Encha os balões correspondentes à Lua e a Marte. A esta escala, a que distância estará 
a Lua da Terra? (com base nos livros de texto, muitos alunos poderão responder que o 
balão Lua deverá de estar a menos de um metro do balão Terra).  
 
 
8) Calcule, usando a escala do modelo dos balões, a distância a que se encontra a Lua da 
Terra (a distância é cerca de 6 metros 
 
 
9) Segure o balão Terra num dos lados da sala e peça a um colega que se afaste 6 metros 
e segure o balão Lua. Obtive um modelo, à escala, do Sistema Terra _ Lua. A Terra e a 
sua lua são considerados um planeta duplo. A distância entre os dois corresponde à 
distância percorrida pelos astronautas da Apollo, que viajaram até à Lua nas décadas de 
60 e 70, do século XX (Filme Apollo 13).  
 
 
10) Compare o tamanho do modelo de Marte com os modelos da Terra e da Lua. 
Observe a distância entre a Lua e a Terra. A que distância deverá estar, neste modelo, 
Marte? Tente demonstrá-lo.  
 
 
11) Usando a mesma escala, calcule a distância a que Marte se encontra da Terra. (A 
resposta é cerca de 12000 cm, ou seja ¾ de uma milha). Identifique um local na sala que 
se encontre a essa distância.  
 
Elabore também modelos das luas marcianas, Phobos e Deimos, usando a escala anterior. 
Calcule os seus diâmetros (serão do tamanho de grãos de areia).  
 
 
12) Discuta a distância relativa entre a Terra e Marte, no contexto de uma viagem a fazer 
pelo Homem.  
Quanto tempo demorou a viagem dos astronautas da Apollo até à Lua? (3 dias). Quanto 
tempo demoraria para que astronautas, usando tecnologia similar à da Apollo, chegassem 
a Marte? O Mars Pathinder lançado em Dezembro de 1996 chegou a Marte a 4 de Julho de 
1997, passados 7 meses. O Mars Global Surveyor lançado em Novembro de 1996, chegou a 
Marte em Setembro de 1997, passados 11 meses,  
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DDaaddooss  PPllaanneettáárriiooss--GGlloossssáárriioo--EExxeerrccíícciioo  ddooss  BBaallõõeess  

 Mercúrio Vénus Terra Marte Júpiter Saturno Úrano Neptuno 

Distância ao Sol (UA) 0.387 0.723 1 1.524 5.203 9.537 19.191 30.069 

Distância aproximada 
ao Sol (103km) 

57,910 108,200 149,600 227,940 778,400 1,429,725 2,870,980 4,498,250 

Raio 2,439.7 6,051.8 6,378.14 3,397.2 71,492 60,268 25,559 24,764 

Massa (Terra=1) 0.054 0.88 1 0.149 1,136 755 52 44 

Densidade (gm/cm3) 5.43 5.24 5.515 3.94 1.33 0.70 1.30 1.76 

Período de rotação 
(duração de um dia) 

58.65 -2 43.02 0.99 1.03 0.41 0.44 -0.7 2 0.67 

Período orbital (ano em 
dias) 

88 225 365 687 4,333 10,760 30,685 60,190 

Período sideral (duração 
do ano em anos 

terrestres) 

0.24 0.62 1 1.88 11.86 29.42 83 .75 163.72 

Tilt orbital (graus) 0 177.3 23.45 25 .19 3.12 26.73 97.86 29.58 

Satélites 0 0 1 2 16 18 15 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossário 
UA – unidade astronómica, a Distância entre a Terra e o Sol 
(~1.495 * 108) 
Período de Rotação – a duração do dia 
Período Orbital – a duração do ano em dias terrestres 
Retrógado – quando um corpo celeste tem movimento de rotação 
na direcção oposta á da Terra, ou no sentido dos ponteiros do 
relógio 
Satélite – outra designação para uma lua 
Período Sideral – a duração de um ano de um planeta, medido em 
anos terrestres 
Tilt – a inclinação do eixo de rotação de um planeta, medido em 
graus 

 
Exercício dos Balões 

Corpo           Diâmetro   (km) / 638    =      Escala Aproximada (cm) 
 
Terra                     12,756                                   ~20 cm 
Lua                        3,476                                      ~5 cm 
Marte                     6, 794                                  ~11 cm 
Phobos                     22                                      ~0.03 cm 
 
Escala de Distâncias         (km)         / 638 =                 (cm) 
Earth         Moon            3.84 x 105 600 cm =              20 ft 
Terra          Marte           7.80 x. 107 1.2 x 105 cm = 3/4 mi 
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AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22  ––  ÀÀ  PPRROOCCUURRAA  DDEE  VVIIDDAA  EEMM  MMAARRTTEE  

“À Procura de Vida em Marte” contém três actividades. Estas foram desenvolvidas de 

modo a encorajar os alunos a pensar acerca das características da vida e na possibilidade 

de se procurar de vida em Marte. 

Actividade 1 – 
Marcianos Imaginários 
 
Os alunos irão escutar 
um ou mais excertos de 
livros de ficção científica, 
que descrevem um 
organismo vivo fictício, 
originário de Marte. Irão 
comparar as suas 
interpretações das 
criaturas, e compará-las 
com o que já sabem 
sobre Marte e as 
possibilidades de 
existência de vida em 
Marte.  
 
   

Actividade 2 – À procura de 
vida 

 
Parte A: com a Definição 
Operacional de Vida os alunos 
irão pesquisar características dos 
seres vivos e construir uma tabela 
que s ajude a definir as 
características importantes de um 
organismo vivo.  
Parte B: “Está vivo!” os alunos 
irão usar as suas definições para 
determinar se existe algo vivo em 
três amostras de solo diferentes, 
uma experiência similar à do Mars 
Viking Lander, em 1976, que 
procurou por sinais de vida em 
Marte. Os alunos irão registar as 
suas observações e desenhar 
esquemas à medida que forem 
colhendo os dados das amostras.   

Actividade 3 – 
Criaturas de Marte 
 
Os alunos irão 
conceber uma forma 
de vida animal ou 
vegetal que possa 
sobreviver em Marte.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os alunos irão escutar um ou mais excertos de histórias de ficção científica que descrevem 

organismos vivos fictícios, originários de Marte. Irão fazer as suas interpretações, e compará-las 

com o que já sabem actualmente sobre Marte e a procura de vida em Marte.  

 

2. OBJECTIVOS 

� Conceber um Marciano, após escutarem leituras de ficção científica.  

� Analisar o realismo deste marciano à luz do que actualmente se sabe sobre o ambiente 

marciano. 

� Discutir a popularidade de Marte na literatura.  

� Compreender a diversidade de seres vivos e as formas de adaptacão que exibem.  

 

3. INFORMAÇÃO PRÉVIA 

Existem muitas histórias de ficção científica relacionadas com Marte. Cada uma delas apresenta 

a sua explicação de um marciano. Estas descrições são baseadas na imaginação dos autores e a 

informação conhecida acerca de Marte na sua época. Nesta actividade interdisciplinar os alunos 

irão interpretar a descrição de marciano feita por um autor e avaliar a possibilidade de uma tal 

criatura viver em Marte.  

 

4. VOCABULÁRIO 

Interpretação, Atmosfera, Radiação 

 

5. MATERIAL 

• Papel de desenho 

• Material de pintura 

• Ficha do aluno “Se fosses a Marte” 

• Excertos de histórias de ficção científica 

(ex: Mars por Ben Bova, cap. 7; Out of the Silent Planet por C. S. Lewis, cap. 7; The Martian 

Chronicles por Ray Bradbury (February 1999-YUa); The Day The Martians Came por Frederick 

Pohl,  Cap. 17).  

 

6. PROCEDIMENTO 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22..11  ––  MMAARRCCIIAANNOOSS  IIMMAAGGIINNÁÁRRIIOOSS  
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� Preparação prévia 

1) Consulte várias obras e escolha os excertos a usar.  

2) Pratique a leitura dos excertos  

3) Distribuía os materiais pelos alunos. 

4) Distribua a ficha do aluno “Se fosses a Marte” 

 

� Procedimento na aula 

1) Explicar aos alunos que as pessoas no passado tiveram ideias diferentes sobre a vida em 

Marte, e que gostaria de partilhar essas interpretações;  

2) Peça aos alunos para fecharem os olhos e ouvirem a leitura dessas descrições;  

3) Leia o(s) excerto(s) com animações e efeitos sonoros;  

4) Peça aos alunos para abrirem os olhos, escolherem materiais de pintura e desenharem o que 

consideram que o autor ouvido descreveu;  

5) Pergunte aos alunos por que terá o autor feito a descrição deste modo. 

Discuta as respostas em termos da literatura e a época em que a história foi escrita.  

6) Pergunte aos alunos por que existirá tanta literatura acerca de Marte.  

7) Pergunte aos alunos por que razão o extraterrestre desenhado poderia ser ou não encontra do 

em Marte. 

8) Discuta com os alunos como seria viver em Marte (use “Se fosses a Marte”).  
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Se fosses a Marte 
(Ficha do aluno)   

Marte é o planeta do Sistema Solar mais parecido com a Terra, mas é, apesar disso, 

muito diferente do nosso planeta. Se fosses a Marte terias de usar um fato espacial 

para garantir o fornecimento de oxigénio e uma protecção contra os raios solares, pois 

a fina atmosfera de Marte não bloqueia a radiação solar prejudicial. O teu fato espacial 

iria também proteger-te contra as extremas temperaturas baixas do planeta, pois em 

Marte as temperaturas raramente sobem acima dos 0º C e podem chegar a atingir os 

129º C negativos. Terias de levar água contigo, embora se tivesses o equipamento 

adequado pudesses obter alguma da água marciana a partir do ar ou do solo. O céu é 

poeirento. A superfície marciana é poeirenta e vermelha e, ocasionalmente, 

tempestades tremendas varrem a paisagem, escurecendo o planeta durante dias.  

  

  Adaptado do“Guide to the Solar System,”da University of Texas, McDonald 
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TTaabbeellaa  ––  CCrriittéérriiooss  FFuunnddaammeennttaaiiss  ppaarraa  aa  VViiddaa   (FICHA DO ALUNO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencher a tabela depois de os alunos terem feito as suas observações e o professor ter 

agrupado as observações.    Organismo Organismo Organismo Organismo VivoVivoVivoVivo    CritérioCritérioCritérioCritério    CritérioCritérioCritérioCritério    CritérioCritérioCritérioCritério    CritérioCritérioCritérioCritério    CritérioCritérioCritérioCritério               
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(Para o professor) 

1. INTRODUÇÃO 

Na Actividade A os alunos irão realizar pesquisa para desenvolverem os seus critérios para 

a vida. Os alunos irão agrupar as suas ideias através de uma discussão guiada pelo professor  

Na Actividade B os alunos irão usar a sua definição de vida para determinar se existe vida 

em alguma de três amostras de solo, diferentes. Irão realizar observações e desenhar imagens à 

medida que colhem os dados das amostras e experiências. 

 

2. OBJECTIVOS 

Os alunos irão:  

� Construir uma definição operacional de vida.  

� Conduzir uma experiência de simulação com amostras de solo, similarmente às experiências 

do Mars Viking Lander. 

� Estabelecer relações entre as amostras de solo usando as suas definições operacionais vida.  

� Inferir acerca da possibilidade da existência de vida em Marte, com base nos dados obtidos.  

 

3. INFORMAÇÃO PRÉVIA 

Geralmente conseguimos reconhecer algo como estando vivo ou não vivo. Mas, quando 

os cientistas têm amostras muito pequenas ou materiais fossilizados muito antigos, os sinais de 

vida, ou de vida prévia, não são fáceis de determinar. Os cientistas têm de estabelecer critérios 

para desenvolverem a sua pesquisa. Os testes para a detecção de vida usados pelas missões da 

Viking a Marte basearam-se na ideia de que a vida causaria mudanças no ar e no solo, tal como 

acontece na Terra. Os testes da Viking não detectaram a presença de vida em Marte (com 

controvérsias). Não detectaram evidências fósseis de vida ancestral em Marte, ou alguma forma 

de vida, ou até alguma muito diferente da terrestre.  

 

4. VOCABULÁRIO 

� Critério 

� Característica 

� Organismo 

� Replicação 

� Metabólico 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22..22..  ––  ÀÀ  PPRROOCCUURRAA  DDEE  VVIIDDAA  
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PPaarrttee  AA::  UUmmaa  DDeeffiinniiççããoo  OOppeerraacciioonnaall  ddee  VViiddaa  
Os alunos irão desenvolver actividades de pesquisa, para identificar características de organismos 

vivos e não vivos. Registarão as suas observações numa tabela, que irá ajudar os alunos a chegar 

a um consenso sobre como identificar seres vivos.  

 

Material 

- Ficha do aluno “Critérios Fundamentais tais para a Vida”.  

- Dicionários e Enciclopédias.  

- Exemplos de coisas vivas e não vivas (plantas, animais, microrganismos – pode substituir-se 

por fotografias).  

 

Procedimento 

� Preparação prévia 

- Recolha de materiais  

- Revisão do Background e do Procedimento. 

� Na aula 

1. Explicar aos alunos que a sua função é obter uma definição sobre como um ser vivo pode ser 

detectado. 

2. Pedir aos alunos para escreverem que características fazem com que um determinado item 

seja considerado vivo ou não vivo. 

Considerar um Urso e uma Cadeira – ambos têm pernas, mas um consegue movê-las por 

si próprio, e o outro necessitaria de um motor, feito pelos humanos;  

logo, movimento independente pode ser uma característica que indique vida. Nem todos os 

organismos vivos necessitam de pernas ou raízes. Mas, necessitam de um modo de locomoção 

ou uma maneira de obter os nutrientes de que necessitam. Também, o urso respira e a cadeira 

não, outra Indicação de vida. Considerar ainda uma árvore e uma lanterna. A última não se pode 

reproduzir – é feito pelo Homem – e a árvore origina outras árvores. A árvore realiza trocas de 

matéria e energia com o meio ambiente. A lanterna usa electricidade e dá luz, mas é estritamente 

uma troca de energia, não havendo crescimento ou quaisquer processos metabólicos. Os alunos 

poderão não listar os critérios fundamentais para se definir a vida. Poderão escolher sinais mais 

óbvios como meios de locomoção. Os sinais mais subtis de vida, mas mais fundamentais, são: 

Processos metabólicos que revelam trocas químicas, que podem ser detectadas nalguma forma 

de respiração, ou trocas de gases ou de materiais sólidos;  

• Algum tipo de reprodução, replicação ou divisão celular; 
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• Crescimento; 

• Reacção a estímulos; 

 

3. No grupo turma, discutir as indicações de vida, pedir exemplos a partir de uma amostra  

diversa de seres vivos. O professor deverá parafrasear e agrupar os critérios na tabela, e depois 

guiar os alunos para sintetizar os agrupamentos, de modo a reflector os critérios fundamentais 

para a vida. 

 

4. Os alunos irão usar esses critérios para as  actividades seguintes.  

 

PPaarrttee  BB::  EEssttáá  VViivvoo!!  

Os alunos irão trabalhar com três amostras de solo, e procurar sinais de vida, com base nos 

critérios definidos na Parte A.  

