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Resumo
O âmbito da Geologia Estrutural e da Tectónica é identificar, caracterizar e interpretar
os movimentos e as deformações da litosfera em todas as escalas. A cartografia constitui uma
parte fundamental desse estudo. São cartografáveis não só as estruturas aflorantes, como as
que se localizam no subsolo, da crosta ao manto superior, quer nas zonas continentais como
nas oceânicas. Na construção de cartas estruturais e tectónicas são utilizados dados obtidos
por observações de campo, dados obtidos por levantamentos geofísicos e dados obtidos por
deteção remota. Os avanços tecnológicos e a era digital permitem, atualmente, aceder e cartografar as zonas profundas da litosfera, os fundos marinhos, as zonas continentais e insulares
remotas e, mais além, as outras superfícies planetárias.
Resumen
El ámbito de la Geología Estructural y la Tectónica es identificar, caracterizar e interpretar los movimientos y las deformaciones de la litosfera en todas las escalas. La cartografía
constituye una parte fundamental de ese estudio. Son cartografiables, no sólo las estructuras
aflorantes, sino también las que se localizan en el subsuelo, de la corteza al manto superior,
tanto en las zonas continentales como en las oceánicas. En la elaboración de mapas estructurales y tectónicos son utilizados datos obtenidos por observaciones de cambo, datos obtenidos por levantamientos geofísicos y datos obtenidos por detección remota. Los avances
tecnológicos y la era digital permiten actualmente acceder y cartografiar las zonas profundas
de la litosfera, los fondos marinos, las zonas continentales e insulares remotas y, además,
otras superficies planetarias.
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Abstract
The scope of Structural Geology and Tectonics is to identify, characterize and interpret
the movements and strains of the lithosphere in all scales. Mapping is a fundamental part
of this study. It is possible to map not only outcropping structures, but also those located in
the subsoil, from the crust to the upper mantle, both on the continents and in the oceans. In
the construction of structural and tectonic maps, data obtained by field observations, data
obtained by geophysical surveys and remote sensing data are used. Technological advances
and the digital age now allow access to and mapping of the deep zones of the lithosphere, the
seafloor, the remote continental and insular areas, and beyond, the other planetary surfaces.

1. Introdução
Os volumes, as superfícies, as linhas – numa única palavra, as estruturas
que edificam uma construção tectónica, não constituem o quadro completo:
há ainda o movimento que animou, e continua a animar, estes corpos
(Émile Argand; sécs. XIX-XX)

1.1. O âmbito da Geologia Estrutural e da Tectónica
A geodinâmica interna do planeta Terra gera tensões que provocam a deformação da sua superfície rígida, a litosfera. Esta inclui a crosta e o manto superior,
até uma profundidade de cerca de 100 km, sob as bacias oceânicas, e de cerca de
200 km a 300 km sob os continentes. Essa deformação traduz-se pelo aparecimento,
nas rochas, de estruturas geológicas como foliações, lineações, fraturas e dobras. A
Geologia Estrutural e a Tectónica tratam ambas do movimento e da deformação da
crosta terrestre e do manto superior (litosfera). Contudo, enquanto que a Tectónica
estuda a história dos movimentos e das deformações a uma escala regional ou global, a Geologia Estrutural estuda predominantemente a deformação das rochas numa
escala que vai da submicroscópica à regional.

1.2. A Importância da cartografia na Geologia Estrutural e na Tectónica
A cartografia é uma parte fundamental de qualquer estudo em Geologia Estrutural e em Tectónica. Ela permite 1) representar a duas dimensões a geometria tridimensional das estruturas das rochas; 2) mostrar as relações geométricas e espaciais
das estruturas entre si e/ou com as litologias. É de grande importância do ponto de
vista científico, pois contribui não só para o conhecimento da história da deformação
como para a compreensão do campo de tensões (que tensões foram aplicadas, em
que direcções actuaram e o modo como reagiram as rochas a essas tensões). É também imprescindível na Geologia económica, pois a maioria dos recursos geológicos
tem controlo estrutural, na Geotecnia, para avaliação da estabilidade de taludes e
para a projecção das fundações de obras de engenharia, e na avaliação da perigosidade e do risco relacionados com os sismos, de que as falhas são as grandes estruturas
geradoras e condutoras. Este tipo de cartografia pode traduzir quer a arquitetura da
superfície terrestre, emersa ou submersa, no seu todo ou em regiões específicas, e
mesmo contribuir para avaliar o dispositivo estrutural abaixo da superfície. A Geologia Estrutural e a Tectónica tiveram um rápido desenvolvimento a partir dos anos 60
do século XX, sobretudo com a revolução desencadeada pela “Teoria da Tectónica
de Placas”, exigindo uma rápida e substancial melhoria nas representações cartográficas. O avanço tecnológico e a era digital vieram a proporcionar uma qualidade e
um rigor de representação capazes de responder a essas exigências. Neste trabalho
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abordam-se os principais tópicos, problemas e desafios referentes à cartografia aplicada à Geologia Estrutural e à Tectónica.

