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RESUMO 

 

 Este trabalho é resultado de um intenso estudo magnético efetuado nos diques 

máficos, que afloram no litoral Norte do Estado de São Paulo. Foram estudados 52 diques 

de lamprófiros e 39 diques toleíticos da região de São Sebastião-Ubatuba e 47 diques 

toleíticos de Ilhabela. Os diques cortam rochas do Complexo Costeiro, e os de Ilhabela 

cortam também o gabro e os stocks alcalinos no sul da ilha. As espessuras dos diques 

variam de poucos centímetros a 2 m para os lamprófiros e até 10 m para os toleíticos. Em 

geral, são verticais e orientam-se a N30-60E. A trama magnética dos diques foi determinada 

pelas anisotropias magnéticas de suscetibilidade (AMS) e da magnetização remanente 

ansiterética (AARM). As propriedades magnéticas dos diques foram determinadas por 

vários experimentos que mostraram que o mineral magnético presente nos diques são grãos 

de magnetita no intervalo de 2-5 µm. Para a maioria dos diques esses grãos são os 

responsáveis pela suscetibilidade magnética, mas não pela AMS, como mostrado pela 

AARM. A principal trama de AMS encontrada para os diques é devida ao fluxo magmático, 

onde o plano Kmax-Kint é paralelo ao plano do dique e o pólo da foliação magnética, Kmin, é 

perpendicular a ele. A análise da inclinação de Kmax mostra que os diques foram alimentdos 

por fluxos de horizontais a verticais, o que permitiu inferir três fontes (câmaras 

magmáticas); uma próxima a cidade de São Sebastião, outra próxima a Ubatuba e outra a S-

SW da Ilhabela que deu origem aos diques toleíticos da ilha. Para a maioria dos diques as 

tramas de AMS e AARM não são coaxiais. A orientação da lineação magnética da AARM é 

N30-60W, aproximadamente perpendicular a lineação da AMS. A orientação da lineação 

magnética da AARM é similar a direção de sistemas de falhas encontrados nas bacias de 

Santos. A comparação das tramas de AMS e AARM sugere que os diques (lamprófiros e 

toleíticos) foram colocados em três eventos tectônicos nos estágios iniciais da abertura do 

Oceano Atlântico Sul. 

 

 



ABSTRACT 

 

This work is the result of an intense magnetic study carried out on the mafic dikes, 

which out crop on the north coast of the State of São Paulo. We studied 52 dykes of 

lamprophyre and 39 toleitic dikes of the region of São Sebastião-Ubatuba and 47 toleitic 

dikes of Ilhabela. The dikes cut rocks from the Complexo Costeiro, and those in Ilhabela 

also cut the gabbro and alkali stocks in the south of the island. The thickness of the dikes 

varies from a few centimeters to 2 m for the lamprophyre and up to 10 m for the toleitics. In 

general, they are vertical and orientated to N30-60E. Magnetic fabrics were determined 

using anisotropy of low-field magnetic susceptibility (AMS) and anisotropy of anhysteretic 

remanent magnetization (AARM). Rock-magnetism measurements reveal that the magnetic 

mineral present in the dikes are magnetite grains in the range of 2-5 µm. For most dikes 

these grains are responsible for magnetic susceptibility, but not for AMS, as shown by 

AARM. The main AMS fabric found for the dikes is due to magmatic flow, where the Kmax-

Kint plane is parallel to the dike plane and the magnetic foliation pole, Kmin, is perpendicular 

to it. The analysis of the Kmax inclination shows that the dikes were food by horizontal to 

vertical flow, which allowed to infer sources (magmatic chambers) one underlain the city of 

São Sebastião, another underlain Ubatuba and another one the S-SW of Ilhabela that fed to 

the island's toleitic dikes. For most dikes, AMS and AARM fabrics are not coaxial. The 

orientation of the magnetic lineation of the AARM is N30-60W, approximately, 

perpendicular to the AMS lineation. The orientation of the magnetic lineation of the AARM 

is similar to the direction of fault systems found in the Santos basins. The comparison of the 

AMS and AARM fabrics suggests that the dikes (lamprophyre and toleitic) were emplaced 

in three tectonic events in the initial stages of the opening of the South Atlantic Ocean. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este texto de Livre Docência é resultado da aplicação das técnicas de Anisotropias 

Magnéticas nos Enxames de Diques Máficos do litoral Norte do Estado de São Paulo e 

reflete o amadurecimento Científico na interpretação da metodologia empregada. 

 As Anisotropias Magnéticas podem ser de dois tipos: anisotropia de suscetibilidade 

magnética (AMS) e anisotropia da magnetização remanente (ARM). A diferença entre as 

duas é que na AMS todos os minerais contribuem para a suscetibilidade magnética (K), 

enquanto que na ARM somente os minerais magnéticos são os responsáveis pela anisotropia, 

pois só eles são capazes de reter a magnetização remanente. A AMS é muito mais simples 

de ser adquirida e por isso é a mais popular das anisotropias magnéticas. 

Por que estudar enxames de diques máficos? Enxames de diques máficos de 

diferentes idades ocorrem em diversas regiões continentais. A importância destes enxames 

no estudo de processos geodinâmicos foi destacada por Halls (1982, The importance and 

potencial of mafic dyke swarm in studies of geodynamic process. Geoscience Canada, 9: 145-154) 

e, desde então, a atenção dedicada a essas intrusões tem sido sempre crescente. Do ponto de 

vista tectônico é comumente aceito que os diques se propagam perpendicularmente ao eixo 

de maior esforço horizontal e que enxames de diques podem representar rifteamento inicial 

ou incipiente ou, pelo menos, manifestação de distensão crustal. Além disso, favorecem a 

elaboração de modelagens geológicas (geoquímica e geofísica) por formarem corpos 

tabulares. Nos últimos anos tem havido um grande interesse em investigar os processos de 

colocação dos diques. Isto se deve não somente porque os diques representam os primeiros 

condutos para a passagem de magma de níveis mais profundos até a superfície da Terra, 

mas também porque os enxames de diques fornecem informações sobre os processos 

tectônicos que deformaram ou romperam a litosfera.  

 Uma das primeiras aplicações da AMS teve como objetivo determinar a direção de 

fluxos magmáticos em diques máficos (Khan, 1962, The anisotropy of magnetic susceptibility 

of some igneous and metamorphic rocks. J. Geophys. Res., 67, 2873-2885). Porém, somente 

depois do trabalho pioneiro de Knight & Walker (1988, Magma flow directions in dikes of the 

Koolau complex, Oahu, determined from magnetic fabric studies. J. Geophys. Res., 93, 4301-4319), 

que definiram o comportamento da AMS em relação ao fluxo de magma (comparação dos 

eixos de AMS com dados de campo), é que o método tornou-se amplamente usado em 

enxames de diques. A direção do fluxo de magma no interior das fraturas é importante para 
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a compreensão do desenvolvimento de enxames de diques continentais, pois permite 

investigar a posição relativa entre fonte e fratura. As direções de fluxo de magma são 

tradicionalmente investigadas por estudos de petrotramas, lineações, vesículas orientadas, 

entre outros. Entretanto, estes métodos não podem ser aplicados quando a petrotrama é 

fracamente desenvolvida ou inexistente, ou ainda, quando não há evidências de campo. 

Neste caso, um modo de se investigar o fluxo magmático no preenchimento das fraturas e, 

consequentemente, estudar o posicionamento relativo entre fontes e fraturas, consiste em 

empregar as técnicas de anisotropias magnéticas.  

 No Brasil o enxame de diques do Arco de Ponta Grossa foi o primeiro a ser estudado 

sob os aspectos da AMS (1993, minha Tese de Doutorado dados publicados em 1995 na 

Phyisics of the Earth and Planets Interiors). Embora a AMS seja amplamente aplicada em 

estudos de petrotrama, as técnicas da ARM surgiram mais recentemente como outra 

ferramenta auxiliar nesses estudos e vem se mostrando até mais poderosa do que a AMS, 

como será mostrado nesta Tese. O primeiro enxame de diques brasileiro onde foi aplicada a 

técnica da ARM foi o enxame de diques Ilhéus-Olivença-Iatajú do Colônia (Bahia) sendo os  

resultados publicados em 2000 no Precambriam Research.  

 

 Esta Tese está subdividida em quatro capítulos. No primeiro é apresentada a 

fundamentação teórica dos métodos de AMS e ARM e algumas considerações sobre o 

magnetismo rocha. No segundo e terceiro capítulos são apresentadas aplicações dos 

métodos de anisotropias magnéticas nos enxames de diques do litoral norte do Estado de 

São Paulo. O segundo capítulo corresponde aos enxames de diques toleíticos e 

lamprofíricos aflorantes entre as cidades de São Sebastião e Ubatuba, trabalho recentemente 

publicado na Tectonophysics (que foi suprimido nesta versão resumida). No terceiro 

capítulo são apresentados os resultados das anisotropias magnéticas do enxame de diques 

toleíticos da Ihabela, também litoral norte do estado de São Paulo. Finalmente no quarto 

capítulo é feita uma integração dos dados obtidos nos diques da Ilhabela com os de São 

Sebastião-Ubatuba. 
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CAPÍTULO – 1 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DAS ANISOTROPIAS MAGNÉTICAS 

 

 O termo anisotropia refere-se a qualquer propriedade física cuja intensidade é 

dependente da posição (direção) em que esta propriedade é medida. No caso das 

anisotropias magnéticas, as propriedades físicas mais importantes envolvidas são: a 

suscetibilidade magnética e a magnetização remanente. 

 

1.1. ANISOTROPIA DE SUSCETIBILIDADE MAGNÉTICA (AMS) 

A suscetibilidade magnética (k ou K) é definida como a capacidade que um material 

possui em adquirir uma magnetização induzida e reflete a capacidade ou habilidade que o 

material tem em se magnetizar. Nesse sentido, K é expresso pela razão da magnetização 

induzida (Mi) por um campo magnético fraco (da ordem do campo da Terra ~50 µT ou 0.5 

Oe) pela intensidade do campo indutor : K = Mi/H. 

Para uma magnetização induzida em campo magnético fraco (ou baixo), a 

intensidade magnética em uma dada orientação é linearmente relacionada ao campo indutor, 

ou seja, a magnetização é paralela ao campo indutor: M = K H. A Fig. 1 mostra a região da 

histerese onde o campo é baixo e é nesse campo que K deve ser medida. 

 

Figura-1 
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Para materiais isotrópicos K é independente da orientação que está sendo medida, 

isto é, é um escalar e M é sempre paralela a H (Fig. 2).  

 

 
Figura – 2. A suscetibilidade magnética para materiais isotrópicos: 
K é um escalar constante. 

