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RESUMO: A porção centro-oeste do estado de Roraima, zona de contato entre os Domínios 
litoestruturais Parima (DP) e Guiana Central (DGC), é marcada por fortes estruturações 
pertencentes aos Cinturões Guiana Central (CGC) e Cauarane-Coeroeni (CCC) evidenciadas 
por meio de suas drenagens e alinhamentos de quebras positivas de relevo. O CGC apresenta 
trend NE-SW e E-W, enquanto o CCC possui um comportamento sinuoso com trend NW-
SE/NE-SW/NW-SE. Com o objetivo de analisar o arcabouço magneto-estrutural da região, fez-
se a extração de grandes lineamentos superficiais a partir de MDE SRTM de resolução 
espacial de 30 m e de lineamentos magnéticos extraídos dos produtos aeromagnetométricos 
Amplitude do Sinal Analítico (ASA) e Inclinação do Sinal Analítico (ISA), obtidos dos dados 
disponíveis no Projeto Aerogeofísico Província Mineral Parima-Uraricoera. O produto ASA teve 
como finalidade transformar dados anômalos dipolares do Campo Magnético Anômalo (CMA) 
em anomalias monopolares, permitindo identificar valores correspondentes à magnitude de 
suas fontes do campo magnético, posicionando as fontes em sua máxima amplitude e 
representando melhor os contatos entre as feições anômalas. O ISA marcou o comportamento 
espacial do vetor do Sinal Analítico (SA) em um plano vertical que contém a resultante de sua 
componente horizontal, sendo o ângulo formado entre os cocientes resultantes da primeira 
derivada vertical pelo gradiente horizontal, com a finalidade de destacar a trama do relevo 
magnético da área de estudo. A partir da análise MDE SRTM foram observados trends NW-SE 
flexionando para NE-SW e E-W a medida que se aproximam do SE da área de estudo. Na 
análise dos produtos ASA e ISA, notou-se a presença de cinco domínios magneto-estruturais, 
sendo o domínio nordeste marcado pela inflexão dos lineamentos de NW-SE para NE-SW; no 
domínio noroeste, predomínio de lineamentos com orientação NW-SE; no domínio centro-
oeste, presença lineamentos NW-SE e NE-SW convergindo para um grande lineamento NE-
SW; no domínio centro-leste, lineamentos em sua porção superior flexionando de E-W para 
NE-SW, enquanto em sua porção inferior e oeste, são observadas estruturas dobradas; no 
domínio sul, destacou-se a direção preferencial E-W, porém com a presença de lineamentos 
dispersos com trend NW-SE e NE-SW. A partir da comparação dos dados superficiais e 
magnéticos, ficou evidente que na área de estudo se destacam dois principais trends. No DP 
predomina uma inflexão dos lineamentos de NW-SE para NE-SW, característicos da porção 
oeste do CCC. No DGC, observa-se a predominância de lineamentos com direção preferencial 
E-W típico do CGC, constatando um grande lineamento magneto-estrutural no contato dos dois 
cinturões, o qual foi interpretado como o produto do truncamento abrupto do CCC e litotipos do 
DGC, durante a gênese do CGC, marcando assim os limites atuais entre o DP e DGC. 
Enquanto o enxame de estruturas lineares dispersas observadas na porção sul da área de 
estudo, foram interpretadas como um enxame de diques com orientações que variam de NW-
SE a NE-SW, provavelmente relacionados aos diques alcalinos de fonólitos existentes nesta 
região do DGC, pertinentes ao evento de instalação da Bacia Tacutu. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: CAUARANE-COEROENI, GUIANA CENTRAL, MAGNETOMETRIA. 
 


	ARCABOUÇO MAGNETO-ESTRUTURAL DO LIMITE ENTRE OS CINTURÕES GUIANA CENTRAL E CAURANE-COERONI, ESTADO DE RORAIMA
	Zambonin, W.M.M.¹; Feitoza, L.M.¹, Uchôa, A. B. S¹.
	1Universidade Federal de Roraima
	RESUMO: A porção centro-oeste do estado de Roraima, zona de contato entre os Domínios litoestruturais Parima (DP) e Guiana Central (DGC), é marcada por fortes estruturações pertencentes aos Cinturões Guiana Central (CGC) e Cauarane-Coeroeni (CCC) evid...
	PALAVRAS-CHAVE: CAUARANE-COEROENI, GUIANA CENTRAL, MAGNETOMETRIA.