 

 

Material 

- Amostra de areia ou de solo arenoso 

- 3 gobelés para o solo, por grupo 

- 5 ml de açúcar (será adicionado a todas as amostras de solo) 

- Extracto de leveduras (5 ml a adicionar a 50 ml de solo) 

- Pastilhas de Alka-Seltzer (1 pastilha esmagada adicionada a 50 ml de solo) 

- Água quente (quantidade suficiente para cobrir o topo do solo em cada gobelé – cuidado para 

não matar as leveduras  

- Chávenas para distribuir a água 

- Lupas (1/aluno ou 1/grupo) 

- Fichas do aluno: “Tabela de Dados I” e “Tabela de dados II”.  

 

Procedimento 

Preparação prévia 

- Encha 1/4 de todos os gobelés com solo (3 gobelés/grupo) 

- Adicione apenas açúcar – 1/3 do volume do gobelé – etiquete-os como “A”.  

- A outros 3 gobelés - adicione até perfazer 1/3 do volume - – açúcar e extracto de levedura, 

etiquete-os de “B”.  

- A outros 3 gobelés adicione uma Alka-Seltzer esmagada e açúcar – são os gobelés “C”.  
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- Dar a cada grupo um gobelé  

A, B e C, 1 lupa e a tabela da Parte A. 

 

Na aula … 

(Informação apenas para o professor ) 

 

1. Explicar aos alunos que cada grupo recebeu um conjunto de amostras de solo e que não existe 

vida na amostra A. Existem outras explicações para a actividade registada em B ou C?  

- Tanto B como C são reacções químicas; 

- A reacção da amostra C pára; 

-A amostra B mantém uma actividade 

 de longo termo;  

- A amostra A corresponde a uma simples mudança física, quando o açúcar se dissolve.  

Os alunos deverão compreender que poderão haver outros testes que poderiam detectar vida na 

amostra B.  

 

Poderão haver microrganismos no solo, que poderiam crescer num meio de cultura. Ninguém 

sabe se existe algo vivo nas amostras. A tarefa consiste em fazerem observações cuidadas e 

procurar por sinais de material vivo nas amostras – com base nos critérios definidos 

anteriormente.  

 

2. Pedir aos alunos que observem as 3 amostras. Podem cheirar e tocar, mas não as podem 

provar. Encorajar os alunos a colocarem alguns grãos numa superfície plana e a observar 

cuidadosamente com uma lupa de mão. Os alunos deverão registar os seus dados.  

 

3. Dar a cada grupo uma chávena de água (use água quente - ~ 50º C – para se obter melhores 

resultados, pois não mata as leveduras). Pedir aos alunos que deitem a água nos gobelés, de 

modo a cobrir cada amostra de solo com a água.  

 

4. Repetir o Passo 2. e registar os dados numa segunda tabela, ou numa área separada da 

primeira tabela. Os alunos deverão procurar e registar diferenças, causadas pela adição de água. 

Após o registo das primeiras observações os alunos deverão voltar a observar novamente (após 

10 min a amostra B irá mostrar ainda maior actividade).  
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5. Discutir com os alunos que amostras mostraram indicações de actividade (B e C). Será que a 

actividade significa que existe vida em B e C? 

 

6. Determinar que amostra(s) contém vida, pela aplicação dos critérios fundamentais para a vida, 

desenvolvidos na Act. 2.  

 

7. Dizer aos alunos que a amostra B contém leveduras, e que a amostra C contém Alka-Seltzer. 

Discutir como os cientistas poderiam diferenciar entre uma mudança química de não Vida 

(Alka-Seltzer), e um processo da vida (leveduras), que é também uma mudança química. 

 

8. Discutir quais dos critérios definidos anteriormente iriam identificar as leveduras como vivas e 

o Alka-Seltzer como não vivo.  

 



PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR – SUGESTÕES DE ACTIVIDADES 

 
 

73 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEssttáá  VViivvoo!!  TTaabbeellaa  ddee  DDaaddooss  II  
(Para o aluno) 

 

 

Observações Iniciais (antes da adição de água):  
 
AMOSTRA A     
AMOSTRA B     
AMOSTRA C   

 
Registos Iniciais (antes da adição de água):   

 
AMOSTRA A  

  
 
 
       

AMOSTRA B   
 
 
 

AMOSTRA C 
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EEssttáá  VViivvoo!!  TTaabbeellaa  ddee  DDaaddooss  IIII  

(Para o aluno) 

Observações Iniciais (após a adição de água):  
 
AMOSTRA A     
AMOSTRA B     
AMOSTRA C    

 
Registos Iniciais (após a adição de água):  
 
 
AMOSTRA A     
 
 
 
 
AMOSTRA B   
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(Para o profesor) 

1. INTRODUÇÃO 

Os alunos poderão trabalhar em grupo ou Individualmente. Irão usar o seu conhecimento 

acerca de Marte e dos seres vivos para construírem um modelo de uma planta ou animal que 

tenha as características necessárias para sobreviver em Marte. Esta é uma actividade do tipo “E 

se …” que encoraja os alunos a aplicarem os seus conhecimentos. Os alunos irão responder à 

questão: “Como teria de ser um organismo de modo a sobreviver nas condições ambientais 

extremas de Marte? 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIVOS 

Os alunos irão: 

- Estabelecer conclusões lógicas acerca das condições em Marte.  

- Prever o tipo de organismo que poderia sobreviver em Marte.  

- Construir um modelo de uma possível forma de vida marciana.  

- Escrever uma descrição da forma de vida e quais as suas condições de vida.  

- Conhecer a diversidade de seres vivos.  

- Compreender as diferentes formas de adaptação usadas pelos seres vivos.  

 

3. INFORMAÇÃO PRÉVIA 

Para construir um modelo de uma criatura os alunos têm de conhecer o ambiente de Marte. A 

criatura têm de estabelecer-se na ecologia de um ambiente rigoroso com extremos de 

temperatura, e fala de água líquida. A atmosfera é muito mais fina que a da Terra, pelo que são 

necessárias adaptações especiais para lidar com a constante radiação à superfície de Marte. O gás 

dominante na atmosfera de Marte é o CO2, com muito pouco O2. A força gravítica é de cerca de 

1/3 a da Terra. Além disso, Marte tem fortes ventos, que causam tempestades de poeiras 

fortíssimas. Outro requerimento para a vida é o alimento. Não existem quaisquer plantas ou 

animais na superfície de Marte que possam servir de alimento. Os cientistas têm encontrado na 

Terra organismos a viver em condições extremas, que se pensava anteriormente não 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22..33..  ––  OORRGGAANNIISSMMOOSS  DDEE  MMAARRTTEE  

 

1 μm1 μm1 μm1 μm        = 0.001 mm 
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conseguirem suportar vida. Alguns destes ambientes extremos incluem: os vales secos e frios da 

Antárctica, as profundezas oceânicas com elevadas pressões e na escuridão e formações 

rochosas profundas onde os organismos não têm contacto com o material orgânico ou a luz da 

superfície. 

 

4. VOCABULÁRIO 

- Ecologia 

- Adaptações 

- Gravidade 

- Geologia 

- Atmosfera 

- Exposição à radiação 

- Meteorização 

- Ambiente 

 

5. MATERIAL 

- Papel (vários tipos) 

- Lápis de cor 

- Cola 

- Itens para decorar o organismo (arroz, Massa, cereais, rebuçados, missangas….).  

- Imagens de seres vivos da Terra  

- Ficha do aluno “Organismos de Marte”  

- Ficha do aluno “Actividade 1 – Se fosses a Marte”  

- Tabela de dados sobre Marte  

 

6. PROCEDIMENTO 

Preparação prévia 

1. Recolher os materiais necessários.  

2. Distribuir material decorativo por cada bancada de trabalho – esta actividade também pode 

ser destinada a T.P.C.  

 

3. Rever a ficha “Se fosses a Marte”, a tabela Dados de Marte, e o Background fornecido. Podem ser 

indicadas outras pesquisas e/ou Leituras.  
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Na aula… 

1. Trabalhando em grupo, os alunos deverão construir um modelo de um animal ou planta que 

tenha os atributos necessários para sobreviver na, ou perto, da superfície de Marte. Terão de 

considerar todas as adaptações especiais que se observam nas plantas e animais da Terra. Têm 

de usar os seus conhecimentos sobre Marte, consultar a tabela de dados sobre Marte, a ficha “Se 

fosses a Marte”, e outros recursos como páginas Web.  

 

2. Se esta tarefa for atribuída como T.P.C. fornecer a cada aluno um conjunto de regras e uma 

ficha de avaliação, ou ler aos alunos as regras e os critérios de avaliação.  

 

3. Rever a informação já adquirida sobre Marte.  

 

4. Atribua, pelo menos, 2 aulas para este projecto: 1 aula para a construção, e 1 aula para a 

apresentação.  

 

5. Informar os alunos de que não existem criaturas erradas, desde que os critérios sejam 

seguidos.  

 

6. Incluir uma escala com cada organismo vivo.  

 

Algumas palavras-chave para uma pesquisa na Web poderão ser “vida no espaço” e 

“extremófilos”.  

 



PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR – SUGESTÕES DE ACTIVIDADES 

 
 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOrrggaanniissmmooss  ddee  MMaarrttee  

 

 

De modo a compreender melhor os tipos de vida que os cientistas irão procurar quando 

forem a Marte, irá construir um modelo, ou desenhar uma imagem, de um organismo que 

tenha atributos que lhe permitam viver na, ou perto da, superfície de Marte.  

 

1. Pesquise sobre o ambiente de Marte. Considere aspectos da sua geologia, 

gravidade, atmosfera, exposição à radiação e meteorização. Escolha um habitat, 

algures no ambiente de Marte, para o organismo viver.  

2. Construa um modelo de uma planta ou animal, conferindo-lhe os atributos 

especiais de que necessitaria para enfrentar o ambiente extremo de Marte.  

3. Poderá pesquisar acerca das adaptações especiais que animais e plantas da Terra 

utilizam para sobreviver em lugares com condições extremas, aqui na Terra. Seja 

criativo e use a sua imaginação.  

4. Faça um modelo à escala, ou uma imagem da sua criatura.  

5. Responda às questões da página seguinte, e junte-as seu ao modelo ou imagem. 

 

 

 

Avaliação 

1. O seu trabalho será avaliado pelo rigor científico (40%) e criatividade (40%). Não 

esqueça que tudo em Marte tem de obedecer às leis da natureza, e que a sua criatura 

marciana deverá de ter boas características de sobrevivência marcianas. Forneça uma 

escala para indicar o tamanho verdadeiro da sua criatura.  

 

2. Uma escrita clara e a correcção gramatical contribuem para os restantes 20% da sua 

avaliação.  
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  EE  QQUUEESSTTÕÕEESS  

 

 

1) Qual o nome do seu organismo marciano?  

 

 

2) Descreva o habitat e o clima em que o seu organismo vive.  

 

 

3) Como é que se desloca? Incluir a forma e o método de locomoção.  

 

 

4) O que é que come, ou o que usa como nutrientes? É 

herbívoro…carnívoro..omnívoro…outro? Qual o seu alimento principal e como obtém 

esse alimento?  

 

 

5) Como se defende de predadores? Tem outros organismos como presas? 

 

 

6) Como é que o seu organismo lida com as temperaturas baixas, radiação solar e outros 

factores ambientes característicos de Marte? 

 

 

7) É um organismo solitário ou vive em grandes grupos? Descreva os seus 

comportamentos sociais.  

 

 

8) Que mais gostaria que as outras pessoas soubessem sobre o seu organismo marciana? 
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(Para o professor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A missão incluiu duas naves espaciais, a Viking 1 e a Viking 2, cada uma com um módulo para 
ficar em órbita (o orbiter) e um módulo de aterragem (o lander). A Viking 1 foi lançada a 20 de 
Agosto de 1975 e chegou à órbita de Marte a 19 de Junho de 1976. O primeiro mês em órbita 
foi dedicado à obtenção de imagens da superfície de Marte, para se encontrar locais apropriados 
à aterragem dos lander. A 20 de Julho de 1976, o lander da Viking 1 separou-se do orbiter e pousou 
em Chryse Planitia. A Viking 2 foi lançada a 9 de Setembro de 1975 e entrou na órbita de Marte a 
7 de Agosto de 1976. O lander da Viking 2 aterrou em Utopia Planitia a 3 de Setembro de 1976 
(Stan-Lotter, H., in Horneck & Rettberg, 2007). 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  --  ÀÀ  PPRROOCCUURRAA  DDEE  VVIIDDAA  EEMM  MMAARRTTEE::  RREEVVIISSIITTAARR  AA  

MMIISSSSÃÃOO  VVIIKKIINNGG  

NASA 

http://www.astrobio.net/news/modules.ph
p?op=modload&name=News&file=article&si
d=2535 

Lander Viking em Marte, 1976Lander Viking em Marte, 1976Lander Viking em Marte, 1976Lander Viking em Marte, 1976    

A missão Mariner 9 a Marte em 1971 forneceu evidências convincentes de que o 
planeta teve outrora rios em movimento e uma atmosfera mais densa. Face a 
estes dados a NASA planeou as missões Viking. Estas tinham como objectivo a 
obtenção de imagens de alta-resolução da superfície de Marte, que 
caracterizassem a sua estrutura e composição da sua atmosfera, e a procura 
explícita de evidências de vida (Stan-Lotter, H., in Horneck & Rettberg, 2007).  

 

A Viking 1 e a Viking 2 

 

Modelo do Mars Viking Lander 1 

http://www.astrobio.net/news/modules.php?op=modload&na
me=News&file=article&sid=2535 
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Cada lander transportava três instrumentos concebidos para a procura de vida em Marte: um 
aparelho sensível para a medição de quantidades diminutas de gases encontrados na atmosfera e 
solos marcianos; uma experiência de meteorologia para a medição da temperatura e pressão 
atmosférica, e velocidade e direcção do vento; um instrumento para determinar a abundância 
dos átomos formadores de minerais no solo; um sismómetro para a detecção de sismos, e um 
par de câmaras de scan panorâmicas, que enviaram para a Terra múltiplas imagens da superfície 
de Marte (Caplinger, M., 1994, http://www.msss.com/http/ps/vl.html).  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Viking Lander 1 em Chryse Planitia a 22.5 N, 48 W. Tirada pela câmera 1 a imagem cobre 120º. Esta imagem 
foi obtida ao início da manhã(Caplinger, M., 1994. http://www.msss.com/http/ps/vl.html) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visões matinais (315º) obtidas pelas duas câmaras da Viking Lander 2, em Utopia Planitia, a 48N, 226W. Topo: 
câmera 1; Baixo: câmera 2 (Caplinger, M., 1994. http://www.msss.com/http/ps/vl.html). 
 

