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RESUMO: Como feições análogas, às crateras basálticas terrestres fornecem informações de 
grande valia para o estudo de corpos planetários como Marte. O uso dos análogos terrestres e 
modelagem conjunta pode ser usada na pesquisa sobre sistemas hidrotermais, considerados uma 
peça fundamental nos estudos astrobiológicos. Em Marte, os dados obtidos nas últimas décadas 
por  sondas orbitais (e.g., Mars Global Survey, Mars Express) e robôs (e.g., Pathfinder, Curiosity) 
ajudaram a identificar alguns poucos sistemas hidrotermais associados a crateras de impacto que, 
todavia, são questionáveis, uma vez que poderiam representar o intemperismo (hidratação) de 
uma camada de rocha mais antiga, soerguida durante o impacto. Esses critérios podem ser 
estabelecidos a partir da identificação de assinaturas espectrais em análogos terrestres, que 
permitam o estudo simultâneo do intemperismo e do hidrotermalismo. A espectroscopia de 
reflectância tem um papel importante no estudo da geologia planetária, constituindo um método 
indireto crucial para obtenção de dados sobre a presença de certos íons, moléculas e minerais na 
superfície ou atmosfera, sendo uma das principais técnicas utilizadas em programas de 
exploração do Sistema Solar. Neste contexto, este trabalho buscou construir uma biblioteca 
espectral que permita separar alterações intempéricas de alterações hidrotermais de rochas da 
estrutura de impacto de Vista Alegre, no estado do Paraná. A estrutura de impacto de Vista Alegre 
possui cerca de 10 km de diâmetro e está alocada em derrames basálticos da Bacia do Paraná. 
Para construir essa biblioteca, foram feitas descrições e análises petrográficas com ênfase no 
reconhecimento e classificação de texturas hidrotermais; identificação de relações entre fases 
minerais de alteração através de microscópio eletrônico de varredura (MEV) acoplado a sistema 
EDS (Energy Dispersive Spectrometer); identificação dos argilo-minerais utilizando difratometria 
de Raio-X e obtenção de propriedades espectrais e fotométricas com o espectrorradiômetro 
FieldSpec 3, ADS nos principais tipos litológicos encontrados estrutura de Vista Alegre. Os 
espectros obtidos em laboratório foram analisados em função dos litotipos identificados em campo 
e dos resultados das outras técnicas analíticas. A classificação mineralógica foi feita no software 
ENVI® 5.4. A identificação e a relação entre as fases de alteração hidrotermal e intempérica, bem 
como as implicações para os estudos da superfície marciana serão discutidos. 
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