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RESUMO: Uma longa e ampla estrutura rúptil SW-NE cruzaria o continente da América do Sul, ligando o limite sul 
dos Andes Centrais à margem passiva nordeste no Atlântico. No Brasil Central coincide com o Lineamento 
Transbrasiliano. Outro corredor estrutural SW-NE foi posteriormente interpretado, desde o limite sul do terreno 
Pampeano (Andes Meridionais) até terreno Medio Coreau (Ceará), atravessando a bacia do Parnaíba. Corresponde 
a uma estrutura orogênica colisional de idade Neoproterozica-Eo-Paleozóica. A análise de mapas geológicos, dados 
geofísicos e imagens de satélite, foi realizada para identificar elementos que poderiam consolidar ou contradizer a 
continuidade e significado de um corredor estrutural rúptil ativo entre o Pantanal e a bacia Potiguar: falhas 
cenozoicas, traços de fratura, eventos sísmicos, anomalias termais e magnéticas e histórico de traços de fissão. 
Evidências encontradas compõem um conjunto de argumentos que confirmam a estrutura. O corredor estrutural 
cruza a bacia do Pantanal, entre as falhas de São Lourenço-Poxoréu e Rio Negro-Rio Verde, as terras altas e 
chapadas do centro e nordeste do Brasil, incluindo a bacia Sanfranciscana, o pré-existente cinturão dobrado de Rio 
Preto, a escarpa alinhada de Serra Grande, até a bacia costeira de Potiguar (entre as falhas de Senador Pompeu e 
Porto Alegre). A zona de  fratura esteve ativa durante o Neógeno e o longo corredor estrutural explica o grande 
divisor das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, assinalado pelo conhecido Espigão Mestre. A exceção 
é para a bacia do Paraguai, rio que foi estendido como rio entrincheirado na fossa do Pantanal, colapsada no 
forebulge andino. A movimentação neogênica é lateral direito nos diversos setores com indicação cinemática em 
fraturas, coerente com a maioria dos casos estudados de mecanismo focal de sismos. Zonas alternadas de 
domeamento (Parecis, Espigão Mestre, Borborema) e embaciamento (Chaco, Bananal, Sudeste da bacia de 
Parnaiba, Potiguar) são evidentes. A estrutura mostra evidências esparsas porem consistentes de movimento lateral 
esquerdo. A compressão principal é E-W, porém ocorrem variações locais. Registros do sistema de posicionamento 
global tem indicado variações na translação do continente: em média, nas estações a noroeste da estrutura ocorre 
deslocamento para sudoeste enquanto nas estações da parte sul  a média é de um deslocamento para noroeste. 
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