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O que é a vida e como ela surge em nosso planeta? Será possível vidas em outros locais fora do planeta Terra? A vida como a 

conhecemos e concebemos é, até agora, apenas observada e detectada somente aqui na Terra. Um dos ramos da Astronomia, a 

Astrobiologia, estuda a possibilidade e especula como e de forma podem existir seres vivos, organismos ou microrganismos 

em locais tão longínquos e em condições adversas aos do nosso planeta. O objetivo deste trabalho é entender o que é vida e 

sob quais circunstâncias ela deve surgir. Isso permite sonhar com futuras colonizações em planetas e luas com condições de 

abrigar vida, bem como a de entender a estrutura física e biológica de seres alienígenas. 
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What is life and how does it appear on our planet? Is it possible to live in other places off planet Earth? Life as we know it and 

conceive it is, until now, only observed and detected only here on Earth. One of the branches of Astronomy, Astrobiology, 

studies the possibility and speculate how and in a way there may be living beings, organisms or microorganisms in such distant 

places and in adverse conditions to those of our planet. The purpose of this paper is to understand what life is and under what 

circumstances it should arise. This allows one to dream of future colonizations on planets and moons capable of harboring life, 

as well as to understand the physical and biological structure of alien beings. 
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PARA ALÉM-TERRA 

Vivemos em um planeta singular, dentre todos os planetas, estrelas, nebulosas e galáxias já catalogadas 

pelo ser humano. Sim, único pelo fato de que somente aqui na Terra, até agora, temos uma singularidade que 

atende pelo nome de Vida. Vida de todas as formas, tamanhos, cores, células, ciclos e idades, porém somente vida 

terrestre. 

Mas, o que é a vida? Como saber se a mesma pode estar presente em locais além-Terra? Que parâmetros 

podemos observar para detectar ou reconhecer possíveis formas de vida nos Exoplanetas já descobertos ou mesmo 

nos corpos celestes presentes em nosso Sistema Solar?  

O conceito de vida é muito abrangente, pois esse conceito pode ser biológico, físico, químico e até mesmo 

filosófico. Podemos dizer que: 

 Um ser vivo apresenta constituição celular, as únicas exceções são os vírus, que alguns autores 

consideram não-vivos, todavia, quando estendemos o conceito de vida para a presença dos ácidos 

nucléicos e das proteínas incluímos aí os vírus; 

 Movimenta-se, ainda que seja movimentação das organelas celulares; 
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 Um organismo vivo se reproduz ao gerar cópias de si mesmo, como a duplicação do material 

genético antes das divisões celulares (mitose e meiose); 

 Respira quando moléculas são usadas para fornecer energia ao organismo; 

 Interage adaptando-se ao ambiente com transformações graduais ao longo de muitas gerações, o 

que chamamos de evolução. 

Mas para se ter uma ideia, há aproximadamente 63 definições sobre o tema que vai da mais simplória, “As 

coisas vivas são agregados peculiares de matéria comum e uma força comum na qual em seus estados separados 

não possuem as qualidades de agregação conhecida como vida” (BASTIAN, p. 124, 1872, apud BARBIERI, p. 

256, 2003); à mais elaborada, como a definição de FOX (2003, p. 262), onde: 

A vida consiste de corpúsculos proteináceos formados de uma ou mais células contendo 

membranas que permitem a ela se comunicar com o meio-ambiente via transferência de 

informação por impulso elétrico ou substância química, e é capaz de evolução morfológica pela 

auto-organização dos precursores, e mostra atributos de metabolismo, crescimento e 

reprodução. Essa definição compreende ambas a protovida quanto a vida moderna. 

Independente da definição ou ponto de vista sobre os conceitos de vida, todas elas são baseadas só, e 

somente só, nas formas de vidas que há aqui na Terra, pois há uma preocupação e uma curiosidade humana em 

saber que prováveis aspectos físicos, químicos e biológicos devem possuir seres de outras partes do universo, 

principalmente com as descobertas de vários Exoplanetas em torno dos mais variados tipos de estrelas. 

As evidenciações cada vez mais frequente e em quantidade cada vez maiores desses Exoplanetas, enchem 

a imaginação humana sobre as possibilidades da existência de seres extraterrestres e também da perspectiva da 

colonização humana em tais planetas no futuro. 

EM ALGUM LUGAR DO PASSADO 

Segundo Dimas (2003), os cientistas Aleksandr Oparin (1894-1980) e John B.S. Haldane (1892 – 1964) 

levantaram hipótese de que a vida na Terra surgiu há bilhões de anos, resultado da combinação de fatores físicos 

e químicos. Fatores físicos por conta da distância da Terra ao Sol, a nossa estrela, chamada pelos astrofísicos de 

‘zona habitável’, que é um local onde um planeta não está muito próximo de sua estrela, não recebendo muita 

energia térmica, nem tão pouco muito afastado, condicionando captar pouca energia calórica. 

