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SINAL DE VIDA?

Todos nós damos a vida por algo adqui-
rido. Basta olhar em volta e descobrimo-la, 
grande e pequena, visível ou invisível, no 
ar, na água, sobre e por baixo da terra; está 
em toda a parte. Mas por detrás desta pre-
sença ubíqua esquecemos que se esconde um 
grande mistério. O que é exatamente a vida? 
Como apareceu? Como é possível a matéria 
inerte tornar-se viva? Qual o papel da vida 
no grande esquema das coisas? É um mero 
acidente? Ou terá a sua existência um pro-
pósito?

Algumas destas perguntas, em particular 
as três últimas, remetem-nos para a metafí-
sica e é natural que sejamos tentados a pensar 
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que nunca encontraremos verdadeiramente 
uma resposta para elas. Se a vida é um acaso 
ou um desígnio é uma questão de opinião, de 
convicção, de crença. De religião. A ciência 
jamais resolverá um tal problema.

Talvez seja mesmo assim. Ou talvez não. 
Em bom rigor, seria possível dar um salto 
de gigante na solução deste grande enigma 
se algum dia conseguíssemos fazer uma des-
coberta específica — a da existência de vida 
extraterrestre. Se a vida alienígena vier a ser 
encontrada, isso seria um forte indício de 
que a nossa existência não é afinal um aci-
dente, de que a vida é um fenómeno comum 
e o cosmos está concebido para ela, de que 
pode ser mesmo essa a razão de ser do uni-
verso.

Uma descoberta dessas ajudaria a respon-
der a um dos maiores mistérios da condição 
humana. Encontrar criaturas extraterrestres, 
mesmo que simples microrganismos, teria 
um enorme efeito na forma como encara-
mos a natureza mais profunda da realidade. 
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A dificuldade é que, mesmo que essas cria-
turas existam, localizá-las não é uma coisa 
simples. O universo é de tal modo grande e 
a distância entre as estrelas tão vasta que, 
considerando o atual nível tecnológico da 
nossa civilização, é impossível deslocarmo-
-nos para outros sistemas solares à procura 
de vida.

A ação de Sinal de Vida decorre em torno 
deste problema central. A receção de um si-
nal do espaço é o ponto de partida de um 
thriller tenso que nos leva a explorar um dos 
grandes enigmas da condição humana, o de 
perceber o que é a vida e se ela tem propó-
sito. Estamos aqui por acaso ou por desíg-
nio? Na viagem pelas páginas desta aventura 
de Tomás Noronha iremos deparar-nos com 
algumas surpresas. Incluindo a maior de 
todas.

Provavelmente já encontrámos vida extra-
terrestre.

Embora seja matéria abordada pelo 
romance, esta afirmação não é ficcional. 
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A des coberta de formas biológicas extrater-
restres parece ter ocorrido em Marte. Em 
1976, duas sondas da NASA, a Viking 1 e 
a Viking 2, aterraram em pontos diferentes 
do planeta vermelho e cada uma delas con-
duziu três experiências para procurar vida. 
A primeira experiência detetou a síntese 
de componentes de carbono e hidrogénio, 
o que pode dever-se a processos biológicos 
ou químicos, pelo que os resultados foram 
considerados inconclusivos. A segunda não 
encontrou sinais de matéria orgânica, uma 
forte indicação de que não existia vida. 
Acontece que a terceira experiência registou 
metabolização, um poderosíssimo indício de 
atividade biológica.

Confrontada com resultados tão contra-
ditórios, a NASA optou pela prudência e 
declarou em público que não detetara vida. 
Contudo, o responsável pela terceira expe-
riência, um cientista chamado Gilbert Levin, 
nunca se conformou com essa declaração 
e ainda hoje insiste que os testes positivos 
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de metabolização no solo marciano são 
prova de que a vida está de facto presente 
em Marte.

