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RESUMO: Concentrações anômalas de metano (CH4) na superfície e atmosfera de Marte vêm 
sendo reportadas por pesquisadores desde 2003. Possíveis fontes ponderadas para tal 
aumento incluem a presença de seepages, atividade vulcânica remanescente ou fontes 
meteoríticas. Uma vez que as duas últimas são geralmente questionadas por alguns autores, o 
presente trabalho explora a hipótese de que o aumento de CH4 em determinadas regiões de 
Marte esteja relacionado à ocorrência de seepages. Essa hipótese leva em consideração 
situações análogas na Terra, onde recentes investigações estimam que os seepages sejam o 
segundo principal emissor natural de CH4. Seepages compreendem fluxos naturais de gases 
enriquecidos em hidrocarbonetos (HCs), constituídos principalmente de CH4, que escapam de 
reservatórios petrolíferos em subsuperfície. Esses fluxos são preferencialmente controlados 
pela permeabilidade e descontinuidades tectônicas das rochas e se expressam 
superficialmente como exalações pontuais (i.e. macroseeps) ou difusas (i.e. microseepages). A 
contínua emissão dos seepages pode formar plumas de CH4 na atmosfera e/ou alterações 
químicas e físicas induzidas pelo HC no substrato rochoso percorrido e em superfície. Tais 
alterações se expressam, em sua maioria, como descoloração (bleaching) de red beds, 
concentração de argilas, carbonatação e sulfetação. Essas manifestações podem ser 
detectadas direta ou indiretamente utilizando técnicas de sensoriamento remoto (SR), através 
da identificação de feições de absorção espectral características dos minerais e HCs. Ademais, 
os seepages podem exibir estruturas superficiais diagnósticas, como vulcões de lama e 
springs, as quais podem também ser utilizadas para sua identificação remota. Pesquisas 
recentes apontam determinadas regiões em Marte que apresentam características geológicas 
similares às feições associadas a seepages na Terra, tais como os vulcões de lama em 
Acidalia e Utopia; depósitos de antigos springs em Gusev Crater, Vernal Crater e Valles 
Marineris; regiões com abundância de falhas e fraturas em Chryse, Nili Fossae e Argyre; e 
rochas ultramáficas serpentinizadas em terrenos em Claritas Rise, Isidis, Arabia Terra e Nili 
Fossae. Neste cenário, esta pesquisa visa o estudo de seepages de HCs e seus efeitos na 
superfície da Terra, com o objetivo de buscar possíveis análogos em Marte. Para tanto, foram 
compiladas as características de seepages terrestres, com foco naquelas potencialmente 
detectáveis  por sensores remotos hiperespectrais. Expressões superficiais descritas em Marte   
com características similares foram investigadas. Esta compilação foi utilizada para selecionar 
áreas potenciais de ocorrência de seepages em Marte, as quais serão avaliadas através do 
processamento de imagens obtidas com o sensor hiperespectral CRISM (Compact 
Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars).  
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