Outro fator físico se dá pelo resfriamento do planeta em sua camada exterior, formando a crosta, capaz de 

reter um líquido essencial para abrigar as formas mais primitivas de vida surgidas no planeta: a água. Mesmo com 

resfriamento, por milhares de anos a superfície da Terra era recoberta de vulcões que expeliam lavas, que em 

contato com a água, criavam vapores e mais tarde se transformariam em chuvas e tempestades elétricas, carregadas 

de elementos químicos imprescindíveis para o surgimento da vida. 

Quimicamente, a chamada “sopa primordial”, composta por vapor d’água, hidrogênio, amônia e metano 

propiciou a combinação necessária para a formação das primeiras estruturas moleculares orgânicas simples, como 

diversos microrganismos, algas e bactérias que, com passar do tempo, foram se transformando em estruturas mais 

complexas, até chegarem aos grandes animais, a exemplo do ser humano. 

ALÉM-TERRA 
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Entender os mecanismos do surgimento da vida na Terra serve de base para conjecturar quais os possíveis 

candidatos a abrigar vida, independente do tipo, da estrutura e dimensões orgânicas, tanto dentro do sistema solar, 

quanto fora dele. 

Na procura por vida em outros planetas também devemos prestar atenção para o que está ou estava vivo 

em algum tempo. 

SISTEMA SOLAR 

Nosso sistema Solar abriga em torno de 180 luas, 8 planetas e 5 planetas anões. São potenciais candidatos 

a desenvolver ou abrigar vida os planetas anões Ceres e Plutão; o planeta Marte e satélites Europa, Titan, Encélado, 

Ganimedes, Calisto e nossa Lua. 

Em todos esses corpos celestes citados, foram encontrados, usando o método da espectrografia, assinaturas 

de água. Em alguns, como Europa, Ganimedes e Ceres, além da água líquida e sólida, observou-se a presença de 

amônia, hidrogênio e, em alguns casos, metano. 

Encélado, lua do planeta Saturno, foi estudado pela sonda Cassini no ano de 2015. Fazendo sobrevoos com 

até 49 km de distância da sua superfície, a sonda encontrou assinaturas de compostos orgânicos, o que eleva as 

especulações sobre a sua potencialidade em abrigar vida, pois a mesma possui um grande oceano de água líquida 

sob uma camada espessa de gelo. Em suas profundezas há fontes hidrotermais (Figura 1), que formam gêiseres, 

observadas no polo sul da lua, que expelem gelo de água e outros compostos. 

 

Figura 1 - Ilustração das fontes hidrotermais e gêiseres expelindo orgânico de Encélado, no espaço. Fonte: Nasa. 

As fontes hidrotermais, que são fissuras na crosta, de onde emerge um fluido calórico, originado do contato 

da água do mar com o magma presente abaixo do manto abissal, são referências para os cientistas pesquisadores, 

principalmente astrobiólogos, que buscam por sinais de vidas em outros corpos celestes, pois essas fontes aqui na 

Terra, são impregnadas de microrganismos, seres invertebrados e crustáceos, que vivem nessas regiões, acerca de 

2500 metros, ou mais, de profundidade. Salientando que, aqui no nosso planeta, a luz solar só consegue penetrar 

até o limite de 300 metros abaixo da superfície da água, e já foram catalogadas cerca de 712 espécies entre 
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artrópodes, moluscos, anelídeos e outros seres que conseguem viver em condições extremas, sob muita pressão 

atmosférica, sem nenhuma luminosidade externa e com temperaturas que variam entre 2ºC e 330ºC. 

OS EXOPLANETAS 

Os Exoplanetas são planetas que estão fora do nosso Sistema Solar e orbitam os mais diversos tipos de 

Estrelas. Segundo o site Enciclopédia dos Planetas Extra-solares, até a data de 31 de outubro de 2017 foram 

catalogados 3693 Exoplanetas em 2768 sistemas planetários conhecidos. 

O descobrimento dos Exoplanetas em meados dos anos 1990, do século XX, ocorre principalmente pelo 

desenvolvimento da tecnologia dos equipamentos de observações astronômicas. Essas descobertas atiçam a 

imaginação humana para a possibilidade de encontrar seres extraterrenos ou mesmo de usar tais planetas como 

futuras bases de colonização terráquea. Mas apesar do grande número de planetas extrassolares descobertos, 

pouquíssimos podem ser considerados similares ao planeta Terra, principalmente por habitarem a chamada zona 

“cachinhos dourados”, dependendo do tamanho da sua estrela (Figura 2) e por terem características, como 

diâmetro, velocidade de rotação, atmosfera; próximas as do nosso planeta. 

 

Figura 2 - Diagrama zona “cachinhos dourados” relacionando o tamanho da estrela e a distância do planeta. Fonte: Habitable 

Zone of Main Sequence Stars (2017). 

No ano de 2017, foi anunciado pela European Southern Observatory, a descoberta de um sistema solar, 

composto por 7 planetas orbitando e uma estrela Anã-vermelha. Essa estrela foi batizada de Trappist-1 e seus 

planetas de Trappist-1 b, c, d, e, f, g e h, segundo a nota oficial da ESO.  