2. Dados, Métodos e Técnicas
Para a construção de cartas estruturais e tectónicas, é fundamental obter dados relativos à análise geométrica das estruturas e dos contactos litológicos de uma
determinada área. A análise geométrica compreende a observação e descrição puramente geométrica dos corpos geológicos e das suas deformações. Para cada estrutura
identificada procede-se i) ao seu reconhecimento e localização geográfica; ii) à medição da sua orientação e inclinação (pendor); iii) à descrição dos seus componentes físicos e geométricos. As cartas construídas podem reunir dados da superfície e
dados de subsuperfície.

2.1. Cartografia estrutural e tectónica da superfície emersa
A cartografia estrutural e tectónica da superfície terrestre emersa compreende a
representação bidimensional da geometria tridimensional das estruturas das rochas
aflorantes numa dada região. A escala utilizada depende do objectivo e do detalhe do
estudo, sendo as mais utilizadas as escalas 1:5.000; 1:10.000; 1:50.000; 1:100.000;
1:500.000; 1:1.000.000; 1:2.000.000. Normalmente, os elementos estruturais e/ou
tectónicos estão incluídos nas próprias cartas geológicas (nestas figuram ainda as
litologias, expressas por diferentes cores e símbolos, com significado cronostratigráfico e petrográfico). No entanto, podem construir-se cartas temáticas, onde estão
representadas apenas os elementos estruturais com interesse em cartografar (ex: cartas de falhas; cartas de dobras; cartas de diáclases, cartas de estruturas evaporíticas).
É utilizada abundante simbologia estrutural, devidamente legendada, que informa
a natureza física e geométrica das estruturas presentes (estratificação e/ou foliação;
falhas; diáclases; clivagens). Por vezes, quando se pretende efectuar uma análise
estrutural detalhada, pode cartografar-se uma unidade litológica guia para auxiliar
a esclarecer o estilo estrutural da deformação. Estas unidades guia são escolhidas
com base na sua distinção, resistência à erosão e continuidade, sendo muito úteis na
identificação de dobramentos complexos.
Normalmente, o mapa base deste tipo de cartografia é o mapa topográfico. Os
dados relativos à análise geométrica das estruturas e dos contactos litológicos podem
ser obtidos:
2.1.1. Por observação directa no campo
Através dos procedimentos clássicos de cartografia geológica. Seguindo uma
malha tanto quanto possível regular, previamente estabelecida, e tendo como base
o mapa topográfico, procede-se ao levantamento cartográfico dos contactos, das litologias e das diversas estruturas aflorantes, à medida que se percorre a malha. O
mapa é construído no campo e não no gabinete. Com o auxilio de uma bússola de
geólogo, procede-se à determinação da atitude das estruturas geológicas identificadas, informação que constará na carta elaborada, através da utilização de simbologia
adequada.
2.1.2. Por análise e interpretação de fotografias aéreas e/ou de imagens de satélite
É frequente a utilização de fotografias aéreas e/ou de imagens de satélite na cartografia estrutural e tectónica. A principal razão da sua utilização é que proporcionam
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Figura 1. MDT do sector central do bordo ocidental do Planalto da Huila (Planalto da
Humpata, Angola), com a identificação dos principais corredores de lineamentos
estruturais, validados por observações de campo (adap. Lopes et al., 2016).

uma visão tão explícita dos contactos e das estruturas que os levantamentos cartográficos podem ser feitos sem dificuldade. Os mosaicos regionais proporcionados pelos
levantamentos de satélite são especialmente reveladores nos estudos estruturais. Os
dados de altimetria obtidos por satélite, conjugados com as cartas topográficas, permitem a construção de modelos digitais de terreno (MDT), que realçam o caracter
tridimensional da topografia, favorecendo, de forma considerável, a identificação de
estruturas (Figura 1). Com estas bases, procede-se à interpretação morfotectónica
da região em estudo. É do objetivo da interpretação morfotectónica reconhecer os
efeitos da tectónica sobre a paisagem, através da identificação das morfoestruturas
dominantes. São de particular interesse os lineamentos estruturais que dominam a
disposição do relevo e o traçado da rede hidrográfica, que podem traduzir a existência de falhas, fraturas, clivagens e xistosidades, eixos de dobras ou litologias de
maior dureza (e.g., O´Leary et al., 1976; Sabbins, 1997; Lillesand et al., 2003; Gomes, 2008). Formas de relevo alongadas como as cristas e os vales, podem traduzir
altos e baixos estruturais e evidenciar a disposição geométrica do soco (assumindo o
princípio da isostasia). Os dobramentos (antiformas e sinformas) podem ser realçados se as unidades litológicas envolvidas tiverem durezas contrastantes e se os eixos
forem mergulhantes ou verticais. As direções de falhas e fraturas poderão permitir
inferir os campos de tensões (atuais ou não) e entender as deformações ao longo do
tempo, conseguindo-se uma aproximação às formas e geometrias originais. Neste
sentido, é ainda importante identificar, sempre que possível, elementos fisiográficos
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que possam servir de indicadores cinemáticos, de modo a constringir os sentidos dos
movimentos ao longo das falhas identificadas.
A interpretação morfotectónica pode ser feita de modo visual, um processo
moroso e sujeito ao “olhar experiente” do analisador, ou através da detecção automática de estruturas, posteriormente validadas com trabalhos de campo e integradas
com outros níveis de informação. O desenvolvimento de técnicas computacionais
permitiu a consolidação da análise de imagem como uma teoria fundamental que
está interessada no aspecto espacial dos objectos em estudo, quaisquer que eles sejam (Serra, 1982). E essa teoria diz-se quantitativa não só por extrair algo que se
torna acessível à medida, mas também por lidar com imagens digitais, ou seja, com
imagens discretas constituídas por elementos bem identificados espectral e espacialmente. Quer isto dizer que o recurso da análise de imagem em geologia estrutural
permite não só o reconhecimento automático de estruturas geológicas e a caracterização quantitativa destas (parâmetros de forma, sinuosidade, comprimento, anisotropias, entre outros), como também gerar modelos quantitativos e integrá-los com
outro tipo de informação, através dos Sistemas de Informação Geográfica (ambiente
SIG) (Figura 1).

