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Astrobiologia

Origem da palavra: στρον ( ἄ astron), 
"constelação, astros"; βίος (bios), "vida" e 
λογία (logia), “ciência”.

“Astrobiologia é a ciência que estuda a 
origem, distribuição e futuro da vida no 
Universo”



Astrobiologia

Uma ciência interdisciplinar que utiliza:

●  Física Química 

● Astronomia 

● Biologia 

● Microbiologia

●  Ecologia 

● Biologia molecular 

● Geologia 

● Paleontologia 

● Meteorologia



O que é vida?



O que é vida?

● O que diferencia seres vivos dos inanimados?

● Peixes, formigas são vivos? E quanto a chamas cristais e nuvens?

● E os vírus?

● Os organismos são multicelulares. O conceito de vida se aplica ao organismo 

como um todo, mas não às células componentes? 

● Quais são os requisitos para classificar um ser como vivo?



O que é vida?

A definição de VIDA deve ser aplicada não somente à vida tal como nós 
a conhecemos, mas à vida tal como ela pode ser em qualquer lugar .



Histórico

A “VIDA” aparece como um problema para a ciência somente ao final do século 18. 

Até isso, estudo da VIDA: Medicina (anatomia e fisiologia humanas) História natural (classificação 

de plantas e animais). 

A teoria da Evolução mudou muito a forma como vemos o fenômeno da vida: reconhecimento da 

vida com sua diversidade mais propriedades fundamentais e origem comum. 



Requisitos para 
uma boa definição 
de vida

● Universalidade – deve abranger 

todas as formas possíveis de vida e 

não apenas a vida baseada em 

carbono, DNA e proteínas; 

● Coerente com o conhecimento 

atual sobre os sistemas vivos; 

● Proporcionar um perfil claro ao 

objeto do estudo da biologia de 

maneira unificada e coerente; 

● Especificidade: diferenciar o que é 

vivo do que não é vivo.

http://www.abfhib.org/FHB/FHB-03/FHB-v03-02-Andre-Correa-et-al.pdf



Algumas definições de SERES VIVOS

● Ser capaz de realizar funções básicas: alimentar-se, metabolizar, excretar, respirar, 

crescer, reproduzir, reagir a estímulos externos. 

● Objeto finito que troca matéria com o ambiente, mas sem alterar suas propriedades 

gerais.

● Sistema capaz de evoluir por seleção natural. Dependem da informação transmitida 

por genes.

● Sistema aberto em constante troca de massa e energia com o ambiente .

● Ser com informação hereditária reproduzível codificada em ácidos nucléicos e que 

controlam a velocidade de reações pelo uso de enzimas.



Vida na biologia evolutiva neodarwinista

Vida é uma propriedade de populações de entidades que:

1. São capazes de autorreprodução; 

2.  herdam características de seus predecessores por um processo de 
transferência de informação genética e, assim, de características hereditárias; 

3. apresentam variação em virtude de mutações aleatórias; e 

4.  têm as chances de deixar descendentes determinadas pelo sucesso de sua 
combinação de propriedades (herdadas como genótipo e manifestas como 
fenótipo) nas circunstâncias ambientais nas quais vivem (seleção natural).



A vida para alguns cientistas

Dawkins – vida como seleção natural de replicadores (“genes egoístas”) – papel 
central às estruturas replicativas. Herdam características de seus ancestrais através 
da transferência de informação genética, apresentam variação em virtude de 
mutações aleatórias e têm a chance de deixar descendentes determinadas pelo 
sucesso da combinação de genótipo, fenótipo e ambiente.

Hull – papel central aos interagentes – entidades que interagem como um todo no 
ambiente (organismos, formados de células ou unicelulares): quanto maior for o 
sucesso do interagente, na competição com outros interagentes, maior será a chance 
dos replicadores. 



A vida para alguns cientistas

Maturana (neurocientista) - Vida é uma rede 

de componentes fechada, em termos 

organizacionais, mas aberta em termos 

materiais, ou seja, troca matéria e energia com 

o ambiente externo.

Vida como autopoiese - Maturana 

(neurocientista).

