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RESUMO: A formação do continente Sul-Americano foi marcada por diversos processos de 
amalgamação e ruptura entre unidades tectônicas em diferentes períodos de sua história 
evolutiva. Parte dessas unidades está sob os sedimentos das bacias intracontinentais, 
dificultando a definição de seus limites, natureza e processos evolutivos associados. Uma zona 
de sutura/cisalhamento entre a bacia do Paraná (BP) e os crátons do Rio Apa (RA), Rio 
Tebicuary (RT) e Rio de la Plata (RP) foi determinada com base em dados gravimétricos por 
Dragone et al. (2017), denominada Western Paraná Suture/Shear zone (WPS). Essa feição de 
natureza litosférica é caracterizada por um forte gradiente gravimétrico que separa essas 
unidades, com valores médios indo de +10 mGal nas áreas cratônicas a -80 mGal no interior 
da BP. Informações sismológicas indicam que essa variação gravimétrica é em grande parte 
devida à variação da profundidade da Moho nos crátons (30-35 km) e na BP (>40 km). Para 
melhorar o conhecimento sobre a composição e estrutura da crosta e manto litosférico na 
WPS, sondagens magnetotelúricas foram efetuadas ao longo de três perfis perpendiculares a 
ela. Medindo um parâmetro físico microscópico, a condutividade elétrica, as medidas 
magnetotelúricas são sensíveis à presença de fluídos ou de minerais condutivos 
interconectados e temperatura. O perfil MT1, publicado por Padilha et al. (2015), inicia-se no 
cráton RA e estende-se ao centro da BP na direção leste-oeste, sendo composto por 54 
estações de banda larga ao longo de 570 km. O perfil MT2 inicia-se no cráton RT (Província de 
Corrientes, Argentina) e estende-se até a BP (Província de Misiones, fronteira Brasil-Argentina) 
na direção NE-SW, compreendendo 19 estações de banda larga ao longo de 450 km. O perfil 
MT3 inicia-se sobre o terreno Piedra Alta (cráton RP, Uruguai) e estende-se na direção norte-
sul até a cidade de Chapecó, sul da BP, compreendendo 35 estações de banda larga e 11 
estações de longo período ao longo de 850 km. Os modelos geoelétricos obtidos através de 
inversão bidimensional mostram raízes resistivas (~5-10 x 103 Ω m) nas áreas associadas aos 
crátons até profundidades mínimas de 150-200 km, compatível com um manto litosférico 
desidratado e empobrecido, similar a outras litosferas cratônicas no mundo. A transição entre 
os crátons e a BP se dá de forma distinta em cada perfil, indicando que diferentes unidades 
tectônicas intermediárias fizeram parte do processo de aglutinação dessas unidades. Por fim, 
na região da BP, a litosfera é heterogênea, tendendo a ~500 Ω m até aproximadamente 100 km 
nos perfis MT1 e MT2 e ainda mais condutiva (1~10 Ω m) no perfil MT3. Essa diminuição na 
resistividade pode ser explicada por processos de subducção em direção à BP, os quais teriam 
promovido a refertilização da litosfera na região, favorecendo, posteriormente, sua fusão e a 
geração da província magmática no Cretáceo Inferior (Rocha Jr et al., 2011). No entanto, no 
caso do perfi MT3, a condutividade ainda mais baixa que o esperado sugere um episódio 
adicional de fertilização, possivelmente relacionada à presença de fundidos carbonatíticos. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: GEOFÍSICA, MAGNETOTELÚRICA, CRÁTONS 
 


	ESTRUTURA ELÉTRICA DA LITOSFERA NA ZONA DE SUTURA/CISALHAMENTO OESTE DA BACIA DO PARANÁ A PARTIR DE SONDAGENS MAGNETOTELÚRICAS
	1Universidade de São Paulo; 2Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; 3CONICET, IGeBA-Universidad de Buenos Aires, Argentina; 4CONICET, Universidad Nacional de San Juan, Argentina;
	RESUMO: A formação do continente Sul-Americano foi marcada por diversos processos de amalgamação e ruptura entre unidades tectônicas em diferentes períodos de sua história evolutiva. Parte dessas unidades está sob os sedimentos das bacias intracontine...
	PALAVRAS-CHAVE: GEOFÍSICA, MAGNETOTELÚRICA, CRÁTONS


