
 

RESUMO EXPANDIDO  1 

 

(linha simples 1, 
XVSGCO-184 

(linha simples 1,0) 

MODELAGEM DIRETA NA REGIÃO DE JEQUITAÍ (MG) 
(linha simples 1,0) 

André Vinícius de Sousa Nascimento 
1
, Mônica Giannoccaro Von Huelsen

 1, 2
, Cláudia Domingues Teixeira

 1
 

(linha simples 1,0) 
1
 Instituto de Geociências – Universidade de Brasília 

2
 Observatório Sismológico – Universidade de Brasília 

E-mail autor correspondente: andre_vinicius1@live.com; 

 (linha simples 1,0) 
 (linha simples 1,0)

INTRODUÇÃO 
Recentemente, com o agravamento da crise hídrica na 
região norte de Minas Gerais, a atenção se voltou para 
o potencial hídrico dos rios da região. O Projeto 
Hidroagrícola Jequitaí, empreendido pela Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
Parnaíba (Codevasf), visa à construção de duas 
barragens no Rio Jequitaí. O reservatório deve 
promover o desenvolvimento regional com base no uso 
múltiplo da água. 
A gravimetria é um método geofísico passivo, ou seja, 
não requer uma fonte de energia, e se fundamenta em 
perturbações locais do campo de gravidade terrestre, 
causadas por contrastes laterais de densidade entre 
massas rochosas em subsuperfície. 
Este trabalho utiliza dados de gravimetria com o 
objetivo de estabelecer um modelo de subsuperfície ao 
longo de um perfil nas proximidades da região do 
futuro Reservatório de Jequitaí. A Figura 1 mostra um 
mapa de localização da área de estudo. 
 

 
Figura 1 – Mapa com a localização da área de estudo 
(retângulo vermelho). A região que será alagada está 
mostrada em azul na área de estudo. 

 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
Em termos geotectônicos, a área de estudo está 
inserida na porção sudeste do Cráton São Francisco, 
próximo ao limite com a Faixa de Dobramentos 
Araçuaí. O Cráton São Francisco é definido 
originalmente por Almeida (1977) como uma região de 

plataforma na qual o embasamento foi consolidado em 
tempos pré-brasilianos, servindo de antepaís para o 
Evento Brasiliano. Alkmim et al. (1993) completaram a 
definição, considerando o cráton como uma feição do 
Proterozoico Superior por ter sido moldada pelo 
Brasiliano, apesar de ter sido consolidada como 
segmento da litosfera durante o Arqueano. A Faixa de 
Dobramentos Araçuaí, por sua vez, localiza-se a leste 
do Cráton São Francisco, sendo definida por Almeida 
(1977) como um cinturão de dobramentos e 
cavalgamentos do Neoproterozoico. 
As litologias presentes na região apresentam 
dobramentos suaves (Chaves & Benitez, 2006). São 
encontradas na área de estudo litologias pertencentes 
aos Supergrupos Espinhaço (Paleoproterozoico a 
Mesoproterozoico) e São Francisco (Neoproterozoico), 
e ao Grupo Areado, além de coberturas inconsolidadas 
do Terciário-Quaternário. 
Na região o Supergrupo Espinhaço é representado 
pelos quartizitos puros e esbranquiçados, de 
granulometria fina e bem selecionados da Formação 
Galho do Miguel (Grupo Diamantina), pelos 
metassiltitos e metargilitos com um nível de quartizito 
intercalado da Formação Santa Rita (Grupo Conselheiro 
Mata) e pelos quartzo-metarenitos da Formação 
Córrego dos Bórges (Grupo Conselheiro Mata) (Chaves 
& Benitez, 2006). O Supergrupo São Francisco é 
constituído pelos metadiamictitos da Formação 
Jequitaí (Grupo Macaúbas), pelos metassiltitos e 
metargilitos com intercalações de folhelhos 
ardoseanos da Formação Serra de Santa Helena (Grupo 
Bambuí) e pelos calcilutitos intercalados com siltitos da 
Formação Lagoa do Jacaré (Grupo Bambuí) (Chaves & 
Benitez, 2006). Há estreitas faixas rochosas ao redor de 
parte da Serra da Água Fria, constituindo a Formação 
Abaeté (Grupo Areado), representada por 
conglomerados com uma matriz de seixos arenosos e 
presença de cimento (Souza, 1985). Há coberturas 
parcialmente inconsolidadas de dois tipos: depósitos 
detrítico-lateríticos e depósitos aluvionares. A Figura 2 
mostra um mapa geológico da área de estudo. 
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Figura 2 – Mapa geológico da área de estudo (parcial e 
modificado de CPRM, 2007). A área de estudo corresponde ao 
retângulo preto. 

 
Alkmim et al. (1993, 1996) dividem a Bacia do São 
Francisco em três compartimentos estruturais: i) 
compartimento oeste (W), correspondendo ao cinturão 
de antepaís das faixas Brasília e Rio Preto; ii) 
compartimento central (C), indeformado; e iii) 
compartimento leste (E), deformado de antepaís. A 
área estudada está inserida no compartimento leste, 
no qual a cobertura sofreu deformação thin-skinned e 
há estruturas como falhas de empurrão e dobras, em 
duplex e leques imbricados. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Os dados de gravimetria utilizados neste trabalho são 
oriundos de um trabalho de campo executado entre os 
dias 03 e 08 de outubro de 2015, no qual foram 
realizadas 273 medidas na região onde será construído 
o reservatório. A aquisição de dados foi realizada 
utilizando o gravímetro CG-5 Autograv™, da empresa 
Scintrex, pertencente ao Laboratório de Geofísica 

