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RESUMO: Em geral, estruturas tectônicas estão fortemente relacionadas às feições 
morfoestruturais, reveladas por meio de padrões e anomalias de drenagens e de relevo. A 
região situada na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás, flanco norte da bacia do 
Paraná, engloba um conjunto de terrenos tectono-estratigráficos de complexa evolução 
tectônica, com indícios de diferentes fases de reativação no Fanerozóico relacionadas ao 
Lineamento Transbrasiliano (LTB). Essa região carece de trabalhos que incluam a análise de 
feições extraídas de dados multiespectrais e sua correlação com feições estruturais em escala 
de semi-detalhe (>1:50.000). O presente trabalho processou dados dos sensores Landsat 8-
OLI e Sentinel 2 para conduzir a identificação e análise de lineamentos e lineações na região, 
integradas a dados de mapeamento geológico e estrutural. A extração e compilação de dados 
fisiográficos e topográficos, a partir de cartas topográficas oficiais, modelo digital de elevação 
(SRTM) e as imagens multiespectrais permitiram gerar a base planialtimétrica e mapa de 
unidades geomorfológicas da área de estudo na escala de 1:50.000, com uso do software 
ArcGis (Esri).  Para melhor análise das drenagens, o uso de composições RGB e razões de 
bandas, que configuram o contraste do red edge, destacou a mata ciliar. O processamento de 
imagens do Landsat OLI e Sentinel-2, no software ENVI 5.3 (Esri), visou destacar feições 
lineares, como lineamentos e lineações. As técnicas de processamento incluíram: fusão com a 
banda pancromática; aplicação de índices de vegetação e topografia; filtros morfológicos e 
direcionais; análise de principais componentes e fusão IHS. A análise espacial, integração e 
caracterização dos elementos, na forma de mapas, ocorreu com uso de ferramentas SIG 
(Sistema de Informação Geográfica). Dois mapas morfoestruturais, gerados a partir da análise 
dos dados do OLI (Mapa A) e Sentinel 2 (Mapa B), mostram lineamentos com duas direções 
preferenciais mais expressivas: estruturas orientadas a NE-SW e NW-SE e outas duas menos 
expressiva, orientadas a N-S e E-W. Os lineamentos NW-SE são posteriores aos lineamentos 
NE-SW por vezes comportando-se como falhas e com uma cinemática de caráter 
predominantemente destral. Devido sua melhor resolução espacial, na região do visível, e 
espectral, na região do infravermelho próximo, os dados do Sentinel 2 permitem a solução de 
uma maior quantidade de elementos relacionados tanto a aspectos do relevo, quanto da 
vegetação. Os resultados estão de acordo com a bibliografia e podem ser correlacionados com 
as estruturas, de grande importância, que compõem a evolução tectônica da área de estudo. 
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