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Resumo: O principal objectivo deste trabalho foi a realização de mosaicos de fotografias aéreas antigas para, através de 
processamento de imagem, detectar possíveis estruturas geológicas com aplicação na prospecção mineira e sua confirmação no 
terreno. A utilização de técnicas de Fotogrametria e Detecção Remota tem uma reconhecida importância no conhecimento da 
superfície terrestre, que por sua vez expressa a Geologia subjacente e aflorante. No entanto, a análise da superfície terrestre é 
muitas vezes dificultada pela presença de coberto vegetal, especialmente florestal. Tal dificuldade pode no entanto ser 
ultrapassada no caso de áreas com florestação posterior à existência de cobertura por fotografia aérea. As fotografias utilizadas 
neste trabalho têm origem num voo realizado entre 1958 e 1960, no território português, pela Força Aérea Americana (USAF), 
período em que a ocupação de solo não era predominantemente florestal, permitindo uma mais clara observação da superfície 
rochosa. A inscrição da fotogeologia e da detecção remota em programas de prospecção é geralmente feita na fase estratégica, 
devido à baixa resolução espacial. A área de estudo possui reconhecida mineralização aurífera relacionada com uma zona de 
cisalhamento de direcção aproximada WNW-ESE. Através da técnica apresentada é possível a detecção e circunscrição de 
contrastes discretos na morfologia do terreno, atribuíveis à presença de estruturas geológicas mineralizadas. 

NOTA: O autor escreve, por opção pessoal, de acordo com a antiga ortografia. 
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1. Introdução 

A Fotogrametria e Detecção Remota têm uma importância fundamental para o conhecimento da estrutura da superfície terrestre. 
As fotografias aéreas captadas com recurso a aviões e/ou satélites são de extrema importância uma vez que constituem 
testemunhos visuais da superfície terrestre num determinado momento da história espaço temporal. 

As fotografias utilizadas neste trabalho têm origem num voo realizado entre 1958 e 1960, ao território português, pela Força Aérea 
Americana (United States Air Force, USAF). A utilização de fotografias aéreas datadas entre 1958 a 1960 tem como principal 
vantagem permitir a observação e o estudo do terreno num estádio caracterizado por uma boa exposição de afloramentos anterior 
ao estádio actual, que se caracteriza por uma cobertura da sua superfície por vegetação densa, nomeadamente floresta. 

 

1.1 Conceptualização da abordagem à prospecção geológica 

A interpretação dos padrões geométricos provocados pela presença de zonas de cisalhamento é normalmente um exercício 
complexo, especialmente se as mesmas têm carácter polifásico, com sucessivas reactivações, indutoras da formação de 
estruturas mineralizadas. No entanto a análise geométrica reveste-se de importância primacial na prospecção de mineralizações 
de metais preciosos associados a zonas de cisalhamento. 

A utilização da análise distanciada, entendida, no contexto em que se inseriu este trabalho, como termo intermédio entre detecção 
remota e fotogrametria, busca a evidência de lineamentos com carácter discreto na sua expressão em fotografia aérea, para o 
nível topográfico actual correspondente a diferentes níveis de exumação dos cisalhamentos em apreço. 

É também procurada a minimização do efeito de máscara provocado pelo coberto vegetal, que impossibilitaria a detecção e 
definição desses lineamentos através da fotografia aérea e imagem de satélite. 

1.2 Enquadramento geológico-estrutural 

A tectónica regional da zona em estudo expressa-se pela presença de falhas N-S, NW-SE e E-W predominantemente. Dentro dos 
acidentes estruturais descritos merece especial menção a zona de cisalhamento de Portela das Cabras-Carbalino. A presença de 
ouro está espacialmente relacionada com rochas migmatíticas e a presença cruzamentos de falhas (nós estruturais) relacionados 
com a zona de cisalhamento de Portela das Cabras-Carbaliño, e com estruturas WNW-ESE. A exploração de ouro foi realizada na 
primeira metade do Séc. XX. De acordo com dados correspondentes ao plano de lavra da mina de Casa dos Mouros, datados de 
1951, é mencionado o desenvolvimento predominante segundo NW-SE e inclinação 80º para SW, nas estruturas mineralizadas. 

 

2. Metodologia 

Os processos utilizados para a obtenção das imagens sobre as quais incidiu a caracterização morfo-estrutural foram 
sequencialmente: construção de um mosaico; obtenção de um modelo digital do terreno (MDT); manipulação do ângulo azimutal 
da fonte de iluminação; obtenção de imagens de falsa cor por combinações RGB; fotointerpretação das imagens obtidas. 