 

O Projecto Viking, gerido pelo Langley Research Center, NASA, foi a primeira missão a ter como um 
dos objectivos principais a tentativa de detectar vida extraterrestre. Embora iniciado em 1968, as 
suas origens são mais antigas, recuando até à década de 50, século XX, quando a NASA recém-
formada estabeleceu um Bioscience Advisory Committee, e depois, em 1960, um Office of Life Sciences. 
Este último autorizou que o Jet Propulsion Laboratory investigasse o tipo de nave espacial 
necessário para aterrar em Marte e conduzir uma pesquisa pela vida. Ao NASA Ames Research 
Center coube a tarefa de avaliar as propostas iniciais para o equipamento para a detecção de vida. 
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Por fim, diversas opiniões acerca da possível natureza da vida marciana levaram a que o Space 
Science Board seleccionasse e recomendasse um ‘pacote’ de três experiências, que iriam testar a 
presença de vida em Marte, segundo diferentes filosofias e metodologias diferentes (a Viking gas 
Exchange (GEX) experiment; Viking labeled release (LR) experiment; Viking pyrolytic release (PR) 
experiment), lançando deste modo uma extensa rede investigativa. Uma 4ª experiência, a Viking 
gas chromatograph-mass spectrometer (GCMS), foi incluída para detectar a presença de material 
orgânico (não necessariamente biogénico) 
(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Viking.html) 
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(Para o aluno) 

1. INTRODUÇÃO 

Os dois landers conduziram quatro experiências com o objectivo de detectar a presença de vida 

microbiana na superfície de Marte. Foram obtidas amostras de solo utilizando-se os braços 

extensíveis dos landers. A Viking 2 transportava um sofisticado pacote de instrumentos, incluindo 

várias experiências concebidas para a detecção de vestígios de vida no solo marciano.  Leia com 

atenção os textos seguintes, e responda às questões colocadas no final.  

 

VViikkiinngg  PPyyrroollyyttiicc  RReelleeaassee  ((PPRR))  EExxppeerriimmeenntt  

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/VikingPR.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  11  ––  EEXXEERRIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  MMIISSSSÃÃOO  VVIIKKIINNGG  

Dirigida por Norman Horowitz e também conhecida por “Experiência da Assimilação de 
Carbono”. Das três experiências da biologia da Viking esta foi a única tentativa de detectar 
sinais de vida na ausência total de água e de nutrientes orgânicos. Assumiu-se que quaisquer 
organismos em Marte teriam desenvolvido a capacidade de assimilar CO2 e CO da 
atmosfera, e convertê-los, na ausência de água, em matéria orgânica. A experiência PR 
expôs uma pequena amostra de solo marciano a determinadas quantidades destes dois 
gases, marcados com carbono-14, para fins de detecção. Após 120 horas de incubação, sob 
um sol artificial (uma lâmpada de xénon), a câmara do solo foi aquecida a cerca de 625º C 
para degradar (pirólise) qualquer matéria orgânica e libertar os produtos orgânicos voláteis 
para um teste subsequente por um medidor de radiação Dado que se esperaria que 
quaisquer organismos presentes levassem a cabo processos metabólicos, durante os quais 
tomariam o carbono-14 do gás na câmara, a detecção de carbono-14 seria um resultado 
positivo. Contudo, não seria conclusivamente biológico, dado que um primeiro pico de 
radioactividade poderia igualmente ser devido a processos puramente químicos. De modo a 
se excluir esta possibilidade, outras amostras, servindo de controlo, foram esterilizadas pelo 
calor, antes de uma fonte de carbono ser admitida.  
 

 

Lâmpada 

Detector de 

radioactividade 

CO2 e CO 
radioactivos 

Solo 
Marciano 

Aquecimento 

Experiência de Libertação Pirolítica (PR) 



PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR – SUGESTÕES DE ACTIVIDADES 

 
 

85 

VViikkiinngg  GGaass  EExxcchhaannggee  ((GGEEXX))  EExxppeerriimmeenntt  

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/VikingGEX.html 

A experiência da biologia, GEX, foi desenvolvida por Vance Oyama, no NASA Ames Research 
Center. Foi concebida para testar a presença de vida, sob duas condições diferentes. Na primeira, 
assumiu-se que os organismos tinham estado em dormência, durante um longo período de 
tempo, sob as condições secas de Marte, e que seriam estimulados a reentrarem em actividade 
metabólica através da adição de humidade. O efeito de quaisquer processos subsequentes de 
vida seria o de alterar a composição dos gases (CO2, N2, CH4), acima da amostra, e de um modo 
mensurável pela cromatografia gasosa. Durante um período de incubação (10 dias), a 
composição do gás foi determinada 5 vezes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VViikkiinngg  GGaass  CChhrroommaattooggrraapphh--MMaassss  SSppeeccttrroommeetteerr  ((GGCC--MMSS))  

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/VikingGCMS.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

He/Kr/CO2  não 
marcados 

Meio nutritivo não 
marcado 

Amostra 
de solo 

Cromatografia 
gasosa 

Detector para 
H2/N2/O2/CH4/CO2 

Troca Gasosa (GEX) 

Na segunda determinação, o modo “chicken soup” (nutrientes e humidade), um rico meio 
orgânico (19 aminoácidos, vitamina, variados compostos orgânicos, alguns sais inorgânicos), 
adicionou-se à amostra, um ‘encorajamento’ suplementar indutor de metabolismo. As 
mudanças na mistura gasosa indicaram que algum tipo de organismo estava à ‘regressar’ à 
vida.   
O GC-MS ‘cozeu’ uma pequena amostra de solo num forno para retirar quaisquer gases 
voláteis presentes, separou esses voláteis usando cromatografia gasosa, e a sua composição 
foi analisada por um espectrómetro de massa. Forneceu um modo de se resolver quaisquer 
ambiguidades que surgissem das três experiências de biologia – a experiência GEX, a 
experiência LR, e a experiência PR. Em particular, o não sucesso do GC-MS em detectar 
compostos orgânicos sugeriria a ausência de vida, quaisquer que fossem as indicações de um 
ou de vários dos testes biológicos. Também, a detecção de compostos orgânicos, não iria, 
por si só, constituir uma evidência de actividade biológica, dado muitos compostos 
orgânicos (como os encontrados nos meteoritos) poderem ser abióticos. O GC-MS 
produziu resultados negativos.  
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Espectrómetro de massa 

Detector de 

iões 

Fonte de 

iões 

Cromatografia gasosa 

Carregador e 

processador da 

amostra de 

solo 

Fornecimento de 

hidrogénio 

Aparelho transportado pelos landers para a detecção de pequenas concentrações 
de compostos orgânicos em amostras de solo marciano.  

Os dados provenientes da Missão Viking que, em 1976, fez aterrar no solo marciano duas 
sondas, nunca foram claramente refutados, quando diversos dados apontavam para a 
detecção de uma actividade biológica. Nesse domínio, o coordenador do programa, Gilbert 
Levin, tem defendido de forma insistente a veracidade dessa informação com base nos 
dados obtidos nas experiências realizadas pela sonda Viking (Carrapiço, 2001a).   
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AA  VVaalliiddaaddee  ddooss  RReessuullttaaddooss  ddaa  VViikkiinngg  ffooii  QQuueessttiioonnaaddaa 

 

Não se chegou a nenhuma conclusão relativamente à existência de vida em Marte, situação que 

ainda se mantém nos dias de hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na experiência LR era libertado gás após a introdução de nutrientes - exactamente 
o resultado esperado se microorganismos estivessem estado presentes no solo 
(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Viking.html). A experiência 
Labeled Release (LR) foi montada para detectar a tomada de um líquido, marcado 
radioactivamente, por microorganismos. A ideia era que os gases emitidos por 
quaisquer microorganismos iriam mostrar a marcação radioactiva. Os resultados 
iniciais estavam em linha com esta previsão, mas no fim, a globalidade dos 
resultados, tornou-se inconsistente (Stan-Lotter, 2007 in Horneck& Rettberg, 
2007).  
 

A experiência PR também deu um resultado positivo, compatível com actividade 
metabólica na amostra 
(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Viking.html). A experiência 
Pyrolytic Release (PR) envolveu o aquecimento de amostras de solo que tinham 
sido expostas a CO2 marcado radioactivamente para se ver se o composto químico 
teria sido usado por organismos para construírem compostos orgânicos. Sete das 
nove experiências pareceram mostrar pequenas concenrações, indicativas de 
microorganismos, mas os resultados foram posteriormente desconsiderados (Stan-
Lotter, 2007 in Horneck & Rettberg, 2007).  
 

Na experiência GEX tanto CO2 como O2 surgiram o último constituindo uma 
reacção nunca anteriormente vista em testes quer de solos terrestres, quer de solos 
lunares. Contudo, a velocidade e curso da reacção sugeriram que poderia ser 
devido a um químico oxidante, e não um processo biológico 
(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Viking.html). A experiência Gas 
Exchange (GEX) procurou por mudanças na constituição dos gases existentes 
numa câmara de teste, i.e., que indicassem actividade biológica. Os resultados 
deste teste foram usados para contrariar a biologia (Stan-Lotter, 2007 in Horneck 
& Rettberg, 2007).  
 

A experiência Cromatografia Gasosa - Espectrómetro de Massa (GCMS) procurava 
por compostos orgânicos no solo, mas falhou em detectá-los. Pareceu que a 
superfície de Marte era um ambiente relativamente hostil, devido à radiação solar 
ultravioleta (Helga Stan-Lotter 2007 in Gerda & Rettberg 2007). Ou seja, O facto de 
o GC-MS não ter detectado material orgânico na amostra de solo marciano foi 
decisivo para a conclusão ‘oficial’ de que, apesar de alguns dados intrigantes, os 
landers Viking falharam em detectar vida em Marte 
(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/VikingGCMS.html). Na 
conferência da NASA para a discussão dos resultados da Viking foi consenso geral 
a ideia de que a Viking não só não tinha detectado vida como tinha mostrado 
porquê (…) e as razões eram a extrema secura da superfície do planeta, e a 
persistente e generalizada radiação ultravioleta … a Viking tinha descoberto que 
Marte era ainda mais seco do que o que se pensava…(…) (Stan-Lotter, 2007 in 
Horneck & Rettberg, 2007).  
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Gilbert Levin na Fundação Luso-Americana, em Lisboa (Setembro, 2006) (3º a contar da Esq.) 

Posteriormente surgiu a noção de que o instrumento GC-MS teria sido provavelmente 
incapaz de detectar pequenas concentrações de material orgânico em Marte mesmo que 
estivesse presente. Mesmo antes da Viking ser lançada o mesmo tipo de GC-MS que tinha 
falhado em detectar qualquer matéria orgânica em Marte, também tinha falhado em detectar 
matéria orgânica numa amostra de solo da Antárctica, que testada quimicamente confirmou 
a presença de matéria orgânica, e a presença provável de microorganismos. Mais 
recentemente, os resultados da Viking GC-MS ficaram sob intenso escrutínio. Em 2000, o 
químico Stephen Benner, director do Westheimer Institute of Science and Technology, sublinhou 
que o GC-MS da Viking não estava, de todo, equipado para detectar certos compostos 
orgânicos. Outra crítica à capacidade do GC-MS foi feita por uma equipa de 12 
investigadores conduzida por Raphael Navarro-Gonzalez, que afirmaram que a 
sensibilidade do GC-MS era várias ordens inferior ao que se pensava inicialmente 
(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/VikingGCMS.html) 
Os testes revelaram uma superfície marciana surpreendentemente quimicamente activa – 
muito oxidante. O facto de a experiência GCMS não ter encontrado quaisquer orgânicos 
foi surpreendente, porque amostras de rochas e solo trazidas da Lua, pelos astronautas da 
Apollo, tinham moléculas orgânicas, depositadas ao longo do tempo pelos meteoritos 
carbonáceos. Ainda mais confuso é o facto de existirem evidências isotópicas para 
moléculas orgânicas, provenientes de Marte, e que foram identificadas em três meteoritos 
marcianos encontrados na Terra. Surgiu uma posição ‘oficial’ que defendia que algum 
químico altamente oxidante, provavelmente peróxido de hidrogénio (H2O2), era 
responsável pela actividade registada durante as experiências biológicas 
(http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Viking.html). Contudo, existem outros 
que consideram que as evidências não são tão claras assim. Outra consideração é que todas 
as experiências Viking usaram amostras da superfície marciana mais superficial, e o 
pensamento actual, corroborado com o conhecimento sobre a vida em ambientes extremos 
na Terra, defende que existe vida na subsuperfície mais profunda (Stan-Lotter, 2007 in 
Gerda & Rettberg 2007). Uma minoria de investigadores, destacando-se Gilbert Levin, o 
investigador principal para a experiência LR, continuam a defender que os dados da Viking 
são melhor explicados em termos biológicos. Próximas e futuras investigações de Marte, ao 
longo da próxima década, irão provavelmente ajudar a resolver este dilema de uma vez.  
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Gilbert Levin com alunos do ensino secundário, na Fundação Luso-Americana, em Lisboa (Setembro, 2006) 

 

Muitas lições foram aprendidas com as experiências Viking, e que servirão para incorporar em 

planos futuros de procura de vida em Marte e em outros corpos celestes (Stan-Lotter, 2007 in 

Horneck & Rettberg, 2007). 

 

 

QQUUEESSTTÕÕEESS  

1) O que motivou a missão Viking a Marte? 

 

2) Quais os objectivos da missão Viking? 

 

3) Descreva a missão. 

 

4) Que instrumentos transportava cada lander Viking? 

 

5) Quantas experiências foram conduzidas na missão Viking? Identifique-as.  

 

6) Em que consistiu a experiência Pyrolytic Release (PR)?  

6.1) Quais os resultados obtidos? 

 

7) Em que consistiu a experiência Gas Exchange (GEX)?  

7.1) Quais os resultados obtidos? 
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8) Em que consistiu a experiência Gás Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)?  

8.1) Quais os resultados obtidos? 

 

9) Em que consistiu a experiência Labeled Release (LR)?  

9.1) Quais os resultados obtidos? 

 

10) A missão Viking permitiu aos cientistas chegarem a alguma conclusão acerca da existência de 

vida em Marte? 

 

11) Por que foram os resultados da GC-MS decisivos para a conclusão oficial acerca dos dados 

da Viking? 

 

12) Indique algumas das críticas que têm sido feitas à versão oficial, e as alternativas apontadas.  

 

13) Indique um dos grandes defensores da descoberta de vida em Marte pela Missão Viking.  

 

14) Quais as lições que pudemos retirar de uma missão como a Viking? 

 

15) Quais as perspectivas actuais sobre a existência de vida em Marte? 
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(Para o professor) 

“There is new life in old data and it's likely Martian life” 
Leonard David, senior space writer, 28 Julho 2001 

http://www.space.com/news/spacehistory/viking_life_010728-1.html 
 

Vários cientistas consideram ter-se encontrado evidências de que os landers da Viking 
descobriram, na realidade, vida em Marte, em 1976. De acordo com peritos, um novo exame das 
descobertas enviadas para a Terra pelas sondas na década de 70, mostram sinais de 
microrganismos do solo marciano. 

Quando os landers da Viking 1 e Viking 2 chegaram a Marte em 1976, cada um 
transportava o mesmo conjunto de experiências biológicas para a procura de sinais de vida em 
Marte. Mas, passadas décadas, o que as sondas robóticas realmente detectaram permanece sob 
aceso debate. A disputa científica centra-se numa das experiências da biologia: a experiência de 
detecção de vida Labeled Release (LR), e que usou uma pequena quantidade de solo colhido da 
superfície de Marte, ‘cozido’ juntamente com uma “sopa” de nutrientes contendo carbono-14. A 
ideia era que quaisquer organismos vivos presentes na amostra de solo iriam digerir a solução de 
nutrientes marcada radioactivamente, e depois libertariam gases, à medida que a vida 
metabolizasse os nutrientes. E? As experiências LR, de ambos os landers, libertaram uma 
quantidade de gás radiomarcado – evidência para microrganismos no solo de Marte.  

