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RESUMO: O Cinturão Guiana Central (CGC) caracteriza-se como um extenso terreno 
metamórfico de alto grau que atravessa o Escudo das Guianas, no extremo norte da América 
do Sul. O CGC é marcado por lineamentos estruturais preferenciais de trend NE-SW impressos 
em litotipos de idade paleoproterozoica-mesoproterozoica. Autores sugerem que o CGC ao 
longo de seu strike possui segmentos com distintas relações litoestratigráficas, ou seja, 
compartimentos que sugerem diferentes estágios evolutivos da tectônica do Escudo das 
Guianas. Portanto com o objetivo de contribuir com estas afirmações, objetivou-se a análise 
magneto-tectono-estrutural da porção central do CGC (PCCGC), através técnicas de 
sensoriamento remoto e aeromagnetometria. Os dados atuais desta pesquisa foram obtidos 
através da análise de lineamentos magnéticos adquiridos a partir de produtos 
aeromagnetométricos Amplitude do Sinal Analítico (ASA), Inclinação do Sinal Analítico do 
Gradiente Horizontal Total (ISA-GHT) e Inclinação do Sinal Analítico (ISA), produzidos a partir 
de dados disponíveis nos Projetos Aerogeofísicos Província Mineral Parima-Uraricoera e 
Centro-Leste de Roraima. 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. O ISA-GHT 
realçou o gradiente horizontal total (GHT) de anomalias magnéticas através da aplicação 
subsequente da inclinação do sinal analítico (ISA), produzindo assim um refinamento da trama 
do relevo magnético da área alvo. A partir da análise dos lineamentos magnéticos na PCCGC 
destacam-se dois trends. Na porção NW e Central da área de estudo observou-se um 
predomínio de uma trama magnética com orientação preferencial NE-SW. Na porção S, NE e 
SE da área de estudo, o trend se caracteriza como sendo E-W. Destaca-se uma zona de 
inflexão dos lineamentos magnéticos partido de trend NW-SE para NE-SW, observando de 
oeste para leste. Posteriormente estes e outros dados aeromagnetométricos serão integrados 
a dados obtidos por sensores remotos ativos e passivos, com a finalidade de produzir um mapa 
em escala de semi-detalhe da configuração magneto-tectônica-estrutural da PCCGC. 
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