2.1 Construção do mosaico 

Utilizou-se o software Agisoft PhotoScan® para processar as fotografias aéreas. Identificaram-se pontos de controlo sobre o 
Google Earth, que fornece nesta região fotografias aéreas atuais com boa georreferenciação. Apesar da diferença temporal foi 
possível encontrar pontos comuns em quantidade suficiente para a orientação das imagens. Uma vez concluída a orientação das 
fotos, fez-se a geração de uma nuvem de pontos, da qual se gerou um MDT, conduzindo à ortorretificação das fotos. A figura 1 
representa o mosaico de fotografias obtido, com a implantação dos pontos de controlo definidos. 
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Figura 1 – Pontos de controlo atribuídos para georreferenciação do modelo 

2.1.1 – Combinação dos mapas de relevo sombreado 

Após conclusão dos mosaicos, foram realizados mapas de relevo sombreado sobre o MDT obtido. Para melhor análise visual, 
foram feitos quatro modelos de relevo sombreado da mesma zona, com recurso ao Quantum Gis®, variando apenas o ângulo 
azimutal, de modo a obter imagens resultantes de diferentes ângulos incidência de luz sobre o mapa. 

O Quantum GIS disponibiliza os comandos GDAL (Geospatial Data Abstraction Library, GDAL), em linha de comando. Utilizou-se 
o comando GDALDEM, vocacionado para manipulações de MDTs. A sintaxe do comando utilizado é a seguinte: 

GDALDEM HILLSHADE input_dem output_hillshade  [-az AZIM] [-alt ALT]                        (1) 

em que input_dem é o ficheiro do MDT de entrada e output_hillshade é o ficheiro de imagem de relevo sombreado, no formato 
geotiff. Os parâmetros opcionais AZIM e ALT são, respetivamente, os ângulos de azimute e altura da direção da fonte de 
iluminação. Por defeito, o comando gera o mapa de revelo sombreado com o valor do ângulo da direcção de iluminação igual a 
315º (figura 2d). Os outros três mapas de relevo sombreado foram realizados variando esse valor em 90º (através do parâmetro 
az), ou seja, com valores de 45º, 135º e 225º (figuras 2a, 2b e 2c, respectivamente). O valor por defeito 315º não é realista porque 
nesta região o sol nunca estará nessa posição. Contudo, usa-se uma iluminação de nordeste porque se sabe que isso dá ao 
utilizador uma melhor percepção do relevo. A altura utilizada foi o valor por defeito, isto é, 45º. 

Evidenciam-se bem as diferenças do mesmo mapa de relevo sombreado onde apenas varia o ângulo azimutal da iluminação. Há 
várias estruturas geológicas evidenciadas num caso que não se verificam noutros. Tudo depende da orientação do terreno, sendo 
por isso importante testar diferentes orientações da fonte de iluminação. O facto de as fotografias serem a preto e branco também 
ajuda na percepção do utilizador. Também se nota algum ruido nos mapas de relevo sombreado, no entanto, este não pode ser 
eliminado ou reduzido uma vez que é esse mesmo ruido que pode evidenciar zonas de falha e filões de quartzo, que são duas das 
principais estruturas em estudo neste trabalho. 
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a)  AZIM = 45º b)   AZIM = 135º (c)   AZIM = 225º (d)   AZIM = 315º 

Figura 2 – Relevo sombreado com distintos ângulos de iluminação 

2.1.2 – Combinação RGB 

A manipulação do MDT obtido operou-se através do software SPRING® (Camara et al., 1996). Foram importados para o Spring os 
trinta e seis mapas de relevo com objectivo de fazer combinações de bandas RGB gerando mapas de falsa cor. Compondo mapas 
de relevo sombreado com valores de azimute diferente como bandas RGB, espera-se evidenciar de forma conclusiva as 
estruturas geológicas presentes no local. A composição fez-se, por exemplo, aplicando a banda R ao mapa de relevo sombreado 
de azimute 0º, a banda G ao de azimute 30º e a banda B ao 60º. A essa combinação aplicou-se ainda uma alteração de contraste 
de maneira a optimizar a percepção visual obtendo-se a figura 3. 

 
Figura 3 – Composição colorida: banda R - mapa de revelo sombreado de azimute 0º; a banda G – mapa de relevo sombreado de azimute 30º; 

banda B – mapa de relevo sombreado de azimute 60º 

3. Resultados 

Este processo matricial de combinação de mapas de relevo três a três foi continuado conforme mostra o quadro 1. Geraram-se 
combinações para todos os mapas de relevo sombreado a intervalos de 10º, 20º e 30º para posteriormente os voltar a combinar. 