 

 No entanto, para materiais anisotrópicos K varia de acordo com a direção a 

qual o material é medido (é dependente da direção) e M não é paralela a H. Neste 

caso, se a linearidade entre M e H for mantida K é aproximadamente um tensor 

simétrico de segunda ordem, cuja expressão matemática é: M = [K] H, M e H são 

vetores e [K] é um tensor (Fig. 3). Para campos muito fortes M e H não são lineares e 

não são relacionados por um tensor de segunda ordem. A relação de M e H para 

campos magnéticos fortes se dá através de uma função (f) de H.:   M = [K] f(H) 

 

 
Figura – 3. Expressões matemáticas para a magnetização em materiais anisotrópicos. O gráfico 
mostra que M e H não são paralelos. Notação matricial enfatizando o tensor de suscetibilidade 
magnética. 
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Se um grão de magnetita com forma de elipse é magnetizado e o campo magnetizante 

é paralelo aos eixos da elipse (Fig. 4), a magnetização é paralela ao campo magnético 

indutor (material isotrópico). Por outro lado, se a magnetização desvia do campo indutor 

(Fig. 4), a relação entre campo indutor e magnetização é descrita pelo tensor de 

suscetibilidade (Fig.4). 

 

 
Figura – 4. Relação entre a magnetização M e o campo indutor H para um grão de 
magnetita de forma elíptica. Materiais isotópicos M e H são paralelos. Materiais 
anisotrópicos M desvia de H. 

 

 O tensor [K] pode ser representado geometricamente como um elipsóide (Fig. 5) 

triaxial (conhecido como magnitude do elipsóide; Hrouda, 1982), com eixos principais 

(K
max

>K
int

>K
min

) paralelos aos autovetores de [K] e com intensidades iguais aos 

correspondentes autovalores de [K] (Tarling & Hrouda, 1993). Os eixos principais 

representam os eixos de suscetibilidade máxima, intermediária e mínima, respectivamente. 

 

 
Figura – 5. O elipsóide – visualização geométrica do tensor K.  

Tensor de 

suscetibilidade 
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A orientação dos eixos principais do elipsóide fornece a trama de AMS de uma rocha. 

A trama ou fabric de uma rocha definida pela AMS é representada na Fig. 6. Kmax 

representa a lineação magnética, enquanto Kmim é o pólo da foliação magnética que é o 

plano formado pelos eixos Kmax e Kint. A interpretação desses eixos é feita de modo análogo 

aos dados de lineação e foliação obtidos no campo ou determinados por: platina universal, 

textura goniométrica e EBSD. Além dos dados direcionais, também são fornecidos os 

parâmetros escalares que através deles é possível determinar a forma do elipsóide de AMS. 

A Fig. 6 mostra um exemplo dos parâmetros escalares (Km, P e T).  

 
  

 

                           Parâmetro de Forma 

 

                                   

 

Figura – 6. Elipsóide e parâmetros escalares de uma trama de AMS. 

  

O parâmetro de forma T foi definido por Jelinek (1981) e pode ser utilizado como o 

diagrama de Flinn. A Figura 7 (abaixo) mostra os principais tipos de elipsóides de AMS. 

 
 

Suscetibilidade Média Km = (Kmax>Kint>Kmin)/3 

Grau de anisotropia P= Kmax/kmin  

  



 7 

1.1.1. FONTES DA ANISOTROPIA  

 Uma vez que a suscetibilidade magnética é por definição igual a K = Mi/H, o 

monitoramento da magnetização M adquirida em resposta à aplicação de um campo 

magnético origina três tipos de comportamento magnético que são classificados como: 

diamagnético, paramagnético e ferromagnético (Fig. 8). 

 

 
Figura – 8. Comportamento M em função de H. 

 

O comportamento diamagnético é caracterizado pela magnetização induzida ser 

antiparalela ao campo indutor, um material se magnetiza em direção oposta ao campo 

aplicado. A suscetibilidade magnética é baixa e negativa (reta decrescente, Fig. 8). Um 

material diamagnético não possui remanência e a magnetização cai a zero quando o campo 

magnético é retirado. Quartzo, calcita e aragonita são exemplos de minerais diamagnéticos. 

No comportamento paramagnético a magnetização induzida é paralela ao campo 

aplicado, o material se magnetiza na mesma direção do campo magnético aplicado, a 

suscetibilidade magnética é relativamente baixa e positiva (reta crescente, Fig. 8). Assim, 

como os materiais diamagnéticos, os paramagnéticos também não possuem remanência e a 

magnetização cai a zero quando o campo magnético é retirado. Piroxênios, hornblendas, 

olivinas e micas são exemplos de minerais paramagnéticos. 

O comportamento ferromagnético é caracterizado por uma complexa relação entre 

a magnetização induzida e o campo aplicado, apresenta histerese (Fig.8). A suscetibilidade 

magnética é alta, não cai a zero quando o campo magnético é retirado, pois apresenta 

remanência. Nesta categoria é que estão alguns óxidos e sulfetos de ferro, assim como o 

ferro no estado fundamental: magnetita, hematita e pirrotitas. Dependendo da configuração 
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eletrônica e da rede cristalina os materiais ferromagnéticos podem ser classificados em: 

ferromagnéticos, antiferromagnéticos e ferrimagnéticos (Fig. 9).  

 

 

 
 

 

 

Spin-Canting 

 

 

Defect moment 

 

 

 

 

Ferromagnético Antiferromagnético Ferrimagnético 
Figura – 9. Alinhamento dos spins na rede cristalina 
 

No material ferromagnético os momentos de spin são todos paralelos, ocorre no Fe 

puro.  

Os antiferromagnéticos são caracterizados pelo antiparalelismo dos momentos de 

spins que se anulam e não há momento magnético. Dentro desta categoria estão os Spin-

Canting e os Defect moment. Nos Spin-Canting os spins antiferromagnéticos não são 

perfeitamente alinhados antiparalelamente, mas são desviados de poucos graus. Disso 

resulta um fraco momento magnético, como o da hematita. O Defect moment ocorre quando 

os momentos de spin não são totalmente compensados produzindo defeitos na rede 

cristalina e ocorrem em finos grãos de hematita. Devido ao Spin-Canting e Defect moment é 

que a hematita apresenta uma fraca magnetização. 

 O ferrimagnetismo ocorre quando os spins são alinhados antiparalelamente, mas a 

magnitude dos momentos em cada direção é diferente, resultando em momento magnético. 

As magnetitas se enquadram nessa categoria. 

 

 Todos os minerais presentes em uma rocha possuem suscetibilidade magnética. Uma 

rocha é composta por minerais diamagnéticos (ex. quartzo), paramagnéticos (ex. biotita, 

hornblenda) e poucos ferromagnéticos (ex. magnetita). Em geral, a suscetibilidade 

magnética dos minerais diamagnéticos é mascarada pela suscetibilidade magnética dos 

minerais paramagnéticos que é mascarada pela suscetibilidade magnética dos minerais  

ferromagnéticos (dependendo da abundância relativa). Então, a suscetibilidade magnética de 

uma rocha representa a soma das suscetibilidades magnéticas de todos os minerais 

constituintes ponderados pela abundancia relativa em que eles ocorrem, o que significa que 

todos os minerais presentes em uma rocha contribuem para a sua suscetibilidade magnética. 
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Desse modo, todos os minerais também contribuirão para a AMS. Esta é a principal 

diferença entre as anisotropias de suscetibilidade e de remanência magnética. 

 O tensor de AMS de uma rocha é a somatória dos tensores de cada mineral presente 

na rocha. Portanto, a AMS total de uma rocha é controlada; (i) a relativa abundância dos 

minerais, (ii) a suscetibilidade magnética de cada mineral, (iii) anisotropia das partículas e 

(iv) o grau de alinhamento de cada fase mineral contribuinte. Esses quatro controles é que 

dificultam a quantificação direta da AMS e a deformação finita em uma rocha.  

 As causas da AMS em uma rocha dependem dos minerais que a são responsáveis 

pela anisotropia de suscetibilidade magnética da rocha. Se a AMS é devido aos minerais tais 

como hematitas, pirrotitas e minerais paramagnéticos, a AMS é controlada pelo alinhamento 

cristalográfico preferencial destes minerais, conhecida como anisotropia magnetocristalina. 

Por outro lado, se a AMS for devido à magnetita, a causa da AMS é controlada pela forma 

preferencial dos grãos, conhecida como anisotropia de forma (Borradaile, 1988; Borradaile 

& Henry, 1997).  

 Uma vez que os minerais diamagnéticos e paramagnéticos apresentam 

suscetibilidade magnética, a AMS pode ser determinada em qualquer tipo de rocha e não há 

necessidade da presença de um mineral magnético. 

 Outro fator importante que deve ser considerado nos estudos de AMS é que não 

necessariamente o mineral totalmente responsável ou ter uma grande contribuição para o 

tensor de suscetibilidade ser também o responsável pelas orientações dos eixos principais da 

AMS. A contribuição de uma população mineral para a AMS (em oposição à suscetibilidade 

magnética) é uma função da suscetibilidade intrínseca do mineral, sua anisotropia de 

susceptibilidade intrínseca e a orientação preferencial dos grãos que compõem a população. 

Se o mineral que representa, digamos; 70% da suscetibilidade magnética tiver uma 

anisotropia intrínseca muito baixa, ou se esse mineral tiver uma distribuição (de orientação) 

aleatória, então esse mineral pode não ter uma forte influência nas orientações dos eixos da 

AMS. Isto significa que, por exemplo, se a magnetita em uma rocha é a responsável pela 

suscetibilidade magnética ela pode não ser a responsável pela AMS, pois ela pode ser 

isotrópica e outro mineral (em geral paramagnético) pode comandar a AMS. 

 

1.1.2 AMS e os Domínios magnéticos 

 Quando um grão ferromagnético s.l. é magnetizado, verifica-se que a distribuição das 

cargas (dipolos magnéticos) no seu interior tem tendência a se re-arranjar de modo a ser 
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alcançada uma situação de energia magnetostática mínima.  Esta energia é atingida através 

da criação de domínios magnéticos dentro dos quais a direção da magnetização apresenta 

uma direção consistente. Esses domínios são separados uns dos outros por paredes que 

também se re-arranjam em função da sua magnetização. 

A energia magnetostática é definida como a energia existente na distribuição de cargas 

devido à repulsão entre as cargas adjacentes (Fig.10).  

 Em um grão ferromagnético esférico uniformemente magnetizado a magnetização do 

grão é igual a magnetização de saturação (Fig. 10A) da amostra. A energia magnetostática é 

muito alta para materiais com alta magetização de saturação. Esta é a configuração para os 

grãos SD (single domain) – domínio simples. 

 A formação de domínios magnéticos diminui a energia magnetostática porque a 

superfície coberta pelas cargas é reduzida (Fig. 10B) e as cargas de sinal oposto são 

adjacentes e, portanto, não há repulsão entre elas. Internamente a qualquer domínio 

individual a magnetização é a magnetização de saturação, mas para todo o grão a rede de 

magnetização é bem menor que a magnetização de saturação. Estes grãos são do tipo MD 

(multi-domain) multi-domíno. 

