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RESUMO: Tem-se como propósito, por meio do presente trabalho, apresentar uma 
contribuição metodológica técnico-científica de investigação, empregando-se técnicas de 
mapeamento geológico-geofísico, com o intuito de identificação de áreas propícias para a 
explotação de água no Aquífero Cauê (atendo-se a uma faixa territorial centro-norte do 
Sinclinal Moeda, situada nas proximidades da cidade de Itabirito - MG). Este aquífero consiste 
em uma unidade hidroestratigráfica que tem revelado alto potencial hidrogeológico no âmbito 
da região do Quadrilátero Ferrífero (MG). Dessa forma, foram empregados métodos geofísicos, 
como a magnetometria e a radiometria, objetivando-se uma melhor visualização em 
profundidade (de modo indireto, pois o método magnetométrico identifica as rochas confinantes 
do aquífero, que correspondem àquelas constituídas por minerais ferrimagnéticos, por meio da 
forte susceptibilidade magnética gerada) e em superfície, respectivamente, das rochas do 
Aquífero Cauê, os itabiritos. Foi utilizado o banco de dados da Área 2 da CODEMIG 
(Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais), obtidos no aerolevantamento 
geofísico de 2001. Desse modo, foram gerados mapas temáticos radiométricos e 
magnetométricos (além do modelo digital de terreno), por meio do software Geosoft. A partir do 
mapa temático radiométrico do radioisótopo tório, foi possível uma melhor visualização 
litoestrutural superficial, evidenciando os contatos geológicos. No método magnetométrico foi 
empregado o mapa temático análise do sinal analítico (ASA), onde foram ressaltadas as 
estruturas em profundidades mais elevadas. Os lineamentos magnetométricos, 
morfoestruturais e radiométricos mostraram uma direção preferencial N-S e E-W, indicando 
uma reativação das estruturas mais profundas em superfície. Utilizando-se a Deconvolução de 
Euler (método de inversão), foi gerada uma modelagem tridimensional da área de estudo, 
baseando-se no mapa temático ASA, onde foram salientadas as anomalias em profundidade. A 
partir deste modelo tridimensional, dos lineamentos traçados e de todos os dados adquiridos e 
integrados, foram definidas as áreas mais favoráveis para a explotação de água no Aquífero 
Cauê (na área de estudo), que correspondem a locais de forte anomalia magnetométrica a 
baixas profundidades, com significativa densidade de lineamentos (correlacionáveis às 
fraturas). A delimitação de áreas para a prospecção de água subterrânea nas proximidades de 
Itabirito é de extrema importância para a região, pois proporciona alternativas de fonte de 
abastecimento, devido aos impactos ambientais relacionados à contaminação de águas 
superficiais por diversas lavras em atividade no Quadrilátero Ferrífero, além do quadro de 
escassez e demanda crescente deste recurso mineral nos dias atuais, bem como dos impactos 
decorrentes de ações antrópicas associadas à ocupação humana. 
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