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RESUMO: A progressiva e intensa ocupação antrópica da região do Quadrilátero Ferrífero tem 
resultado em demandas crescentes de suprimento de água para consumo humano, bem como 
para uso industrial, agropecuário e mínero-industrial, em que a água subterrânea assume um 
papel de fundamental importância. Neste trabalho, tem por enfoque apresentar os resultados 
de estudo e mapeamento, em subsuperfície, do Aquífero Cauê, rocha-reservatório de elevado 
potencial hidrogeológico na região, sob condições locais de geotermalismo. O mapeamento 
geofísico lito-estrutural regional realizado, compreendeu uma faixa territorial localizada no vale 
do Ribeirão Aredes, em bacia hidrográfica homônima, entre as serras da Moeda e Serrinhas, 
município de Itabirito, Minas Gerais. A estratigrafia regional do Quadrilátero Ferrífero compõe 
uma sequência metassedimentar constituída por litotipos quartzíticos, itabiríticos e 
carbonáticos, que caracterizam um sistema aquífero do tipo “multicamadas”, em meio 
predominantemente fissural, à exceção dos extratos itabiríticos marcados por enriquecimento 
supergênico, de comportamento hidrodinâmico similar a um meio aquífero poroso. As águas 
subterrâneas de circulação regional têm percolação profunda, sob fluxo preferencial ao longo 
de planos de rupturas controladas por tectonismo que resultou em formas geométricas 
complexas, mapeadas neste trabalho, por meio de técnicas geofísicas. Os principais aquíferos 
regionais são representados pelos itabiritos da Formação Cauê (Aquífero Cauê), pelos 
quartzitos da Formação Moeda e Cercadinho, além de dolomitos da Formação Gandarela. 
Com o propósito de investigação em grandes profundidades, foram apropriados dados de 
aerolevantamentos regionais de magnetometria e radiometria. O tratamento dos dados, análise 
e interpretação geofísica qualitativa e quantitativa, integrados à geologia regional, possibilitou o 
mapeamento do Aquífero Cauê, bem como a identificação de estruturas tectônicas associadas 
a geotermalismo local, onde ocorrem fontes hipotermais. A identificação, em subsuperfície, de 
zonas de permeabilidade secundária, de fluxo subterrâneo preferencial em planos de rupturas, 
tem por contribuição, subsídio técnico-científico complementar, voltado para o aproveitamento 
da água termal, de potencial interesse turístico. Os lineamentos magnetométricos, 
morfoestruturais e radiométricos mostraram uma direção preferencial NW-SE e NE-SW. Com 
base no mapa temático ASA (amplitude do sinal analítico), o tratamento geofísico contou com a 
técnica de Deconvolução de Euler, com a geração de uma modelagem tridimensional da borda 
oriental da Sinclinal Moeda, onde foram salientadas as anomalias em profundidade. A partir 
deste modelo 3D, dos lineamentos estruturais identificados, integrados aos dados 
hidrogeoquímicos das nascentes hidrotermais localmente identificadas, foi concebido o modelo 
hidrogeológico conceitual para a área hidrotermal enfocada, em que também definidos, sítios 
mais favoráveis para a explotação do Aquífero Cauê, mediante a captação por poços tubulares 
profundos. 
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