
A Terra e os outros planetas telúricos



Planetas telúricos

 Apresentam características comuns, no
entanto, é possível identificar determinadas
diferenças entre eles, nomeadamente no que
respeita à actividade geológica.
 Mercúrio;

 Vénus;

 Terra;

 Marte.



Manifestações da actividade geológica

 A actividade geológica dos planetas
telúricos manifesta-se por:
 Sismos,

 Vulcões,

 Movimentos tectónicos.
(A Terra é, de todos os planetas telúricos, o mais activo)



Em que diferem os diversos planetas telúricos?

 Resolva o Doc. 4 da página 78 do seu
manual.

Sugestão de resposta ao Doc. 4



 Todos os planetas telúricos manifestam
actividade vulcânica ou vestígios da
ocorrência desta no passado.



Mercúrio
 É considerado geologicamente inactivo pois não

revela actualmente indícios de actividade vulcânica
ou tectónica. No entanto, a geodinâmica externa
continua presente neste planeta, que apresenta
uma superfície estéril com muitas crateras de
impacto e oscilações térmicas muito elevadas.

 A maior parte da sua superfície apresenta cerca de
4000 M.a., ou menos, tendo a sua evolução
terminado aproximadamente há 3000 M.a..



Vénus
 Não possui água e por isso apresenta poucos sinais de

erosão.
 Tem uma atmosfera muito densa, devido à grande

quantidade de CO2 o qual provoca um efeito de estufa
(a energia solar que penetra na atmosfera permanece
sob a forma de calor, elevando a temperatura a cerca
de 430ºC).

 Apresenta intensa actividade vulcânica e tectónica,
sendo um planeta geologicamente activo.

 Toda a sua superfície apresenta a mesma idade
geológica, aparentemente cerca de 500 M.a..



Terra
 A energia solar é o “motor” que acciona os

agentes atmosféricos responsáveis pela
meteorização e pela erosão.

 Apresenta água.
 Ocasionalmente sofre o impacto meteorítico,

responsável pela formação de crateras de
impacto, muitas vezes, com subsequentes
fenómenos de magmatismo.

 Apresenta intensa actividade sísmica, vulcânica
e tectónica sendo por isso geologicamente
activo.



Marte
 Pensa-se que a sua evolução terá terminado há cerca de

2000 M.a..
 É considerado um planeta geologicamente inactivo.
 No entanto, existem vestígios de actividade vulcânica,

sendo neste planeta que se encontra o maior vulcão de
todo o Sistema Solar – o monte Olimpo (com cerca de
600 Km de base e 26 Km de altura).

 Não apresenta actualmente água no estado líquido, no
entanto, apresenta estruturas geológicas originadas,
provavelmente, por correntes líquidas bem como
minerais que só se formam na presença da água.



 Algumas das características referidas
relativamente aos planetas telúricos
continuam por explicar à luz da teoria
nebular.

 A origem e evolução do Sistema Solar é
um assunto que continua a ser
investigado...



Sistema Terra-Lua

Leitura do texto da página 82 do manual.



Como se caracteriza a superfície lunar?

 Resolva o Doc. 5 da página 83 do seu
manual.

Sugestão de resposta ao Doc. 5



Impactos meteoríticos na Lua
 Papel importante na morfologia

da lua;
 Alguns impactos meteoríticos

tiveram como consequência
fenómenos vulcânicos, com
subida de magma basáltico que
preencheram as crateras de
impacto. A consolidação das lavas
deram origem aos mares de
origem basáltica.



Rególito lunar
 As primeiras amostras da crosta lunar foram trazidas

pela missão Apollo. O solo lunar é constituído por uma
mistura de rochas pulverizadas e esférulas vitrificadas
resultantes da consolidação de rochas fundidas após o
impacto de meteoritos. Esse material superficial, de
aspecto solto e pedregoso, designa-se por rególito.



 Sabemos agora que a Lua não tem água.

 A Lua é um mundo morto, pois é
desprovida de ar, de água e a vida, tal
como a conhecemos, não existe sem
água.



 A Lua gira em torno do seu eixo durante o mesmo
período de tempo que demora a descrever uma
órbita em redor da Terra, pelo que conserva
permanentemente a mesma face voltada para nós.
Um grande mistério da Lua é o facto de o seu lado
oculto ser completamente diferente daquele que
vemos: quase toda a superfície é montanhosa,
coberta de crateras e sem os grandes “mares”. Não
existe qualquer explicação para esta diferença.



 As suas temperaturas são algo difíceis, com
120ºC à luz do Sol e 180ºC negativos durante a
noite.

 Esta grande amplitude térmica pode provocar a
desagregação das rochas em fragmentos
menores e também facilitar a movimentação
destes pelas superfícies inclinadas até níveis
inferiores.



 A Lua é muito mais pequena que a Terra, pelo
que a sua força gravitacional é relativamente
fraca, incapaz de conservar uma atmosfera,
logo não ocorre erosão nem hidráulica nem
eólica, sendo a alteração da superfície lunar
pouco significativa.

 Assim sendo, a Lua preserva marcas dos
acontecimentos ocorridos há muitos milhões de
anos atrás.



 A Lua e a Terra interactuam uma
com a outra, influenciando as
respectivas deslocações no Espaço.

 Na verdade, a duração do nosso dia
é determinada pela presença da
Lua e as mudanças na posição da
Lua em relação à Terra têm
provocado alterações na duração
do dia e dos meses lunares.

Trabalho prático: “Perdidos na Lua?” página 86 do manual


