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Bolsa de
calores
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Naspróximasdécadas,aNASAea
Agência Espacial Europeia irão
desenvolvermissõesespaciaisque,
entre outras coisas, irão procurar
evidência de vida noutros plane-
tasdoSistemaSolar.Oscientistas
não têm esperanças de se cruza-
rem com pequenos homens ver-
des mas acreditam que é possível
encontrarformasdevidaprimiti-
vas e as suas atenções estão vira-
dasparadoislocais:MarteeEuro-
pa– umadas 63 luas de Júpiter.

O mote para a procura de vida
foradaTerraé“seguiraágua”.Sem
água no estado líquido pensa-se
que a vida não pode existir, pelo
menosavidacomoaconhecemos.
E para existir a possibilidade teó-
rica de encontrar água em estado
líquido, os planetas têmde estara
umadeterminadadistânciadoSol.

Perto de mais e a temperatura
seria tão alta que a água evapora-

ria,longedemaiseatemperatura
seria tão baixa que só seria possí-
vel existir gelo. Outra considera-
çãoimportanteéqueoplanetaseja
relativamente calmo, que não es-
teja a ser constantemente bom-
bardeado com meteoritos gigan-
tesquealterariamradicalmenteas
condições de vida e dificultariam
o desenvolvimento de qualquer
formade vida. Mas preencher es-
tes dois critérios não é suficiente.
Entre muitas outras coisas, é ne-
cessárioqueelementoscomooni-
trogénioeocarbono,blocosessên-
cias da vida, estejam presentes.
Nãoéfácilreunirascondiçõesne-
cessárias à vida e a probabilidade
deelasexistiremnoutrolocalfora
da Terra são pequenas, mas não
deixamde serreais.

Masoquepodemosesperaren-
contraremMarteenaluaEuropa?
Actualmente,asuperfíciedeMar-
teéumdesertoimensomasháevi-
dênciasdequeáguajáterácorrido

neste planeta. Assim, é possível
que a vida se tenha desenvolvido,
mas,nascondiçõesactuais,seain-
da existir alguma, esta só poderá
estar no subsolo. Em Marte será
maisprovávelencontrarsinaisde
que existiu vida do que vida pro-
priamente dita.

NaluageladadeJúpiter,Euro-
pa, as esperanças centram-se na
possibilidade de existir um enor-
me oceano por baixo da espessa
superfíciegelada.Mas,assumindo
quesim,asformasdevidaqueen-
contraríamos em Europa seriam
provavelmentemuitorudimenta-
res,semelhantesàsbactérias.Em-
bora os cientistas não saibam ao
certoqualéaespessuradogelode
Europa, é possível que se estenda
por vários quilómetros, o que se-
riaimpeditivododesenvolvimen-
todeorganismosmaiscomplexos.

* Associação Viver a Ciência

www.viveraciencia.org

CI ÊN CI A

Haverá mais vida
no Sistema Solar?

Em Marte será
mais provável
encontrar
sinais de que
existiu vida
do que vida
propriamente
dita.

Verão
Cristiano Ronaldo comprou um
Audi R8 por 166 mil euros, um
modelo desportivo a condizer com
a sua profissão. A velocidade do
bólide ajudará também o craque
a fugir da desvairada Nereida, que
insiste em comprar um carro igual.

Bólide

Trata-se, indubitavelmente, de uma
das frases mais marcantes deste
Verão. “Vou competir por medalhas,
mas não revelo em que prova”,
afirma Vera Santos, praticante de
marcha. Vai-se a ver e será em salto
em altura. Quase de certeza...

Segredo

O jornal “i” apanhou José Luís Judas
de férias no estrangeiro. Visivelmente
amargurado. “Como não era acusado
de pedofilia, ninguém do PS me
recebeu”, lamenta o ex-presidente da
Câmara de Cascais, à época acusado
de corrupção. Inveja ou sol a mais?

Corrupção

Diz Ferraz da Costa que em Portugal
“rouba-se muito e que o País não
tem dimensão para se roubar tanto”.
Com tantos xerifes de Nottingham
por aí à solta, um Robin dos Bosques
é manifestamente insuficiente
para pôr Sherwood em ordem.

Roubo


