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Porque existe vida na Terra? 



1 - Temos água em forma líquida; 

Zona habitável 



2 - Temos atmosfera rica em oxigênio 



3 - Temos um interior convectivo… 



3 - … campo magnético terrestre atua como escudo protetor 



4 – Temos uma superfície sólida… 



4 – … E atividade sísmica 



5 – Temos um guardião contra colisões, um escudo natural: 



6 – Tivemos uma grande e feliz colisão no passado… 



7 – A Lua é fundamental para nós… 
 

 7.1 – ela estabiliza o eixo de rotação da Terra; 
  
 7.2 – ela regula o regime das marés (importante para a 

biodiversidade); 
  
 7.3 – ela regula o regime de temperatura dos oceanos 

(efeito el Niño é provocado pela mistura de águas frias e 
profundas, com águas quentes e superficiais; maré…); 
 

 7.4 – ela providenciou, no passado, aquecimento extra do 
interior da Terra (efeitos drásticos da força de maré). Isto 
leva à convecção e ao nosso campo magnético… 



Somos únicos no sistema solar 



Além disso… 
1 – o sol é uma estrela única 



Além disso… 
2 – estamos em uma região “calma” da galáxia, e rica em metais 



Além disso… 
3 – se nossa vizinhança fosse um pouco mais agitada… 

Em 27 de agosto de 1998, a comunicação em rádio da Terra foi 
fortemente afetada; 7 satélites estouraram suas escalas… 

konus 

Beppo-sax 



Além disso… 
3 – se nossa vizinhança fosse um pouco mais agitada… 

Um magnetar emitiu raios-X e ϒ em quantidades suficientes 
para pulverizar a vida na Terra se estivessemos à metade da 
distância atual (estimada em 20.000 anos luz, ou 2x1017 km) 



Concluimos então que: 

1 – A Terra é única no Sistema Solar; 
 
2 – A Terra se encontra na zona habitável da nossa estrela; 
 
3 – A Terra está longe de vizinhos perturbadores (supernovas, 
magnetars, buracos negros, variáveis cataclísmicas, nebulosas 
planetárias, estrelas massivas); 
 
4 – A Terra nasceu em terreno fértil (temos metais: C, O, N, 
Si sem os quais a vida baseada no DNA não seria possível); 



Então… 
Não existe vida fora da Terra? 



Aí então é que a coisa complica… 
1 – organismos vivos são encontrados na Terra, em situações 
extremas: os extremófilos 



Aí então é que a coisa complica… 
2 – moléculas orgânicas são encontradas no meio interestelar 



Qual, então, é o cenário? 



O cenário: 
1 – moléculas orgânicas são comuns no Universo; 
 
2 – organismos simples “devem” ser comum no Universo; 
 
3 – os ambientes astronômicos são duros para a evolução da 
vida: a Terra passou por (estimados) 10 “Eventos de Extinção 
em Massa” (EEM); 
 
4 – é preciso ter um planeta rochoso, com água e atmosfera, na 
zonha habitável de uma estrela, longe de vizinhos estranhos, 
para termos vida como conhecemos. Além disso, é preciso que 
os EEM não sejam tão frequentes; 
 
5 – Parece que o tempo, e outros acidentes de percurso 
favoráveis, tornou o nosso planeta único. E raro.  



O cenário: 
Este é o cenário da Terra Rara. 
 
Ele sugere, baseado nas evidências 
que temos, que a vida (tal como 
conhecemos) pode até ser comum 
no Universo (vida baseada em 
carbono).  
 
Mas vida complexa, como na Terra, 
não. 
 
A Astrobiologia é o campo da 
ciência que une astronomia, física, 
química e biologia, para estudar 
este problema. 
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