Outra experiência da Viking, um espectrómetro de massa cromatografia gasosa (GC-MS), 
construído para identificar moléculas orgânicas em Marte, não encontrou quaisquer moléculas 
para analisar. Os resultados do GC-MS colocaram em causa os resultados da experiência LR. A 
posição adoptada pela maioria dos cientistas foi que não havia vida nos locais de aterragem das 
Viking. Muitos dos que avaliaram os dados da Viking consideraram que os resultados da LR 
eram um resultado ‘falso positivo’. A maioria manteve que esse falso positivo se devia à 
existência de algum químico oxidante do solo, que teria enganado a experiência LR. Ao longo 
dos anos esse foi o veredicto defendido por muitos como sendo o mais provável e racional para 
os resultados da LR. Além disso, o composto oxidante é prejudicial à vida. Deste modo, 
destruiria todos os compostos orgânicos, levando a que a superfície de Marte fosse estéril, sem 
qualquer vida. Assim, consideravam que não era de estranhar que o GC-MS não tivesse 
encontrado quaisquer materiais orgânicos em Marte. Têm sido estes os argumentos usados para 
afirmar que os landers da Viking não detectaram vida em Marte.  

Gilbert Levin, anterior cientista da Viking, e actualmente executivo da Spherix, em Beltsville, 
Maryland (E.U.A.), defende, até hoje, que foi detectada vida em Marte. Segundo afirmou à 
SPACE.com, a sua experiência LR revelou que foi observada vida. Segundo Levin: “The Viking 
LR experiment detected living microorganisms in the soil of Mars”. Quem também defende que uma 
interpretação biológica da LR não pode ser ignorada é David Warmflash, um astrobiólogo do 
NASA Johnson Space Center, em Houston, Texas (E.U.A.).  

De acordo com Warmflash pode ser colocado em causa o facto de o GC-MS da Viking 
não ter detectado moléculas orgânicas em Marte. Segundo afirmou, “descobertas recentes 
sugerem que o GC-MS da Viking não teria detectado essas moléculas mesmo que presentes, 
sendo necessária uma reavaliação dos dados da LR da Viking, bem como uma procura 
continuada de material orgânico e de vida na superfície marciana”. Levin afirmou também que 
após anos de testes, e de mais de duas dúzias de explicações não biológicas, “nenhuma das 
muitas tentativas de estabelecer uma actuação de um oxidante que mimetizasse os resultados 
obtidos pela LR o conseguiu fazer.” Além disso, Levin reportou que existem evidências directas 
contra qualquer substância altamente oxidante no material da superfície de Marte. Fotografias, 
tiradas na superfície de Marte, de uma experiência magnética da Viking, em ambos os landers, 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22  ––  CCIIEENNTTIISSTTAASS  DDEEFFEENNDDEEMM  QQUUEE  AA  MMIISSSSÃÃOO  VVIIKKIINNGG  

EENNCCOONNTTRROOUU  VVIIDDAA  EEMM  MMAARRTTEE  
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mostram material agarrado aos magnetos. Isso sugere a Levin que quaisquer que sejam os 
processos de superfície em Marte, eles não são de um modo inato altamente oxidantes. Um solo 
altamente oxidante iria converter materiais magnetizados em formas oxidadas, pelo que o 
magneto deveria de estar livre de tais partículas. Levin acrescentou que, similarmente, a Missão 
Mars Pathfinder de 1997 também tinha quantidades significativas de material magnético a aderir 
aos magnetos ligados à nave espacial.  

Levin considera que o paradigma de que Marte está esterilizado por uma superfície 
altamente oxidante “está demasiado embebido na nossa matriz científica para ser colocado de 
lado mesmo com provas demonstradas”. Sublinha uma citação de John F. Kennedy que 
afirma:”o grande inimigo da verdade é muitas vezes não a mentira – deliberada e desonesta – mas o mito – 
persistente, persuasivo e irrealista”.  

Levin defende que é muito alta a probabilidade de que vida, proveniente da Terra ou de 
algures, exista actualmente em Marte. E considera que ganha crescente apoio a hipótese da 
transferência de microrganismos de um planeta para outro pelos impactos meteoríticos. Sendo 
esse o caso, considera que é agora mais difícil propor um Marte estéril do que um Marte com 
vida. Trabalhando em equipa com o seu filho, Ron Levin do MIT Lincoln Laboratory, em 
Lexington, Massachusetts (E.U.A.), o anteriormente centrista da Viking afirma creditar que a Terra 
infectou Marte. Todos os elos na cadeia vital ligando Marte e a Terra podem ser claramente 
identificados. No fundo: a Terra e Marte foram habitáveis ao longo de épocas, o que teria 
permitido a infecção de Marte por microrganismos terrestres, e de outras fontes. Considera que 
a biologia oferece a única explicação apropriada para os dados da experiência LR de Marte, 
sendo consistente com o nosso conhecimento acerca de Marte e da Terra, afirmando que: “It is 
time to accept the LR results”. Contudo, o próprio Levin admite que são necessárias provas 
adicionais, antes de muitos cientistas aceitarem uma tão grande mudança de paradigma. 
Actualmente, Levin encontra-se ocupado a construir uma versão miniaturizada da experiência 
LR original, esperando que tenha lugar num futuro Mars Lander. Segundo Levin, esta versão 
modificada da experiência LR pode distinguir entre reacções químicas e reacções biológicas.  

Outra descoberta recente relacionada com os dados da Viking foi sublinhada por Joe 
Miller, professor associado no Department of Cell and Neurobiology na Keck School of Medicine da 
University of Southern California, Los Angeles (E.U.A.). Miller reviu os dados LR da Viking com 
grande detalhe. Segundo disse à SPACE.com:”para minha surpresa, parecem haver nas 
experiências LR oscilações periódicas claras na libertação de gás a partir da amostra de solo 
marciano injectada com uma solução de nutrientes. As oscilações no gás libertado têm um 
período que parece ser correspondente a um dia marciano. Sendo um biólogo que estuda ritmos 
circadianos, fiquei muito entusiasmado.” Segundo Miller, os ritmos circadianos na Terra – 
oscilações com um período de quase 24 horas – estão presentes em todas as espécies 
examinadas, até às cianobactérias. Questionou-se se a experiência LR teria registado o ritmo 
circadiano de um microrganismo do solo. A NASA trabalhou com Miller, fornecendo-lhe o 
conjunto de dados da LR de 1976, bem como convertendo a informação em formato 
electrónico. Isso permitiu ao biólogo estudar os dados usando modernas ferramentas analíticas 
baseadas na computação. Segundo Miller: “descobri que, na verdade, a libertação de gás era 
rítmica, com um período de precisamente 24.66 horas, um dia marciano”. Esta descoberta, 
juntamente com outras avaliações sobre as operações da LR, leva a que os cientistas considerem 
que um ritmo circadiano marciano na experiência possa constituir uma bioassinatura – um sinal 
de vida. De acordo com Miller, “a conjunção do grande número de dados obtidos desta 
experiência, como o grande aumento na libertação do gás imediatamente após a injecção de 
nutrientes, bem como um lento crescer no decurso da experiência, sugere que a experiência LR 
estava perante biologia.” Contudo, Miller acrescentou, ainda, que interpretações químicas de 
alguns destes dados são possíveis, explicando, talvez, parte do ritmo circadiano da LR. Conclui 
que, na globalidade, uma explicação biológica parece plausível. Existem muitas probabilidades, a 
Viking ter descoberto vida em Marte na década de 70. A presença de um forte ritmo circadiano 
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na experiência LR sugere ainda que uma ritmicidade circadiana poderá ser uma excelente 
‘bioassinatura’ de vida extraterrestre’.  

De certo modo existe uma corrida, não declarada, para provar que a presença de 
organismos em Marte é um facto da vida. Segundo Michael Meyer, astrobiólogo da NASA, a 
resposta à questão da possível existência de vida em Marte requer a aquisição de mais dados. De 
acordo com Meyer: “A maioria da comunidade científica tende a considerar que Levin não 
encontrou evidências de vida em Marte. O único modo de se resolver esta questão é ir a Marte. 
É preferível uma abordagem passo-a-passo, em vez de se reanalisarem instrumentos e dados” 
Para Meyer os modelos simples acerca da vida estão completamente ‘virados do avesso’, graças a 
mais dados obtidos desde a década de 70. Considera que, de algum modo, a Viking era um 
pouco geocêntrica: presumia que a vida tinha um metabolismo que conseguiríamos reconhecer, 
e presumia também que se aterrássemos em qualquer local em Marte poderíamos quantificar 
vida.  

O facto de a experiência GC-MS não ter encontrado quais compostos orgânicos em Marte 
foi surpreendente, até porque amostras de rochas e solo trazidas da Lua pelos astronautas Apollo 
tinham algumas moléculas orgânicas, depositadas ao longo dos tempos pelos meteoritos 
carbonáceos. Ainda mais confuso é o facto de existirem evidências isotópicas para moléculas 
orgânicas provenientes de Marte, e que foram identificadas em três meteoritos marcianos 
encontrados na Terra.  

Para Jim Garvin, cientista do Programa Marte, NASA, outros locais em Marte, mais 
próximos das calotes polares, ou locais onde água líquida fosse encontrada, seriam mais 
prováveis para se procurar por sinais de vida, ancestral ou actual. De acordo com Warmflash, o 
trabalho feito até agora com os meteoritos marcianos encontrados na Terra, mostra que é 
provável que esteja presente matéria orgânica na crosta de Marte. Conclui que as experiências da 
biologia Viking deveriam ser vistas não como fracassos pela sua incapacidade de fornecer 
evidências não ambíguas a favor, ou contra, da existência de vida marciana, mas como a base 
fundadora do desenvolvimento de futuros instrumentos de detecção de vida 
(http://www.space.com/news/spacehistory/rethinking_viking_010720-1.html).  

John Rummel, do Gabinete de Protecção Planetária, da NASA, tem uma atitude pragmática: 
“procurar vida em Marte é conhecer o planeta o suficiente para saber onde procurar em 
primeiro lugar. Ou é pateticamente óbvio que existe vida em Marte … ou vai ser muito difícil de 
encontrar. A maioria das ‘apostas’ é que será muito difícil de chegar ao local onde poderíamos 
eventualmente encontrar vida. Muito do que fazemos actualmente, no Programa Marte, é na 
realidade compreender Marte suficientemente bem para saber onde procurar.  
Vance Oyama avançou uma hipótese explicativa dos dados da Viking com base no peróxido de 
hidrogénio. Este poder-se-ia ter formado naturalmente em resultado da quebra de moléculas de 
água pela luz ultravioleta, na atmosfera marciana. Os radicais hidróxido (OH) criados iriam 
recombinar-se para formar, por exemplo, H2O2. Eventualmente, o peróxido iria migrar da 
atmosfera e ser adsorvido pelos grãos dos solos. Ao longo de éons, o processo iria, literalmente, 
destruir todas as moléculas orgânicas perto da superfície, mesmo as provenientes de meteoritos, 
eliminando, assim, qualquer hipótese de a vida existir perto da superfície do planeta. Esta 
proposta despoletou uma procura, à escala planetária, por peróxido de hidrogénio na atmosfera 
marciana, mas sem qualquer sucesso. Mesmo que a hipótese oxidante provasse ser verdadeira, a 
questão da existência de vida na, ou perto da, superfície de Marte não estaria necessariamente 
encerrada. De acordo com um estudo de 1989 de Rocco L. Mancinelli, do Ames Research Center, 
mesmo que oxidantes como o peróxido de hidrogénio estivessem presentes a um nível de 25 a 
250 partes por milhão, isso não iria impedir a sobrevivência e crescimento de alguns 
microrganismos terrestres, que pudessem ter sido deixados em Marte, e evoluído e se adaptado 
ao ambiente de Marte. Esta inferência parece ainda mais provável hoje, dado o nosso crescente 
conhecimento acerca das condições extremas sob as quais alguns microrganismos conseguem 
crescer, os extremófilos (http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Viking.html).  
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I. QUESTÕES (professor) 

O professor deverá trabalhar este texto numa perspectiva de actividade de discussão, já que 

servirá para introduzir uma série de conceitos novos que serão trabalhados em actividades 

posteriores. Deverá distribuir uma cópia do texto a cada aluno, e organizá-los em grupos de 

trabalho (4 elementos). Os alunos deverão analisar os textos no âmbito do seu grupo, trocarem 

impressões entre si, responderem às questões seguintes, e listarem os conceitos/termos que 

desconhecem. As respostas serão para discutir no grupo turma.  

 

1) Por que motivo os resultados da experiência GC-MS foram considerados um ‘falso positivo’. 

 

2) Quais as críticas apontadas por David Warmflash à interpretação dos resultados da GC-MS? 

 

3) Como contraria Gilbert Levin a ideia de que possa existir na superfície de Marte um 

composto químico altamente oxidante? 

 

4) Quais os argumentos utilizados por Joe Miller para considerar que os resultados da 

experiência LR possam constituir evidências de vida? 

 

5) Quais as soluções apontadas por Michael Meyer para se resolver de uma vez por todas o 

dilema dos dados da Viking? 

 

NOTA: No final o professor deverá solicitar a cada grupo a listagem de termos/conceitos 

enunciados pelos alunos no quadro, e verificar se existe concordância entre todos os grupos. No 

caso de haver discrepâncias deverá solicitar aos alunos que indicaram conhecer determinado 

conceito/termo que o expliquem à turma e dê exemplos.  

A lista final deverá incluir os seguintes termos:  

 

- Sinais de vida/Bioassinaturas 
- Transferência interplanetária de microrganismos por impactos meteoríticos 
- Planetas Habitáveis 
- Infecção planetária 
- Dia marciano 
- Vida extraterrestre 
- Modelos da vida 
- Características da vida 
- Ritmo circadiano 
- Meteoritos carbonáceos 
- Características de Marte 
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- Evolução 
- Selecção Natural 
- Extremófilos 
- Astrobiologia 
 

A esta lista o professor poderá acrescentar os seguintes termos/conceitos: 

- Panspermia 
- Zona habitável 
- Modelos da origem da vida 
- Simbiose 
- Simbiogénese 
 

 

I. QUESTÕES (aluno) 

 

A - Leia com atenção o texto que lhe foi entregue e responda às questões seguintes 

(pode discuti-las com os seus colegas de grupo). 

1) Por que motivo os resultados da experiência GC-MS foram considerados um ‘falso 

positivo’. 

 

2) Quais as críticas apontadas por David Warmflash à interpretação dos resultados da GC-

MS? 

 

3) Como contraria Gilbert Levin a ideia de que possa existir na superfície de Marte um 

composto químico altamente oxidante? 

 

4) Quais os argumentos utilizados por Joe Miller para considerar que os resultados da 

experiência LR possam constituir evidências de vida? 

 

5) Quais as soluções apontadas por Michael Meyer para se resolver o dilema dos dados da 

Viking? 

 

B - Sublinhe no texto todos os termos/conceitos que desconhece. 

1. Compare a sua lista com a dos seus colegas de grupo – procure 

semelhanças/diferenças. 

 

2. Caso a sua lista inclua mais termos/conceitos que a dos seus colegas peça-lhes que 

lhe expliquem os que desconhece. 
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3. Informe a turma e o professor das conclusões do seu grupo.  

 

4. Copie para a sua ficha a listagem final de termos/conceitos que o professor 

construiu no quadro em conjunto com os alunos da turma. 

