MARTE

o

quarto membro da família solar, e o mais distante dos
planetas rochosos, é Marte, a 228 milhões de quilómetros do
Sol. Um ano em Marte equivale a 687 dias terrestres, embora
um dia marciano seja muito semelhante ao nosso: 24 horas e
37 minutos. Marte tem duas luas: Fobos, em forma de batata
(que pode ser um asteróide capturado) e Deimos. Marte (figura 38) também tem Verão e Inverno, mas não como os da

Terra. A temperatura em Marte não sobe acima do ponto de
congelação da água nem mesmo no Verão, e o seu solo permanece completamente gelado durante o resto do tempo. Tempestades de pó vermelho desencadeadas pelos fortes ventos
marcianos varrem frequentemente a superfície. Seria um local
difícil para os humanos se estabelecerem, um pouco como o
Árctico. Mas vivem pessoas no Árctico, e poderiam viver também em Marte.
Há mais de cem anos que se fala da possibilidade de vida
em Marte. Porquê? A resposta está numa palavra: água. Nós
podemos ver água gelada nas áreas polares do planeta, e
mesmo na seca superfície marciana existem elementos (figuras 41 e 43) que parecem ter sido formados por correntes de
água. Há fortes indícios de que Marte teve, em tempos, lagos
e mesmo lençóis de água. Se tiver sido esse o caso, então há
muitos, muitos anos, quando o clima não era tão hostil, poderá ter existido vida ali? E poderá ainda existir? Um dia teremos a resposta, porque um dia o Homem poderá passeartalvez chegue mesmo a viver - no planeta vermelho. Um de
vocês poderá lá ir e procurar vestígios importantes!
Para onde foi a água de Marte? Grande parte, provavelmente, evaporou-se e escapou pela fina atmosfera marciana,
mas podemos afirmar com alguma confiança que ainda existe
bastante água debaixo da superfície ou nas calotas polares sob
a forma de gelo.
O maior vulcão conhecido no sistema solar situa-se em
Marte. Chama-se Monte Olimpo (figura 42) e tem 600 quilómetros de largura e 25 de altura - três vezes mais alto que o
Monte Evereste. Não é um vulcão activo, mas já o foi em tempos passados.
Porque é que Marte é vermelho? Porque a poeira (figura 40)
que cobre o planeta contém uma quantidade considerável de
óxido de ferro. O óxido de ferro também é conhecido como
ferrugem, e é por essa a razão que Marte, ao longe, parece aver-

melhado. A composição química das rochas de Marte, no entanto, é bastante semelhante à das que se encontram na Terra.
Tem-se discutido a hipótese de desenvolver um esforço internacional para tornar Marte habitável para uma colónia
humana. Devido às fortes tempestades de poeira, esta colónia teria de ser subterrânea, mas se a ciência a concebeu, é
quase garantida a sua realização. O planeta baptizado com
o nome do deus romano da guerra pode ser o nosso futuro
oeste selvagem (figura 39). Será possível, algum dia, comprar
dez hectares de terreno nesse local?

38. Tal como a Terra, Marte tem calotas de gelo nos seus pólos. Também são visíveis algumas nuvens geladas e azuladas nas calotas polares. Podemos também
ver as grandes tempestades de poeira na superfície de Marte

39. Nesta fotografia histórica vemos o pôr do Sol em Marte

40. O barro vermelho da superfície de Marte. Esta coloração deve-se ao óxido
de ferro

41. O que parece ser uma ravina seca e alguns seixos na superfície de Marte.

Uma grande surpresa: em tempos idos chegou a haver inundações em Marte
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