 Autopoiese = autoprodução, autocriação; 

organização circular de um sistema vivo. Representação 3D de uma célula durante o 
processo de mitose

https://en.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis



A vida para alguns cientistas

Crick - autorreprodução, evolução e metabolismo; 

Farmer e Belin - processo, autorreprodução, armazenamento de informações, metabolismo, 

interações funcionais com o ambiente, estabilidade sob perturbações e capacidade de evoluir; 

Mayr (processo de vida) - organização complexa e adaptativa; singularidade química; qualidade 

(diferenças individuais, sistemas de comunicação, interações em ecossistemas etc.); 

individualidade e variabilidade; presença de um programa genético; natureza histórica; seleção 

natural; e indeterminação.



Características da definição de vida

As características mais presentes nas definições atuais de vida são:

● Auto replicação - sem a qual uma característica seria perdida após cada 
geração.

●  Mutação - sem a qual não haveria diversidade.
● Metabolismo - transformações de substâncias no interior dos sistemas 

vivos.



“Vida é um sistema de reações químicas 
autossustentáveis capazes de se manter através 
da metabolização da energia do ambiente e de se 
reproduzir segundo a teoria da evolução."



Pré-requisitos para o surgimeto 
da vida



Atmosfera Primitiva

● Radiação solar mais intensa (atmosfera menos 

densa do que a atual) 

● Tempestades elétricas 

● Temperatura alta 

● Erupções vulcânicas frequentes 

● Impacto de meteoros mais frequente (menor 

proteção da atmosfera)

Imagem: 
https://aprenderaaprender.webnode.com.br/
a1%C2%BA%20ano%20-%20medio/biologi

a2/unidade-1/



Pré-requisitos para o surgimento da vida

• Água líquida: através do resfriamento da superfície terrestre. 

• Metabolismo.

• Fonte de energia: radiação solar e/ou potencial químico de compostos reduzidos 

no magma e liberados na superfície 

• Polímeros orgânicos (macromoléculas): ácidos nucleicos e proteínas, ou ao menos 

RNA.

“Para acontecer a vida, é necessário meio líquido para a realização 
das reações químicas, moléculas que ajudam a incentivá-las 

(criação da vida) e energia”



Atmosfera Primitiva - Oparin

Composta por:

●  CO2 (dióxido de carbono) 

● N2 (nitrogênio) 

● CO (monóxido de carbono) 

● H2O (água) 

● Poucas quantidades de: H2 (hidrogênio), SO2 (dióxido de enxofre) e H2S (gás sulfídrico)

 

● CH4 (metano) e NH3 (amônia) eram ausentes ou presentes apenas perto de vulcões ou 

fontes hidrotermais 



Recursos Extraterrestres

O Meteorito Murchison (Austrália 1969) é um 
condrito carbonáceo que contém cerca de 2% de 
carbono na forma de: carbonatos inorgânicos; 
compostos orgânicos (aminoácidos), hidrocarbonetos 
de C-15 a C-30, hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos; cetonas, enxofre adenina, guanina, uracila, 
entre outros.

Extrações mostraram a formação de coacervados – 
aglomerados de moléculas proteicas envolvidas por 
água e que são de suma importância para a química pré- 
biótica.



Recursos Extraterrestres

Água: 

Ao longo de bilhões de anos  inúmeros cometas e 

asteróides colidiram com a Terra, enriquecendo 

nosso planeta com água. Marcadores químicos na 

água de nossos oceanos sugerem que a maior parte 

da água veio de asteróides. Observações recentes 

sugerem que o gelo, e possivelmente até a água 

líquida, existe no interior de asteróides e cometas.

Rosetta's Comet From 177 Miles
Image Credit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team 
MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA



História da 
Vida na Terra



Concentração de Oxigênio na Atmosfera



Clima: Temperatura média



Nível do Mar



Hipóteses de como 
surgiu a Vida na 
Terra

● Abiogênese

● Biogênese

● Panspermia

● Neopanspermia



Abiogênese

Geração espontânea: surgimento de seres vivos 
com base em substâncias inanimadas. Um ser 
nascia de um germe da vida, sem que um outro 
precisasse gerá-lo (exceto humanos). 