Um crescente número de cientistas começa 
a dar-lhe razão, e por dois motivos. O pri-
meiro é que vários laboratórios reanalisaram 
as três experiências das Vikings e encontra-
ram gravíssimas falhas na segunda experiên-
cia, a que não detetara matéria orgânica e 
que levara a NASA a desconsiderar a deteção 
de metabolização no solo marciano. Mais, 
o padrão de metabolização registado pela 
terceira experiência só se consegue explicar 
através de atividade biológica e inclui até 
ciclos circadianos biológicos compatíveis 
com a duração dos dias de Marte.

O segundo motivo pelo qual os cientistas 
acreditam que as Vikings detetaram de facto 
vida prende-se com descobertas posteriores. 
Em 1984 foi encontrado um meteorito na 
Antártida, classificado como ALH 84001, 
cuja composição se revelou igual à que as 
Vikings tinham detetado em Marte, razão 
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pela qual foi classificado como um meteo-
rito marciano.

Analisando a sua composição em labo-
ratório, os cientistas da NASA detetaram 
filamentos compatíveis com a classificação 
de nanobactérias fossilizadas e ainda cris-
tais de magnetite resultantes de fossilização 
biológica com assinatura do campo magné-
tico do planeta e a presença de carbonatos, 
que só se formam com água líquida. Perante 
estas descobertas, o presidente Bill Clinton 
anunciou ao mundo em 1996 que tinha sido 
encontrada prova de vida extraterrestre.

Essa conclusão, porém, foi fortemente 
contestada por muitos cientistas, com base 
em três argumentos: o meteorito foi conta-
minado por microrganismos terrestres; os 
cristais de magnetite não podiam resultar 
de atividade biológica com assinatura do 
campo magnético em Marte porque Marte 
não tem nem nunca teve campo magnético; 
e os carbonatos não podiam ter origem em 
água marciana porque Marte não tem nem 
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nunca teve água. A declaração de Bill Clin-
ton, feita com base na peritagem da NASA 
ao ALH 84001, ficou assim desacreditada.

O problema é que descobertas posteriores 
revelaram que Marte teve de facto um campo 
magnético, cuja existência persiste em algu-
mas partes do planeta, e também teve água 
líquida, com mares e rios, suspeitando-se que 
ela exista ainda como gelo no subsolo. Mais, 
foi encontrada produção de metano sazonal 
no verão marciano, um forte indício de meta-
bolização, uma marca biológica clara. À luz 
desta evolução, os achados do ALH 84001 
estão a ser reanalisados e aumentam as vozes 
segundo as quais os vestígios encontrados 
nesse meteorito são de facto de vida.

Esta reavaliação é reforçada por mais des-
cobertas entretanto feitas noutros aerólitos. 
Foram identificados glóbulos de carbonato 
e matéria orgânica complexa nos meteori-
tos marcianos Nakhla, Lafayette e Shergotty, 
que indiciam a presença de processos bio-
lógicos em Marte. Nos Nakhla e  Lafayette 
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foram também detetadas estruturas exa-
tamente iguais às produzidas por material 
biológico em pedras de basalto na Terra. Pes-
quisadores noruegueses notaram ainda alte-
rações químicas no carbono do meteorito de 
Nakhla sugestivas de processos biológicos.

As implicações destas revelações são tre-
mendas. Se houve, e ainda há, vida em Marte, 
estamos perante vida em dois planetas do 
sistema solar. Dois. Ora, se a vida apareceu 
em dois planetas vizinhos do mesmo sistema, 
provavelmente aparecerá em qualquer local 
onde existam condições mínimas — e conse-
quentemente por toda a galáxia.

Há um achado que parece confirmar esta 
última hipótese. Em 1969 um meteorito caiu 
em Murchison, na Austrália, e foi recolhido 
horas depois, o que o protegeu da contami-
nação por microrganismos terrestres. Ana-
lisado o seu conteúdo, foram encontradas 
grandes quantidades de carbono orgânico 
e restos de organismos semelhantes aos da 
Antártida e do Ártico, com a particularidade 
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de que tais microrganismos não existem na 
quente Austrália. Mais importante, os res-
tos biológicos identificados no meteorito de 
Murchison não continham nitrogénio, um 
elemento essencial para a vida que vai desa-
parecendo ao longo de centenas de milhares 
de anos, pelo que a descoberta de microfós-
seis sem nitrogénio sugere que se trata de 
vestígios muito antigos — por consequência, 
anteriores à sua queda na Austrália. Como 
o aerólito de Murchison não tem origem em 
Marte, estamos pois perante uma terceira 
fonte de vida.