Ainda de acordo com a ESO, todos os planetas podem ter água, mas somente 3, dos 7 planetas, estão dentro 

da zona “cachinhos dourados”. Ou seja, que possuem condições climáticas para abrigarem vida. 
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Apesar da grande notícia, ainda enfrentamos o problema de fazer uma viagem até esse sistema, que dista 

40 anos-luz da Terra e, que por conta da atual tecnologia de viagens espaciais, levaríamos alguns milhares de anos 

para chegar em Trappist-1. 

O QUE PODEMOS ACHAR? 

Pesquisar sobre as possibilidades de vida em outros corpos celestes, tanto dentro do nosso Sistema Solar, 

quanto em outros sistemas é, antes de mais nada, um grande exercício de imaginação. É desafiar nossos limites 

biológicos, químicos e físicos, para então conceber seres e organismos que não sejam uma mera reprodução 

narcisista de nós mesmos. 

Em seu poema “Psicologia de um vencido”, o paraibano Augusto dos Anjos declama: “Eu, filho do carbono 

e do amoníaco...” contempla o principal ingrediente na formação dos seres vivos, que é o carbono. 

O carbono, devido a sua estrutura atômica, pode fazer ligações com o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio, 

formando, assim, a química orgânica. Toda biologia terrestre tem como base o carbono, pois o mesmo é o principal 

elemento das moléculas de DNA. O que faz elucubrar, a principio, que em outros planetas com potencialidade de 

vida, também haja seres formados dessa mesma matéria. 

Se estamos pensando em encontrar vida em outros planetas podemos pensar em outras possíveis moléculas 

que possam desempenhar papeis semelhantes aos das proteínas e dos ácidos nucléicos (DNA/RNA), mas também 

especula-se que possam existir, numa atmosfera diferente da nossa, seres que sejam formados por silício, que é o 

elemento que mais se aproximam do carbono, principalmente por ter a possiblidade de fazer até quatro ligações 

atômicas com outros elementos. Porém, as implicações para uma vida a base de silício são muito grandes, como 

mostra a bióloga Andrea Kauffmann-Zeh, em seu ensaio, publicado na revista Galileu (2000, p. 87): 

Reações químicas como a do tetracloreto de carbono com água gera dióxido de carbono e ácido 

hidroclorídrico. Ela ocorre bem devagar à temperatura ambiente. A reação análoga entre 

tetrafluoreto de silício e água gera violenta explosão! [...] Além de correr o risco de auto-

explodir, o ser de silício teria que se preocupar com a possibilidade de autocombustão. [...] o 

silício não possui um solvente disponível. A água é o solvente ideal para os compostos de 

carbono. Amônia é uma molécula prima da água, mas, na temperatura ambiente da Terra, só 

existe como gás. Poderia dissolver compostos de carbono nos planetas supergelados do Sistema 

Solar, onde existe como líquido. Já o silício e seus compostos não se dissolvem nem em água, 

nem em amônia. O solvente ideal para o silício é o ácido hidrofluórico, um composto 

naturalmente raro no Sistema Solar.  

Seria necessário encontrar um Exoplaneta rico em mares de fluoreto de hidrogênio, para ter a probabilidade 

de encontrar um ser vivo, formado a partir de átomos de silício. 

Entender os outros fatores que influenciam a formação biológica de um ser vivo, tais como aceleração da 

gravidade do planeta, os tipos de gases que compõem a provável atmosfera e também a cor da estrela a qual o 

planeta orbita, são elementos que podem ajudar a conceber seres não terrestres. 

Com os avanços nos estudos da astrobiologia, já é possível idealizar tais seres, como foi feito para o filme 

Avatar, de 2009, dirigido por James Cameron. O filme se passa na lua Pandora, que orbita o planeta Polyphemus, 

no sistema de Alfa Centauro, habitada por seres com altura média acima dos 3 metros e de pele azulada. Essa 

concepção é plausível, pois a lua Pandora tem quase a metade da gravidade da Terra, o que possibilita esticar o 
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tamanho dos Na’vis, e a pele azulada é explicada pelo alto nível de gás carbônico e do nitrogênio, presentes na 

atmosfera, bem como com a adaptação para se esconderem de predadores noturnos.  

CONCLUSÃO 

Procuramos vida com conceitos do que é vivo como conhecemos. Os parâmetros de vida na Terra podem 

não ser suficientes para a identificação em outros mundos. Provavelmente, o conceito de vida deverá sofre 

modificações para englobar a visão da vida extraterrestre. 

Ainda somos crianças cósmicas perto da imensidão do nosso universo, que por estimativa tem em média 

14 bilhões de anos, enquanto nós, humanos, não temos mais do que 10 mil anos civilizatórios e menos de 200 em 

tecnologias que nos permitam romper os limites do espaço e do nosso Sistema Solar. Mesmo assim, não devemos 

nos cercear da imaginação e dos estudos científicos para nos prepararmos a possíveis viagens de colonização de 

luas, planetas e, também, para prováveis seres alienígenas, sejam eles de carbono ou não, avançados 

tecnologicamente ou não. 
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