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RESUMO: Este trabalho enfatiza a caracterização das falhas maiores relacionadas ao 
segmento oriental Faixa Paraguai (FP), com base no delineamento de corpos magnéticos, e 
reconhecimento de descontinuidades crustais extensionais dentro dos limites de diferentes 
unidades de mapeamento, dentre elas, sucessões vulcanossedimentares existentes neste 
segmento orogênico. Os temas transformados do campo magnético anômalo subsidiam a 
coompreensão do ambiente de dispersão do Cráton Amazônico para o desenvolvimento de 
uma margem passiva durante a ruptura do Rodínia e construção do Gondwana, caracterizados 
pelo zoneamento de domínios magnéticos com base nos valores de magnetização de fontes 
anômalas, e por processos de filtragem realça feições magnéticas associadas a lineamentos 
geológicos. Estes dados foram usados para identificar as anomalias, definir os limites dos 
blocos crustais do embasamento e as unidades supracrustais com características geofísicas 
contrastantes, além de delinear os lineamentos bordejantes às entidades tectônicas presentes. 
As técnicas aeromagnetométricas e gravimétricas permitem delinearmos as principais 
paleofalhas responsáveis pela abertura do rifte, e consequente deposição de sucessões 
vulcanossedimentares, que durante a orogenia Brasiliana foram submetidas a intenso 
encurtamento, fomando pares de dobras anticlinais e sinclinais, até isoclinais. As camadas 
guias das formações Puga e Bauxi (Grupo Cuiabá) desses dobramentos permite inferirmos que 
a bacia Paraguai se hiperxtendeu por mais de 350 km no sentido N-S, e posteriormente, com o 
incremento da deformação, reduziram-se a apenas 130 km de largura. Consequentemente, as 
falhas mestras de abertura foram reativadas assumindo geometrias do tipo duplex e en 
echelon, características de zonas de cisalhamentos transcorrentes, com cinemáticas dextrais e 
constituem o megassistema de falhas transcorrentes que foram truncados pelo Lineamento 
Transbrasiliano (LTB). Neste contexto, o LTB é marcado pela fase transpressiva-transcorrente 
dextral que acoplou blocos e terrenos alóctones de crosta oceânica, embasamento e arcos 
magmáticos que posteriormente serviram de calhas para a deposição da Bacia do Bananal. 
As zonas de cisalhamentos que delimitam a FP com trend EW se bifurcam e assumem direção 
NS, penetrando em fraturas intracratônicas, e quando se infletem para NE, por influência do 
LTB, mostram o elo de conexão da FP com a Faixa Araguaia a norte. Comparando-os a 
modelos de junções de cisalhamentos do tipo Y verificamos que os sentidos de cisalhamentos 
são iguais e dextrais, formando junções do tipo freeway.Para estimar a profundidade e 
geometria da fonte das rochas magmáticas referentes à bacia ocêanica marginal desenvolvida 
na área, utilizou-se o método Inversão do Vetor de Magnetização (MVI) realçando corpos com 
aspectos boudinados e estirados, com profundidade média de 3700 m.Assim a aerogeofísica 
de alta resolução oferece uma oportunidade única para entender a evolução da margem 
passiva do paleo-continente Amazônico, identificando os estágios iniciais de extensão do rifte 
responsável pela formação da Faixa Paraguai, anterior à orogenia Neoproterozoica que 
amalgamou os dois maiores Crátons na América do Sul: os Crátons Amazonas e São 
Francisco. 
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