A conclusão é inescapável — a vida é 
comum no universo.

Para muitos, esta ilação poderá parecer 
uma simples curiosidade, uma descoberta 
interessante embora inconsequente, dir-se-
-ia até lógica e evidente, pois é impensável 
acreditar que estamos sós no universo. Que 
ninguém, no entanto, subestime uma tal 
descoberta. Um achado destes implica uma 
revolução no paradigma do pensamento 

SinalDeVida-booklet-grad-mt.indd   13 10/13/17   10:48 AM



14 15

semelhante à de Copérnico quando demons-
trou que a Terra gira à volta do Sol e não 
o contrário. E isto porque as consequências 
filosóficas são colossais: a vida não é um 
acaso, mas um fenómeno comum. Isso sugere 
a existência de um propósito no universo.

Um propósito.
É sobre tudo isto que nos fala o meu 

novo romance, onde se documentam estas 
e outras descobertas científicas e se explora 
o seu signi ficado último. Embarque por isso 
comigo e com Tomás Noronha nesta aven-
tura, entre no space shuttle e venha connosco 
para o espaço, abra o livro e pelo virar das 
suas páginas viaje ao encontro do Sinal de 
Vida e do sentido mais profundo da nossa 
existência. 

José Rodrigues dos Santos © 2017
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LXIV

Uma chicotada brutal esmagou Tomás 
contra o assento, como se uma mão imensa o 
comprimisse para trás e o peso do seu corpo 
tivesse duplicado de um instante para o outro. 
Os ganchos que prendiam o Atlantis reben-
taram no momento da ignição e, como uma 
besta em fúria subitamente à solta, o space 
shuttle rugiu e saiu disparado, erguendo -se 
no ar com toda a força de impulsão dos seus 
motores, e sobretudo dos muito mais pode-
rosos foguetões SRB, que acabavam de ser 
ligados.
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“Houston”, chamou Duck. “Atlantis em 
movimento.”

O Centro de Controlo de Lançamentos, 
no cabo Kennedy, que estava encarregado 
da contagem decrescente ao longo dos três 
últimos dias até ali, transferira a responsabi-
lidade pela operação para o Centro de Con-
trolo de Missão, em Houston, no momento 
da descolagem. Seria daí em diante o John-
son Space Center a assumir o comando até 
o shuttle regressar, e foi Billy Gibbons, na 
sua quali dade de diretor da missão, que res-
pondeu à chamada do comandante da nave 
espacial.

“Roger, movimento, Atlantis.”
O português nunca imaginara que a 

descolagem fosse tão violenta. Vista da 
televisão, a partida de um shuttle parecia 
inicialmente lenta, quase como se o fogue-
tão se elevasse com preguiça e estivesse 
ainda a tomar balanço para enfim romper 
pelo firmamento e ganhar progressivamente 
rapidez, mas dentro da nave percebia -se 
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que não era assim. A velocidade revelou -se 
espantosamente grande desde o primeiro 
momento e aumentava a cada segundo que 
passava; em apenas quatro segundos tinham 
chegado aos cento e cinquenta quiló metros 
por hora. Com a subida crescera o barulho 
e a trepidação, embora esta não fosse tão 
violenta que o impedisse de ver os mostra-
dores diante dele e aquele não fosse tão alto 
que o impedisse de ouvir as intercomuni-
cações entre o comandante e o Controlo de 
Missão.

Dez segundos de voo.
“Houston”, voltou Duck a chamar. 