 

As actividades seguintes proporcionar-lhe-ão conhecimentos para que no final da unidade 

conheça e compreenda todos os termos/conceitos listados.  
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Lee Pullen (http://www.astrobio.net/news/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2535) 

(Para o aluno) 

INTRODUÇÃO 

Marte é muitas vezes sugerido como um bom local para a procura de vida extraterrestre, mas é 

ainda um mistério se existiu num passado distante, ou existe ainda, vida em Marte, e os 

resultados das missões Viking de 1976 foram ambíguos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  33  ––  VVIIDDAA  EEMM  MMAARRTTEE  ––  MMIISSSSÃÃOO  VVIIKKIINNGG  RREEVVIISSIITTAADDAA  

 

 
Joop Houtkooper 

Joop Houtkooper, da Universidade de Giessem, 
Alemanha, olhou para os dados da Viking segundo 
outra perspectiva, e encontrou duas razões pelas 
quais as experiências Viking não forneceram 
respostas conclusivas à questão da vida em Marte.  
Primeiro, não encontraram material orgânico no 
espectrómetro de massa e cromatografia gasosa, um 
aparelho que detecta compostos químicos presentes 
numa amostra. Embora fosse extremamente 
sensível, não encontrou em Marte quaisquer 
compostos químicos que associemos à vida. 
Segundo, após a humidificação do solo, encontrou-se 
um rápido desenvolvimento de oxigénio, dióxido de 
carbono, e algum azoto.  

A maioria dos cientistas pensa que algum composto inorgânico oxidante teria criado esta 
reacção, e que o solo marciano não contém vida. Contudo, esta interpretação não é aceite 
por Houtkooper, que suspeita que a Viking descobriu microorganismos marcianos. 
Segundo o cientista, “a procura por um oxidante inorgânico para explicar os resultados da 
Viking não forneceu realmente uma solução definitiva. É altura de se procurar alternativas, 
e a explicação biológica é uma que considero interessante.” A sua teoria para explicar os 
resultados da Viking é que a vida marciana pode não se basear simplesmente em água, mas 
numa mistura de peróxido de hidrogénio (um tipo de lixívia) e água. Tal criatura poderia 
“beber, por absorção, pequenas quantidades de água a partir da atmosfera. Mas, a 
exposição a demasiada água seria desastrosa. Houtkooper explica que “se estes organismos 
consistirem de 50% de água e 50% de peróxido de hidrogénio, então serão sensíveis à agua, 
pois ‘rebentariam’ quando absorvessem demasiada água. E pode ter sido isto mesmo que 
aconteceu durante a experiência da Viking.” Jack Farmer, da Arizona State University 
(E.U.A.), pensa que a ideia de Houtkooper tem mérito, pois é assumido, no geral, que se 
existe vida em Marte, esta terá de estar em regiões profundas na subsuperfície, onde o 
mecanismo proposto pela hipótese do peróxido de hidrogénio não seria favorecida. 
Contudo, considera que essa ideia implica que uma forma de vida marciana actual se pode 
ter adaptado à camada fina e extrema, das superfícies oxidadas dos solos de Marte. Embora 
existam algumas previsões que não são suportadas pelas experiências de biologia da Viking, 
tal como as baixas abundâncias de matéria orgânica observadas na superfície dos solos, isto 
representa o tipo de pensamento que é necessário, para quebrar as nossas visões 
geocêntricas, e começar a situar a questão da origem da vida numa base mais universal.  
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Uma forma de vida baseada em lixívia parece incrível, mas já conhecemos criaturas 
terrestres que usam o peróxido de hidrogénio. O besouro Brachinus crepitans usa 
esta lixívia, juntamente com outros químicos para criar um spray tóxico que detém os 
predadores. É também usado por outros organismos para ajudar ao desempenho de 
outras variadas funções celulares. Poderia ser um tipo de anti-congelante, útil para a 
vida sobreviver a temperaturas muito baixas, como as existentes em Marte. Em teoria, 
os microorganismos marcianos de Houtkooper poderiam viver bastante bem a 
temperaturas de -50º C, e provavelmente até a temperaturas inferiores. De acordo 
com Farmer, o facto de alguns organismos terrestres utilizarem alguns dos 
mecanismos propostos no modelo vai, certamente, fortalecê-lo. Afirma ainda, que se 
há algo que foi aprendido da pesquisa de extremófilos, é que a vida continua a surgir 
em muitos lugares inesperados, e que não julgaríamos passíveis de suportarem vida. 
Constitui um testemunho às capacidades dos sistemas vivos para se adaptarem a 
extremos ambientais através da evolução e da selecção natural. Saber onde a vida 
terá maiores probabilidades de estar é importante, de modo a sermos bem sucedidos 
na sua procura em Marte. Também aqui, a pesquisa de Houtkooper ajuda. Ele sugere 
que o melhor local para se procurar estes microorganismos seria em áreas de baixas 
temperaturas, e com bastante água na atmosfera: especificamente em torno dos 
limites das capas polares de gelo. A missão Phoenix da NASA está marcada para 
aterrar numa tal região em Maio de 2008. Segundo Chris McKay do Ames Research 
Center, NASA, “a proposta para uma vida H2O2 em Marte é altamente especulativa, 
mas é interessante porque pode ser testada – possivelmente no Verão de 2008 com 
os instrumentos da missão Phoenix na região polar norte de Marte. A missão Phoenix 
não está especificamente concebida para testar vida baseada em peróxido de 
hidrogénio, mas mesmo com os instrumentos de detecção apropriados isso seria 
difícil. Se a temperatura se tornasse demasiado elevada, ou se demasiada água fosse 
adicionada, os organismos iriam se decompor rapidamente. Não adicionar água e 
conduzir todas as experiências a temperaturas sub-zero seria essencial, para garantir 
que os microrganismos se mantinham vivos. Uma missão de retorno de amostras 
poderia colher alguns dos organismos e enviá-los para a Terra para estudo. Segundo 
Houtkooper se tais organismos existirem em Marte, eles devem de ter feito a viagem 
para a Terra anteriormente. De acordo com o cientista: “se existe vida em Marte, 
existe a possibilidade de esta ter sido transportada, entre Marte e Terra, em qualquer 
direcção. Poderá fazer parte da mesma árvore evolutiva que nós.” Contudo, Richard 
Quinn do Instituto SETI é céptico quanto à ideia de que a Viking possa ter encontrado 
vida de peróxido de hidrogénio em Marte. De acordo com o cientista as razões 
prendem-se com a temperatura e a humidade. Afirma que “em ambas as experiências 
LR e na experiência do gás usaram um protocolo de aquecimento para “esterilizar”, 
para dar um choque de calor para diminuir a população. Quando a amostra foi 
aquecida a 145º C na experiência Gas Exchange, durante 3 horas, ainda existia um 
sinal positivo, e a pretensão é que era um sinal positivo para vida. Quando após um 
aquecimento a 160º C, durante 3 goras se obteve um sinal negativo a pretensão, 
neste caso, foi que a vida tinha morrido.” Quinn considera que existe aqui uma 
incompatibilidade, especialmente dado que a temperatura de decomposição do 
peróxido de hidrogénio é tipicamente muito inferior. Considera que dizer que a 
humidade, ou a adição de água causaram a morte, é também incompatível com os 
dados da Viking: “nas experiências PR, nalguns casos as amostras não foram 
humidificadas e obteve-se uma resposta positiva; noutros casos humidificaram a 
amostra, e mesmo assim ainda obtiveram uma resposta positiva. Para Houtkooper 
existem boas bases para se pensar que existe vida em Marte e que talvez a 
possamos encontrar, talvez com a missão Phoenix. E isso poderá dar uma nova 
perspectiva à astrobiologia.”  
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QUESTÕES 

1) Indique razões para que Marte seja sugerido como um bom local para a procura de vida 
extraterrestre. 

 

2) Qual a proposta de Houtkooper para a vida marciana? 

 

3) À luz dos seus conhecimentos de biologia, caracterize um organismo que obtém a água de 
que necessita por absorção. Dê exemplos de organismos terrestres. 

 

4) Que nome se dá ao ‘rebentamento’ de uma célula por absorção de demasiada água? 

4.1) Dê um exemplo de um organito celular que quando presente impede o 
rebentamento da célula. 

4.2) Pode-se considerar que esse organismo marciano teria mecanismos de regulação 
osmótica? Justifique. 

 

5) Explique por que se assume que se existir vida em Marte esta, provavelmente, localizar-
se-á em regiões profundas da subsuperfície.  

5.1) E na Terra? Existirá algum biota desse tipo? Explique. 

 

6) Relacione o peróxido de hidrogénio com a fisiologia humana.  

 

7) Indique estratégias / soluções fisiológicas que os organismos terrestres utilizem para 
sobreviver a temperaturas negativas (-50º C).  

7.1) Como se classificam esses organismos? Defina esse grupo de organismos e dê 
exemplos.  

 

8) Como definir e caracterizar os extremos ambientais, na Terra? 

 

9) Que outro(s) mecanismo(s) evolutivo(s)  se poderão considerar para além dos incluídos 
no Neodarwinismo ? Explique. 

 

10) Quais os riscos de se reenviar amostras marcianas, ou de outros corpos celestes, para a 
Terra?  
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11) Indique possíveis mecanismos de transferência de microrganismos de Marte para a Terra.  

11.1) Descreva sinteticamente as condições espaciais que eles teriam de suportar. 

11.2) Qual a hipótese de esses organismos se situarem na mesma árvore evolutiva que 
nós?  
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ––  AAZZOOLLLLAA  EEMM  VVIIAAGGEENNSS  EESSPPAACCIIAAIISS  
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(Para o aluno) 

 

I. Leia com atenção a seguinte notícia. 

 

 A - “Astronautas russos e europeus iniciam simulação de viagem a Marte” 
http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=30468&op=all (31-03-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entre as tarefas do projecto pretendemos determinar se é possível um voo destes do ponto de 
vista da psicologia e fisiologia e elaborar exigências precisas para apresentar à tripulação real que 
poderá voar para Marte”, declarou na conferência de imprensa Anatoli Grigoriev, dirigente do 
projecto. Privados de contacto e alimentação reservada: Os participantes da experiência ficarão 
praticamente privados de contactos com o mundo exterior. “A ausência de qualquer tipo de 
contacto é um dos objectivos da experiência. Se a tripulação da Estação Espacial Internacional 
tem possibilidade de telefonar para qualquer pessoa na Terra, nós não a teremos”, declarou 
Serguei Riazanski. A “tripulação marciana” irá alimentar-se com rações iguais às que os 
astronautas hoje consomem, mas com uma particularidade. “A diferença reside no facto de estes 
poderem alterar a ementa e nós não”, acrescentou. Os “astronautas-cobaias” só poderão 
abandonar a nave se correrem perigo de vida, pois, em caso de doença, terão o apoio do médico 
Alexei Baranov. Esta iniciativa constitui a segunda parte de uma experiência com três fases. A 
primeira, um “voo” de catorze dias, teve lugar em Novembro de 2007 e a terceira, uma “viagem a 
Marte” com a duração de 520 dias, o tempo que os cientistas pensam ser necessário para ir ao 
“planeta vermelho” e regressar à Terra, deverá começar no fim deste ano.  
 

II. Actividade de Discussão 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  11  ––  VVIIAAGGEENNSS  EESSPPAACCIIAAIISS::  FFUUTTUURRAA  MMIISSSSÃÃOO  TTRRIIPPUULLAADDAA  

AA  MMAARRTTEE??  

O Instituto de Problemas Médico-Biológicos da 
Academia das Ciências da Rússia e a Agência Espacial 
Europeia deram hoje início à experiência de 105 dias 
«Mars 500» para simular parte de uma viagem a Marte. 
Seis voluntários (quatro russos e dois europeus) irão 
passar mais de três meses numa superfície fechada que 
imita o interior de uma nave espacial. A tripulação é 
constituída pelos cosmonautas russos Oleg Artemiev e 
Serguei Riazanski, por Alexei Baranov, médico, por 
Alexei Chpakov, preparador físico, pelo piloto civil 
francês Cyrille Fournier e pelo engenheiro militar alemão 
Oliver Knickel. Cada um receberá quinze mil euros no 
fim da experiência.  

“A nave marciana” é composta por cinco “barris” metálicos, mas os “astronautas” 
irão utilizar três: a residencial com 150 metros cúbicos, a médica com cem e um 
módulo onde se encontrarão aparelhos de ginástica, frigoríficos para a comida e uma 
estufa, com 250 metros cúbicos. 
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1) Com os seus colegas de grupo elabore um conjunto de tópicos relacionados com a questão 

seguinte: “Com que tipo de problemas se poderão confrontar os astronautas numa viagem 

espacial?” 

 

2) Comparar as respostas do seu grupo com as respostas dos restantes grupos de trabalho, e 

elaborar uma resposta conjunta (no quadro).  

 

 

III. Actividade de Resolução de Problemas: “Azolla em Astrobiologia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão-Problema: 

“Como garantir um fornecimento constante de água, oxigénio e alimento aos astronautas, numa 

viagem prolongada e com reduzido espaço disponível?” 

 

1) Leia com atenção o texto seguinte (texto A):  

 

“A quantidade de água consumida nas operações em estações espaciais é muito grande. De 

modo a se reduzir a quantidade de água que tem de ser re-fornecida pela Terra, as estações espaciais 

necessitam de resolver os problemas de fornecimento de água. Por esta razão, a recuperação, 

regeneração e utilização da urina dos astronautas é de importância chave. Esta pesquisa baseia-se na 

absorção biológica e purificação, usando técnicas de oxidação fotocatalítica, para se alcançar um 

tratamento global da urina. No aparelho de tratamento criado, a solução de urina é usada como parte 

de uma solução de nutrientes para os componentes biológicos dos sistemas de suporte de vida 

bioregenerativos. Após serem absorvidos, os nutrientes da urina foram então decompostos, 

metabolizados, e a urina purificada, o que cria uma condição favorável para o tratamento seguinte, a 
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oxidação, por tratamento com oxidação UV fotocatalítica. Após estes dois processos a solução de urina 

tratada alcançou os standards nacionais chineses para uma água de beber de qualidade. (…)  

Os resultados obtidos indicam que a solução de urina pode ser usada não só como uma solução 

de nutrientes para os componentes biológicos (plantas) do sistema de suporte de vida bioregenerativo, 

mas também como fonte de água para beber regenerada, e fornecimento de oxigénio suplementar para 

a atmosfera e necessidades de respiração dos astronautas (…). A selecção dos componentes biológicos 

- plantas – é crucial para uma eficiente purificação da urina. Os critérios de selecção foram:  

- A planta ter uma forte capacidade para absorção de NH4-N e iões minerais; - A planta ser capaz de 

um rápido crescimento e produção de biomassa, de modo a dar resposta às exigências para 

continuados elevados níveis de purificação de urina; - A planta ser comestível de modo a ser usada 

como fonte de alimento no sistema de suporte de vida para a estação espacial; - Se a planta tem uma 

forte capacidade de libertação de O2, pode também servir como fornecedor suplementar de O2.  

Com base nestes critérios foi escolhida Azolla para candidato biológico nesta pesquisa. Azolla é 

um feto aquático, que abriga uma grande quantidade de cianobactérias denominadas Anabaena azollae, e 

sendo muito rico em proteínas. Através de experimentação comprovámos que Azolla responde aos 

critérios acima mencionados. Azolla tem uma forte capacidade de absorção de NH4-N da solução de 

urina, tem uma forte capacidade de remoção de iões de metais pesados da água, acumulando-os no seu 

organismo, multiplica-se rapidamente (com temperaturas de 25º C, luz, e 80% de humidade relativa 

pode duplicar a sua biomassa em 4 a 5 dias), permitindo uma forte e contínua purificação da solução de 

urina. Contém ainda 30% de proteínas (peso seco), e é uma planta comestível. Tem uma grande 

capacidade de libertação de O2, logo, via fotossíntese, pode também constituir um fornecimento 

suplementar de O2, e um consumidor de CO2 da estação espacial.  