2.2. Cartografia estrutural e tectónica da superfície submersa
A cartografia estrutural e tectónica de sectores submersos é feita sobretudo a
partir da interpretação morfotectónica de cartas batimétricas e de MDTs batimétricos. O procedimento é idêntico à interpretação morfotectónica feita a partir de
imagens de satélite ou de fotografias aéreas para os sectores emersos (Figura 2). Os
levantamentos batimétricos podem ser feitos de forma directa, com prumos de mão,
máquina de sondar e estádias, ou de forma indirecta, através de ecossondas monofeixe e multifeixe. Com estes dados é também possível construir MDTs batimétricos.

2.3. Cartografia de subsuperfície
A cartografia de superfície, embora forneça importantes informações acerca
da tridimensionalidade das estruturas perto da superfície, é insuficiente para a caracterização estrutural e tectónica em regiões cobertas por aluviões e solos espessos
e nas áreas oceânicas. Também não fornece informações sobre as estruturas de enraizamento profundo, a presença de camaras magmáticas em profundidade e sobre
a espessura e a estrutura da litosfera. Estas informações são sobretudo conseguidas
a partir da interpretação de dados de furos de sondagens e de dados geofísicos, especialmente os obtidos pela sismicidade instrumental, ou através de campanhas de
prospecção sísmica (reflexão e refracção sísmica), gravimétrica e magnética.
2.3.1. Dados de furos de sondagens
As profundidades a que uma formação rochosa específica é encontrada, numa
malha de furos de sondagens, constituem as bases para a construção de mapas de
contorno estrutural, a que se dá o nome de mapas de isóbatas. Este tipo de mapas
descreve, através de linhas de contorno, o “relevo” estrutural das formações rochosas em profundidade. A forma das linhas de contorno, a sua interrupção súbita e a
maneira como os valores sobem ou descem, são indicadores da presença de dobras,
falhas e basculamentos, respectivamente. Se forem utilizadas as espessuras das formações, os mapas de contorno estrutural designam-se por mapas de isópacas. A base
destes tipos de mapas é o mapa de implantação da malha de sondagens.
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2.3.2. A sismicidade instrumental
Iniciada nos finais do século
XIX, a sismicidade instrumental
teve um grande incremento após
a 2ª Guerra Mundial, especialmente nas últimas décadas, com
os avanços tecnológicos e o surgimento da era digital. A cartografia
sismotectónica permite conjugar,
dentro de certos limites, a distribuição linear ou em clusters dos
epicentros detectados com as falhas activas cartografadas (Figura
3). Deste modo é possível construir
modelos de distribuição de fontes
sismogénicas por zonas (Figura 4)
A aplicação de modelos geofísicos
permite ainda estimar, para os sismos de magnitude superior a 8 na
escala de Richter, a taxa de desliFigura 2. A região atlântica do SW ibérico, com zamento máximo anual nas falhas
destaque para os lineamentos morfotectó- geradoras e, com isso, o período de
nicos mais evidentes (interpretação a partir retorno dos grandes sismos. Por oude uma imagem Google Maps, 2008) (adap. tro lado, a variação da velocidade
Pereira et al., 2008).
de propagação das ondas sísmicas
através da litosfera, devido a variações de densidade e rigidez dos
meios atravessados, fornece importantes informações sobre a sua estrutura, a sua composição e a profundidade de enraizamento das grandes falhas.
2.3.3. Campanhas de prospecção geofísica
Os trabalhos de prospecção geofísica para a pesquisa de hidrocarbonetos, metais ou outros recursos geológicos, concretamente os métodos sísmicos (reflexão e
refracção), os gravimétricos e os magnéticos, fornecem dados para a cartografia estrutural e tectónica de subsuperfície. Os contrastes abruptos nas assinaturas geofísicas das rochas em profundidade podem indicar a interrupção súbita de uma formação
rochosa nos locais afectados por falhas. Os padrões de fracturação são bem cartografados com base em dados geofísicos. Enquanto que os levantamentos sísmicos
têm de ser feitos em contacto com a superfície do solo ou da água, os levantamentos
gravimétricos e magnéticos podem ser feitos também a partir de aviões ou de satélites (levantamentos aerotransportados).
-A prospecção sísmica é uma técnica de tipo “ecografia”, que se baseia no princípio de propagação das ondas sísmicas através das rochas. Com a reflexão sísmica, obtêm-se dados que, depois de devidamente processados, permitem conhecer
a geometria, as estruturas e a profundidade (em tempo duplo, correspondente ao
tempo de ida e volta das ondas sísmicas desde a superfície do solo até ao horizonte reflector) de localização das formações atravessadas. Estas informações, calibradas com informação cronostratigráfica e de velocidades, obtidas a partir de furos
de sondagem, permitem estimar a idade relativa das formações geológicas e das
suas deformações, e a sua localização em profundidade. Com estes dados é possível
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Figura 3. Carta neotectónica da Ibéria. O traçado das principais falhas activas (linhas
a vermelho) foi conseguido através da interpretação morfotectónica de MDTs,
constringida por observações de campo e localizações epicentrais (adap. Vilanova et
al., 2014).