“Atlantis no programa.”
“Roger, Atlantis. No programa.”
O comandante acabara de comunicar que 

a nave espacial seguia no azimute de lan-
çamento correto, coisa que o Controlo de 
Missão já sabia pois estava a acompanhar 
tudo com os dados fornecidos instantanea-
mente pelos computadores. Tomás tinha 
noção de que na verdade a comuni cação 
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servia mais para testar a ligação entre o 
shuttle e Houston do que para transmitir 
informação útil.

A vibração intensificou -se à medida que o 
Atlantis ganhou velocidade, até que a nave 
cruzou a barreira do som. As ondas de cho-
que repercutiam-se por toda a estrutura, 
sacudindo -a como uma máquina de fazer 
batidos, e Tomás, com as bochechas com-
primidas, sentiu o seu próprio assento de 
aço gemer. Parecia -lhe espantoso que, com 
sacudidelas tão brutais, o shuttle ainda não 
se tivesse desconjuntado. A sua flexibilidade 
era incrível.

Quarenta segundos de voo.
“Atlantis, motores reduzidos.”
A vibração tornara -se demasiado forte, 

devido à velocidade crescente numa zona 
onde a atmosfera permanecia espessa, e os 
efeitos aerodinâmicos ameaçavam a integri-
dade estrutural do aparelho, e fora por essa 
razão que o Controlo de Missão comunicara 
que o piloto automático da nave reduzira 
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momentaneamente a potência dos motores. 
A aceleração  abrandou e a agitação, embora 
mantendo -se forte, não se acentuou; na ver-
dade parecia até ter diminuído ligeiramente.

Um minuto e dez segundos de voo.
“Atlantis, motores a toda a força.”
O que Houston acabava de anunciar era 

que tinham entrado nas camadas mais finas 
da atmosfera e a potência total dos moto-
res do Atlantis fora restabelecida. Isso foi de 
resto imedia tamente sentido pelos astronau-
tas, pois a passagem para a potência máxima 
gerou uma nova aceleração que os compri-
miu outra vez contra o aço dos assentos. 
Tomás tentou levantar o braço e foi como 
se estivesse a erguer halteres; tinha a impres-
são de que alguém se sentara sobre o seu 
peito e a respiração tornou -se difícil. Os pró-
prios movimentos da cabeça para consultar 
os mostradores à sua frente exigiram um 
esforço enorme.

A preocupação do português, todavia, 
eram sobretudo os dois temíveis foguetões 
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SRB, que consumiam cinco toneladas de 
combustível por segundo. Se alguma coisa 
corresse mal, não havia maneira de os des-
ligar; uma vez a ignição dada, o combus-
tível teria de ser consumido até ao fim. Isso 
significava que estavam a ser projetados 
para o espaço por uma série de explosões 
controladas mas de certo modo incontro-
láveis.

“Houston, P -C a menos de cinquenta.”
A comunicação de Duck preocupou 

Tomás, sobretudo porque constatou que os 
mostradores à frente dele indicavam que a 
pressão da câmara dentro dos SRB tinha 
caído para menos de cinquenta libras por 
polegada quadrada, conforme comunicava o 
sistema de medi ção do shuttle e era confir-
mado verbalmente pelo comandante. Olhou 
para Emese, tentando perceber através do 
visor se ela estava preocupada, e espreitou a 
janela do flight deck para ver se se apercebia 
de alguma anomalia. Nesse preciso momento 
um estrondo brutal  sacudiu o Atlantis no ar 
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e uma labareda vermelha lambeu a janela 
acima deles.

Uma detonação.
“O que é isto?”
Como em resposta, a nave espacial per-

deu velocidade. A aceleração desceu brus-
camente de 2,5G para 0,9G, e um silêncio 
súbito abateu -se sobre o Atlantis. As bati-
das cardíacas do português tornaram -se 
incontroláveis. O que estava a acontecer? 
Teriam os motores parado? O space shut-
tle perdera força e, concluiu ele com hor-
ror, em breve seria interrompida a ascensão 
e cairiam.

“Foram os foguetões!”, disse a húngara 
pela inter comunicação. “Perdemos os fogue-
tões!”