Aplicada da Universidade de Brasília (LGA/UnB). Os 
dados planialtimétricos foram coletados por meio de 
um GPS Etrex 20x Garwin. O espaçamento médio entre 
estações adjacentes foi de 500 m na área próxima à 
região do futuro reservatório e de 1 km nas áreas mais 
afastadas. Foram também coletadas amostras de 
rocha, cujas densidades, parâmetros de entrada do 
modelo, foram medidas no Laboratório de Geoquímica 
da UnB. Após a aplicação das reduções gravimétricas 
foi calculada a anomalia Bouguer completa, com a qual 
foi gerada uma malha regular no software Oasis 
Montaj, versão 8.5, da Geosoft™. Para a confecção 
dessa malha foi utilizado o método de interpolação da 
krigagem, com tamanho de célula igual a 250 m e 
extrapolação (“blanking distance”) de 6 km. A fim de 
aumentar a quantidade de estações, esses dados foram 
integrados aos dados de uma malha da anomalia 
Bouguer cedida pelo Instituto de Astronomia, Geofísica 
e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo 
(IAG/USP). A integração foi feita utilizando o método 
de sutura entre as malhas do IAG/USP e dos dados 
originais  
Foram aplicados processamentos e técnicas de realce 
no grid da anomalia Bouguer, como mostra o 
fluxograma simplificado da Figura 3, para gerar 
produtos que auxiliassem a elaboração de um modelo 
bidimensional. Para tanto, foi novamente utilizado o 
software Oasis Montaj, versão 8.5. Os mapas foram 
confeccionados utilizando o software ArcGIS, versão 
10.2, da Esri.  
 

 
Figura 3 – Fluxograma ilustrando o processamento e as 
técnicas de realce aplicadas aos dados: derivadas direcionais 
em X, Y e Z, Gradiente Horizontal Total (THDR), Derivada Tilt 
(TDR), Espectro Radial de Potência e Deconvolução de Euler. 
Todas essas etapas contribuíram direta ou indiretamente na 
construção da modelagem gravimétrica. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A Figura 4b mostra o mapa da anomalia Bouguer, na 
qual se percebe variações na aceleração da gravidade 
causada pela geologia de subsuperfície. Ao comparar 
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os mapas Bouguer (Figura 4a) e geológico (Figuras 2 e 
4a), constata-se que não há uma relação direta entre 
os altos e baixos gravimétricos e as litologias 
aflorantes, o que implica que existem fontes mais 
profundas causando as variações gravimétricas. A 
Figura 4c apresenta as curvas de gravidade, na qual as 
bolinhas pretas representam a curva observada e a 
linha contínua representa a curva gerada pelo modelo. 
A Figura 4d apresenta o resultado da modelagem 
direta, juntamente com as soluções da Deconvolução 
de Euler (índice estrutural 1 e janela de 7 x 7 km), que é 
uma técnica que permite estimar a profundidade e a 
geometria de fontes anômalas, generalizada para o 
caso 3D por Reid et al. (1990). 
A análise do espectro radial de potência, técnica 
introduzida por Spector & Grant (1970), revelou 
profundidades de até aproximadamente 2,9 km, que 
foi interpretada como a profundidade máxima 
alcançada pelo topo do embasamento. Essa 
informação foi incorporada ao perfil AA’. Estudos 
prévios (Braun et al., 1993; Teixeira et al., 1993; Hercos 
et al., 2008) indicam que o relevo do embasamento 
nessa região está estruturado em altos e baixos, com a 
presença de grábens e horsts. 
Na porção sul da Figura 4b, há dois altos gravimétricos, 
cortados pelo perfil AA’, ao longo do qual foi realizada 
a modelagem (Figura 4d). Tal perfil foi escolhido por 
causa da densidade de medidas ao longo de sua 
direção, e por atravessar estruturas de interesse na 
região. O alto gravimétrico a sudeste (Figuras 4b, 4d) 
coincide com a região da Serra do Cabral, e foi 
interpretado como causado por um alto do 
embasamento, pois este apresenta densidade maior do 
que a das rochas da cobertura e pode ser visto na 
Deconv. de Euler, limitado por falhas. O alto 
gravimétrico a sudoeste (Figuras 4b, 4d), por sua vez, 
está situado na zona braquissinclinória entre as Serras 
do Cabral e da Água Fria-Porteiras. Assim, um alto do 
embasamento não seria passível de justificar o alto 
gravimétrico, que foi então interpretado como causado 
por uma intrusão em subsuperfície. Na Figura 4d, 
percebe-se que o corpo foi delimitado 
satisfatoriamente pelas soluções da Deconv. de Euler. 
 
CONCLUSÕES 
Com base em dados de gravimetria terrestre e na 
informação geológica disponível, foi possível construir 
um modelo de subsuperfície ao longo de um perfil, que 
atravessa as principais feições na área de estudo. O 
modelo consiste em uma cobertura sedimentar 
suavemente dobrada, depositada sobre um 
embasamento estruturado em altos e baixos (grábens 

e horsts), cuja profundidade do topo alcança até  
aproximadamente 2,9 km. Foi interpretada também a 
presença de uma intrusão com densidade mais elevada 
do que a da cobertura, pois um alto do embasamento 
não poderia explicar o alto gravimétrico encontrado na 
região entre as Serras do Cabral e da Água Fria-
Porteiras. 
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Figura 4 – a) Mapa geológico da área de estudo, incluindo o perfil AA’; b) Mapa da anomalia Bouguer, mostrando o perfil AA’, ao 
longo do qual foi feito o modelo; c) Curva gravimétrica do perfil. Os valores observados são representados pelas bolinhas pretas, 
enquanto os valores calculados para o modelo constituem a linha contínua; d) Modelo de subsuperfície do perfil AA’, juntamente com 
as soluções da Deconvolução de Euler para o índice estrutural 1 e janela de 7 x 7 km. 