Figura 4. Modelo de zonamento de fontes sísmicas para o sector oriental da Zona de falha
Açores-Gibraltar, baseado em dados sismotectónicos. Os círculos a azul representam
os epicentros de sismos registados entre 2000 e 2013 (adap. Vilanova et al., 2014).
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Figura 5. Carta esquemática das principais estruturas que deformam o Cenozóico da Margem
Algarvia, integrando o “onshore” (a partir de levantamentos de campo e interpretação
morfotectónica; Terrinha, 1998) e o “offshore” (a partir da interpretação de perfis
de reflexão sísmica; Lopes, 2002; Lopes et al., 2006). 1 – Triásico; 2 – estrutura
evaporítica; 3 – alto estrutural; 4 – semi-“graben” invertido; 5 – Maciço de Monchique;
6 – deslizamentos gravitacionais; 7 – falha normal; 8 – falha normal invertida; 9 – falha
inversa/cavalgamento; 10 – eixo anticlinal; 11 – eixo sinclinal; 12 – frente do corpo
alóctone de Guadalquivir; 13 – Paleozóico; 14 – Meso-cenozóico (adap. Lopes et al.,
2006).

construir cartas de estruturas (Figura 5) e cartas de contorno estrutural (cartas de
isóbatas e de isópacas; Figura 6). A base destas cartas é plano de posição, à superfície, da malha sísmica utilizada para o levantamento. A refracção sísmica, por seu
lado, fornece dados sobre as estrutura e o estado físico das formações rochosas em
profundidade, ao permitir a determinação da lei das velocidades de propagação das
ondas sísmicas através das rochas.
-A prospecção gravimétrica baseia-se nas variações regionais ou locais do campo gravítico. Estas variações, induzidas por contrastes laterais da densidade das rochas, originam as designadas anomalias gravimétricas (positivas, para os corpos de
grande densidade e negativas para os corpos de baixa densidade). Os dados gravimétricos, depois de devidamente processados, permitem construir mapas de contorno:
os mapas de anomalias gravimétricas (e.g., anomalias de ar livre; anomalias de Bouguer; de anomalias residuais). A base destas cartas é o plano de posição, à superfície,
da malha de perfis gravimétricos utilizada para o levantamento. A forma das isoanómalas e a brusca perturbação do seu traçado, são indicadores das deformações que
afectam as formações rochosas. Por outro lado, as variações positivas e negativas das
anomalias são reveladoras da sua natureza. Dada a não unicidade de soluções para os
modelos gravimétricos, é muito frequente construir cartas compostas das anomalias
gravimétricas com as estruturas interpretadas a partir de dados de reflexão sísmica,
para constringir os dispositivos estruturais (Figura 7).
-A prospecção magnética baseia-se nas variações (de magnitude e de orientação) regionais ou locais do campo magnético, consequência da distribuição irreMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 6. Carta de isópacas e de estruturas (em tempo duplo) da unidade sísmica C da
Margem Algarvia (Luteciano a Oligocénico). Os dados utilizados foram obtidos a partir
da interpretação de perfis de reflexão sísmica. 1 – isópaca; 2 – núcleo de espessura
crescente; 3 – núcleo de espessura decrescente; 4 – área sem sedimentos; 5 – alto
estrutural; 6 - estrutura evaporítica; 7 – falha de desligamento; 8 – falha normal; 9 – falha
normal subjacente; 10 – falha inversa/cavalgamento; 11 – falha inversa/cavalgamento
subjacente. (adap. Lopes et al., 2006).

