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RESUMO: No Brasil, desde meados da década de 1950, dados de magnetometria aérea em 
conjunto com dados de gamaespectrometria aérea são utilizados principalmente para 
prospecção mineral. Contudo, o método magnetométrico também é utilizado para o 
mapeamento geológico e estudo do padrão estrutural de uma região. Neste trabalho, o objetivo 
principal é definir a assinatura magnetométrica do Maciço Pedra Branca e correlacioná-la com 
as feições geológicas de superfície e subsuperfície. Também, investigar as correlações entre 
as feições magnéticas e as estruturas geológicas presentes no Maciço que mostram a 
orientação da zona de cisalhamento oriunda dos eventos Transamazônico e Brasiliano, na 
região de Nova Roma a Monte Alegre de Goiás. O Maciço Pedra Branca está localizado no 
nordeste de Goiás, próximo a cidade de Nova Roma, com área de aproximadamente 80 km². 
Situado na Província Estanífera de Goiás (PEG), especificamente na subprovíncia estanífera 
mais antiga denominada Rio Paranã. Em conjunto com a subprovíncia Tocantins, essas duas 
subprovíncias são consideradas de maior importância econômica da PEG. O Maciço 
pertencente a Suíte Pedra Branca e é definido como um granito Tipo A, do 
Paleo/Mesoproterozóico (1,6 a 1,77 Ga), enriquecido em estanho, flúor, elementos terras raras, 
índio, nióbio e tendência alcalina a subalcalina onde apresentam incompatibilidade de Nb e Th 
durante a evolução magmática. Está relacionado à evolução continental e ao vulcanismo 
bimodal decorrente do Rifte Araí. É formado pelos fácies: pb1: pb1a, pb1b e pb1c (1,77Ga) e 
pb2: pb2a, pb2b, pb2c e pb2d (1,74 Ga), onde esse último representa o granito mais 
mineralizado. As mineralizações são pré-tectônicas e ocorrem em greinsens com presença de 
cassiterita. As principais regiões mineralizadas são denominadas de Zona da Bacia e Faixa 
Placha. As estruturas geológicas têm direções NE-SW e NW-SE, porém, em superfície 
sugerem não estar relacionadas a zona de cisalhamento que corta o granito. Em algumas 
regiões associadas à mineralização, a direção das feições estruturais é aproximadamente NW-
SE, o que sugere que essas estruturas foram formadas por processos diferentes ocorridos 
durante os eventos Transamazônico e Brasiliano. Com base na análise dos lineamentos 
magnéticos gerados a partir dos produtos Amplitude do Sinal Analítico (ASA) e Inclinação do 
Sinal Analítico (TILT), é possível relacionar algumas estruturas geológicas de superfície (falhas, 
fraturas e diques) com os lineamentos magnéticos com direção principal NE-SW. Esses 
lineamentos em conjunto com os produtos gerados pelo Matched Filtering e Soluções de Euler 
podem fornecer informações de assinaturas magnéticas de subsuperfície e suas estimativas de 
profundidades. A modelagem direta obtida em perfil NW-SE e a inversão dos dados 
magnéticos gerados, a partir do Vetor de Magnetização Induzida (MVI), mostram um modelo 
magnético que apresenta principais assinaturas magnéticas de baixa susceptibilidade (0,2 SI), 
profundidades menores que 3 km e padrão complexo de lineamentos magnéticos. Existem 
assinaturas magnéticas, com formato sigmoidal, de até 6 km profundidade (obtidas com o 
Matched Filtering), o que pode sugerir que o Maciço Pedra Branca foi deformado e apresenta 
em profundidade feições que registram a influencia da zona de cisalhamento presente na 
região. 
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