 

A 

 
 
Figura – 10. a=SD, B=MD. + - são as 
cargas e as setas representam a direção 
da magnetização. 
 

B 

 

 

Não há um limite definido entre grãos grandes SD e pequenos grãos MD. Estes 

são os chamados PSD (pseudo-single-domain), pseudo domínio simples. Estes grãos 

são relativamente grandes, porém, apresentam comportamento magnético dos grãos SD.  
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Diminuindo o tamanho do grão magnético, o domínio magnético também 

diminui. Portanto, os domínios magnéticos são diretamente proporcionais ao tamanho 

do grão. 

 Os domínios magnéticos podem afetar significativamente a AMS. Define-se por 

trama normal, quando a trama magnética e a petrotrama têm a mesma forma e 

orientação, ou seja, quando Kmin (pólo da foliação magnética) é perpendicular ao 

acamamento, fluxo ou ao plano horizontal e Kmax (lineação magnética) é paralela a 

direção de corrente, fluxo ou estiramento como seria esperado. Embora isto seja o caso 

mais usual, às vezes ocorre uma permutação (troca) entre Kmax e Kmin. Esse 

comportamento é chamado de trama inversa. Teoricamente a trama inversa ocorre 

quando as (titano)magnetitas (anisotropia de forma) são do tipo SD, o então conhecido 

efeito SD. Isto será explicado no próximo item.  Por isso é que se deve ter um bom 

conhecimento das propriedades magnéticas das rochas que é obtido através dos vários 

experimentos de magnetismo de rocha. 

 Os tipos de tramas de AMS são melhores visualizadas em diques onde a direção 

deles pode ser medida no campo. Desse modo, é possível correlacionar os eixos 

principais da AMS e o plano do dique. Uma trama normal em um dique ocorre quando 

a foliação magnética coincide com a foliação do dique, ou seja, com o seu plano de 

colocação e a lineação magnética representa o fluxo de magma. A trama inversa em um 

dique ocorre quando o plano formado pelos eixos Kint e Kmin é coincidente com o plano 

do dique e Kmax é perpendicular a ele, essa trama não é a petrotrama esperada para um 

dique ela é exatamente inversa. 

  

1.2. ANISOTROPIA DA MAGNETIZAÇÃO REMANENTE (AMR) 

 A AMR é uma anisotropia calculada a partir da indução de uma magnetização 

remanente artificial, adquirida paralela ao campo aplicado, em várias direções da amostra. 

Na AMS todos os minerais (dia- para- e ferromagnéticos) contribuem para a suscetibilidade 

magnética e para a sua anisotropia. Em contraste, a AMR é dada exclusivamente pelos 

minerais ferromagnéticos presentes nas rochas que pode ser mais que um. Esta é a principal 

diferença entre as duas anisotropias magnéticas. A AMR, como a AMS, representa a soma 

de todos os tensores dos minerais magnéticos presentes nas rochas, porém o número de 

minerais contribuintes na AMR (só os magnéticos) é bem menor que na AMS. De modo 

análogo a AMS a AMR também é um tensor de segunda ordem e também deve ser medida 
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em baixo campo magnético, para manter a linearidade de M e H e garantir que o tensor seja 

de segunda ordem. A expressão matemática da AMR é semelhante a da AMS.  

Mr = [Kr]H    [Kr] = [A], onde Mr é a magnetização remanente, Kr a suscetibilidade 

remanente e H o campo indutor. De modo idêntico a AMS, os eixos principais do elipsóide 

(AMRmax > AMRint > AMRmin) são paralelos aos auvetores do tensor e representam a 

máxima, intermediária e mínima magnetização. 

 As magnetizações artificiais que podem ser usadas para o cálculo da AMR são: 

magnetização anisterética, magnetização remanente isotermal (IRM) e a magnetização 

termoremanente (TRM artificial). 

- Anisotropia de Remanente Anisterética (AARM, McCabe et al., 1985) esta anisotropia 

é determinada quando uma amostra é submetida a um campo magnético fraco da ordem de 

0.1 mT em uma dada posição enquanto um campo magnético alternado é aplicado 

simultaneamente na mesma direção. Em seguida, as componentes da magnetização 

adquirida são medidas em magnetômetro tipo “spinner”, a amostra é então desmagnetizada 

para que todas as magnetizações inicialmente induzidas sejam eliminadas e o procedimento 

é repetido para outras posições da amostra (Tarling & Hrouda, 1993), propiciando desse 

modo, o cálculo do tensor de remanência anistérica, que é determinado pelo método dos 

mínimos quadrados. Esta magnetização é a mais usada na determinação da AMR. 

- Anisotropia de Magnetização Remanente Isotermal (AIRM), a determinação desta 

anisotropia (Stephenson et al.,1986) envolve a aplicação de um campo magnético (que pode 

ser alto ou baixo) ao longo de uma dada direção da amostra. A magnetização remanente 

adquirida é então medida em um magnetômetro tipo "spinner". O processo é repetido, 

sempre empregando o mesmo campo magnético indutor, para várias direções em um 

espécime de rocha. A amostra deve ser desmagnetizada antes e depois de ser submetida ao 

campo magnético indutor em outra posição. A partir das medidas obtidas nas várias direções 

é possível calcular o elipsóide descrito pela anisotropia de remanência magnética isotermal 

utilizando também o método dos mínimos quadrados. 
 

-  Anisotropia da Magnetização Termoremanente (ATRM), neste tipo de magnetização a 

anisotropia consiste em  aquecer uma amostra em uma determinada posição até a 

temperatura de Curie e impor um campo magnético fraco quando amostra estiver esfriando, 

medir a magnetização remanente em magnetômetro, repetir o processo para demais posições, 
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permitindo assim que o tensor de ATRM seja calculado, também pelo método dos mínimos 

quadrado. 

 A magnetização mais importante e mais usada na determinação da anisotropia da 

magnetização remanente é a magnetização artificial anistérica (AARM). Esta magnetização 

é preferida porque é adquirida em campos magnéticos baixos, garantindo a linearidade entre 

M e H, o que faz com que o tensor de AARM seja de segunda ordem. Como esta é uma 

anisotropia de remanência, ao contrário da AMS, as rochas a serem estudadas por este 

método têm necessariamente que conter um mineral magnético. Em geral, o mineral 

magnético é a magnetita ou a titanomagnetita, então a AARM é devido à forma do grão 

(anisotropia de forma). Se outros minerais magnéticos tais como hematita e pirrotita 

também estiverem presentes nas rochas somente as magnetitas e as titanomagnetitas serão 

atingidas pela magnetização anistérica, pois a hematita e a pirrotita são minerais com 

coercividade (campo necessário para trazer a magnetização a zero) muito alta. 

 Se um campo magnético for aplicado a um grão prolato com estrutura de domínio 

magnético do tipo SD, este grão irá adquirir uma magnetização que será paralela ao seu eixo 

maior. Para grãos prolatos com estrutura de domínio magnético do tipo MD as 

magnetizações dos maiores domínio são orientadas paralelas ao eixo maior dos grãos. Isto 

ocorre nos dois casos, para que a energia magnetostática seja mínima (O´Reilly, 1984, 

Jackson, 1991).  

 É importante ressaltar que a suscetibilidade e a remanência se comportam de formas 

diferentes em partículas ferrimagnéticas prolatas de domínios magnéticos do tipo SD com 

anisotropia de forma (O'Reilly, 1984; Stephenson et al., 1986; Rochette, 1988; Potter e 

Stephenson, 1988). Na ausência de um campo magnético, a magnetização das partículas 

(remanência) sempre se orienta por si só paralelamente aos seus eixos maior, a fim de 

minimizar a energia magnetostática. Desta forma, estas as partículas só são capazes de 

adquirir uma remanência com direção paralela aos seus eixos maiores. A suscetibilidade é 

zero perpendicular a este eixo e máxima paralela a ele (Fig. 11). Em contraste, a 

suscetibilidade máxima dessas partículas é perpendicular ao eixo maior delas; originando a 

chamada anisotropia "inversa" (Figura 11). Isto ocorre porque o campo aplicado não 

aumenta a rede magnetização (as partículas SD são magneticamente saturadas), mas 

somente alteram sua orientação. Um campo fraco aplicado perpendicularmente ao eixo 

maior de um grão prolato SD faz com que a magnetização gire levemente para direção ao 

campo aplicado, a fim de minimizar a energia total e, portanto, a suscetibilidade dM / dH> 0. 
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Quando o campo é aplicado paralelamente ou antiparalelo ao eixo maior, não há gradiente 

angular no balanço de energia para girar a magnetização e dM / dH = 0. Este é conhecido 

como "efeito SD" e foi observado em amostras naturais e sintéticas (Potter e Stephenson, 

1988).  

 

 
 
Figura – 11. Relação entre a AMS e AMR para um grão SD prolato, 
mostrando a trama inversa de AMS. 

 

 O efeito SD poderia ser uma possível explicação para a trama inversa de AMS que é 

comumente encontrada em diques, porém na maioria dos casos de diques estudados parece 

que o efeito SD não ocorre e, então, a origem trama inversa pode ser tectônica. Por outro 

lado, a verificação do efeito SD pode ser feita através da determinação da anisotropia da 

magnetização remanente, pois a magnetização sempre se orienta paralelamente ao eixo 

maior do grão (Fig.11). 

 A AARM é a principal das anisotropias de remanência, o método permite também 

determinar a AARM parcial (pAARM) de uma rocha. Neste caso, deve-se investigar se as 

amostras possuem tamanhos de grãos diferentes, através dos espectros de coercividade delas 

que é obtido pela indução de uma magnetização anisterética parcial. Assim é possível 

determinar tramas de AARM para populações de minerais com diferentes tamanhos, essas 

tramas podem ou não ser coaxiais, permitindo a investigação de processos tectônicos 

atuantes nas rochas. 

 Embora a AARM seja, relativamente, pouco usada nos problemas geológicos e isso 

deve, certamente, porque a sua determinação é muito mais laboriosa do que a AMS, ela é 

muito mais eficiente em investigar deformações nas rochas do que a AMS, principalmente 
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nas rochas sedimentares, o que faz dela mais uma ferramenta auxiliar para a geologia 

estrutural. 

 

1.3 AMOSTRAGEM 

A aplicação das técnicas de anisotropias magnéticas envolve uma coleção de rochas 

orientadas. A coleta das amostras é feita preferencialmente com auxílio de um amostrador 

portátil movido a gasolina (moto-serra adaptada) utilizando brocas diamantadas, entretanto, 

de blocos-de-mão podem também ser amostrados. A orientação das amostras é feita através 

de bússolas solar (sempre que possível) e magnética. Posteriormente, para obtenção das 

medidas magnéticas, as amostras são convenientemente preparadas, isto é, uma vez feita a 

coleta dos cilindros em campo com as devidas orientações marcadas em uma de suas faces, 

são extraídos espécimes com 2,5 cm de diâmetro e 2,2 cm de altura (a orientação feita em 

campo é transferida para os espécimes) que são colocados em equipamentos próprios. No 

mínimo dois espécimes são cortados de cada cilindro. Os resultados magnéticos são 

fornecidos em termos de declinação e inclinação dos eixos do elipsóide das anisotropias 

magnéticas os quais são corrigidos para posição original da amostra no campo, em relação 

ao norte geográfico. Todos os procedimentos de amostragem são mostrados na Fig. 13 

abaixo. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 16 

REFERÊCIAS CITADAS E CONSULTADAS 

 

Borradaile, G. J., Henry, B., 1997. Tectonic applications of magnetic susceptibility and its 

anisotropy. Earth Sci. Rev. 42, 49-93. 