gular de rochas magnetizadas em profundidade. Depois de processados, os dados
podem também ser usados para construir mapas de contorno: os mapas de anomalias
magnéticas. Tal como os mapas de anomalias gravimétricas, estes mapas também
permitem inferir o dispositivo estrutural em profundidade. No entanto, a interpretação destes modelos é mais complexa, pois uma dada anomalia no campo magnético total pode resultar quer de variações na intensidade da magnetização das rochas,
quer de variações na orientação do vector magnético. Por vezes, as anomalias magnéticas, quando corrigida a direcção de magnetização, coincidem com as anomalias
gravimétricas.

3. Problemas e desafios
Apesar dos avanços tecnológicos, alguns tópicos continuam a constituir um
desafio para a cartografia em Geologia Estrutural e em Tectónica. As dificuldades de
acesso às zonas a cartografar, a logística complicada, os elevados custos e o tempo
despendido em muitas das campanhas de reconhecimento clássicas, são problemas
para os quais se procuram soluções rápidas e eficazes.
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Figura 7. Carta conjunta das estruturas cenozóicas e das anomalias gravimétricas residuais
(campo regional aproximado por um polinómio de 2ª ordem) da Margem Algarvia.
1– núcleos anómalos; 2– estruturas evaporíticas; 3– alto estrutural; 4– semi-“graben”
invertido; 5– desligamento; 6– falha normal; 7– falha normal reactivada como inversa;
8– falha inversa/cavalgamento (adap. Lopes, 2002).

3.1. Falhas e estruturas litosféricas profundas
A localização de falhas nas áreas continentais com poucos afloramentos, nos
níveis profundos da litosfera e nas bacias oceânicas foi sempre uma tarefa difícil e
dispendiosa. Durante muito tempo, a cartografia estrutural e tectónica não representava este tipo de estruturas. Tal só veio a acontecer de forma sistemática a partir dos
anos 60 do século XX, com as descobertas proporcionadas pela prospecção geofísica
de recursos naturais, concretamente a reflexão sísmica, a gravimetria e a magnetometria. A exploração geofísica do fundo oceânico modificou radicalmente a maneira
como a dinâmica terrestre era vista e interpretada. A cartografia das bandas magnéticas revelou a presença das falhas transformantes. Se a descoberta desta importante
rede de falhas e da sua interpretação não tivesse ocorrido, a revolução despoletada
pela Teoria da Tectónica de Placas teria ocorrido muito mais tarde. Actualmente, a
conjugação dos dados da prospecção geofísica com os da sismicidade instrumental e
das observações de campo tem sido crucial na identificação, caracterização e cartografia de falhas activas e na modelação das zonas de fontes sismogénicas, de grande
importância para a definição das zonas de maior risco sísmico e tsunamigénico (Figuras 3 e 4; e.g., Vilanova et al., 2014).
O reconhecimento da crosta e do manto superior por reflexão sísmica profunda (sísmica de grande ângulo), veio permitir identificar, caracterizar e cartografar
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as raízes dos sistemas de falhas regionais nas regiões continentais. Permitiu ainda
caracterizar a estrutura da crosta ao nível da Moho. Apesar da pesquisa de hidrocarbonetos utilizar há já várias décadas a prospecção por reflexão sísmica, os avanços
tecnológicos e a era digital permitem, actualmente, uma aplicação muito mais completa do método (reflexão sísmica 3D e 4D). O projecto COCORP (Consortium for
Continental Reflection Profiling), pioneiro na utilização de levantamentos por reflexão sísmica multicanal para a exploração sistemática da litosfera continental, tem
utilizado estas técnicas para investigar as relações estruturais em zonas litosféricas
com profundidades superiores a 70 km.

3.2. Regiões continentais e insulares remotas e os fundos oceânicos
As regiões continentais e insulares remotas e os fundos oceânicos continuam
a ser um desafio para a cartografia em Geologia Estrutural e em Tectónica. As campanhas clássicas de reconhecimento, como as observações geológicas de campo e os
levantamentos geofísicos por reflexão sísmica, são demorados e exigem a presença
física, no terreno, de equipamentos e pessoas. A má acessibilidade de muitos destes
locais e a logística complicada e onerosa dos levantamentos, justificam procedimentos alternativos. Os
estudos detalhados de
A)
setores de superfície
da Terra utilizando
dados e técnicas de
detecção remota, por
vezes conjugados com
dados aerogravimétricos e aeromagneticos,
estão cada vez mais
generalizados. Tais estudos tornam possível
o reconhecimento e a
avaliação de aspectos
estruturais,
nomeadamente dos padrões
B)
de fratura ou a distribuição de estruturas
salíferas (e.g., Lopes
et al., 2012; Figura
8). Permitem ainda
fazer interpretações
tectonoestruturais
e
cinemáticas para grandes domínios, sejam
eles continentais (e.g.,
Lopes et al., 2007,
2012, 2016; Ayday &
Gümüslüoglu, 2008;
Baruah & Hazarika,
2008), oceânicos (e.g., Figura 8. Imagem Landsat-7 com composição RGB 432 e 6 da
estrutura de Monte Real, combinada com altimetria de alta
Pereira et al., 2008,
resolução. A) Sobreposição com a anomalia gravimétrica
2009) ou insulares
residual; B) lineamentos estruturais interpretados (adap.
(Lopes et al., 2014Lopes et al., 2012).
2015). Estes novos
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métodos oferecem uma maneira de superar os altos custos associados a técnicas de
reconhecimento geológico clássico demoradas. Permitem ainda a recolha de informações mesmo em regiões inóspitas e/ou de difícil acesso, que são bastante comuns
no continente africano, no continente asiático ou na Antártida.