“O quê?!”
“Os foguetões separaram-se.”
“Os SRB?”
“Sim, já cumpriram a sua função e foram 

eje tados. Agora só voamos com o motor do 
 Atlantis.”
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Tomás continuou a não perceber o sen-
tido do que se passava.

“O que quer isso dizer? Vamos cair?”
“Não. Tudo decorre como previsto.”
“Então e a explosão?” Apontou para a 

janela do flight deck. “E as chamas lá fora?”
“A ejeção é feita com explosivos”, expli-

cou ela. “Está tudo a correr bem, esteja des-
cansado.”

“De... de certeza?”
“Sim. Olhe para aqui.”
Emese apontou para os mostradores que 

registavam o com portamento dos motores 
e nenhuma luz vermelha se acendera. Com 
efeito, estava tudo normal. Além do mais, o 
canal de comunicação com Houston perma-
necia tranquilo, o que confirmava que não 
havia problema; se houvesse, as ligações 
rádio estariam frenéticas. Por último, e tal-
vez o mais importante, a trepidação quase 
terminara.

Tomás bufou de alívio.
“Ah, bom.”
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O rádio voltou a estralejar.
“Atlantis, performance nominal.”
“Roger, Houston. Performance no mi-

nal.”
O Controlo de Missão acabara de infor-

mar que, uma vez ejetados os foguetões, 
o  comportamento dos motores do shuttle 
estava dentro dos parâmetros previstos. Boas 
notícias. Além disso não teriam de adotar 
procedimentos de emergência para aumentar 
a potência dos motores e corrigir qualquer 
desvio de rota.

Quando os efeitos da gravidade terrestre 
se tor naram mais ténues e o Atlantis ficou 
mais leve devido ao rápido consumo de com-
bustível, a velocidade foi -se intensificando 
gradualmente e o mesmo aconteceu com a 
pressão sobre o corpo dos astronautas. 
A aceleração deveria estar a provocar nessa 
altura de novo uma força superior a 2G e 
isso era sentido sem subtilezas por todos os 
que iam a bordo. Parecia que cada molécula 
dos seus corpos mais do que duplicara de 
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peso, como se se tivessem transformado em 
chumbo, pregando -os com mil pregos aos 
assentos. No entanto, e porque a atmos-
fera exterior já era muito menos densa, as 
vibrações diminuíram e o barulho quase 
desapareceu. A cavalgada tornara -se de 
um momento para o outro surpreendente-
mente tranquila, como se o shuttle se tivesse 
transformado numa nave movida a energia 
elétrica.

Dois minutos e quinze segundos de voo.
“Atlantis, dois motores Moron.”
“Roger, Houston. Moron acessível.”
Houston acabara de anunciar que se 

abrira a janela transatlân tica para abor-
tar a missão. Ou seja, o space shuttle já ia 
suficientemente depressa e alto para em 
caso de necessidade ser capaz de atravessar 
o Atlântico com apenas dois motores e em 
trinta e cinco minutos fazer uma aterragem 
de emergência numa pista TAL, iniciais de 
Transatlantic Landing, naquele caso na base 
aérea de Moron, em Espanha, ou noutras 
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pistas TAL na Europa e em África. Fora 
também colocado pessoal no aeroporto de 
Dacar para ajudar os controladores aéreos 
locais a gerir uma eventual aterragem do 
Atlantis. As equipas enviadas para a capital 
do Senegal iam até munidas dos passapor-
tes e vistos dos astronautas, prontos para 
serem usados de modo a permitir a entrada 
da tripulação no país caso houvesse aí uma 
aterragem de emergência, o que em princí-
pio não deveria acontecer devido às infor - 
mações meteorológicas negativas dadas 
no briefing final antes da partida. Moron 
tornara -se a escolha de preferência em caso 
de necessidade.

“Atlantis, regresso negativo.”
“Roger, Houston. Janela RTLS fechada. 