A ideia era baseada em observações – descuidadas - 
de alguns animais aparentemente surgirem de 
matéria em putrefação, ignorando a pré-existência 
de ovos ou mesmo de suas larvas. 



Problemas com a abiogênese

Em 1668, F. Redi (1629-1697), realizou experiências sobre a geração de insetos.

Redi colocou pedaços de carne em dois frascos abertos, cobrindo um deles com uma fina camada de 
gaze.

Após instantes da preparação, analisou que os dois frascos 
ficaram rodeados por moscas, mas elas só podiam pousar 
no pedaço de carne contida no frasco descoberto.

Transcorridos alguns dias, com a matéria orgânica 
decomposta, notou o surgimento de larvas apenas no 
frasco aberto, concluindo então que as larvas surgiram do 
desenvolvimento de ovos colocados pelas moscas, e não 
da carne em putrefação, dotada de fonte de vida.



Problemas com a abiogênese

● John Needham (1745): aqueceu caldo de carne 

em recipiente fechado com rolha concluiu ainda 

assim pequenos organismos foram observados 

depois (pró-geração espontânea).

● Lazzaro Spallanzani (1768): refez experimento 

de Needham - demostrou que existiam 

problemas de vedação e baixa temperatura, 

insuficientes para evitar contaminação da 

amostra (contra geração espontânea)

John Needhann Lazaro 
Spallanzani



Biogênese

● Origem dos seres vivos através de 
outros preexistentes.

● Experimento de Pasteur.

● Louis Pasteur: Ganhou o prêmio 
oferecido pela Academia de Ciências de 
Paris. Ele refez experimento de 
Spallanzani, mas usou recipiente com 
um pescoço curvado.

Louis Pasteur
https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur



Experimento de Pasteur



Como surgiu a primeira 
vida?



E quando surgiu a primeira vida?

Charles Darwin (1809-1882) 
imaginava que uma poça de caldo 
nutritivo, contendo amônia, sais de 
fósforo, luz, calor e eletricidade, 
pudesse ter dado origem a 
proteínas, que se transformaram 
em compostos mais complexos, até 
originarem os seres vivos.



Hipótese

Dificuldade: ausência de registros (fosseis)

Bioquímico russo Aleksandr I. Oparin, em 1924, e, 
posteriormente, em 1928, o geneticista inglês John 
B. S. Haldane, procuraram entender a origem da 
vida como parte da evolução de reações 
bioquímicas, mediante a competição e seleção 
darwiniana, na Terra pré-biótica (antes do 
surgimento da vida).



Hipótese de Oparin-Haldane

1. Através de reações químicas entre moléculas simples (CH4, CO, CO2, H2, H2S, 

HCN, NH3, H2O, etc.), formariam-se moléculas mais complexas (aminoácidos, 
açúcares, ácidos nucleicos, lipídeos, etc.)

2. Passados milhões de anos, com o acúmulo destas moléculas, elas se 
combinariam formando biopolímeros (peptídeos, polissacarídeos, nucleotídeos, 
etc.)

3. Reagiriam entre si e formariam estruturas coacervadas (estruturas que 
parecem célula). 

4. Após milhões de anos, reações químicas seriam tão complexas que poderíamos 
considerar as estruturas coacervadas como vivas.



Experimento de Miller-Urey (1953)

Stanley Lloyd Miller (1953): químico 
americano, no Laboratório de Harold Urey 
(Nobel em 1934) testou a hipótese de 
Oparin-Haldane.

Detectou a existência dos aminoácidos: 
α-alanina, β-alanina e 
α-aminoácido-n-butírico 



torneira ligada ao 
sistema de vácuo (faz 
os gases circularem)

torneira para retirada 
de amostras

frasco com água aquecido a 
80 °C (simula mar)

tubo em U (evitar circulação 
de gases na direção oposta)

condensador

eletrodos (simulam raios 
e geram energia)

balão de 5 L onde foram adicionados 
gases (metano, amônia e hidrogênio)



Experimento de Miller-Urey (1953)

S.L. Miller confirma a hipótese de Oparin-Haldane com um experimento que usava 
calor e eletricidade mais N2 NH3 CH4 H2 CO2 e obteve-se aminoácidos e bases 
nucleotídicas.