 
 

Aparelho para purificação de urina. 

Azolla 
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Esta investigação testou um tratamento a uma solução de urina através de purificação biológica usando 

Azolla e oxidação fotocatalítica UV por TiO2. Após estes tratamentos a solução de urina atingiu níveis 

standards de qualidade para a água de beber. Este estudo mostra um novo método para tratamento de 

urina e águas residuais, especialmente com aplicação aos sistemas de suporte de vida em condições 

espaciais. Neste contexto, o processo tem também potencial para constituir um fornecimento 

suplementar de oxigénio para a estação espacial, enquanto produto secundário resultante o tratamento da 

urina, e reciclagem para produção de água potável.  

(“Studies on urine treatment by biological purification using Azolla and UV photocatalytic oxidation”  (Liu X., Chen M., Bian Z., 

Liu C., 2008). (ScienceDirect, Advances in Space Research (2008) 41: 783-786) 

 

1.1) Sub-questões 

a) Qual um dos problemas com que os astronautas têm de lidar nas estações espaciais? 

 

b) Qual o objectivo desta pesquisa? 

 

c) Após os tratamentos, a solução de urina pode ter que aplicações? 

 

d) Quais as características que a componente biológica do tratamento deverá de apresentar? 

 

e) Por que foi escolhido Azolla? 

 

f) Que outras vantagens são mencionadas no texto relacionadas com o uso de Azolla? 

 

g) Acha que seria de considerar este estudo numa futura missão tripulada a Marte? 

 

h) No texto é referido que Azolla abriga uma grande quantidade de cianobactérias denominadas 

Anabaena azollae. Pesquise sobre estas cianobactérias e discuta se a presença destas poderá estar 

relacionada com as capacidades do feto referidas no estudo.  

 

 

2) Leia com atenção o texto seguinte (texto B):  

B – “Azolla em Sistemas CELSS” 

“Azolla é um pequeno feto aquático que flutua na superfície da água. No interior da cavidade 

foliar contém cianobactérias simbióticas Anabaena azolae. A capacidade fixadora de azoto da Anabaena 

azolae permite que Azolla floresça em águas livres de azoto. Azolla é capaz de duplicar a sua biomassa 
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em 3 a 5 dias. Após vários anos de investigações concluiu-se que Azolla é também uma planta 

promissora para ser aplicada em sistemas ecológicos controlados de suporte de vida (CELSS).  

O carácter biológico de Azolla – comparativamente a outras plantas Azolla tem uma 

capacidade fotossintética e libertadora de oxigénio superior. Sob condições climáticas favoráveis, 

Azolla apresenta multiplicação assexuada. Em ambientes artificiais controlados o tempo de 

duplicação de sua biomassa é claramente reduzido, e a produção de biomassa é também maior.  

A possibilidade de uso de Azolla em sistemas CELSS – Geralmente Azolla apenas necessita de 

25 a 50% de luz solar total para o seu crescimento normal; uma sombra ligeira é benéfica para Azolla 

a crescer em condições de campo. Quando a intensidade luminosa é inferior a 1500 lux, a produção 

de biomassa diminui bastante. Considerando as limitações energéticas das estações espaciais, é 

importante compreender-se a intensidade mínima de luz para a fotossíntese de Azolla. Concluiu-se, 

após vários estudos, que existem estirpes de Azolla tolerantes à sombra.  

O carácter do crescimento de Azolla é apropriado para ser aplicada em sistemas CELSS – 

Azolla cresce rapidamente e ocupa um pequeno espaço. Como a altura da planta atinge os 2 a 3 cm, é 

capaz de crescer em múltiplos tabuleiros sobrepostos, requerendo menos espaço que outras plantas. 

Também se propaga rapidamente. Pode, simultaneamente, funcionar como planta fornecedora de 

oxigénio e também como componente alimentar dos astronautas. A maioria das plantas tem um 

período de crescimento relativamente longo, pelo que Azolla tem grandes vantagens ao ter um 

período de crescimento rápido e necessitar de pouco espaço.  

Azolla é capaz de crescer em culturas húmidas – em condições espaciais é difícil fazer Azolla 

crescer em solução. Assim, foi desenvolvido, ao longo de três anos, um método de cultura húmida: 

Azolla estica as suas raízes e absorve os nutrientes de materiais que mantêm a solução, podendo ser 

utilizado nas condições das estações espaciais.  

A produção de oxigénio por Azolla – quando se consideram as funções de Azolla em sistemas 

CELSS, a capacidade de Azolla de fornecer oxigénio é o componente mais importante. Existe uma 

troca dinâmica de O2-CO2 num ecossistema “Azolla – humanos”. Vários testes experimentais 

demonstraram que o fornecimento de O2 por Azolla, numa câmara fechada, controlada, com uma 

área de crescimento de 16 m2, conseguem fornecer o O2 usado por duas pessoas. (…) 

Azolla pode ser “servido” como alimento – Azolla que cresceu num ambiente livre de poluição 

contém menos iões de metais pesados, e pode ser processado em salada, variados ‘pratos frios’ e 

comida ‘frita’ após ter sido esterilizada pelo vapor. Pode ser também servido como componente de 

pratos principais. Alimentar animais pequenos com Azolla e depois usá-los na alimentação humana é 

outro de modo de Azolla servir como alimento para o Homem. Por exemplo, ao usar-se Azolla para 

alimentar caracóis e peixes, passa a ser parte importante de um novo tipo de cadeia alimentar. 

(“Research on some functions of Azolla in CELSS system.” Liu X., Min C., Xia-shi L., Chungchu L., 2008). 

(ScienceDirect, Acta Astronautica, 2008, in press). 

2.1) Sub-questões 
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a) Descreva algumas das funções de Azolla num sistema CELSS.  

 

b) Noutro estudo desenvolvido por Katayama et al., (2008)* é referido o papel de Azolla como 

componente de uma dieta espacial durante permanência em Marte. Para o Homem habitar 

planetas extraterrestres, como Marte, é necessária uma agricultura espacial bioregenerativa para 

suportar a vida humana. Pesquise sobre o tema e discuta com os seus colegas de grupo em que 

medida uma planta como Azolla poderá ter um papel especial nessa tarefa.  

 

*(Azolla as a component of the space diet during habitation on Mars. ”Katayama N., Yamashita M., Kishida Y., Liu 

C., Watanabe I., Wada H., Space Agriculture Task Force, 2008). (ScienceDirect, Acta Astronautica, 2008, in press). 
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(Para o professor) 

1. INTRODUÇÃO 

Esta actividade permitirá aos alunos imaginar que estão a viver em Marte, e representar o 

papel de um agente de viagens que está a tentar atrair turistas a Marte.  

 

2. PROCEDIMENTO 

A turma é dividida em seis grupos, e é dado a cada grupo um papel específico para representar. 

Os papéis incluem: meteorologistas, geólogos, especialista de missão, jornalistas/repórteres, 

historiadores e designers gráficos. A turma irá, colectivamente, criar um guia de viagens para 

Terris T. Rialle, Director da Viagens interplanetárias. Os grupos irão pesquisar Marte no âmbito 

específico do seu papel. Um líder de equipa irá partilhar as informações do seu grupo com os 

restantes grupos. A turma pode apresentar o Guia de Viagens na forma de um livro, uma 

brochura, uma apresentação em slides, um mural, um anúncio de televisão, ou um website 

interactivo. Os clientes irão necessitar destas informações quando começarem a marcar as suas 

férias em Marte.  

 

 

  
http://www.astrobio.net/news/modules.php?op=modload&name 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22  ––  GGUUIIAA  DDEE  VVIIAAGGEENNSS  IINNTTEERRPPLLAANNEETTÁÁRRIIAASS  

Cidade 

Marciana 

Cheguei à praia... 
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(Adaptado de: Carrapiço, Biologia Celular 2004/5 e Rita, 2006) 
(Para o aluno) 

 

 
Estrutura da folha de Azolla filiculoides (Carrapiço, 2010, in press) 

 

1. CLASSIFICAÇÃO (Saunders & Fowler, 1993) 
 
Divisão: Pteridophyta 
Classe: Filicopsida 
Ordem: Salviniales 
Família: Azollaceae 
Género: Azolla 
Espécie: Azolla filiculoides 

 

2. ESTRUTURA 

Azolla  é um pequeno pteridófito aquático flutuante, morfologicamente constituído por: 

- Caules tipo rizoma, delgados e ramificados, que se estendem na horizontal, e que estão 

cobertos por folhas;  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  ––  OOBBSSEERRVVAAÇÇÃÃOO  DDEE  AAZZOOLLLLAA  

Eureka !!! 
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- Raízes simples e numerosas, que emergem nos pontos de ramificação do lado ventral do 

caule; 

- Folhas pequenas, bilobadas, alternas, imbricadas (dispostas como as telhas de um 

telhado) e distribuídas em duas fiadas ao longo do caule. Cada folha está dividida em dois 

lobos: o dorsal aéreo, espesso, papiloso à superfície e clorofilino, e um ventral, delgado, 

submerso e hialino, e que funciona como flutuador. O lobo dorsal possui uma cavidade 

extracelular que aloja uma comunidade procariótica constituída por bactérias nomeadamente 

do género Arthrobacter e cianobactérias da espécie Anabaena azollae; e o lobo ventral submerso, 

delgado e hialino, que funciona como flutuador. Normalmente a planta apresenta cor verde, 

mas em condições de stresse, as folhas adquirem coloração vermelha, devido à presença de 

antocianinas nos vacúolos das células epidérmicas. 

 

3. MATERIAL 

Azolla filiculoides  Microscópio óptico  Pinça  Água destilada 

Lupa binocular   Lâminas   Agulha de dissecação 

Caixa de Petri   Lamelas   Conta-gotas 

 

4. PROCEDIMENTO 

 

I. Observação de Azolla à lupa 

 

1. Coloque numa caixa de Petri um ou dois exemplares de Azolla filiculoides. 

 

2. Observe a amostra em lupa binocular. 

 

3. Esquematize e legende os aspectos anatómicos observados, focando: 

• as raízes,  

• o rizoma,  

• as folhas (identifique o lobo dorsal e ventral da folha de Azolla e verifique as 

características de cada lobo).  
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                 Azolla filiculoides: folhas bilobadas – X10 (Rita, 2006) 

 

II. Observação microscópica de Azolla  

 

1. Destaque algumas folhas de Azolla.  

 

2. Coloque numa lâmina uma gota de água destilada e coloque a amostra na lâmina. 

 

3. Cubra com a lamela e exerça pressão para esmagar levemente as folhas (pode utilizar a 

agulha de dissecação, antes de colocar a lamela). 

 

4. Observe a preparação ao microscópio.  

 

5. Esquematize e legende os seguintes aspectos da sua observação:  

 

• Células do mesófilo de Azolla  

 

- As células do lobo dorsal da folha (fotossintéticas, contêm cloroplastos); 

- As células epidérmicas das folhas com antocianinas (pigmento vermelho existente nos 

vacúolos das células);  

- A presença de tricomas (grupo de células alongadas em forma de dedo de luva, existentes 

nas cavidades das folhas de Azolla, e que contêm compostos químicos de natureza diversa);  
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Azolla filiculoides: células epidérmicas com antocianinas e células do mesófilo foliar com cloroplastos -
X800 (Rita, 2006) 

 

• Células de cianobactérias 

- Identifique os filamentos típicos deste espécime; verifique a presença de parede celular 

nestas células;  

- Identifique as células vegetativas e os heterocistos (células de maior dimensão e de 

parede mais espessada, que apresentam duas pontuações nas extremidades – nódulos 

polares).  

 

 

Anabaena azollae: heterocisto (a); célula vegetativa (b); nódulos polares (c) Azolla filiculoides: tricomas (d) 
(Rita, 2006) 

 



PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR – SUGESTÕES DE ACTIVIDADES 

 
 

114 

 

 

(Para o aluno) 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) Leia com atenção o texto seguinte: 
 

“Azolla é um pteridófito aquático heterospórico que apresenta folhas bilobadas e 
imbricadas ao longo do rizoma, tendo cada uma destas folhas um lobo dorsal flutuante e um 
lobo ventral submerso. No lobo dorsal clorofilino existe uma cavidade ovóide onde vive em 
permanência uma comunidade procariótica constituída por cianobactérias filamentosas 
fixadoras de azoto atmosférico, normalmente referidas como Anabaena azollae, e vários 
géneros de bactérias. Esta cavidade foliar comporta-se como a unidade de interface dinâmica 
e fisiológica deste sistema simbiótico, onde as principais vias metabólicas e energéticas 
ocorrem. Neste sentido, pode ser considerada como um microcosmos natural, uma espécie 
de microssistema com auto-organização e com uma estrutura ecológica bem definida. Esta 
associação simbiótica constitui um exemplo de sucesso dum sistema que co-evoluiu, com os 
simbiontes sempre presentes no ciclo de vida do pteridófito, sugerindo uma evolução 
filogenética paralela da relação entre os parceiros, podendo igualmente ser considerada como 
um exemplo típico duma simbiose hereditária. Nesta associação simbiótica, comunidades 
ecológicas complexas de microrganismos cooperam de forma permanente, juntamente com 
o pteridófito, na manutenção do todo. Novas capacidades metabólicas e orgânicas são 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  33  ––  AAZZOOLLLLAA  NNAA  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO::  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  

SSIIMMBBIIÓÓTTIICCAA  AAZZOOLLLLAA--AANNAABBAAEENNAA  
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adquiridas e desenvolvidas pelos parceiros, que estabelecem um novo nível de organização 
que vai para além das capacidades individuais de qualquer um deles (Carrapiço & Rita, 2008).  
 

2. Questões 

2.1) Considera-se a evolução o resultado de mutações e recombinações genéticas associadas à 

selecção natural. Mas, muitos seres vivos apresentam associações simbióticas com 

microorganismos, o que tem sido negligenciado pela abordagem neodarwinista da evolução. 

Neste sentido, a simbiose deve desempenhar um papel muito mais relevante e mesmo crucial 

em todo o processo biológico, o que deve implicar um novo olhar e uma nova interpretação 

do processo evolutivo (Carrapiço & Rita, 2008).  

Como define uma relação de simbiose? 

 

2.2) Descreva a relação de simbiose que se estabelece entre Azolla filiculoides e a cianobactéria 

Anabaena azollae. 

 

2.3) Shosaburo Watasé, de nacionalidade japonesa, publicou em 1894, o artigo “On the Nature 

of Cell-Organization”, onde defende a ideia da célula eucariótica como uma comunidade 

simbiótica. Nesse trabalho, Watasé interroga-se sobre a natureza da célula eucariótica, 

referindo a determinada altura: “é possível considerar a célula como uma comunidade simbiótica, na qual o 

citoplasma representa um grupo de organismos extremamente pequenos, cada um com a capacidade de 

crescimento, assimilação e divisão; e o núcleo, ou mais especificamente, os cromossomas, uma colónia de 

entidades igualmente diferentes, cada uma com as mesmas capacidades das anteriores - o conjunto forma uma 

organização comparável à do líquen, o qual é constituído por dois organismos completamente diferentes”. Lynn 

Margulis, bióloga norte-americana, desenvolveu, em 1967, a teoria endossimbiótica sequencial 

para explicar a evolução dos procarionte para os eucariontes, e que já é do seu conhecimento. 