Borradaile, G., J., 1993. The rotation of magnetic grains. Tectonophysics, 221, 381-384. 

Borradaile, G., J., 1988. Magnetic susceptibility, petrofabrics and strain, (Review). 

Tectonophysics, 156: 1-20, l988. 

Borradaile., G. J., Gauthier, D., 2003. Interpreting anomalous magnetic fabrics in ophiolite 

dikes. J. Struct. Geology, 25, 171-182. 

Borradaile., G. J., Gauthier, D., 2006. Magnetic studies of magma-supply and sea-floor 

metamorphism: Troodos ophiolite dikes. Tectonophysics, 418, 75-92. 

Butler, R.F., 1992. Paleomagnetism: Magnetic Gomains to Geologic Terranes. Blackweel 

Scientific Publications, 319 pp. 

Day, R., Fuller, M., Schmidt, V. A., 1977. Hysteresis properties of titanomagnetites: grain-

size and compositional dependence. Phys. Earth Planet. Inter. 13, 260-267. 

Dunlop, D. J., 2002. Theory and application of the Day plot (Mrs/Ms versus Hcr/Hc) 1. 

Theoretical curves and test using titanomagnetite data. J. Geophys. Res.107, 

10.1029/2001 JB000487. 

Dunlop, D.J. and Özdemir, O., 1997. Rock magnetism: fundamentals and frontiers. 

Cambridge University Press. 

Hrouda, F., 1988. Magnetic anisotropy of rocks and its application in geology and 

geophysics. Geophysical Surveys, 5: 37-82. 

Jackson, M., 1991. Anisotropy of magnetic remanence: a brief review of mineralogical 

sources, physical origins and geological applications, and comparison with susceptibility 

anisotropy. Pure Appl. Geophys. 136, 1-28. 

Jackson, M., Borradaile, G.J., Hudleston, P. and Banerjee, S., 1993. Experimental 

deformation of synthetic magnetite-bearing calcite sandstones: effects on remanence, 

bulk magnetic properties, and magnetic anisotropy. J. Geophys. Res., 98: 383-401. 

Jackson, M., Sprowl, D., Ellwood, B. B., 1989. Anisotropy of partial anhysteretic 

remanence and susceptibility in compact black shales: grain-size and composition-

dependent magnetic fabric. Geophys. Res. Lett. 16, 1063-1066. 



 17 

Jackson, M., Tauxe, L.,1991. Anisotropy of Magnetic Susceptibility and Remanence: 

developments in the characterization of Tectonic, Sedimentary and lgneous Fabric. 

Reviews of Geophysics, Supplement: 371-376. Geophysics 1987-1990 

Jelinek, V., 1981. Characterization of the magnetic fabric of rocks: Tectonophysics 79, T63-

T67. 

McCab,C., Jackson, M., Ellwood, B.B., 1985. Magnetic anisotropy in the Trenton limestone 

results of a new technique, anisotropy of anhysteretic susceptibility. Geophysical 

Research Letters, vol. 12, no. 6: 333-336. 

O´Reilly,  W., 1984. Rock and Mineral Magnetism (Blackie, Glasgow) 230 pp.   

Potter, D.K., Stephenson, A., 1988. Single-domain particles in rocks and magnetic fabric 

analysis. Geophysical Research Letters, vol. 15, no. 10: 1097-1100. 

Rochette, P., 1988. Inverse magnetic fabric in carbonate-bearing rocks. Earth and Planetary 

Science Letters, 90:229-237. 

Rochette, P., Aubourg, C., Perrin, M., 1999. Is this magnetic fabric normal? A review and 

case studies in volcanic formations. Tectonophysics 307, 219-234. 

Rochette, P., Jackson, M., Aubourg, C., 1992. Rock magnetism and the interpretation of 

anisotropy magnetic susceptibility. Rev. Geophys. 30, 209-226. 

Stephenson, A., 1993. Three-axis static alternating field demagnetization of rocks and the 

identification of natural remanent magnetization, gyroremanent magnetization and 

anisotropy. Geophys. J. Int. 98, 373-381. 

Stephenson, A., Sadikum, S., Potter, D. K., 1986. A theoretical and experimental 

comparison of the anisotropies of magnetic susceptibility and remanence in rocks and 

minerals. Geophys. J. R. Astro. Soc. 84, 185-200. 

Stephenson, A., Sadikun, S., D.K. Potter, D.K., 1986. A theoretical and experimental 

comparison of the anisotropies of magnetic susceptibility and remanence in rocks and 

minerals. Geophys. J. R. astr.  Soc. 84: 185-200, l986. 

Tarling, D. H., Hrouda, F., 1993. The magnetic anisotropy of Rocks. Chapman and Hall, 

London. 217 pp. 

 



 18 

 

CAPÍTULO – 2 
 
 
 

 
Este capítulo corresponde a uma aplicação das técnicas de anisotropias magnéticas nos 

enxames de diques do litoral norte do Estado de São Paulo aflorantes entre as cidades de 

São Sebastião e Ubatuba. 

 

Este trabalho foi recentemente publicado na Tectonophisics e é o Capítulo 2 do presente 

documento. 

 

Por um trabalho publicado será suprimido desta versão da Tese. 

 

“Magnetic fabrics of the Cretaceous dike swarms from São Paulo coastline (SE 

Brazil): Its relationship with South Atlantic Ocean opening.” 
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CAPÍTULO – 3  

 

ANISOTROPIAS MAGNÉTICAS DOS DIQUES TOLEÍTICOS DA ILHABELA, LITORAL NORTE 

DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

Neste Capitulo são apresentados os dados de anisotropias magnéticas (suscetibilidade e de 

remanência) inéditos dos diques toleíticos aflorantes na Ilhabela. Embora os diques 

lamprofíricos e alcalinos félsicos também tenham sido amostrados, só os diques toleíticos 

serão considerados neste trabalho, uma vez que os demais diques ainda estão sendo 

estudados e a anisotropia de remanência anisterética está sendo determinada. 

 

  

Por uma questão de logísticas as Figuras e Tabelas referentes a este capítulo são 

apresentadas no final, após as referências bibliográficas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sudeste do Brasil foi palco de intensos processos tecto-magmáticos durante o 

Mesozóico que se estenderam até o Cenozóico. A evolução tectônica da margem continental 

atlântica do Brasil é complexa e marcada por múltiplos eventos, compreendendo, o 

magmatismo eocretáceo, relacionado à quebra do Super-Continente Gondwana e abertura 

do Oceano Atlântico Sul, a instalação de bacias marginais e o magmatismo alcalino 

neocretáceo a paleoceno.  

O evento inicial de caráter básico a intermediário é representado por diques e sills, os 

quais, segundo Almeida (1986), são contemporâneos aos derrames de lavas toleíticas da 

Bacia do Paraná e aos do fundo da Bacia de Santos (Almeida et al., 1996). Idades 40Ar/39Ar 

sugerem que esse evento teve seu clímax entre 130-131 Ma (Renne et al, 1996), com a 

instalação dos diques do arco de Ponta Grossa. Posteriormente esse magmatismo teve lugar 

ao longo das regiões costeiras de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse 

contexto, é que se desenvolveram os enxames de diques toleíticos de direção NE; de 

Florianópolis de idade 40Ar/39Ar 124-129 Ma (Raposo et al., 1998; Deckart et al., 1998) e do 

litoral do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, mais conhecido como enxame de diques da 

Serra do Mar, com idades 40Ar/39Ar de 129-130 (Renne et al., 1996; Turner et al., 1994). 

Um outro evento representado por stocks e diques de rochas alcalinas ocorreu nos litorais 

dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Os diques da Serra do Mar variam em composição e idade, principalmente os diques 

alcalinos, portanto, ocorre mais de um enxame de diques. Embora alguns pesquisadores 

(e.g. Almeida, 1986; Garda and Garda, 2001; Coutinho 2008) acreditem que esse enxame 

esteja relacionado com as lavas da Bacia do Paraná e aos outros, Ponta Grossa e 

Florianópolis, essa relação é controversa e ainda está em debate.  

O foco deste trabalho é aplicar os métodos de anisotropia magnética no enxame de 

diques toleíticos que afloram na Ihabela, onde um estudo magnético de detalhe foi efetuado. 

O principal objetivo deste estudo é: investigar o fluxo de magma no preenchimento das 

fraturas obtendo, dessa forma, informações dobre o modo de colocação dos corpos 

intrusivos; investigar a posição relativa entre fonte(s) de magma e fraturas através da 

anisotropia de suscetibilidade magnética; determinar a trama do mineral magnético através 

da anisotropia de remanência magnética, visando verificar se os diques foram afetados pelos 

eventos tectônicos relacionados com a abertura do Oceano Atlântico Sul. Para ter um bom 
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controle e conhecimento do mineral responsável pelas anisotropias também foi efetuado um 

estudo detalhado de magnetismo de rocha. 

 

2. OS ENXAMES DE DIQUES DA ILHABELA E AMOSTRAGEM 

Os enxames de diques da Ilhabela são considerados pertencentes ao enxame da Serra 

do Mar. São diques verticais e com espessuras que variam de poucos centímetros até no 

máximo 4 ou 5 metros. Orientam-se predominantemente a N40-50E, esta direção coincide 

com as principais estruturas do embasamento que é composto por rochas Arqueanas e 

Proterozóicas polimetamorfizadas do Complexo Costeiro, apresentam a mesma orientação 

dos diques dos enxames que ocorre no continente (Capítulo 2).  Os diques ocupam 

frequentemente falhas do embasamento reativadas por esforços tracionais normais à direção 

costeira do antigo arqueamento da Serra do Mar (Almeida, 1986).  

Os diques são toleíticos, alcalinos máficos (lamprófiros) e alcalinos félsicos. A 

presença de diques com composição distinta permite afirmar que se trata de três enxames de 

diques. A localização de todos os diques (156 no total) é mostrada na Fig. 1. Embora os 

enxames de lamprófiro (77 corpos) e alcalino félsico (32 corpos) tenham sido amostrados 

serão apresentados neste trabalho os dados somente do enxame toleítico (total de 47 diques), 

pois os outros dois estão sendo estudados. Nem sempre é possível distinguir os diques 

toleíticos e lamprofíricos no campo, pois ambos são de cor escura (preta) e afaníticos. 

