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Todos os átomos existentes no Universo, exceto o Hidrogênio (H) e o Hélio (He), advêm dos
processos que ocorrem nas estrelas e de sua evolução. As estrelas transmutam o H e o He em outros
elementos mais pesados através da fusão nuclear e de seu processo evolutivo final, abastecendo e
enriquecendo o meio interestelar do qual se originam os sistemas planetários. Entretanto, o mesmo
ciclo evolutivo que pode dar origem a um planeta habitável também pode causar a sua destruição, 
juntamente com as possíveis formas de vida presentes, como por exemplo, em explosões de
supernovas, final evolutivo de estrelas massivas. Uma estrela em particular, conhecida como Wolf-
Rayet 104 (WR 104), situada a apenas 8000 anos-luz de distancia, encontra-se perto o suficiente da 
Terra para gerar dúvidas e controvérsias. Além disso, nosso próprio Sol, quando no final de seu
ciclo evolutivo, pode trazer conseqüências funestas para o planeta Terra. O objetivo deste estudo é 
conhecer e estudar os processos evolutivos nos interiores estelares e em seguida entender como essa
mesma evolução química nas estrelas também podem levar ao final da vida na Terra. A 
metodologia envolve pesquisa bibliográfica, onde a WR 104 e o Sol foram estudadas e seus 
processos evolutivos comparados, a fim de compreender as consequências desses mesmos
processos para a habitabilidade do planeta. Atualmente, o Sol se encontra na Sequencia Principal
(SP), que se caracteriza pela fusão de H em seu núcleo. Estima-se que o Sol deve permanecer nesta 
fase ainda por 4,5 bilhões de anos, depois dos quais se transformará em Gigante Vermelha. Já a WR
104, é uma estrela muito massiva, cerca de 25 massas solares, cujo eixo rotacional está alinhado
com a Terra. Esta estrela é uma candidata à Supernova, e está emitindo ventos estelares intensos e
massivos. Na SP, a estrela, independente de sua massa inicial, funde H em He até o H se esgota e a
estrela passa a produzir novos elementos, como C, N e O, até obter Fe em seu núcleo. Após esta 
fase, estrelas de baixa massa, como o Sol, se tornam Gigantes Vermelhas, perdendo massa gradativa
e lentamente para o espaço, até restar um núcleo quente, denominado de anã branca. Estrelas mais
massivas, como as WR tem evolução muito mais acelerada e sofrem uma grande explosão 
denominada Supernova (SN), que promove a formação de elementos ainda mais pesados, e
frequentemente libera jatos de radiação gama de seus polos de rotação, que poderia ser prejudicial a
qualquer objeto celeste em seu caminho. O planeta Terra, eventualmente, terá sua integridade
comprometida, pois o próprio Sol, que promoveu o seu surgimento e o desenvolvimento da vida, ao
entrar em sua fase de gingante vermelha, destruirá toda a zona de habitabilidade do Sistema Solar.
Além disso, estrelas hipergigantes, ao se tornarem supernovas, podem causar extinção em massa no
planeta, como a WR 104, que poderá bombardear a Terra com intensos jatos de radiação gama,
novamente colocando em risco a habitabilidade do planeta.         
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