Moléculas simples reagiriam entre si em condições de reação que simulariam um 
ambiente da Terra primitiva e produziriam moléculas mais complexas.



Experimento de Miller-Urey (1953)

O experimento de  Miller  não é completamente válido, pois sabe-se que a 
atmosfera da Terra primitiva era oxidante e não redutora, assim a 
quantidade de aminoácidos sintetizados eram menores.

Ainda existem outros experimentos levando isso em consideração e que 
mostram que a hipótese de Oparin- Haldane é uma possibilidade.



Panspermia

● Vida que veio de fora da Terra, veio de qualquer parte do Universo.
● Originada na Grécia antiga, por Anaxágoras.
●
● O planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores da vida 

oriundos de outros planetas; que se propagaram por meteoritos e poeira 
cósmica até a Terra.

●
● Essa teoria ganhou mais força com a descoberta da presença de substâncias 

orgânicas oriundas de outros locais do espaço, como o formaldeído, álcool 
etílico e alguns aminoácidos. A descoberta de um meteorito na Antártica, na 
década de 80, contendo um possível fóssil de bactéria também reforça a 
panspermia.

●



Neopanspermia

Ao invés de vida mais complexa, o que 
veio do  espaço foram macromoléculas 
que deram origem à vida.

Em vez da vida o que teria chegado 
seriam as moléculas da vida.

Imagem: 
http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/bas
es-da-construcao-da-vida-origem-dos-sere

s-vivos/



Neopanspermia

Em 2004 a sonda espacial 
Stardust descobriu uma série 
de moléculas no cometa Wild 
2 que poderiam ser os blocos 
básicos dos quais a vida se 
desenvolveu.

Stardust
https://www.jpl.nasa.gov/missions/stardust/



Neopanspermia

Em 2004 a sonda espacial Deep Impact 
descobriu uma mistura de argila e 
partículas orgânicas no interior do 
cometa Tempel 1.



Mas, como o agente biológico 
pode ter chegado na Terra?



Chegada do agente biológico

• Primeiro: a vida deve ter partido de 
matéria não-viva.

• Segundo: ela possivelmente veio de 
meteoritos na época da Terra  
Primitiva. No início do sistema solar, 
a Terra sofria um intenso 
bombardeio de meteoritos, 
contendo compostos orgânicos 
simples.





Perguntas não 
respondidas

1. Como polímeros surgiram 
(Polimerização)? 

2. Como a primeira célula se 
formou?



Possíveis Respostas

1. Água líquida, concentração de biomoléculas simples, substâncias minerais 
(sais ou argila) 

2. Acúmulo de moléculas proteicas em meio aquoso possibilitaram a 
formação de estruturas complexas (coacervados).



Astrobiologia



Perguntas fundamentais

• Como a vida começa e evolui? 

• Existe vida em outros lugares do Universo?  

• Como detectar a vida? 

• Qual é o futuro da vida na Terra e além dela?



Metas

• Natureza e distribuição de ambientes habitáveis no Universo; 

• Ambientes habitáveis passados ou presentes, química pré-biótica e sinais de vida em 

outros lugares do Sistema Solar ;

• Surgimento dos precursores cósmicos e planetários ;

• Interação da vida passada na Terra com o seu ambiente planetário e do Sistema Solar 

em mudança;

• Mecanismos evolutivos e os limites ambientais da vida ;

• Princípios que moldarão o futuro da vida, tanto na Terra quanto além dela; 

• Reconhecimento de assinaturas de vida em outros mundos e na Terra primitiva.



Astroquímica - Compostos no Meio Interestelar



Reações em meio interestelar

1. Reação tipo íon-molécula que leva à produção de polímeros orgânicos;

2. Junção dos compostos concentrados aderidos nas partículas de poeira 
permitem reações diferentes da fase gasosa (podem ser assistidos 
fotoquimicamente).



Composição dos seres vivos - CHONPS

CHONPS (ou apenas CHON) é um acrônimo mnemônico para os seis elementos químicos mais 
frequentes na composição dos seres vivos (ou os quatro mais essenciais): Carbono (C), Hidrogênio 
(H), Oxigênio (O), Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Enxofre (S). Estão também entre os mais 
abundantes do planeta.