A Figura 2 mostra exemplos da ocorrência dos diques no campo. Os diques toleíticos 

apresentam enclaves da encaixante (Fig. 2A), cortam os diques de lamprófiro (IB-44, Fig. 

2B), podem ser falhados devido a colocação de diques alcalinos félsicos (IB-46, Fig. 2C), 

podem ser paralelos aos lamprófiros (IB-56, Fig. 2D) e ocorrem lado a lado com os diques 

de lamprófiro (IB-52, Fig. 2E) 

De modo geral, os diques da Ihabela afloram ao longo dos costões, na costeira, nas 

praias e cachoeiras, o acesso a eles é sempre por trilhas que por vezes são perigosas. 

Apresentam-se pouco alterados a granulação da matriz é em geral fina a muito fina a 

afanítica. Os lamprófiros ocorrem com mais freqüência na Ilha do que no continente (entre 

as cidades de São Sebastião e Ubatuba), alguns lamprófiros apresentam cavidades 

milimétricas formadas pela lixiviação dos fenocristais de piroxênio ou estruturas globulares. 

Os diques cortam as rochas polimetamórficas do Complexo Costeiro, granitos, os “stocks” 

alcalinos além do gabro acamadado que ocorre no sul da Ilha. 
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Os diques toleíticos apresentam texturas afanítica e porfirítica (Fig. 3), a matriz é fina 

a muito fina. Os principais minerais são fenocristais e microfenocristais de plagioclásio, 

piroxênio e opacos, principalmente titano-magnetitas e ilmenita. Alguns diques apresentam 

finos veios de carbonato e/ou clorita. 

Para os estudos magnéticos foram coletadas amostras orientadas de 47 diques 

toleíticos distribuídos por toda a Ilha, a amostragem foi feita com auxílio de uma perfuratriz 

movida a gasolina e brocas diamantadas com 2.5 cm de diâmetro. A orientação das amostras 

foi feita com bússolas magnética e solar (sempre que possível). No mínimo 15 cilindros (6 

de cada borda e 3 no centro) foram coletados de cada dique onde foi possível medir a 

direção e espessura, a amostragem, sempre que possível, foi simétrica (Fig. 2F) com o 

intuito de verificar possíveis imbricações dos eixos da anisotropia de suscetibilidade 

magnética. Os cilindros foram cortados em espécimes com 2.2 cm de altura. Pelo menos 2 

ou 3 espécimes foram obtidos de cada cilindro.     

 

3. MEDIDAS MAGNÉTICAS 

3.1. Anisotropia de Suscetibilidade Magnética de baixo-campo (AMS)  

As medidas de AMS foram feitas em espécimes cilíndricos de 2.5 cm x 2.2 cm que 

foram cortados dos cilindros coletado em campo. Todos os espécimes foram medidos no 

equipamento Kappabridge (KLY-3S, ou KLY-4S, Agico, Czech Republic). A média dos 

autovetores da AMS (Kmax, Kint, Kmin) e os limites de 95% de confiança para cada sítio foram 

calculados usando o método da bootstrap de Constable e Tauxe (1990). Os dados escalares e 

direcionais da AMS são apresentados na Tabela-1. 

  De modo geral os autovetores dos sítios são bem agrupados com baixos valores da 

elipse de 95% de confiança (e/z, Tabela-1). A orientação dos eixos de AMS (autovetores) 

em relação ao plano do dique define três tramas (fabric) magnéticas (Fig. 4), conhecidas 

como normal, intermediária e inversa (Rochette et al., 1992) e são encontrada em quase 

todos os enxames de diques do mundo (Herrero-Bervera et al., 2001, 2002; Raposo et al., 

2004, entre muitos outros). 

Na trama ou fabric normal (IB-45, Fig. 4) a foliação magnética (plano formado pelos 

eixos Kmax e Kint) coincide, aproximadamente, com o plano do dique sendo o pólo dessa 

foliação (Kmin), aproximadamente, perpendicular a ele. Esta trama é interpretada como 

sendo uma trama de fluxo magmático, esta interpretação é feita com base na comparação 

dos indicadores de fluxo observados em campo e os eixos de AMS (Kinght e Walker, 1988; 
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Rochette et al., 1992). Este tipo de trama é o mais importante, pois foi encontrado em 32 

diques dos 47 toleíticos amostrados (Tabela-1). 

A trama intermediária (IB-49, Fig. 4) é definida pelos eixos de Kmax e Kmin 

ocorrerem próximo ao plano do dique, enquanto Kint é aproximadamente perpendicular a 

ele. Este tipo de trama foi encontrado em apenas 3 diques do enxame toleítico (Tabela-1). 

Embora esta trama tenha sido considerada anormal por Rochette et al. (1999), ela é 

frequentemente interpretada como se o magma “abrisse” a fratura (Park et al., 1988), dados 

analógicos de Kratinová et al. (2006), apóiam essa interpretação.  

 A trama inversa (DQ-39, Fig. 4) apresenta os eixos Kint e Kmin formando um plano 

paralelo ao do dique, com Kmax perpendicular a parede do dique. Este tipo de trama foi 

encontrado em 12 diques dos 47 amostrados. Esta trama também é considerada anormal 

(Rochette et al., 1999; Ferré, 202). A interpretação desta trama é ainda controversa, em geral, 

ela tem sido atribuída a processos secundários, tectônicos ou devido a presença de grãos 

magnéticos com estrutura de domínio do tipo SD, conhecido como o efeito SD (Stephenson 

et al., 1986). Entretanto, no caso dos diques toleíticos da Ilhabela a trama inversa é de 

origem tectônica, como será demonstrado através do estudo de magnetismo de rocha (ver 

adiante). 

 A suscetibilidade média Km= (Kmax+Kint+Kmin)/3, em unidades SI, foi calculada pela 

média aritmética da K dos espécimes de cada sítio, é muito alta para diques (Tabela-1) 

variando de 179.5 x 10-3 a 1.5 x 10-3, cabe ressaltar que somente em três diques (IB-120, 

121, e 125, Tabela-1) a Km é baixa. O valor médio da Km é de 34.74 x 10-3. O grau de 

anisotropia P, dado pela média aritmética de P= Kmax/Kmin, é alto (Tabela-1) comparado com 

outros diques toleíticos do continente, varia de 1.020 a 1.241 (somente 5 diques apresentam 

P > 20%). Não há uma relação direta entre os parâmetros Km e P (Fig. 5A) para os diques 

com as diferentes tramas encontradas. O parâmetro de forma do elipsóide de Jelinek (1981) 

dado por: T=[2ln(Kint/Kmin) / ln(Kmax/Kmin)]-1 é oblato (T > 0) e triaxial (T ~ 0) para a 

maioria dos diques e é independente do tipo de trama magnética (Fig. 5B). 

 

3.2  Magnetismo de Rocha 

 Vários experimentos foram realizados para determinar as propriedades magnéticas 

dos diques e associá-las com as diferentes tramas encontradas. Os experimentos realizados 
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foram: determinação da temperatura de Curie (curvas KxT alta e baixa temperatura), 

determinação dos espectros de coercividade remanente através de desmagnetização por 

campos magnéticos alternado (AF) da magnetização remanente natural (MRN) e imposição 

da magnetização anisterética parcial (pARM), aquisição das curvas; da magnetização 

remanente isotermal (IRM) e de histerese. 

 As curvas KxT para baixas temperaturas (-195°C até  temperatura ambiente) foram 

obtidas usando um aparato CS3-L acoplado com o Kappabrige KLY-4S. Exemplos 

representativos dessas curvas são mostrados na Fig. 6A para os diques toleíticos com as 

diferentes tramas. Observa-se em todas as curvas um pico bem definido a ~ –150°C (Fig. 

6A) que é conhecido como transição de Verwey e é característico de magnetitas puras do 

tipo MD. As curvas K-T para as altas temperaturas foram realizadas em atmosfera de 

Argônio usando o aparato CS-3 acoplado com o KLY-4S. As amostras foram 

progressivamente aquecidas até 700°C e subsequentemente resfriadas até a temperatura 

ambiente. As curvas mostram um pequeno pico conhecido como Hopkinson (Fig. 6A) e 

uma diminuição na intensidade da suscetibilidade magnética a ~550°C-580°C (Fig. 6A), 

indicando a presença de titanomagnetitas pobres em Ti ou magnetitas. De modo geral, as 

curvas de aquecimento e resfriamento são aproximadamente reversíveis, no entanto, em 

algumas curvas (IB-4, Fig. 6A) ocorre um aumento a suscetibilidade magnética a ~200°C e 

um decréscimo da mesma a ~400°C indicando a presença de maghemita a curva de 

resfriamento sugere que esse mineral foi totalmente consumido no experimento. 

 A MRN foi desmagnetizada por AF em passos sucessivos de 5 ou 10 mT de 5 mT a 

100 mT utilizou-se o desmagnetizador da Molspin (Molspin, Newcastle-upon-Tyne, UK) e 

as remanências foram medidas em um magnetômetro JR5A (Agico, Republica Tcheca). 

Exemplos representativos são mostrados na Fig. 6B para os diques com os diferentes tipos 

de tramas. As curvas mostram que a magnetização é quase totalmente perdida em campo 

magnético de 40 mT, exceto para a amostra do dique de trama intermediária que perde 

totalmente a magnetização em 100 mT (Fig. 6B).  

 As curvas da pARM foram adquiridas através da imposição de um campo continuo 

(DC) entre dois valores de AF (janela) com o decaimento de um campo de pico H enquanto 

o resto da assembléia mineral é desmagnetizada a partir do campo de H de pico. A ARM foi 

imposta nos espécimes usando um AF da Mospin como fonte de campo magnético 

alternado, com a superposição de um campo DC ligado a uma pequena bobina (home-made) 
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dentro e coaxial ao desmagnetizador que foi controlado por um aparato da Moslpin. As 

curvas pARM foram determinadas nos mesmos espécimes AF desmagnetizado. Os 

espécimes foram expostos em um AF de pico de 95 mT e um campo contínuo (DC) de 0.1 

mT em uma janela de 10 mT. Após medida a magnetização remanente imposta em uma 

janela as amostras foram AF desmagnetizadas em 100 mT antes da indução na janela 

seguinte. Os resultados desse experimento são apresentados na Fig. 6C para os diques com 

os diferentes tipos de tramas de AMS e mostram que as amostras apresentam baixa 

coercividade indicando que os grãos de magnetita são da ordem de 2-5 µm (máximo pico 

em 25 mT, Fig. 6C) uma vez que a coercividade está diretamente relacionada com o 

tamanho do grão magnético (Jackson et al., 1989). 

 As curvas de IRM foram adquiridas em campos magnéticos progressivos usando um 

magnetômetro Pulse (MMPM9, Magnetic Measurements). Inicialmente aplicou-se um 

campo de 5 ou 10 mT, subsequentemente aplicou-se campos magnéticos de 20 em 20 mT 

até 300 mT e de 40 em 40 mT até  500 mT. O padrão das curvas obtidas é mostrado na Fig. 