Em 2000, a mesma cientista afirmou: (…)“A célula eucariótica é uma comunidade microbiana que co-

evoluiu e, neste sentido, mais comparável a uma unidade ecológica…”.  

Relacione as ideias de Watasé com as de Margulis. 

 

2.4) Em que medida as observações que efectuou da associação simbiótica Azolla-Anabaena 

suportam a ideia da célula eucariótica enquanto comunidade simbiótica e comunidade 

microbiana que co-evolui? 

 

2.5) Discuta qual terá sido o contributo da simbiose para o processo evolutivo.  
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2.6) A simbiose é factor de mudança evolutiva e que não pode ser enquadrada e 

compreendida de forma integral no âmbito da teoria neodarwinista. Vários cientistas, no final 

do século XIX, princípio do século XX, defenderam uma origem natural da vida, numa 

primitiva Terra estéril. Constantin Sergeevich Merezhkowsky, biólogo russo, foi um dos que 

defendeu uma explicação naturalística para a origem da vida, e foi o fundador da Teoria da 

Simbiogénese, em 1909 (Sapp et al., 2002). Estabeleceu o termo Simbiogénese para ‘a origem de 

organismos através da combinação ou associação de dois ou vários seres que entravam em simbiose’ (Sapp et al, 

2002). Em 1918, considerou a planta um complexo simbiótico, afirmou que eram encontradas 

algas simbióticas em quase todas as classes de invertebrados “inferiores”, e que os líquenes 

tinham uma origem polifilética: as várias linhas filogenéticas, independentes, resultavam da 

combinação de diferentes fungos, com diferentes algas, e diversas cianofícias, e que os 

cromatóforos (cloroplastos) eram cianobactérias simbióticas (Sapp et al., 2002).  

 

 
Constantin Merezhkowsky (1855-1921) (Sapp et al., 2002) 

O estudo da simbiose no desenvolvimento, hereditariedade e evolução levou a uma 

visão da evolução e do organismo, marcadamente diferente da do Neodarwinismo, e foi 

enquadrada num novo campo de conhecimento, a Simbiómica. O termo simbiómica foi 

introduzido na literatura científica, em 2003, através do livro “Genesis. The Evolution of Biology” 

do cientista Jan Sapp (Carrapiço & Rita, 2008).  

A simbiómica é uma ciência transdisciplinar, que abarca a biologia, a bioquímica, a 

fisiologia, a genética, a ecologia e a evolução dos sistemas simples e suas interfaces, e situa a 

teoria da simbiogénese no contexto evolutivo do século XXI (Sapp, 2003). Duma forma 

sintética, podemos definir simbiómica como “a ciência que estuda a biologia, bioquímica, genética, 

fisiologia, ecologia e evolução dos sistemas simbióticos e das suas interfaces dinâmicas”. A simbiogénese deve 

ser entendida como um mecanismo evolutivo e a simbiose o veículo através do qual esse 

mecanismo ocorre (Carrapiço & Rita, 2008). De acordo com Sapp (2003), a simbiómica apoia-

se nos seguintes pressupostos:  
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A) A definição de simbiose actualmente defendida pela maioria dos investigadores dos estudos 

simbiogénicos é a de Anton de Bary (1878). Nas palavras de Carrapiço (2007): “a simbiose 

como um mecanismo para formar um novo organismo significa que 1+1≠2; na realidade é 

1+1=1, um macromecanismo de mudança evolutiva. Segundo Carrapiço (2006), a simbiose 

tem sido o principal mecanismo evolutivo no estabelecimento e manutenção dos biomas (ex.: 

a construção de recifes e o estabelecimento de micorrizas);  

B) Assume o conceito de simbiogénese tal como foi definido por Merezhkowsky em 1909, 

sendo enquadrado como um mecanismo evolutivo, comparável a um processo de 

especialização, produtor de inovação evolutiva metabólica, anatómica e organismal.  

C) A célula é considerada uma Simbiocélula: um microcosmos natural, representado por uma 

comunidade microbiana que co-evoluiu. A célula é mais comparável a uma unidade ecológica 

(Margulis 2000, in Carrapiço 2006, 2007). Sapp apresenta, em 2003, um conceito novo em 

Biologia, reformulando e alargando a definição de eucarionte, e permitindo uma visão muito 

mais abrangente e interligada do mesmo. Para Sapp, cada eucarionte é um superorganismo, 

um simbioma composto pelos seus próprios genes existentes nos cromossomas nucleares e 

em organitos celulares, bem como a informação genética de bactérias simbiontes e de vírus 

que vivem no organismo. O simbioma, o limite do organismo multicelular, estende-se para 

além das actividades das suas próprias células. Todas as plantas e todos os animais envolvem 

complexas comunidades ecológicas de microorganismos, alguns dos quais funcionam como 

comensais, outros como mutualistas, e outros como parasitas, dependendo da sua natureza e 

contexto (Carrapiço & Rita, 2008).  

 

2.6.1) A simbiose tem sido o principal mecanismo evolutivo no estabelecimento e manutenção 

dos biomas. Discuta esta afirmação, utilizando exemplos. 

2.6.2) Diga em que consiste a simbiogénese.  

2.6.3) Defina simbiómica. 

2.6.4) Quais os pressupostos em que se baseia a simbiómica? 

2.6.5) Comente a afirmação seguinte: “A simbiose como um mecanismo para formar um novo 

organismo significa que 1+1≠2; na realidade é 1+1=1, um macromecanismo de mudança 

evolutiva.” 

2.6.6) Como definiria simbioma? 
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(Para o professor? 

(Adaptado de: http://www.actionbioscience.org/evolution/eldredge.html) 

 

1. INDICAÇÕES PARA O PROFESSOR 

 

1.1) Nível:  

- Secundário (11º/12º anos) 

- Complemento Extra-curricular 

- Área de projecto para alunos do 12º ano, curso de ciências e tecnologias 

 

1.2) Duração recomendada: 

Actividade 1 – 1 a 2 semanas 

Actividade 2 – 2 a 4 semanas (algumas tarefas podem-se tornar projectos para 1 semestre) 

 

1.3) Competências Conceptuais 

- Conceitos unificadores e processos: evidências, modelos e explicações 

- Conceitos unificadores e processos: evolução e equilíbrio 

- Ciência como inquérito: compreensão acerca do inquérito científico 

- Ciências da vida: evolução biológica 

- História e Natureza da Ciência: natureza do conhecimento científico 

- História e Natureza da Ciência: perspectiva histórica 

 

1.4) Objectivos de Aprendizagem 

- Compreender e aplicar a definição básica de especiação 

- Articular os argumentos de Eldredge para o equilíbrio pontuado/estase 

- Avaliar as evidências da visão de Eldredge, bem como as visões opostas defendidas pelos 

gradualistas.  

 

1.5) Palavras - Chave 

- Estase coordenada: novas espécies não relacionadas surgem na mesma altura após um evento 

de extinção. 

- Gradualismo: a visão de que a evolução prossegue através duma selecção natural acumulada, 

muito lenta através dos tempos. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  ––  CCOOMMOO  SSEE  FFOORRMMAAMM  NNOOVVAASS  EESSPPÉÉCCIIEESS??  
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- Equilíbrio pontuado: uma teoria que propõem que as espécies geralmente surgem muito 

rapidamente em termos de tempo geológico, e raramente através de um processo de mudança 

gradual. 

- Especiação: a formação de novas espécies, seja por uma espécie ramificar em duas, seja por 

uma espécie mude o suficiente ao longo do tempo para ser considerada uma espécie diferente. 

- Espécie: o conceito biológico de espécie baseia-se em organismos que são bem sucedidos ao 

cruzarem-se reprodutivamente, mas que não conseguem produzir descendência com outras 

populações.  

- Estase: uma dada espécie permanecer similar durante longos períodos de tempo.  

 

1.6) Preparação 

Discussão do artigo: as questões que vão ser colocadas estão divididas em questões de 

conteúdo, questões de extensão e questões pessoais. São apropriadas para acompanhar as 

Actividades 1 e 2. São possíveis várias abordagens na utilização das questões acerca do artigo 

de Niles Eldredge (Espécies, Especiação e Ambiente):  

• Peça aos alunos para lerem o artigo individualmente, colocando depois as questões à 

turma para serem discutidas. 

• Peça aos alunos para lerem o artigo individualmente e forme pequenos grupos de 

discussão (4 alunos) e entregue as questões ao porta-voz do grupo. 

• Dê uma cópia das questões a cada aluno, de modo a que cada um responda 

individualmente. As questões mais complexas poderão ser discutidas em pequenos 

grupos ou no grupo turma.  

• As questões poderão também ser divididas por tipo de questão: de conteúdo a serem 

respondidas individualmente, mais gerais e/ou extensão a serem discutidas em 

pequenos grupos.  

 

1.6.1) Projectos para a Actividade 1 

A Actividade 1 consiste na realização de projectos apropriados para alunos do secundário, 11º 

ou 12º ano. Diga aos alunos quanto tempo têm para completar o projecto escolhido e marque 

uma data para a sua apresentação à turma. Refira aos alunos que os links no final do artigo de 

Eldredge (http://www.actionbioscience.org/evolution/eldredge.html) são o ponto de partida 

da pesquisa.  

 

1.6.2) Projectos para a Actividade 2 
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A Actividade 2 propõe tarefas que necessitaram de pelo menos duas semanas para serem 

completadas. Algumas tarefas poderão ser apresentadas como projectos para um semestre. 

Refira aos alunos que os links no final do artigo de Eldredge 

(http://www.actionbioscience.org/evolution/eldredge.html) são o ponto de partida da 

pesquisa.  

 

Resultados de Aprendizagem previstos (Actividade 2) 

Espera-se que os alunos fiquem a saber: 

- Descrever a estrutura básica do DNA. 

- Identificar os papéis do DNA na evolução. 

- Explicar o papel da reprodução sexual na variação e evolução. 

- Descrever o processo de selecção natural. 

- Sugerir condições sob as quais as frequências alélicas de uma população mudam, 

incluindo a deriva genética, a migração diferencial, a mutação, e a selecção natural. 

- Diferenciar entre, e dar exemplos, de convergência, divergência e especiação. 

-Comparar e contrastar o modelo de evolução da mudança gradual com o modelo de 

evolução dos equilíbrios pontuados. 

- Identificar o papel da extinção na evolução. 

 

Sugestões de Estratégias (Actividade 2) 

Distribua a cada aluno a ficha da Actividade 2. À medida que o aluno prossegue nas 

actividades, irá começar a compreender que a evolução dos organismos pode ser explicada por 

uma teoria baseada na observação científica e experimentação, e sujeita ao escrutínio e à 

mudança.  

 

A Actividade 2 consiste de duas partes: 

 Parte A – lista uma variedade de actividades que podem ser divididas entre grupos de 

alunos, atribuindo-se a cada grupo 2 ou mais actividades; 

 

 Parte B – é a actividade final, e que cada aluno deverá realizar com outro colega da 

turma. Consiste de um relatório e da avaliação feita por um colega da turma desse relatório. 

 

Material Necessário 

Berlindes 
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Computadores 

Material de construção 

 

1.7) Questões para a discussão do artigo de Niles Eldredge (textos A e B) 

 

• Questões de Conteúdo: 

1. Quem considera ter convencido todas as pessoas de que a vida evoluiu? 

2. Explique a definição biológica de espécie. 

3. Segundo Dobzhansky e Mayr que condições são necessárias para a especiação? 

4. O que significa estase? 

5. Explique a visão “habitat tracking” da mudança evolutiva. 

6. Explique a visão “populações generalizadas” da estase. 

7. O que é a estase coordenada, e porque é que os cientistas ignoraram essa ideia durante 

tanto tempo? 

8. Dê um exemplo do tipo de padrão de extinção que Eldredge afirma ser normal. 

9. Quais são as causas mais prováveis dos principais “turnovers” das espécies? 

10. O que é a especiação alopátrica? 

 

• Questões Gerais / Extensão 

1. Escreva um parágrafo no qual sumarize o principal ponto de vista do autor (Eldredge) 

indicando três evidências que o suportem. 

2. Descreva que tipo de trabalho científico deveria ser feito para suportar com mais 

dados  as ideias do autor. 

3. O autor defende o seu ponto de vista claramente? Que mais seria necessário para que 

aceitasse plenamente a visão do autor? 

4. Em que  mudou a nossa visão da especiação desde a época de Darwin? 

5. Por que é o modo de especiação uma questão relevante? Como é que afecta a pesquisa 

biológica e a teoria? 

 

• Questões relativas a pontos de vista pessoais 

1. Por que é o trabalho de Eldredge, e de outros, sobre a especiação tão importante? 

2. Os dois modelos de mudança evolutiva que Eldredge apresenta são mutuamente 

exclusivos? Podem ambos ser verdadeiros? Explique e/ou forneça exemplos. 
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3. Como mudaria a teoria proposta por Eldredge se um paleontólogo encontrasse uma 

série de fósseis mostrando uma mudança gradual? 

4. Suponha que era responsável por apresentar a visão de Eldredge sobre a mudança 

evolutiva num poster ou noutro formato, por exemplo electrónico. Como abordaria 

esta tarefa? Destaque os conceitos gerais explicitando como estes se relacionam entre 

si. 

 

 

TEXTO A 

“Espécies, Especiação e Ambiente” 

Teoria dos “Equilíbrios Pontuados” 

 

RESUMO 
O ambiente desempenha um papel principal na evolução das espécies: 
� Mudanças ambientais drásticas despoletam extinções mas também especiação. 
� Surgem novas espécies por ramificação a partir de uma espécie ancestral quando os organismos 

adquirem novas adaptações ao ambiente em mudança. 
� As espécies estabilizam durante milhões de anos seguindo-se um desaparecimento abrupto quando 

o seu ecossistema é perturbado. 
Evolução das Ideias sobre Especiação 

A ideia de Darwin sobre evolução: é um processo lento e gradual. Para Darwin:  

� As espécies evoluem através do desenvolvimento e posteriores modificações das 

adaptações, sob a orientação da selecção natural. 

� Na sua maioria, a mudança evolutiva foi um processo lento, constante e gradual. 

� As espécies são estádios temporários na evolução contínua da vida.  

Décadas de 30 e 40 (séc. XX) 

Desenvolveu-se todo um novo pensamento sobre como as espécies se desenvolvem. O 

geneticista Theodosius Dobzhansky e o sistemático Ernst Mayr desenvolveram a ideia de que:  

� As espécies têm de se adaptar à mudança ambiental para sobreviverem. 

� As espécies são comunidades reprodutivas, com os seus membros capazes de se cruzarem 

entre si reprodutivamente, e não, como regra geral, com membros de outras espécies.  

� A evolução de novas espécies centra-se em como ocorrem mudança nas adaptações, de 

modo que uma espécie ancestral divide-se em duas (ocasionalmente mais) espécies 

descendentes, já não sendo possível o cruzamento reprodutivo entre os membros que 

evoluíram para descendentes ou “espécies filhas”.  

� Quando os membros de uma espécie ficam separados pela geografia, tornam-se, 

eventualmente, espécies separadas. 
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No geral, ambos argumentaram que o isolamento físico, geográfico deve de ser um 

precursor da especiação. Neste, a noção de “especiação alopátrica”, a mudança ambiental pode 

ser imaginada para separar distribuições de espécies contínuas.  