3.3. Outras superfícies planetárias
Cada planeta telúrico tem a sua própria história e perceber a natureza e o tempo dos processos geológicos é importante para perceber o seu interior e superfície
(Solomon, 2006). Este conhecimento revela-se também essencial para compreender como a Terra se formou e em que direcção irá evoluir. Os geólogos planetários
não podem actuar como geólogos de campo, tendo que recorrer à interpretação da
informação obtida por sistemas de detecção remota e estabelecer comparação com
os processos terrestres, mais facilmente acessíveis. Por outras palavras, o estudo de
estruturas geológicas de superfícies planetárias, bem como a da sua génese, está fortemente baseado na análise de análogos terrestres, tendo por base o pressuposto que
estruturas e paisagens similares terão essencialmente a mesma origem.
Nas últimas décadas, novas missões com instrumentos de alta precisão têm visitado os planetas telúricos e adquirido colecções de dados que têm que ser processados e interpretados para que se possa compreender as similaridades e discrepâncias
entre planetas. Nos últimos anos, baseados em modelos conceptuais de processamento de imagens da Terra, algumas técnicas têm sido desenvolvidas e aplicadas
a imagens planetárias, para identificar e caracterizar estruturas comuns tais como
terrenos poligonais (Saraiva et al., 2009; Pina et al., 2010), falhas e grabens (Alves
et al., 2008; Barata et al., 2009; Vaz et al., 2013), crateras de impacto e mantos de
dejecção (Bandeira et al., 2007; Barata et al., 2010) e campos de dunas (Saraiva
et al., 2004;Bandeira et al., 2009; Vaz et al. 2015).
Apresentam-se em seguida exemplos de análise de imagem e reconhecimento
de padrões, aplicada a superfícies planetárias do nosso Sistema Solar.
Em 1990, a missão Magalhães a Vénus proporcionou uma cobertura global
da superfície do planeta, com resolução suficiente para permitir inferências geológicas. As estruturas tectónicas mais abundantes dessa superfície são as wrinkle
ridges. São estruturas morfologicamente complexas, lineares a sinuosas, resultantes
de processos de tensão compressiva, associados a dobramentos e fracturação com
encurtamento crustal. Exemplos da aplicação de algoritmos de análise de imagem ao
reconhecimento automático de wrinkle ridges encontram-se na Figura 9. Observe-se
a imagem original, que abrange uma planície típica de Vénus, e respectivo resultado

A)

B)

C)

D)

E)

Figura 9. A) Imagem SAR da missão Magalhães de Rusalka Planitia (C1-MIDR.00N180,
framelet 19); B) Wrinkle ridges nas direcção: 135º; C) Wrinkle ridges na direcção 0º;
D) Wrinkle ridges na direcção 90º; E) Wrinkle ridges na direcção 45º (adap. Barata et
al., 2014-2015).
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Figura 10. Diagrama de roseta das
direcções obtidas para a imagem
de Rusalka Planitia, Vénus (adap.
Barata et al., 2014-2015).

A) 				
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automático da sua detecção. As direcções
principais encontram-se representadas no
diagrama de rosetas da Figura 10.
A Figura 11 mostra outro exemplo
de reconhecimento automático de estruturas, neste caso uma cratera de impacto e
os seus depósitos de ejecção, também na
superfície de Vénus.
Exemplos de identificação automática de fluxos de lava estão ilustrados na
Figura 12.
Marte tem sido um dos corpos telúricos mais observados e visitados por sondas. Com uma paisagem geológica bem
diversificada, possui terrenos altamente
craterizados (Hemisfério Sul), vulcões gigantescos (Monte Olimpo), grandes desfiladeiros (Valles Marineris), extensos campos de dunas, terrenos poligonais, entre
outras estruturas. De seguida apresentamse os resultados obtidos pela aplicação de
algoritmos de segmentação automática de
campos de dunas (Figura 13) e na identifi-

B)