6D, onde se observa que mais de 95% da magnetização atinge a saturação total em campos 

< 100 mT exceto para a amostra do dique com trama de AMS intermediária (o mesmo Fig. 

6B), que atinge a saturação em campo ~200 mT. As curvas de IRM indicam que tanto os 

grãos pequenos e grandes de magnetita foram totalmente saturados, o que está de acordo 

com o espectro de coercividade dado pela pARM (Fig.6C). 

 As curvas de histerese foram obtidas em temperatura ambiente usando um 

magnetômetro de vibração (VSM-Nuvo, Molspin, Newcastle-upon-Tyne, UK) com campo 

máximo de 1 T. Exemplos representativos dessas curvas para as amostras de diques com 

diferentes tipos de tramas de AMS estão na Fig. 7. Para a maioria dos diques a forma das 

curvas histerese mostra que os minerais ferromagnéticos são os responsáveis pela 

suscetibilidade magnética. Por outro lado, três diques com trama normal de AMS (Fig. 8) 

mostram que há uma contribuição dos minerais paramagnéticos para suscetibilidade 

magnética desses diques, sugerindo que para esses corpos os minerais paramagnéticos da 

matriz devem ter contribuído para a trama de AMS. A Fig. 7 mostra que não há diferenças 

nas curvas de histerese para os diques com os diferentes tipos de tramas de AMS. Em geral, 

as curvas apresentam uma “cintura” estreita típica de minerais ferromagnéticos de baixa 

coercividade, o que está de acordo com os outros experimentos mostrados na Fig. 6. Os 

tradicionais parâmetros de histerese calculados após eliminar a contribuição dos minerais 

paramagnéticos; Mrs (magnetização remanente de saturação), Ms (magnetização de 
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saturação), Hc (força coerciva) e Hcr (coercividade remanente) foram colocados no 

diagrama de Day et al. (1977) com o objetivo de investigar a estrutura de domínio 

magnético da magnetita (Fig. 9). Observa-se (Fig. 9) que todas as magnetitas (independente 

do tipo trama de AMS) encontram-se no campo dos PSD tendendo ao campo dos MD. Cabe 

ressaltar que o sítio IB-120 é o que mais se aproxima do campo SD, entretanto, este sítio 

apresenta trama de AMS normal (veja a discussão). 

 O estudo de magnetismo de rocha efetuado nos diques estudados mostra que as 

magnetitas PSD-MD no intervalo de 2-5 µm são as responsáveis pela suscetibilidade 

magnética dos diques. Este estudo também mostrou que não há diferenças das propriedades 

magnéticas dos diques que possam justificar as tramas de AMS normal, intermediária e 

inversa, ou seja, as propriedades magnéticas são as mesmas para os diques com os três tipos 

de tramas de AMS.   

  

3.3- Anisotropia da Magmetização Remanente Anisterética (AARM) 

A magnetização escolhida para se obter a anisotropia de remanência magnética foi a 

magnetização remanente anisterética (que por definição é a magnetização adquirida quando 

um campo continuo é superimposto a um campo alternado em uma amostra) e é a mais 

usada. A escolha dessa magnetização foi feita porque a magnetização anisterética é 

adquirida em baixo campo magnético, garantindo que a magnetização esteja linearmente 

relacionada ao campo indutor e o tensor de AARM seja de segunda ordem. Esta anisotropia 

é determinada quando a magnetização anisterética é aplicada em diferentes direções em um 

espécime de rocha.  

A AARM foi determinada em todos os diques, onde no mínimo 5 espécimes de cada 

dique foram analisados. O processo consiste em ciclos de aquisição da magnetização 

anisterética, medidas em magnetômetros e depois de mediada a magnetização faz-se a 

desmagnetização por AF antes da indução em outra posição. O esquema de indução 

utilizado no presente trabalho foi de 7 posições. 

Antes de iniciar a determinação da AARM os espécimes foram desmagnetizados por 

AF em campo de 200 mT (desmagnetizador AF-D2000T da ASC Scientific) com o objetivo 

de estabelecer um nível de base. Em todos os diques o tensor de AARM foi determinado 

magnetizando um espécime em um AF de pico de 60 mT e um campo DC de o.16 mT em 

uma determinada posição. Após esse procedimento a magnetização remanente foi medida e 
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posteriormente o espécime foi AF desmagnetizado em 100 mT antes da indução em outra 

posição. A escolha do campo H de pico teve por base o estudo de magnetismo de rocha 

(Fig.6). 

O melhor ajuste do tensor de ARRM foi calculado pelo método dos mínimos 

quarados (programa home-made) o qual mostrou um erro menor que 5% indicando que os 

elipsóides foram bem determinados (Jackson, 1991). A média dos autovetores da AARM e 

as regiões de 95% de confiança também foram calculadas pelo método da bootstrap de 

Constable e Tauxe (1990). Os resultados escalares e direcionais da AARM são apresentados 

na Tabela-2. Somente em um sítio (IB-4, Tabela-2) dos 47 estudados os eixos do tensor de 

AARM são muitos dispersos e nenhum resultado significante pode ser obtido. 

O grau de anisotropia da AARM (Tabela-2) é dado pela media aritmética de 

P=AARMmax/AARMmin e é mais elevado do que P da AMS (Tabela-1, Fig. 5). Isto acontece 

porque a influência dos minerais paramagnéticos é eliminada no tensor de AARM (Jackson, 

1991). Os valores de P estão no intervalo de 1.063-1.490, com uma média de 1.177 (Tabela-

2). O parâmetro de forma (T, Fig.10) do elipsóide de Jelinek (1981) calculado como 

T=[2ln(AARMint/AARMmin) / ln(AARMmax/AARMmin)]-1 é muito semelhante a T dado pela 

AMS (Fig. 5B), eles são dominantemente oblatos (T>0) e triaxiais (T~0), (Fig.10 e Tabela-

2) 

Os tensores de AMS e de AARM são coaxiais para quase todos os diques (Fig. 11), 

exceto para 4 diques com trama normal de AMS em que a trama de AARM tornou-se 

“inversa” (Fig. 12, ou seja, trama inversa de AMS) o mesmo acontece com parte dos diques 

toleíticos que afloram entre São Sebastião e Ubatuba (Cap. 2).  De modo geral ocorre uma 

mudança entre os eixos de máxima e mínima sem qualquer mudança no eixo intermediário 

(Fig. 12). 

A trama inversa de AMS tem sido atribuída ao efeito SD (Stephenson et al., 1986), 

então, nesses casos a trama de AARM deveria ser deveria ser normal, como mostrado por 

Jackson, (1991). Para todos os diques com trama inversa de AMS estudados no presente 

trabalho a correspondente trama de AARM é também inversa (Fig. 11, Tabela 1 e 2). Por 

outro lado, o estudo de magnetismo de rocha (Fig.6) mostra que os grãos de magnetita são 

PSD-MD com um intervalo de 2-5 µm, portanto, o efeito SD não pode explicar a trama 

inversa e intermediária de AMS. Em apenas em 4 diques com trama normal de AMS a 

trama dada pela AARM é inversa (Fig. 12). A não coaxialidade das tramas de AMS e 
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AARM sugere que os grãos de magnetita rotacionaram para uma direção perpendicular ao 

plano dique. 

 

4.  DISCUSSÃO 

Os três tipos de trama AMS são independentes tanto da mineralogia magnética como 

do tamanho do grão magnético.  De modo geral, seria esperado que as tramas dadas pela 

AMS e pela AARM fossem coaxiais principalmente para a trama normal de AMS se elas 

tivessem origem primária (Borradaile e Henry, 1997). Nos enxame de diques toleíticos da 

Ilhabela a trama normal de AMS é primaria em origem como evidenciado pela presença de 

indicadores de fluxo magmático no campo. Para a maioria desses diques a trama de AARM 

é também normal, porém em 4 diques a trama de AARM é inversa (Fig.12). Este fato 

sugere que a trama de AARM é de origem tectônica. Resultados similares foram 

encontrados para os diques de Salvador (Raposo e Berquó, 2008) e para os diques de São 

Sebastião e Ubatuba (Raposo, 2017, Cap. 2). A trama de AARM é devido aos grãos de 

magnetita, pois só eles são capazes de reter a magnetização remanente. O estudo de 

magnetismo de rocha mostrou que as magnetitas são as responsáveis pela suscetibilidade 

magnética dos diques, mas elas não controlam a AMS pelo menos para os 4 diques em que 

as tramas de AMS e de AARM não são coaxiais.  

A Fig. 13 mostra a lineação magnética dadas pelas tramas de AMS (Kmax) e pela 

tramas de ARM (AARMmax) para os diques estudados. Na Fig. 13A são mostrados os diques 

com trama de AMS normal e na Fig. 13B os correspondentes com a trama de AARM que é 

coaxial para a maioria dos diques, exceto para os 4 diques onde a trama de AARM é inversa 

(estrelas na Fig. 13B). Na Fig. 13C e D estão os Kmax e AARMmax para os diques com trama 

de AMS intermediária (3 diques) a correspondente AARM também é intermediária. 

Finalmente a Fig.13E e F mostra Kmax e AARMmax para os diques com trama de AMS 

inversa (Fig. 13E), cuja trama de AARM também é inversa (Fig. 13F). É interessante notar 

que nos 4 diques onde a AMS a AARM não são coaxiais a direção de AARMmax (estrelas na 

Fig. 13B) é aproximadamente a mesma dos diques com trama inversa de AMS e AARM 

(Figs. 13 E e F), sugerindo que os esses diques com trama inversa de AARM foram afetados 

evento intrusivo responsáveis pela colocação dos diques com tramas de AMS ou AARM 

inversas. 
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Do exposto acima é possível inferir que os diques toleíticos da Ihabela foram 

colocados em 3 eventos distintos, como foi o caso dos diques de São Sebastião e Ubatuba 

(Raposo, 2017, Cap.2). Dessa forma 4 dos diques com trama inversa de AARM foram 

colocados no primeiro evento de Raposo (2017), após esse evento provavelmente o campo 

de esforços aumentou e, nesse contexto, foram colocados os diques com tramas inversas de 

AMS e AARM (Fig.13E e F) o campo de esforços desse evento foi responsável pela trama 

inversa de AARM dos 4 diques colocados no primeiro evento (AARMmax é 

aproximadamente perpendicular a Kmax, Fig. 13A e B). Depois desse evento provavelmente 

em um ambiente tectônico mais calmo é que foram colocados os demais diques (que são 

maioria) que mostram tramas de AMS e AARM normal e intermediária (ou seja, coaxiais, 

Figs. 13A, B, 13C e D). 