Química alternativa para a vida

CARBONO

O carbono parece ser o único elemento capaz de formar polímeros que 
rapidamente sofrem alterações químicas sob as condições físicas 
prevalecentes na Terra. 

Devido a suas propriedades químicas, o elemento carbono pode formar um 
número quase ilimitado de moléculas, sendo que algumas delas são 
comuns no meio interestelar.

Em consequência, espera-se que qualquer forma de vida que possa ser 
encontrada em outros planetas seja baseada no carbono. 



Química alternativa para a vida

SILÍCIO

O Silício é o elemento mais semelhante ao carbono.

Como o carbono, o silício pode formar quatro ligações, ligações covalentes 
estáveis com ele mesmo e com outros elementos, além de formar 
compostos estáveis com N, C e O. Além disso, a maior reatividade do silício 
comparada com a do carbono pode ser uma vantagem em ambientes 
extremamente frios, muito comuns no universo.



Química alternativa para a vida

Entretanto, as críticas em relação aos estudos com silício, geralmente, são 
baseadas na improbabilidade de vida baseada nesse elemento sob as condições 
ambientais terrestres. 

Certos compostos derivados do silício são espontaneamente inflamáveis a 0 ºC, 
mas estudos indicam que estes compostos poderiam se dissolver em nitrogênio 
líquido, ao invés de água, em concentrações suficientes para serem precursores 
da vida.



Química alternativa para a vida

ENXOFRE

O enxofre é capaz de formar longas cadeias moleculares, como o carbono. 
Algumas bactérias terrestres foram descobertas em ambientes ricos em 
enxofre ao invés de oxigênio.

FÓSFORO

O fósforo é similar ao carbono em sua habilidade de formar longas cadeias 
moleculares, que podem levar à formação de macromoléculas complexas. 
Quando combinado com nitrogênio, pode-se criar uma grande variedade de 
moléculas.



Química alternativa para a vida

AMÔNIA

A amônia, como revelado por suas propriedades físicas, pode ser um bom 
solvente para a vida. Na verdade, macromoléculas, como proteínas, 
aminoácidos e ácidos nucleicos, contêm grupos funcionais OH e NH

2 
em 

várias combinações e proporções, em que a amônia pode facilmente 
interagir. 

No entanto, uma bioquímica com base nesse solvente teria de ser diferente 
em comparação com a vida terrestre. Uma vez que o oxigênio oxida e 
dissocia as moléculas de amônia, a vida à base de amônia precisa de um 
ambiente sem a presença de oxigênio.



Química alternativa para a vida

METANO

Evidências recentes de lagos compostos de hidrocarbonetos na superfície 
de Titã, um dos satélites de Saturno, têm levado diversos cientistas a 
estudar a possibilidade de metano e etano serem um solvente, no qual 
formas de vida podem se desenvolver. 



Extremófilos e
Extremotolerantes



Extremófilos

Organismos que exigem e utilizam as condições fisicamente ou 
geoquimicamente extremas que são detrimentosas à maioria da vida na Terra.

Alguns tipos:
● halófilos (ambientes salinos)
● termófilos e hipertermófilos (temperaturas elevadas)
● psicrófilos (baixas temperaturas)
● acidófilos e alcalífilos ( extremos de pH)
● microorganismos radioresistentes.



Extremófilos

Deinococcus radiodurans, que resiste a 
altas doses de radiação e se revelou, em 

simulações feitas em aceleradores de 
partículas, capaz de suportar viagens pelo 

espaço pousada em fragmentos de 
poeira. 

Deinococcus radiodurans
http://www.astropt.org/2012/06/09/deinococcus-radiodurans/



Zona de habitabilidade extrema

https://www1.univap.br/spilling/AB/Aula_16%20Extremofilos.pdf



Extremotolerantes

Organismos que suportam por longo tempo as condições fisicamente ou 
geoquimicamente extremas mas seu ambiente preferido é mais ameno.

Para passar por condições extremas, seus organismos se adaptam as 
condições reduzindo o consumo energético, por exemplo.



Extremotolerantes

Tardígrados, ou  ursos d'água, são 

considerados os mais resistentes da Terra. 