Opção TAL.”
A janela RTLS para abortar a missão, 

aberta no momento do lançamento, acabara 
de se fechar. Significava isto que o Atlantis 
se afastara tanto da Florida que o regresso 
ao cabo Kennedy deixara a partir desse 
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momento de ser possível se algo  corresse 
mal. As pistas de emergência tinham pas-
sado a ser unicamente as TAL.

Cinco minutos e trinta segundos de voo.
“Atlantis, abertura para ATO.”
“Roger, Houston. Opções TAL e ATO.”
O shuttle por esta altura já ia tão alto e 

com tanta velocidade que se tinha aberto a 
janela para, em caso de necessidade de abor-
tar a missão por falha nos motores, o apa-
relho poder mesmo assim entrar em órbita 
ATO, uma órbita mais baixa do que o pre-
visto, dispondo depois da opção de usar 
outros motores auxiliares para ascender 
à órbita necessária.

Logo que esta comunicação foi feita, 
Tomás sentiu Emese bater -lhe no braço e, 
fazendo um esforço para virar a cabeça 
apesar dos mais de 2G que o pregavam ao 
assento, viu -a fazer figas.

“Estamos quase!”, disse ela, feliz por 
sobreviverem à parte mais arriscada da des-
colagem. “Quase, quase...”
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A voz monocórdica do diretor de lan-
çamento voltou a soar nos intercomuni-
cadores.

“Atlantis, um motor Moron.”
“Roger, Houston. Moron acessível a um 

motor.”
Aquela era fácil de entender. O shuttle 

seria a partir desse momento capaz de che-
gar à base aérea de Moron com apenas um 
motor; teria de haver muito azar para que 
todos os motores se avariassem, o que na 
prática signi ficava que estavam relativa-
mente seguros. Além do mais, a opção ATO 
era de longe a mais interessante. Naquela 
altura apenas em teoria se punha a opção 
TAL.

Toda a tripulação começou a respirar com 
maior distensão. Quando se chegava àquela 
fase, o pior já tinha passado.

“Atlantis, vão para MECO.”
Se não estivesse tão nervoso, Tomás teria 

sorrido. Não, a NASA não os mandava para 
o Meco, a famosa praia de  nudistas a sul de 
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Lisboa, onde ele na juventude fora espreitar 
as mamas das estrangeiras. MECO signifi-
cava Main Engine Cut -Off e a comunicação 
de Houston significava que o shuttle já ia 
tão alto e tão depressa que, caso os moto-
res falhassem, já não seria preciso aterrarem 
num aeroporto de emergência; entrariam 
em órbita e, uma vez aí, resolveriam o pro-
blema com toda a calma.

Os mostradores diante dos astronautas 
no mid -deck iam indicando a velocidade 
do Atlantis em milhas. Vinte mil milhas por 
segundo, vinte e uma mil, vinte e duas mil. 
A cada quinze segundos a velocidade aumen-
tava mil milhas por hora e a aceleração 
gerava já uma pressão de 3G, o que levou 
a um abrandamento dos motores para que a 
velocidade se tornasse constante. Ouviram-
-se gargalhadas nervosas no flight deck e o 
ambiente no mid -deck também desanuviara; 
já eram todos sorrisos.

Oito minutos e trinta e dois segundos.
“Houston, MECO.”
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A voz de Duck selou a fase de lança-
mento. Os motores tinham sido desligados 
e o Atlantis entrara em órbita. Foi nesse ins-
tante que o shuttle estremeceu sob o impacto 
de um som brutal.

Uma explosão.
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José Rodrigues dos Santos nasceu em 
1964 em Moçambique. Abraçou o jorna lismo 
em 1981, na Rádio Macau, tendo ainda tra-
balhado na BBC e sido colaborador perma-
nente da CNN.

Doutorado em Ciências da Comunica ção, 
é jorna lista da RTP e um dos mais pre miados 
repórteres portugueses, galardoado pelo Clube 
Português de Imprensa e pela CNN.

É considerado pelos portugueses o me lhor 
escritor nacional.

Este é o seu décimo oitavo romance.
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