 

4.1. AMS e o fluxo de magma 

 A trama normal de AMS (Fig. 4) é a principal trama magnética encontrada nos 

diques estudados já que a maioria dos diques apresenta esse tipo de trama. Essa trama é 

interpretada com sendo devido ao fluxo de magma no preenchimento das fraturas e a 

direção de Kmax permite inferir a direção do fluxo de magma. Esta interpretação é feita com 

base nos indicadores de fluxo encontrados no campo. Embora tenha sido amostrado tanto as 

bordas como o centro dos diques (amostragem simétrica, 2F), não foi encontrado 

imbricações tanto de Kmax e Kmin em relação ao plano do dique que permitisse inferir o 

sentido da injeção de magma, como encontrado por; Knight and Walker (1988), Herrero-

Bervera et al. (2001) e Geofroy et al. (2002). 

 Os 4 diques colocados no primeiro evento (IB-12, IB-36, IB47 e IB-126, Tabela-1), 

foram alimentados por fluxos de inclinados (30° < Kmax < 60°) a horizontais (Kmax  < 30°), 

como mostrado pela inclinação de Kmax, sendo o fluxo mais inclinado dado pelo IB-126 que 

aflora no sul da Ilha, sugerindo uma possível fonte nesse local.  

 Os diques colocados no terceiro evento (Fig. 13A) foram alimentados por fluxos 

horizontais, inclinados e verticais (Kmax > 60°), como indicado pela inclinação de Kmax, 

sugerindo que alguns diques estavam afastados da fonte (câmara magmática) e outros 

estavam próximos a ela. Os diques com fluxos inclinados e verticais afloram n porção S-SW 

da Ilhabela (Fig.2), sugerindo que uma possível fonte de alimentação dos diques poderia 

estar posicionada nessa área, provavelmente uma reativação da fonte que gerou os diques do 

primeiro evento. 
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5. CONCLUSÕES 

 As anisotropias magnéticas determinadas nos diques toleíticos da Ilhabela mostraram 

resultados surpreendentes, permitindo inferir até o número de eventos intrusivos 

responsáveis pela colocação dos diques, o que faz com que as técnicas de anisotropias 

magnéticas sejam relevantes nesse tipo de situação. Nesse sentido, cabe enaltecer os 

resultados dados pela AARM, que por ser mais trabalhosa que a AMS, ainda é pouco usada 

em enxame de diques.   

 Os resultados obtidos nessa pesquisa permitem concluir que: 

- A AMS definiu três tipos de tramas magnéticas, com relação ao plano do dique, Normal, 

Intermediária e Inversa. 

- A trama normal de AMS é a principal encontrada para os diques, uma vez que a maioria 

dos diques apresenta essa trama. 

- O estudo do magnetismo de rocha mostra que não há diferença nem na mineralogia 

magnética nem no tamanho dos grãos magnéticos para as diferentes tramas de AMS. Os 

grãos de magnetita PSD-MD são os responsáveis pela suscetibilidade magnética das 

amostras e pelas tramas dadas pelo tensor de AARM. 

- As tramas de AMS intermediária e inversa não podem ser atribuídas ao tamanho de grão 

(efeito SD). A trama intermediária de AMS é interpretada como de origem primária, onde o 

próprio magma foi responsável pela abertura da fratura. A trama inversa de AMS é 

interpretada com de origem tectônica. As tramas de AARM para as tramas inversas de AMS 

são também inversas e, portanto, de origem tectônica. 

- A comparação das tramas dadas pela AMS e AARM permite inferir que os diques foram 

colocados em três eventos tectônicos distintos, que provavelmente sejam os mesmos 

responsáveis pela colocação dos diques toleíticos aflorantes em São Sebastião-Ubatuba.  

- A direção de AARMmax para os 4 diques do primeiro evento são concordantes com a 

direção de Kmax dos diques com tramas inversas de AMS. Essas direções são 

aproximadamente coincidentes com a direção das tensões responsáveis pela abertura do 

Atlântico Sul (Chang et al., 1992). Parece que as tramas inversas (de AMS e AARM) estão 

registrando a paleotensão responsável pela abertura do Oceano Atlântico. 

- A inclinação de Kmax para os diques colocados no terceiro evento permite inferir que os 

diques foram alimentados por fontes localizadas a S-SW da Ilhabela. 
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Figura – 1. Mapa de localização de todos os diques amostrados na Ilhabela; 
toléiticos, lamprófiros e alcalinos félsicos. Os números indicam os sítios 
amostrados. Não é possível destacar somente os toleíticos porque eles 
ocorrem nos mesmos locais dos demais. 
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Figura – 2. Modo de ocorrência dos diques da Ilhabela. (A) dique toleítico com 
enclaves da encaixante, (B) dique toleítico (IB-45) cortando um dique de lamprófiro 
(IB-44), (C) dique toleítico (IB-45) falhado pela intrusão de um dique alcalino felsico 
(IB-46), (D) vários diques paralelos com composição distinta IB-55 toleítico e IB-56 
lamprófiro , (E) dique toleítico (IB-51) lado a lado com um dique de lamprófiro (IB-
52), (F) dique toleítico mostrando que a amostragem foi simétrica (sempre que 
possível).  
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Figura – 3. Fotomicrografia do dique toleítico IB-45, sob nicois paralelos. Pl = 
plagioclásio; Px = piroxênio, Ti-mt = (titano)magnetita. 
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Figura – 4  



 
 
Figura – 4. Exemplos de tramas de AMS dos diques toleíticos da 
Ilhabela. Interm.=Intermidiária. Quadrados representam Kmax (eixo de 
maior suscetibilidade magnética); triângulos representam Kint (eixo de 
suscetibilidade intermediária) e os circulos espresentam Kmin (eixo de 
suscetibilidade mínima). As elipses representam a região de 95% de 
confiança. As linhas contínuas representam o plano do dique com 
mergulho vertical. Os dados foram plotados no hemisfério inferior.  
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Figura – 5. Dados escalares para os três tipos de tramas dadas pela AMS. (A) grau 
de anisotropia P versus suscetibilidade magnética média (Km) de cada sítio. (B) P 
versus o parâmetro de forma T. Os símbolos estão identificados na figura. 
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Figura – 6. Exemplos representativos de magnetismo de rocha para os diques toleíticos 
com diferentes tramas de AMS. (A) curvas de KxT (baixa e alta temperatura, obtida em 
atmosfera de Ar), para amostras com tramas de AMS normal, intermediária e inversa. (B) 
coercividade remanente determinada pela AF da MRN. (C) coercividade remanente 
derivada da magnetização artificial anisterética parcial. (D) curvas de IRM.  
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Figura – 7. Exemplos representativos de loops de hiterese para os diques com os três tipos 
de tramas de AMS. Notar que eles são idênticos independentes do tipo de trama. M = 

magnetização em µAm2 e H = campo magnético aplicado, normal, intermediária e e inversa 
correspondem aos tipos de tramas de AMS. 
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Figura – 8. Loops de histerese para os diques com trama normal de AMS, mostrando uma 

maior contribuição dos minerais paramagnéticos. M = magnetização em µAm2 e H = campo 
magnético aplicado, 



 
 
 

1 2 3 4 5
Hcr/Hc

0.0

0.2

0.4

0.6

M
rs

/M
s

SD

PSD

MD

Normal

Intermediate

Inverse

IB-120

 
 
 
Figura – 9. Diagrama de Day et al., 1977. Hcr/Hc versus Mrs/Ms 
(parâmetros de histerese) para os diques toleíticos com os três tipos de 
tramas de AMS. Hcr = coercividade remanente, Hc = força coerciva, Mrs 
= magnetização remanente de saturação, Ms = magnetização de 
saturação, SD = domínio simples, PSD = pseudo domínio simples, MD = 
multi domínio. Veja o texto para a explicação do sítio destacado (IB-120). 
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Figura – 10.  Dados escalares da AARM. Grau de anisotropia, P, versus 
parâmetro de forma,T, para os diques toleíticos com os três tipos de 
tramas de AMS. Losângulos cheios representam a trama normal, 
triângulos representam a trama intermediária e losângulo vazios 
representam a trama inversa. 
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Figura – 11. Exemplos de tramas magnéticas determinadas a partir de: AMS com 
tramas normal, intermediária e inversa e AARM para os mesmos sítios. Para a maioria 
dos diques essas tramas são coaxiais. Quadrados representam Kmax (eixo de maior 
suscetibilidade magnética) e AARMmax (eixo de maior magnetização remanente 
anisterética); triângulos representam Kint (eixo de suscetibilidade intermediária) e 
AARMint (eixo de remanência anisterética intermediário e os círculos representam Kmin 
(eixo de suscetibilidade mínima) e AARMmin (eixo de magnetização remanente 
anisterética mínima).  As elipses representam a região de 95% de confiança. As linhas 
contínuas representam o plano do dique com mergulho vertical. Os dados foram 
plotados no hemisfério inferior.  
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Figura – 12. Exemplo de trama normal de AMS não coaxial com a trama de AARM que 
é “inversa” para o mesmo sítio. Os quadrados representam Kmax (eixo de maior 
suscetibilidade magnética) e AARMmax (eixo de maior magnetização remanente 
anisterética); triângulos representam Kint (eixo de suscetibilidade intermediária) e 
AARMint (eixo de remanência anisterética intermediário e os círculos representam Kmin 
(eixo de suscetibilidade mínima) e AARMmin (eixo de remanência anisterética mínima).  
As elipses representam a região de 95% de confiança. As linhas contínuas representam 
o plano do dique com mergulho vertical. Os dados foram plotados no hemisfério inferior. 
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Figura – 13. Projeção no hemisfério inferior da lineação magnética dada pela AMS 
(Kmax) e a correspondente lineação magnética dada pela AARM (AARMmax), para 
todos os diques com tramas normal (A), intermediária (C) e inversa (E). Para os 4 
diques (estrelas, B) a AARMmax é aproximadamente perpendicular a Kmax (B) e é 
coaxial com a trama inversa de AMS (E,F). A linha continua representa a direção 
média dos diques. 
 