Em 2007, um satélite da Agência Espacial Europeia 
lançou milhares de tardígrados do espaço. O 
projeto ficou conhecido como Tardis - tardígrados 
no espaço - e indicou que os animais foram 
capazes não só de sobreviver mas também de 
reproduzir ao retornar à Terra.



Busca Pela Vida
Fora da Terra



Zona Habitável

• Residir em uma zona habitável – região em torno de uma estrela onde o nível de 

radiação emitida pela mesma permitiria a existência de água líquida na superfície de um 

planeta/satélite natural que ali se encontre – em torno da estrela.

• Sua estrela não pode ser muito ativa. 

• Possuir idade suficiente para evolução da vida. 

• Possuir uma superfície sólida ou líquida. 

• Possuir água?

• Possuir gases atmosféricos produzidos por reações biológicas, como o gás metano e 

ozônio?

• Possuir gás oxigênio? 

• Possuir características que na Terra são produzidas pelos seres vivos, como a ausência do 

carbono na atmosfera e a presença de clorofila devido as plantas? 

• Possuir campo magnético intenso, assim como a Terra.





Zona Habitável

● Além de permitir a formação de planetas rochosos, os 
elementos mais pesados são a base para as complexas 
moléculas da vida como conhecemos.

● Ao mesmo tempo que é importante ter uma proximidade do 
centro da galáxia, também é importante manter uma distância 
para não sofrer com os efeitos gravitacionais perturbadores 
e a radiação nociva vinda de nebulosas com gás ionizados.



No nosso Sistema Solar podemos encontrar algum tipo de vida, além da nossa?



Marte

https://www.jpl.nasa.gov/news/

news.php?feature=5473



Marte

Acredita-se que há uma possibilidade de ter havido ou haver vida em Marte.

Desta forma foram mandadas sondas ao longo do anos para verificar se 
havia indícios de água, metano, microfósseis e moléculas orgânicas.



Explorando Marte - Curiosity

Em 07/06/2018 a NASA anunciou que o rover Curiosity 

encontrou moléculas orgânicas duras em rochas 

sedimentares de 3 bilhões de anos perto da superfície, além 

de mudanças sazonais nos níveis de metano na atmosfera.

Moléculas orgânicas contêm carbono e hidrogênio, e podem 

também incluir oxigênio, nitrogênio e outros elementos. 

Elas são comumente associadas com a presença de vida, 

mas podem também ser criadas por processos não 

biológicos.

Segundo os pesquisadores, ainda que a superfície de Marte 

não seja apropriada para vida hoje, há evidências claras de 

que em um passado distante o clima permitiu a existência de 

água, fundamental para a vida como conhecemos.



Em 25/07/2018 a Mars Express da ESA usou sinais de radar lançados através 
das camadas subterrâneas de gelo para encontrar evidências de uma lagoa de 
água enterrada abaixo da calota polar sul, em Marte.

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2018/07/Mars_Express_detects_water_buried_under_the_south_pole_of_Mars



Vênus

 Computer Simulated Global View
https://www.nasa.gov/topics/sola

rsystem/features/pia00104.html



Vênus

Até agora, não há registros de vida em Vênus. A superfície do planeta pode chegar a uma 

temperatura de 464°C, o que elimina boa parte das chances de isso acontecer. Apesar de sua 

similaridade com a Terra em tamanho e estrutura, o planeta conta com uma atmosfera tóxica 
que retém o calor em um efeito estufa constante.

Os cientistas não descartam a possibilidade de existir vida em Vênus, mas a maioria das pesquisas 

sobre o planeta se concentra na hipótese de existência apenas em um passado distante, antes do 

efeito estufa, que causa essas altas temperaturas que existem hoje.

Há a suposição de que Vênus e a Terra teriam se originado da mesma forma onde havia água em 

Vênus e muito gás carbônico na Terra.



Europa (Lua)

Image credit: 
NASA/JPL-Caltech/DLR



Lua Europa

Há suposições de que a gravidade de Júpiter influencie atividade tectônica 
e vulcânica para aquecimento. 

Os riscos que vemos são fissuras de gelo. 

Não há atmosfera. 

Condições semelhantes a fontes hidrotermais nos oceanos da Terra.