Em 1959 existem duas principais conexões estabelecidas entre a mudança ambiental e a 

evolução:  

• A imagem da selecção natural de Darwin, seguindo a mudança ambiental e 

modificando as adaptações; 

• A imagem da especiação de Dobzhansky – Mayr em regiões isoladas geograficamente, 

e que podem, também, reflectir um resultado da mudança ambiental.  

Décadas de 60 e 70 (séc. XX) 

Embora a perspectiva darwiniana estivesse a ser redefinida à luz das novas descobertas 

da genética, alguns paleontólogos com treino em geologia estavam a descobrir padrões 

repetidos na história da vida, que suportavam a validade das ideias de Dobzhansky e Mayr na 

década de 50. Por exemplo, Eldredge e Eldredge com Stephen J. Gould redescobriram o 

padrão da notável estabilidade das espécies (“estase”, em português: ‘estase’), e que foi 

discutida pelos paleontólogos na época de Darwin.  

Actualmente os paleontólogos concordam que a “estase” – quando as espécies podem 

persistir reconhecivelmente na mesma forma, com pouca ou nenhuma mudança acumulada, 

durante milhões de anos (5 a 10 milhões nas espécies marinhas, e menos nos ambientes 

terrestres mais voláteis) – é um fenómeno comum. Os evolucionistas do século XIX 

ignoraram essencialmente a “estase”, dado parecer tão contrária à perspectiva darwiniana. Mas, 

Eldredge e Gould, na sua teoria dos “equilíbrios pontuados” (“Punctuated Equlibria”) viram que 

a “estase” encaixa bem com as noções de especiação de Dobzhansky e Mayr: 

• As espécies surgem por um processo de separação (divergência). 

• Isto pode acontecer muito rapidamente (ex: 5 a 50.000 anos), comparativamente aos 

períodos muito mais vastos de tempo na história de uma espécie. 

• Ocorre tudo entre a origem de uma espécie via especiação e a sua eventual extinção.  

Mas porquê tal estabilidade? O que causa a “estase”? Ecologistas e biólogos evolutivos 

juntaram-se, recentemente, na procura de explicações para a “estase”. Actualmente, existem 

duas categorias gerais de explicação para os fenómenos evolutivos: 

Visão 1 

Em vez de promover uma mudança adaptativa através da selecção natural, a mudança 

ambiental causa, sim, que os organismos procurem habitats familiares aos quais já se 

encontram adaptados. Por outras palavras, “habitat tracking” em vez de uma “adaptação 
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tracking” é a reacção biológica mais esperada à mudança ambiental – e que é agora 

compreendida como inevitável. (…) 

Visão 2 

As espécies também permanecem estáveis por causa da própria natureza da organização 

da sua estrutura interna; todas as espécies se dividem em populações locais que são integradas 

em ecossistemas locais. Isto significa que a selecção natural actua de modo diferente em 

espécies relacionadas vivendo em habitats diferentes.  

O fenómeno da “estase” – actualmente empiricamente documentado como típico para a 

maioria das espécies de Metazoa e Plantae durante pelo menos o último meio bilião de anos – 

significa que a maioria da mudança adaptativa evolutiva ocorre na realidade em conjunto com 

a especiação. É um resultado surpreendente, e certamente um resultado que não foi 

antecipado por Dobzhansky, Mayr ou outros biólogos, que inicialmente estabeleceram a 

importância da espécie e da especiação no processo evolutivo.  

Por que é que a origem de espécies – agora comunidades reprodutivas – deveria também 

incluir, como uma regra geral, maioritariamente uma mudança adaptativa evolutiva, no geral? 

Contudo, parece ser isso que o registo fóssil da evolução da vida nos diz.  

Pensamento actual sobre Especiação 

Foi lançada nas últimas duas décadas alguma luz sobre estes aspectos evolutivos cruciais. 

Fundamental para a solução é a documentação, feita pelos paleontólogos que analisam o 

registo geológico de toda a história da vida, de que a evolução ocorre de um modo 

coordenado em muitas linhagens de espécies diferentes que vivem num determinado cenário 

ecológico regional.  

Tradicionalmente os biólogos evolutivos focaram-se em linhagens evolutivas singulares. 

Os paleontólogos devem-se restringir aos grupos de seres vivos para os quais desenvolveram 

competências de peritos. O termo “estase coordenada” refere-se a um padrão. Novas espécies, 

e não relacionadas, aparecem muitas vezes na mesma altura após um evento de extinção: 

• A maioria das espécies aparece mais ou menos na mesma altura. 

• As espécies persistem durante milhões de anos, todas ‘mais ou menos’ em “estase”. 

Depois, abruptamente, uma elevada percentagem de espécies desaparece, num evento 

ecológico/evolutivo, a que Elisabeth Vrba chama de “turnover pulse”.  

Por outras palavras, os fenómenos associados com os “equilíbrios pontuados” são 

ecossistemas regionalmente alargados, e envolvem muitas espécies diferentes, não relacionadas 

– espécies cujos padrões de evolução, persistência e extinção ocorre de maneira quase 

simultânea. Este sinal, talvez dominante, na história evolutiva da vida é uma genealogia 
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cruzada – e significa que tais eventos “turnover” têm raízes causais que são profundamente 

ecológicas – e surgem, na sua base, de mudanças, a larga escala, no ambiente físico. Aqui, 

compreende-se, finalmente, como o ambiente físico, via sistemas ecológicos, afecta os 

processos de especiação e extinção.  

Conclusão 

A especiação é parte integrante do processo evolutivo: 

• A selecção natural molda a maioria da mudança adaptativa quase simultaneamente, em 

linhagens geneticamente independentes, ao despoletar da especiação por extinção em 

eventos “turnover”. 

• Quando eventos do ambiente físico que vão “demasiado longe e demasiado depressa” 

começam a despoletar extinções regionais ao nível da espécie, então ocorre mudança 

evolutiva – predominantemente via especiação (pela criação de novas espécies). 

• Em alturas de normalidade ambiental, a especiação e grandes mudanças evolutivas de 

espécies são comparativamente raras. 

© 2000, American Institute of Biological Sciences. 

 
 

TEXTO B 

http://pespmc1.vub.ac.be/PUNCTUEQ.html 

“Punctuated Equilibrium” 

Em vez de um movimento contínuo e lento, a evolução tende a ser caracterizada por longos períodos de ‘equilíbrio’ 

virtual, ‘pontuado’ por episódios de desenvolvimento muito rápido de novas formas. 

 

A teoria dos “equilíbrios pontuados” de Niles Eldredge e Stephen Jay Gould foi proposta 

como uma crítica à visão tradicional darwiniana da teoria da evolução.  

Eldredge e Gould observaram que a evolução tende a ocorrer em equilíbrios e começos, 

por vezes muito rápidos, outras muito lentos, ou mesmo nenhuns. Por outro lado, as variações 

típicas tendem a ser muito pequenas. Logo, Darwin viu a evolução como um processo lento, 

contínuo, sem saltos repentinos (saltacionismo). Contudo, se se estudar os fósseis de organismos 

encontrados em camadas geológicas subsequentes, ver-se-á longos intervalos, durante os quais 

nada mudou (‘equilíbrio’), ‘pontuados’ por transições pequenas e revolucionárias, nas quais as 

espécies se extinguem e são substituídas por formas novas. Em vez de uma progressão contínua, 

gradual, a evolução da vida na Terra parece-se mais como a vida de um soldado: longos períodos 

de aborrecimento interrompidos por raros momentos de terror.  
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O “equilíbrio pontuado” é mais uma observação do que uma teoria da evolução. Contudo, 

esta observação é fácil de explicar usando-se alguns dados gerais dos sistemas que se abordam. 

Considere uma paisagem de fitness, onde os vales são separados por cristas. Se o sistema em 

evolução atingiu o fundo de um vale profundo, não terá quase nenhumas hipóteses, dado que a 

variação falhará em retirar o sistema para fora desse buraco. Este é um regime de feedback 

negativo, no qual flutuações do acaso serão contrariadas, puxando o sistema de volta à sua 

posição de equilíbrio, no fundo do vale. Por outro lado, se houver apenas uma pequena crista 

separando a vale, de um vale vizinho, mais profundo, então o acaso poderá ser suficiente para 

puxar o sistema para a beira do precipício, de modo que o sistema entra no vale vizinho, mais 

profundo. Tal variação fortuita será ainda mais provável quando a paisagem de fitness mudar de 

modo a reduzir a altura da crista. Uma vez ultrapassada a crista, a descida para o novo vale será 

muito rápida. Este é um regime de feedback positivo, no qual os desvios relativamente à posição 

inicial são amplificados. Isto significa que o sistema irá evoluir muito rapidamente para uma 

nova configuração, mais adaptada. Se verificássemos a evolução das espécies no registo 

geológico, encontraríamos que muitos fósseis corresponderiam à posição no fundo do vale, 

onde o organismo permaneceu durante muito tempo, e onde poucos, ou nenhuns, 

correspondem ao sistema que ultrapassou a crista, o que foi muito rápido à escala de tempo 

geológico.  

Esta abordagem aos sistemas ajuda-nos a compreender mais profundamente como uma 

pequena variação pode produzir uma grande mudança. Na realidade, os organismos, tal como 

todos os sistemas, estão organizados em níveis, correspondentes aos seus subsistemas e sub-

subsistemas. Cada subsistema é descrito pelo seu conjunto de genes próprios. Uma mutação 

num dos componentes dos níveis mais inferiores, terá, no geral, um efeito muito pequeno no 

todo. Por outro lado, uma mutação de nível superior, onde o arranjo global do organismo é 

determinado, poderá ter um impacto espectacular. Por exemplo, uma só mutação poderá 

transformar um animal de quatro patas, num animal de seis patas. Tais mutações de nível tão 

superior são improváveis de ser seleccionadas, mas podem, potencialmente, levar a mudanças 

revolucionárias. Um exemplo fundamental de uma tão grande mudança é a transição 

metasistema, onde um sistema evoluiu, num relativo curto período de tempo, para um nível 

superior de complexidade.  

(Gould S.J., and N. Eldredge. 1977: Punctuated equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. Paleobiology 3, pp. 

115-151.) (Adaptado de: Niles Eldredge 2000, http://www.actionbioscience.org/evolution/eldredge.html) 
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(Adaptado de: http://www.actionbioscience.org/evolution/eldredge.html) 
(Ficha do aluno) 

Com base nos textos A e B, e à luz do que aprendeu sobre a simbiogénese, explique, 

justificando, de que modo a teoria dos “equilíbrios pontuados” pode apoiar a importância da 

simbiose no processo evolutivo. Leia com atenção as seis tarefas propostas de seguida, e 

escolha uma para desenvolver com o seu grupo de trabalho.  

 

I - MUDANÇA RÁPIDA OU GRADUAL? 

Faça uma pesquisa de literatura comparando os dois modelos, em competição, para a 

mudança evolutiva: 

- O modelo dos equilíbrios pontuados sugerido por Eldredge nos textos A e B; 

- O modelo gradualista promovido por Richard Dawkins. 

Escreva um ensaio comparando os pontos fortes e fracos de cada visão. 

 

II – EQULÍBRIOS PONTUADOS – 3D 

Construa um modelo tridimensional, horizontal ou vertical, que ilustre o padrão de 

mudança que Eldredge sugeriu ser comum.  

Escreva em placards textos explicativos que acompanhem o seu modelo 

tridimensional. Coloque-o num lugar proeminente na escola (átrio ou biblioteca). 

 

III – DERIVA CONTINENTAL 

Crie uma apresentação que ilustre que os continentes nem sempre estiveram nas 

posições que exibem actualmente.  

Escreva um pequeno ensaio para acompanhar a apresentação, em que: 

- Descreva as evidências fósseis para a deriva continental; 

- Examine como a deriva continental contribuiu para a especiação. 

 

IV – TECTÒNICA DE PLACAS 

Crie um relatório que desenvolva as questões seguintes: 

- Quem foram Alfred Wegener e Glomar Challenger e como contribuíram para a ciência? 

- Faça uma lista das principais placas da Terra. 

- Quais são os três tipos de limites de placas tectónicas? Dê exemplos de cada um desses 

limites, de diferentes locais do mundo. 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  11  ––  CCOOMMOO  SSEE  FFOORRMMAAMM  NNOOVVAASS  EESSPPÉÉCCIIEESS  ((II))??  
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V – NILES ELDREDGE 

Escreva uma biografia de Niles Eldredge, salientando o seu contributo para a ciência. 

 

VI – ALOPÁTRICA VERSUS SIMPÁTRICA 

Crie uma apresentação que compare populações alopátricas com populações 

simpátricas.  

Forneça alguns exemplos de cada.  
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(Ficha do aluno) 

(Adaptado de: http://www.actionbioscience.org/evolution/eldredge.html) 

 

I - Projectos de Grupo 

1. Construa um modelo da molécula de DNA, identificando os 4 nucleótidos, a 

desoxirribose e o ácido fosfórico. Elabore fichas explicativas da estrutura e composição da 

molécula. 

 

2. Misture um número igual de berlindes (de 2 ou 3 cores diferentes), coloque todos os 

berlindes numa garrafa grande, e depois retire seis berlindes de cada vez, enquanto os 

restantes alunos observam. Observe que as proporções das cores que saem não são iguais. 

Deduza os factores conducentes à deriva genética? 

 

3. Trabalhe em grupos pequenos e use berlindes coloridos num recipiente, ou numa 

simulação de computador, para demonstrar a diferença entre deriva genética e selecção 

natural. Assegure-se de que: 

- Modele cada processo rigorosamente; 

- Diferencie os processos em termos de causas e resultados; 

- Explique as mudanças das suas “populações”. 

 

4. Pesquise e faça uma apresentação oral ou um relatório escrito sobre a extinção de uma 

planta ou animal durante o último século. Assegure-se de que: 

– Identifica os factores causadores da extinção; 

– Identifica como os factores trabalharam de um modo combinado; 

– Reconhece a importância da extinção na evolução; 

– Compara a extinção natural versus a extinção relacionada com a actividade 

humana. 

 

5. Use a pesquisa de Darwin sobre os tentilhões das Galápagos para ilustrar exemplos de 

especiação e divergência. 

 

6. Faça uma lista de espécies extintas e dos factores que levaram à sua extinção. Desenvolva 

um portfolio ilustrado de espécies actualmente em perigo, incluindo as razões para a drástica 

redução dos seus membros.  

AACCTTIIVVIIDDAADDEE  22  ––  CCOOMMOO  SSEE  FFOORRMMAAMM  NNOOVVAASS  EESSPPÉÉCCIIEESS  ((IIII))??  
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II- Projectos a Pares 

Com um seu colega de turma pesquise sobre o modelo de evolução por mudança 

gradual ou sobre o modelo de evolução dos equilíbrios pontuados. Escreva um pequeno 

ensaio com base no modelo escolhido. Troque o seu ensaio com colegas da turma que 

tenham escrito sobre o outro modelo, que não o seu. Peça-lhes uma avaliação do seu 

trabalho relativamente a: 

- A informação sobre o modelo escolhido é rigorosa e completa; 

- Os exemplos usados são consistentes com o modelo escolhido; 

- O ensaio é claro quanto ao que diferencia o seu modelo do outro. 
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