Figura 11. A) Imagem Magalhães (C1-MIDR.00N180, framelet 24) de Atla Regio, Guinevere
Planitia. A imagem mostra a cratera Fossey com depósitos de ejecção; B) detecção
automática da cratera Fossey e os seus depósitos de ejecção (adap. Barata et al., 20142015).

cação de redes poligonais (Figura 14), a partir de imagens obtidas pela missão Mars
Reconaissance Orbiter (MOC).
Os exemplos aqui apresentados pretendem demonstrar como as diversas abordagens e técnicas da análise de imagem, assumem um papel primordial no reconhecimento automático de estruturas geológicas, na quantificação das suas características, para além de permitirem efectuar, de uma forma mais expedita, a cartografia
geológica de superfícies planetárias.
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Figura 12. Imagens Magalhães, com a identificação automática de fluxos de lava em várias
planícies de Vénus (adap. Barata et al., 2014-2015).

A)

B)

C)

D)

Figura 13. Imagens MOC da superfície de Marte: A) e C) campos de dunas; B) e D)
segmentação dos campos de dunas representados em A) e C), respectivamente.

A)

B)

Figura 14. Imagens MOC da superfície de Marte: A) terrenos poligonais; B) segmentação
dos terrenos poligonais.
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4. Conclusões
A cartografia é uma das bases de estudo em Geologia Estrutural e em Tectónica. É utilizada quer para fins científicos (contribui não só para o conhecimento
da história da deformação como para a compreensão do campo de tensões), quer
para fins mais aplicados (imprescindível na Geologia económica, na Geotecnia e na
avaliação da perigosidade e do risco relacionados com os sismos). Compreende a
representação bidimensional da geometria tridimensional das estruturas das rochas
numa dada região. São cartografáveis não só as estruturas aflorantes, como as que
se localizam no subsolo, da crosta ao manto superior, quer nas zonas continentais
como nas oceânicas. Na construção de cartas estruturais e tectónicas são utilizados
dados obtidos por observações de campo (localização, identificação e orientação dos
elementos geométricos das estruturas das rochas em afloramento), dados geofísicos
para reconhecimento do subsolo (reflexão e refracção sísmica, gravimetria, sismologia) e dados de deteção remota. Os avanços tecnológicos e a era digital permitem,
actualmente, enfrentar novos desafios, como sejam aceder e cartografar as zonas
profundas da litosfera, os fundos marinhos, as zonas continentais e insulares remotas
e, mais além, as outras superfícies planetárias.
Agradecimentos
O CITEUC é financiado por fundos nacionais, através da FCT – Fundação
para a Ciência e Tecnologia (Projeto: UID/Multi/00611/2013) e do FEDER – Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu através do COMPETE 2020 – Programa
Operacional de Competitividade e Internacionalização (Projeto: POCI-01-0145FEDER-006922)
Bibliografia
Ayday, C. & Gümüslüoglu, E. 2008. Detection and interpretation of geological linear features on the satelite images by using gradient filtering and principal component analysis. Int. Achives Photogramm. Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37
(B8): 1207-1210.
Baruah, S. & Hazarika, D. 2008. A GIS based tectonic map of northeastern India. Curr.
Sci., 95: 176-177.
Alves, E.I., Barata, M.T., Vaz, D.A., Pereira, L.C.G., Baptista, A.R. & Chorro, M.J.
2008. Martian Tectonics, Water and Life. In: Lorenzo, A. C. Ed. Planet Mars Research
Focus, Nova Science Publishers, Hauppauge, New York, USA.
Barata, M.T., Alves, E.I. & Vaz, D. 2009. Automatic Extraction of Wrinkle Ridges in Venus
Magellan Imagery, Lunar and Planetary Science XXXX, Abs #1025, Lunar and Planetary Institute, Houston, USA.
Barata M.T., Pina P., Saraiva J. & Alves E.I. 2010. Extraction of craters and eject from
Venus SAR imagery, Lunar and Planetary Science XXXXI, Abs # 1412, Lunar and
Planetary Institute, Houston, USA.
Barata, M.T., Lopes, F.C., Pina, P., Alves, E.I. & Saraiva, J. 2014-2015. Automatic detection of wrincle ridges in Venusian Magellan imagery. In: Platz, T., Massironi, M.,
Byrne, P. K. & Hiesinger, H. Eds. Volcanism and Tectonism Across the Inner Solar
System. Geological Society, London, Special Publications, 401: 357-376.
Bandeira, L.,   Saraiva J. & Pina P. 2007. Impact Carter Regognition on Mars based on
probability volume created by template matching,  IEEE Transactions on Geoscinece
and Remote sensing, 45: 4008-4015.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