Lua Europa

Há uma grande expectativa para a 

exploração de Europa, pois há evidências 

de que abaixo de sua crosta gelada há um 

oceano de águas salgadas e líquidas. 

A NASA tem uma missão para explorar a 

lua com lançamento previsto para 2022, 

que pode determinar se Europa possui os 

ingredientes necessários para sustentar a 

vida como conhecemos.

imagem: https://www.jpl.nasa.gov/missions/europa-clipper/ 

https://www.jpl.nasa.gov/missions/europa-clipper/


Calisto

Global Callisto in collor
https://www.nasa.gov/multi
media/imagegallery/image_f

eature_279.html



Calisto

Estima-se que há uma camada 
de gelo de 200 km de 
espessura abaixo da superfície, 
e logo abaixo está um oceano 
de 10 km de profundidade.

imagem: https://www.nasa.gov/specials/ocean-worlds/ 



Ganimedes

Ganymede mosaic
https://apod.nasa.gov/apo

d/ap990304.html



Ganimedes

É a maior lua do nosso sistema 
solar, e a única com seu próprio 
campo magnético.

Estudos indicam que o interior da 
lua é  formado por camadas 
intercaladas de gelo e água.

imagem: https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA18005



Encélado

A Tectonic Feast
https://www.nasa.gov/
multimedia/imagegaller
y/image_feature_1243.
html



Encélado

A sonda Cassini, da NASA, descobriu 
que a Lua tem um oceano global, e 
provavelmente atividade 
hidrotérmica. Uma pluma de 
partículas de gelo, vapor de água e 
moléculas orgânicas respinga de 
fraturas na região polar sul da lua.

imagem:https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia20013/enceladus

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia20013/enceladus


Titã

Northern Summer on Titan
https://www.nasa.gov/image-feature
/jpl/pia21615/northern-summer-on-

titan (09/jun/2017)

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21615/northern-summer-on-titan
https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21615/northern-summer-on-titan
https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21615/northern-summer-on-titan


Titã

Acredita-se que Titã tenha um 
oceano salgado - tão salgado como 
o Mar Morto na Terra - a cerca de  
(50 km) abaixo de sua camada de 
gelo.

 Também é possível que o oceano 
de Titã seja fino e esteja entre 
camadas de gelo, ou seja espesso e 
se estenda até o interior rochoso 
da lua.

imagem:https://universogenial.wordpress.com/2013/09/03/interior-da-lu
a-tita-pode-ser-uma-bizarra-mistura-de-rocha-e-gelo/

https://universogenial.wordpress.com/2013/09/03/interior-da-lua-tita-pode-ser-uma-bizarra-mistura-de-rocha-e-gelo/
https://universogenial.wordpress.com/2013/09/03/interior-da-lua-tita-pode-ser-uma-bizarra-mistura-de-rocha-e-gelo/


Exoplanetas

O número de exoplanetas e de candidatos (a exoplanetas) vem crescendo 
rapidamente. 

Sizing Up Exoplanets
https://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/image
s/sizing-up-exoplanets.html

https://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/sizing-up-exoplanets.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/sizing-up-exoplanets.html


Transiting Exoplanet Survey Satellite - TESS

A missão encontrará exoplanetas que bloqueiam 

periodicamente parte da luz de suas estrelas hospedeiras, 

eventos chamados trânsitos. A TESS irá pesquisar 

200.000 das estrelas mais brilhantes perto do sol para 

procurar por exoplanetas em trânsito. O TESS foi lançado 

em 18 de abril de 2018, a bordo de um foguete SpaceX 

Falcon 9.

Os cientistas da TESS esperam que a missão catalogue 

milhares de candidatos a planetas e aumente 

enormemente o número atual de exoplanetas conhecidos. 

Destes, aproximadamente 300 ter aproximadamente o 

tamanho da Terra. imagem:https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/t
ess-mit_image.jpg



TRAPPIST- 1

 Em maio de 2016, pesquisadores usando o TRAPPIST anunciaram a descoberta de três planetas 

no sistema. 

Os 7 planetas descobertos são os primeiros do tamanho da Terra  em órbita ao redor de uma 

estrela anã ultra-fria. Eles estão bem próximos da estrela e entre si, e isto significa que pode haver 

água em estado líquido nestes planetas. 

