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RESUMO: A análise quantitativa se refere ao estudo realizado por meio da aplicação do método de Deconvolução 
de Euler, que permite estimar a profundidade média do topo dos corpos geológicos que geraram as anomalias, 
assim como seu condicionamento estrutural e visualização tridimensional das mesmas. Trata-se de uma técnica de 
inversão de dados de métodos potenciais desenvolvidos a partir dos princípios da equação homogênea de Euler e 
de estudos que correlacionaram à distribuição de susceptibilidade magnética das fontes geradoras das anomalias 
magnéticas com sua geometria em subsuperfície, gerando-se, portanto, estimativas de profundidade e posição 
geográfica de diversas fontes magnéticas. Dessa forma, o presente trabalho visa mostrar uma investigação mais 
complexa acerca da profundidade de fontes magnéticas através do método de Deconvolução de Euler na região de 
Santa Maria de Itabira e Ferros, Minas Gerais. A região de estudo abrange uma área de 900km2, localizada na 
porção sudoeste do estado. O banco de dados aerogeofísicos utilizados neste estudo é o resultado do Programa de 
Levantamentos do Projeto Itabira-Ferros, “Gemas de Minas Gerais, - Levantamento Aéreo Magnetométrico e 
Gamaespectométrico da Faixa Itabira-Ferros” (escala 1:25.000). Já os dados geológicos pertencem ao mapa 
geológico de Minas Gerais (escala 1:100.000), publicado em 2014 pela Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig), em parceria com Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Ambos os dados foram 
concedidos pela CPRM. O processamento do método de inversão aplicado foi realizado a partir da utilização da 
versão livre do software Euler 1.0. Nesse caso, a análise foi realizada a partir de 14 perfis magnetrométricos 
representativos da área, traçados no ArcGis 9.3 na direção E-W com espaçamento fixo de 2000m. O ArcGis 9.3 foi 
utilizado também para elaboração do modelo em 3D ao interpolar os dados dos perfis pelo método de krigagem 
efetuado no ArcScene, auxiliando na análise integrada dos dados produzidos com as informações geológicas e 
geofísicas previamente estudadas. Assim, foi possível observar que as respostas de susceptibilidade magnética 
estão distribuídas ao longo de toda a área de estudo com profundidades estimadas variáveis. Estas podem ser 
associadas a vários fatores, sejam eles feições estruturais ou variações composicionais das rochas presentes. 
Pode-se afirmar que a região investigada se divide em dois domínios com características geofísicas e estruturais 
diferentes. O primeiro, na porção W, apresenta as anomalias com maior amplitude, resultado de rochas com maior 
magnetização e mais baixa profundidade. Já a porção E apresenta área com menores valores de amplitude 
magnética, relacionados a fontes geradoras mais profundas, por vezes maiores que 9km. Em alguns dos perfis 
analisados, foi possível identificar feições que indicam lineamentos e possíveis falhas com mesma direção 
preferencial NE dos lineamentos que ocorrem na região. Uma vez interpretados os dados obtidos na análise 
quantitativa, foi realizado um campo para validação das feições interpretadas e possível correlação destas com as 
evidências de campo. De fato, foram identificadas falhas de empurrão com direção concordante aos lineamentos 
mostrados durante a análise quantitativa. 
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