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RESUMO: O Cráton Amazônico é umas das principais unidades geotectônicas da Plataforma 
Sul-Americana. Representa extensa placa litosférica continental, composta por várias 
províncias crustais de idades Arqueana a Mesoproterozoica, estabilizada tectonicamente em 
torno de 1,0 Ga, comportando-se como placa estável no Neoproterozoico, durante o 
desenvolvimento das faixas orogênicas brasilianas. Há pouco conhecimento da estrutrua 
litosférica do cráton devido a sua grande extensão, as densas florestas que dificultam a 
aquisição de dados geofísicos e geológicos, as condições climáticas e a presença de 
coberturas sedimentares da Bacia do Amazonas que encobrem boa parte das rochas 
cristalinas. Neste contexto, os métodos sismológicos, que utilizam registros telessísmicos, vem 
se destacando no mapeamento da crosta continental e manto superior na região. Este trabalho 
contribui com o mapeamento da litosfera do cratón e seu limite leste e tem como objetivo 
determinar o modelo 1-D de velocidade da onda S em função da profundidade da crosta, 
aplicando a técnica de inversão conjunta de função do receptor e dispersão de onda de 
superfície em três estações sismográficas de banda larga, sendo duas localizadas na porção 
sudeste do Cráton Amazônico/Província dos Carajás e uma na parte norte da Província 
Tocantins, mais precisamente na Faixa Araguaia. A metodologia aplicada vem se mostrando 
poderosa ferramenta para estudo da litosfera continental, é popular por reduzir a ambiguidade 
presente nos modelos de velocidade sísmica. Isto porque, a função do receptor é sensível aos 
contrastes de velocidade acentuados e ao tempo de viagem vertical das ondas, contribuindo 
com a marcação das descontinuidades presentes na estrutura da crosta, e a dispersão das 
ondas de superfície é sensível às médias absolutas de velocidade da onda S. A inversão 
conjunta destes dados apresenta bons resultados devido à natureza complementar dos sinais e 
ao aumento da singularidade da solução. Os resultados obtidos mostraram espessura média 
da crosta de cerca de 34 km para a Província Carajás com Vs média para a crosta de 3,59 
km/s e para o manto 4,21 km/s, espessura e Vs médias para a crosta no limite da Província 
dos Carajás com a Província do Tocantins, respectivamente, de 38 km e 3,59 km/s e 4,39 
km/s. A Faixa Araguaia é caracterizada por crosta de espessura 55 km e Vs médias de 3,70 
km/s para a crosta e 4,43 km/s para o manto. Os resultados deste trabalho estão em 
conformidade com os obtidos em recente modelo de refração sísmica de onda P e revelam os 
diferentes domínios tectônicos presentes na área de estudo. As baixas velocidades no domínio 
do cráton podem estar relacionadas com a cobertura das rochas da Província dos Carajás e as 
rochas que compõem sua crosta e manto superior. A crosta espessa na região da Faixa 
Araguaia  marca, possivelmente, o limite da sutura do Cráton Amazônico com os terrenos a 
leste, que é caracterizado por duplicação crustal e aumento de velocidade da onda S na crosta 
inferior. Para aprimorar os estudos esta metodologia continuará sendo empregada em dados 
de outras estações sismográficas a fim caraterizar sismicamente os distintos ambientes 
tectônicos que compõem a área. 
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