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RESUMO: O Az 125° foi inicialmente caracterizado por Bardet (1977) como um lineamento ao 
longo do qual ocorre uma sucessão de depósitos de diamantes alinhados em uma faixa 
orientada ESE-WNW (N125°E), com comprimento de 1800 km e largura estimada de 200 a 300 
km. Segundo Gonzaga e Tompkins (1991), o Az 125° ocorre desde o Estado de Rondônia até 
a costa do Estado do Rio de Janeiro, e aflora pontualmente nos estados de Mato Grosso, 
Goiás e Minas Gerais (Bardet, 1977). O Lineamento Az 125° constitui uma grande feição 
tectônica excepcionalmente bem evidenciada na sua porção sudeste pelos lineamentos 
magnetométricos. Os dados geofísicos mostram uma possível continuidade do Az 125° nos 
estados de Mato Grosso e Rondônia, num segmento onde muitas ocorrências minerais estão 
alinhadas segundo a direção NW-SE. Estudos geofísicos ao longo do Az 125° têm sido 
bastante difundidos nos últimos anos (Moraes Rocha, 2013; Moraes Rocha et al., 2014; 
Moraes Rocha et al., 2015), porém estudos envolvendo a geofísica em conjunto com 
sensoriamento remoto tem pouca representatividade. Principalmente no que diz respeito ao 
real traçado desse lineamento. Para a geração do mapa de interpretação estrutural da região 
abrangida por toda a extensão do Azimute 125, foi utilizado o modelo digital de terreno 
derivado a partir de dados do projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com 
resolução espacial de 30 metros. Os dados foram gentilmente cedidos pela Divisão de 
Cartografia (DICART) do Departamento de Geologia do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). O 
processamento dos dados do sensor orbital SRTM foi realizado com o auxílio do software ENVI 
4.8. Para a geração do Modelo Digital de Elevação (MDE), foram utilizados 45° para elevação 
solar, conforme padrão utilizado pela DICART e -45° para o azimute de iluminação, tendo em 
vista que o azimute deve estar a 90° das estruturas principais, que nesse caso, eram 
aproximadamente de sentido nordeste. A partir do produto gerado, procedeu-se à extração das 
feições estruturais da área por meio do programa ArcMap, versão 10.2, em escala 1:250.000. 
Foram gerados lineamentos estruturais de diferentes tamanhos e aspectos. Os resultados 
obtidos foram separados em três grupos principais (Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3), relacionados 
à sua ordem de importância dentro da área e pela sugestão de relações de corte e reologia das 
porções da área. Os dados de aeromagnetometria foram obtidos de Moraes Rocha (2013). 
Foram filtrados os lineamentos com direção aproximada à do alinhamento magnetométrico, 
sendo feita a análise conjunta dessas duas ferramentas. Percebeu-se que o Az 125° não é 
perfeitamente identificável durante toda sua extensão determinada pela aeromagnetometria, 
porém puderam ser verificados pequenos trechos em que pode ser identificado pela imagem 
SRTM, geralmente acompanhado por ocorrências diamantíferas compiladas do projeto 
Diamante Brasil da CPRM. Alguns trechos tiveram resposta conjunta nas imagens SRTM e 
aeromagnetométricas, mas não foram associadas a ocorrências diamantíferas, o que indica um 
possível potencial para novos alvos que poderão posteriormente ser verificados. 
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