190

F.C. Lopes, L.C.G. Pereira & M.T. Barata

Bandeira, L. Marques J. & Pina, P. 2009. Automatic delimitation of regions with aeolian  features on Mars, Lunar and Planetary Science XXXX, Abs # 1025, Lunar and
Planetary Institute, Houston, USA.
Gomes, A. 2008. Evoluçao Geomorfológica da Plataforma Litoral entre Espinho e Águeda.
Tese de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Google Maps. 2008. <http://maps.google.com> [Consultado em 16/07/2009].
Lillesand, T.M., Kiefer, R.W. & Chipman, J.W. 2003. Remote sensing and Image Interpretation. John Wiley & Sons, Nova Iorque.
Lopes, F.C., 2002. Análise tectono-sedimentar do Cenozóico da Margem Algarvia. Tese de
doutoramento, Universidade de Coimbra, Coimbra.
Lopes, F.C., Proença Cunha, P. & Le Gall, B. 2006. Cenozoic seismic stratigraphy and
tectonic evolution of the Algarve margin (offshore Portugal, southwestern Iberian Peninsula). Marine Geology, 231: 1-36.
Lopes, F.C., Pereira, A. & Vicente, A. 2007. Recognizing salt-structures on the basis of
geophysical and remote sensing data: the case of Monte Real salt-structure (onshore
West-Central Portugal). In: Proceedings Book. IEEE, International Geoscience and
Remote Sensing Symposium, Barcelona, Spain: 23-27.
Lopes, F.C., Pereira, A. & Mantas, V. 2012. Mapping of salt structures and related fault
lineaments based on remote sensing and gravimetric data: the case of Monte Real saltwall (onshore West-Central Portugal). AAPG Bulletin, 96(4): 615-634.
Lopes, F.C., Caselli, A.T., Machado, A. & Barata, M.T. 2014-2015.The development of
the Deception Island volcano caldera under control of the Bransfield Basin sinistral
strike-slip tectonic regime (NW Antarctica). In: Platz, T., Massironi, M., Byrne, P.
K. & Hiesinger, H. Eds. Volcanism and Tectonism Across the Inner Solar System. Geological Society, London, Special Publications, 401: 173-184.
Lopes, F.C., Pereira, A.J., Mantas, V.M. & Mpengo, H.K. 2016. Morphostructural characterization of the western edge of the Huila Plateau (SW Angola), based on remote
sensing techniques. Journal of African Earth Sciences, 117: 114-123.
O’Leary, D.W., Friedman, J.D. & Pohn, H.A. 1976. Lineament, linear lineation, some proposed new standards for old terms. Geological Society American Bulletim, 87: 14631469.
Pereira, L.C., Andrade, A.A.S., Gomes, C.R., Lopes, F.C. & Azevedo, J.M. 2008. Analise
Geométrica e cinemática de alinhamentos tectónicos no Atlântico nordeste. Comunicações Geológicas, 95: 51-59.
Pina, P., Vieira, G., Christiansen, H.H., Barata, M.T., Saraiva, J., Bandeira, L. & Lira C.
2010. Analysis of polygonal terrains on mars based on Svalbard analogues, Lunar and
Planetary Science XXXXI, Abs # 1372, Lunar and Planetary Institute, Houston, USA.
Saraiva, J., Pina, P. & Barata, T. 2004. Automatic recognition of aeolian ripples on
Mars, in Lunar and Planetary Science XXXV, Abs #1621, 2 pp, CD-ROM, Lunar and
Planetary Institute, Houston, Texas, USA.
Saraiva, J., Bandeira L., Antunes, J., Pina, P. & Barata, T. 2009. Polygonal terrains on
Mars, Finisterra, 44, 87: 71- 80.
Serra, J. 1982. Image Analysis and Mathematical Morphology - Vol. I, Academic Press,
London.
Solomon, S.C. 2006. Tectonics on the terrestrial planets. Philadelphia Annual Meeting, paper nº 32-7.
Terrinha, P. 1998. Structural geology and tectonic evolution of the Algarve Basin, south
Portugal. PhD thesis, Imperial College, London.
Vaz, D., Achille, G., Barata, M.T. & Alves, E.I. 2013. Assessing the methodology for the
structural mapping of planetary surfaces. In: 44th Lunar and Planetary Science, Abs #
1934, Lunar and Planetary Institute, Houston, USA.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

A cartografia na Geologia Estrutural e na Tectónica

191

Vaz, D., Sarmento, P., Barata, T., Fento, L. & Michaels T. 2015. Object-based dune
analysis: automated dune mapping and pattern characterization for Ganges Chasma and
Gale Crater, Mars. Geomorphology Journal, 250: 28-139.
Vilanova, S.P., Nemser, E.S., Besana-Ostman, G.M., Bezzeghoud, M., Borges, J.F., Silveira, A.B., Cabral, J., Carvalho, J., Cunha, P.P., Dias, R.P., Madeira, J., Lopes,
F.C., Oliveira, C.S., Perea, H., García-Mayordomo, J., Wong, I., Arvidsson, R &
Fonseca, J.F.B.D. 2014. Incorporating descriptive metadata into seismic source zone
models for seismic-hazard assessment: A case study of the Azores-West Iberian region.
Bulletin of the Seismological Society of America, 104(3): 1212-1229.

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