Tendo as trinta e seis combinações representadas no quadro 1, exportaram-se as mesmas para posterior importação para o 
mesmo software. Com este processo foi possível gerar combinações de nove mapas de falsa cor de revelo sombreado como 
demostra o quadro 2. Atribuiu-se a banda R para a combinação azimutal de 0º, 30º e 60º, a banda G à combinação azimutal 10º, 
40º, 70º e B à combinação 20º, 50º e 80º obtendo-se a figura 4. As restantes combinações estão presentes no quadro 2. 
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Quadro 1 – Combinações de três 
mapas de falsa cor de relevo 

sombreado com intervalos de 10º, 
20º e 30º 

 

Quadro 2 – Combinações de nove mapas de falsa cor de 
revelo sombreado 

Combinação Azimute  R G B Combinação 

1 0-30-60  1 2 3 A 

2 10-40-70  2 3 4 B 

3 20-50-80  3 4 5 C 

4 90-120-150  4 5 6 D 

5 100-130-160  5 6 7 E 

6 110-140-170  6 7 8 F 

7 180-210-240  7 8 9 G 

8 190-220-250  8 9 10 H 

9 200-230-260  9 10 11 I 

10 270-300-330  10 11 12 J 

11 310-340-10  11 12 13 K 

12 320-350-20  12 13 14 L 

13 0-10-20  13 14 15 M 

14 30-40-50  14 15 16 N 

15 60-70-80  15 16 17 O 

16 90-100-110  16 17 18 P 

17 120-130-140  17 18 19 K 

18 150-160-170  18 19 20 R 

19 180-190-200  19 20 21 S 

10 210-220-230  20 21 22 T 

21 240-250-260  21 22 23 U 

22 270-280-290  22 23 24 V 

23 300-310-320  23 24 25 W 

24 330-340-350  24 25 26 X 

25 0-20-40  25 26 27 Y 

26 10-30-50  26 27 28 Z 

27 60-80-100  27 28 29 Za 

28 70-90-110  28 29 30 Zb 

29 120-140-160  29 30 31 Zc 

30 130-150-170  30 31 32 Zd 

31 180-200-220  31 32 33 Ze 

32 190-210-230  32 33 34 Zf 

33 240-260-280  33 34 35 Zg 

34 250-270-290  34 35 36 Zh 

35 300-320-340  35 36 1 Zi 

36 310-330-350  36 1 2 Zj 
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Figura 4 – Imagem resultante de combinações RGB 

Após foto-interpretação das imagens obtidas através das diferentes combinações RGB, delinearam-se no mapa os lineamentos 
atribuíveis à presença de cisalhamentos, tal como compartimentos de direcção NW-SE delimitados pelas mesmas, entendidos 
como armadilhas estruturais susceptíveis de albergar estruturas mineralizadas, nomeadamente filões de quartzo. 

Como evidencia a figura 5, os lineamentos com direção Norte-Sul foram marcados a cor amarela, os detectados na figura 
representada a laranja e as restantes, Este-Oeste, Sudoeste-Nordeste e Noroeste-Sudeste a azul claro. Os compartimentos foram 
marcados a vermelho. 

 
Figura 5 – Implantação de lineamentos sobre imagem obtida a partir de combinações RGB. 

3.1 Confirmação de campo 

A confirmação de resultados foi feita no campo tendo todas as possíveis falhas e filões sido confirmadas. Esta detecção verifica-se 
devido a alguns factores geológicos que ocorrem no local como se apresenta nas figuras 6 e 7. Na primeira evidencia-se quartzo 
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brechificado mineralizado com um tamanho considerável, característico de zonas de cisalhamento, enquanto na segunda se 
evidencia uma estrutura rochosa afectada por uma falha 

  
Figura 6 – Quartzo brechificado Figura 3 – Estrutura rochosa afectada por uma falha 

4. Conclusões  

Os resultados obtidos permitem concluir que a aplicação dos métodos fotogramétricos e de detecção remota são adequados à 
detecção de estruturas geológicas que poderiam ser quase impossíveis de detectar unicamente com o uso de fotogeologia 
clássica. O processamento fotogramétrico de imagens possibilita a visualização tridimensional com bastante qualidade e o 
processamento de imagem permite uma melhor evidência de estruturas. 

A utilização de fotografias da pré-florestação da zonas de estudo mostrou ser uma mais-valia para a detecção das estruturas 
geológicas pois permitiu uma mais clara observação da superfície rochosa. 

A geração automática de modelos digitais de terreno demonstrou ser uma operação bastante demorada mas ao mesmo tempo 
bastante eficiente. A geração de mapas de relevo sombreado e sua manipulação mostraram ser um sucesso evidenciando 
aspectos da geologia que de outra forma passariam despercebidos. 

Pode concluir-se também que o trabalho foi realizado com sucesso pois os mosaicos apresentam erros baixos tendo os 
lineamentos atribuíveis a possíveis estruturas geológicas assinalados em gabinete sido confirmadas com sucesso em campo. 

A manipulação dos ângulos de incidência de iluminação nos mapas sombreados e a sua manipulação por matrizes de 
combinação RGB demonstrou potencial de aplicação na detecção de sinais discretos da presença de guias de prospecção 
geológica. 

Vislumbra-se possibilidades da continuação desta linha de trabalho, particularmente com a inclusão do tratamento de imagem e 
eventual aquisição de dados espectrais complementares aos dados já existentes. 
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