Esta é uma boa chance de estudar atmosferas de planetas com o tamanho semelhante ao da 

Terra.



Artist's concept shows what each of the TRAPPIST-1 planets may look like, based on available data about 
their sizes, masses and orbital distances.
Credits: NASA/JPL-Caltech



Earth Similarity Index - Índice de Similaridade 
com a Terra

● O ESI é um índice para medir o quão similar  são os planetas da Terra em 
uma escala de 0 a 1, com um sendo idêntico à Terra. 

● O ESI é uma função do raio do planeta, densidade, velocidade de escape e 
temperatura da superfície.





Equação de Drake

A equação mostra que é bastante difícil achar vida inteligente, já que a 
sobrevida da civilização depende não só da consciência dos membros dela 
sobre os limites do ambiente, mas também em organização e liderança pelo 
governos que realizam esta consciência na base da ética dessa civilização.

Neste vídeo Carl Sagan propõe alguns valores para a equação:
https://www.youtube.com/watch?v=VWRJI5fmFns 

https://www.youtube.com/watch?v=VWRJI5fmFns




Voyager

Em 1977 duas sondas Voyager partiram de 

Cabo Canaveral com a missão de explorar o 

espaço exterior ao sistema solar. 

Elas levaram  discos de cobre folheados a ouro 

de 12 polegadas, que contêm saudações em 60 

idiomas, amostras de músicas de diferentes 

culturas e épocas, e sons naturais e artificiais da 

Terra. Eles também contêm informações 

eletrônicas que uma civilização com tecnologia 

avançada poderia converter em diagramas e 

imagens.

August /September 1977 - Voyager 1 and Voyager 2 
Launched 

https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/images/histor
y/August1977.html

https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/images/history/August1977.html
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/images/history/August1977.html


Os discos 

Os envelopes para os discos “Sounds 
of Earth) são de alumínio dourado e 
servem para proteger o conteúdo do 
bombardeamento de 
micrometeoritos, além de fornecer 
uma chave para tocar o disco.

Interstellar Envelope 
https://www.nasa.gov/multimedia/image

gallery/image_feature_631.html



Pioneer 10

Projetada para uma missão de 21 

meses, durou mais de 30 anos. 

(02/03/1972-27/04/2002)

Primeira Nave a passar o cinturão de 

asteróides

Primeira a fazer imagens aproximadas 

de Júpiter

Primeiro emissário da Terra para o 

espaço: carrega uma placa de ouro que 

descreve como somos, onde estamos e 

a data em que a missão começou.



SETI

SETI (Search for 
Extraterrestrial Intelligence, 
Busca por 
Inteligência Extraterrestre) é 
um projeto que tem por 
objetivo a constante busca 
por vida inteligente no 
espaço.



SETI

Uma das abordagens, 
denominada radio SETI, visa analisar 
sinais de rádio de baixa frequência 
captados 
por radiotelescópios terrestres , uma 
vez que este tipo de sinal não ocorre 
naturalmente, podendo ser 
interpretada como evidência de vida 
extraterrestre.



SETI@HOME

Projeto feito com base nas pesquisas do projeto SETI que utiliza os dados coletados por 
ele, dividindo-os em pequenos trechos que possam ser analisados 
por computadores pessoais comuns.

Para isso, o projeto conta com a participação voluntária dos internautas, que 
"emprestam" o tempo de processamento de seus computadores para a análise desses 
sinais de rádio.

Após análise, os resultados são retransmitidos ao controle do projeto. Essa versão do 
projeto SETI@home migrou para a plataforma BOINC.

Acesse aqui: https://setiathome.berkeley.edu/ 

https://setiathome.berkeley.edu/


SERENDIP

“Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligent 
Populations” (Procurar por emissões de rádio extraterrestre a partir de populações 
inteligentes nas proximidades )

SERENDIP aproveita observações do telescópio de rádio em curso, ao invés de ter 
seu próprio programa de observação, SERENDIP analisa dados do telescópio de rádio 
no espaço profundo que ela obtém enquanto outros astrônomos estão usando o 
telescópio. 
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