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RESUMO: A aplicação dos métodos potenciais na interpretação geofísica regional com dados 

orbitais tem se revelado útil na identificação, modelagem e dimensionamento de feições com 
assinaturas geofísicas características da litosfera na Província Tocantins. A utilização desses 
dados e informações derivadas possibilitam a avaliação do contexto geotectônico 
principalmente contribuindo com o conhecimento crustal da região. O objetivo desta pesquisa 
consiste na interpretação geofísica com cunho geotectônico, a partir da caracterização das 
assinaturas gravimétricas e magnéticas presentes e suas profundidades relativas na litosfera. 
As compilações World Gravity Map 2012 (WGM2012) e Earth Magnetic Anomaly Grid 2-arc min 
(EMAG2), oriundas dos satélites GRACE e CHAMP, respectivamente, permitem esta 
caracterização geofísica que neste trabalho abrange a Província Tocantins no contexto da 
Faixa Brasília e regiões limítrofes. Os produtos oriundos destas compilações de satélite 
contribuem para o conhecimento geotectônico da região em que o dado gravimétrico (Anomalia 
Bouguer) indica fontes com mais de 65 km de profundidade e o dado magnético (Campo 
magnético anômalo) apresenta fontes com mais de 45 km de profundidade, a partir da 
aplicação do Matched Filtering. As principais fontes foram novamente analisadas com a 
separação espectral no domínio de Fourier para estimativas de profundidades mais precisas 
também com o uso Matched Filtering. Esses resultados foram utilizados em conjunto com a 
Deconvolução de Euler onde a nuvem de soluções gerada foi para o índice 1 (contatos/falhas), 
com obtenção de soluções de 65 km para o dado gravimétrico (Anomalia Bouguer) e cerca de 
45 km para o dado magnético (Campo Magnético Anômalo). Essas profundidades foram 
confrontadas com as informações obtidas pelo modelo de sísmica de refração profunda da 
área, que apresentou profundidades de similares (60 km). Além disso, foram gerados para os 
dados potenciais o Gradiente Total e a Derivada Inclinada (Tilt-derivative), que comparados às 
soluções da Deconvolução de Euler, mostra assinaturas dos lineamentos geofísicos 
(gravimétricos e magnéticos) presentes na Faixa Brasília e regiões limítrofes, realçando a 
distribuição espacial e maiores profundidades. Desta maneira, a utilização dos dados 
potenciais por satélite permite a obtenção de informações de fontes profundas, localizadas na 
base da crosta, que trazem possíveis contribuições ao conhecimento geotectônico. Na área de 
estudo, a consistência das informações obtidas a partir de dados potenciais de satélite foi 
analisada conjuntamente com as informações do modelo de sísmica de refração profunda para 
sua validação, resultando boa correlação entre eles.  
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