Table –1. Dados de AMS para todos os diques toleíticos estudados. 
Site Th. Strike N  Mean AMS Parameters  Mean Eigenvectors  

 (m)   Km  P T  Kmax  Kint  Kmin Fabric 

    (10-3)    Dec/In e/z  Dec/In e/z  Dec/In e/z type 

DQ-39 2.00 N40 24  38.73 1.019 -0.110  303/6 10/3  38/37 12/7  205/53 11/4 Inv 

DQ-40 0.04 N42 7  51.27 1.080 0.681  85/56 32/6  220/26 32/8  320/20 10/4 Nor 

DQ-48 0.40 N60 24  18.64 1.028 -0.086  230/63 5/3  84/23 8/3  348/13 8/4 Nor 

DQ-49 1.00 N60 22  104.5 1.061 0.038  97/82 9/3  257/8 50  347/3 58/4 Nor 

DQ-50 0.40 N30 34  25.75 1.054 0.490  268/78 3/2  35/7 3/2  126/9 2/2 Nor 

DQ-53 0.15 N40 13  179.50 1.029 0.374  159/56 25/10  30/23 25/16  289/24 19/9 Nor 

DQ-57 1.50 N63 15  134.27 1.03 -0.369  339/14 10/5  125/73 12/7  247/9 13/8 Inv 

IB-1 0.30 N65 26  80.38 1.028 -0.248  187/9 14/4  89/42 19/7  286/47 19/10 Inv 

IB-2 0.40 N80 27  96.36 1.018 0.051  6/13 10/5  239/69 39/9  100/16 39/7 Inv 

IB-4 0.50 N50 39  61.14 1.042 -0.334  323/40 14/4  55/2 18/9  147/50 14/4 Inv 

IB-5 2.00 N63 48  43.00 1.053 -0.295  352/37 3/1  236/30 4/3  119/38 4/2 Inv 

IB-12 0.50 N40 37  44.07 1.043 0.071  222/11 7/4  60/79 8/5  312/4 6/4 Nor 

IB-16 2.60 N33 48  53.93 1.02 -0.121  111/8 12/2  202/7 12/5  334/79 5/2 Inv 

IB-18 2.40 N20 49  48.08 1.037 -0.26  249/2 5/2  339/14 6/4  150/76 6/2 Inv 

IB-30 0.87 N35 38  72.78 1.021 -0.173  46/30 6/3  201/57 13/6  309/11 13/3 Nor 

IB-36 0.40 N30 45  49.36 1.078 0.56  33/2 6/1  300/51 6/1  125/39 1/1 Nor 

IB-38 1.50 N75 38  39.00 1.086 0.476  336/23 15/4  246/0 15/4  155/67 6/2 Inv 

IB-40 0.40 N45 38  55.34 1.146 0.428  51/23 9/2  214/66 9/2  318/6 2/2 Nor 

IB-41 0.50 N55 48  49.90 1.105 0.648  240/3 9/1  140/72 9/1  331/17 1/1 Nor 

IB-42 0.50 N40 42  52.97 1.179 0.065  233/10 3/2  95/77 4/2  325/8 3/2 Nor 

IB-43 0.40 N30 40  55.46 1.071 0.667  37/0 10/2  128/83 10/1  307/7 2/1 Nor 

IB-45 0.40 N30 48  63.88 1.054 0.413  212/25 2/1  41/65 2/1  304/4 2/1 Nor 

IB-47 0.40 N137 29  129.70 1.047 0.214  7/36 7/2  132/37 7/5  250/32 5/2 Nor 

IB-49 0.80 N40 30  104.20 1.062 0.028  21/15 5/2  290/1 12/5  197/75 12/2 Int 

IB-51 0.70 N35 32  86.07 1.016 -0.27  279/3 11/4  9/1 14/10  126/87 14/5 Inv 

IB-53 0.40 N60 32  54.91 1.038 0.071  239/20 7/5  124/48 8/5  343/35 8/4 Nor 

IB-54 0.30 N55 31  45.24 1.046 0.249  240/5 10/5  144/53 10/4  334/37 6/5 Nor 

IB-55 0.10 N65 23  64.78 1.056 0.03  253/29 13/6  69/61 41/9  162/2 40/6 Nor 

IB-63 0.80 N10 25  78.81 1.026 -0.184  105/0 12/3  195/3 12/5  15/87 6/3 Nor 

IB-68 0.40 N40 37  68.93 1.085 0.377  211/74 3/1  32/16 4/2  302/0 3/1 Nor 

IB-76 1.00 N20 52  72.96 1.076 -0.206  214/70 1/0  17/19 4/1  109/6 4/1 Nor 

IB-88 3.50 N110 39  104.9 1.103 0.482  356/59 13/3  111/14 13/5  208/26 6/3 Nor 

IB-89 0.15 N20 29  109.40 1.102 0.036  16/20 3/2  185/69 10/3  284/3 10/3 Nor 

IB-90 1.00 N30 35  79.69 1.078 0.232  25/48 13/2  262/27 13/5  155/30 5/2 Nor 

IB-99 0.30 N70 38  44.58 1.099 0.398  281/23 15/3  40/49 15/2  175/32 3/2 Nor 

IB-100 0.30 N60 29  29.34 1.097 0.457  261/3 14/5  354/43 14/4  168/46 5/3 Nor 

IB-102 1.00 N70 40  79.76 1.241 0.235  102/0 5/3  12/33 5/1  193/57 3/1 Int 

IB-103 3.00 N60 32  72.94 1.029 -0.255  250/9 5/3  82/81 7/3  340/2 5/4 Nor 

IB-107 0.10 N42 10  66.25 1.058 0.661  45/21 33/3  211/69 33/4  313/5 4/3 Nor 

IB-112 0.50 N45 21  34.91 1.016 0.207  208/46 13/4  327/25 6/11  75/33 14/4 Int 

IB115 0.60 N50 33  30.32 1.045 0.36  71/18 10/4  200/63 10/3  335/20 4/3 Nor 

IB-119 1.50 N40 28  52.56 1.022 -0.131  91/2 8/4  184/46 8/4  359/44 5/3 Inv 

IB-120 0.20 N70 11  1.65 1.045 0.151  93/30 9/4  345/57 15/9  356/13 14/4 Nor 

IB-121 0.40 N60 23  7.84 1.043 0.569  61/40 19/4  214/47 19/4  319/14 4/4 Nor 

IB-125 0.10 N80 12  1.50 1.025 0.275  87/36 13/3  223/45 13/7  339/24 8/3 Nor 

IB-126 1.00 N80 31  98.71 1.035 0.524  124/64 10/3  279/24 10/6  13/10 7/3 Nor 

IB-134 0.80 N35 39  83.78 1.208 0.004  115/47 3/1  212/6 4/2  308/42 3/1 Nor 

Th.= espessura do dique (meters); N = número de espécimes incluidos na média da AMS; 
Km = (Kmax+Kint+Kmin)/3 é a suscetibilidade media (unidades SI); P é o grau de anisotropia 
(Kmax/Kmin); T = [2ln(Kint/Kmin) / ln(Kmax/Kmin)]-1 é o paraâmetro de forma do elipsóide de 
Jelinek (1981); Kmax, Kint e Kmin são os autovetors médios da AMS os quais representam a 
maxima, intermediária e minima intensidade de suscetibilidade magnética, respectively; Dec 
= declinação em graus; Inc, = inclinação em graus; e/z são os semiângulos de maior e menor 
eixos da elipse de 95% de confiança, respectivamente, calculados pelo métod da bootstrap. 
Fabric types: Nor=Normal; Int=Intermediate; Inv=Inverse.  



Table – 2. Dados de AARM para todos os diques toleíticos estudados. 

Site Lat Long 
 

N 
Mean AARM 
Parameters  Mean Eigenvectors 

 

 (ºS) (°W)  P T  AARMmax  AARMint  AARMmin Fabric 

       Dec/Inc e/z  Dec/Inc e/z  Dec/Inc e/z Type 

AR-DQ39 23.825 45.341 10 1.180 0.338  129/17 13/8  263/66 76/16  34/16 75/11 "inv" 

AR-DQ40 23.825 45.341 5 1.199 0.776  169/75 90/9  47/8 90/13  316/12 12/6 "nor" 

AR-DQ48 23.906 45.459 9 1.106 0.371  231/66 90/15  76/22 90/22  343/9 21/10 "nor" 

AR-DQ49 23.905 45.458 9 1.107 0.164  38/62 17/10  181/23 29/16  278/15 29/11 "nor" 

AR-DQ50 23.905 45.458 6 1.127 0.300  39/46 15/10  212/44 27/13  306/3 28/11 "nor" 

AR-DQ53 23.842 45.403 10 1.150 -0.033  333/72 15/12  225/6 21/14  133/17 21/13 "nor" 

AR-DQ57 23.842 45.402 7 1.121 0.149  139/10 23/7  346/78 30/18  230/5 25/7 "inv" 

AR-IB1 23.752 45.350 7 1.102 -0.457  300/24 26/6  97/64 27/17  206/9 18/4 "inv" 

AR-IB2 23.752 45.350 10 1.218 0.302  309/4 18/6  155/86 18/9  39/2 9/6 “inv” 

AR-IB4 23.752 45.350 6 No results 

AR-IB5 23.752 45.350 9 1.129 0.185  216/85 12/7  121/0 16/12  31/5 16/17 "inv" 

AR-IB12 23.750 45.348 6 1.189 0.038  139/9 12/10  297/80 14/6  48/3 13/7 "inv" 

AR-IB16 23.840 45.360 9 1.139 0.310  149/59 15/3  18/22 15/8  280/22 8/3 "inv" 

AR-IB18 23.840 45.360 8 1.161 0.082  20/50 11/8  181/39 10/8  278/10 11/6 "inv" 

AR-IB30 23.834 45.362 8 1.129 0.347  31/9 77/12  156/75 74/14  299/12 15/11 "nor" 

AR-IB36 23.804 45.337 9 1.123 0.191  315/34 17/10  202/30 62/17  82/41 62/11 "inv" 

AR-IB38 23.938 45.433 8 1.164 0.343  343/18 20/10  75/9 28/14  190/70 30/15 "inv" 

AR-IB40 23.934 45.441 8 1.487 0.504  50/34 13/3  219/55 13/4  316/5 4/2 "nor" 

AR-IB41 23.934 45.441 8 1.261 0.629  62/18 18/3  203/68 18/5  327/13 6/3 "nor" 

AR-IB42 23.934 45.441 8 1.470 0.239  48/4 7/2  162/81 7/3  317/9 3/2 "nor" 

AR-IB43 23.934 45.441 8 1.125 0.301  38/4 21/9  164/83 22/6  307/5 10/7 "nor" 

AR-IB45 23.934 45.441 8 1.095 0.117  23/4 14/11  139/82 15/11  292/7 13/10 "nor" 

AR-IB47 23.926 45.449 8 1.145 -0.330  344/12 11/6  124/75 39/11  252/10 38/7 "inv" 

AR-IB49 23.926 45.449 8 1.263 0.551  13/31 11/13  266/26 14/7  144/48 9/3 "int" 

AR-IB51 23.912 45.459 9 1.094 0.210  158/13 24/7  37/66 23/12  252/20 13/7 "inv" 

AR-IB53 23.912 45.459 12 1.156 0.383  235/30 57/13  120/36 58/11  354/39 15/6 "nor" 

AR-IB54 23.912 45.459 8 1.165 0.316  75/9 17/12  173/40 17/8  334/48 14/7 "nor" 

AR-IB55 23.912 45.460 10 1.101 0.083  65/19 90/22  272/69 90/51  158/9 47/17 "nor" 

AR-IB63 23.912 45.460 8 1.146 -0.112  149/3 14/7  251/75 22/13  58/15 22/8 "inv" 

AR-IB68 23.900 45.452 8 1.205 0.599  216/49 21/4  27/40 21/6  121/5 6/4 "nor" 

AR-IB76 23.884 45.452 8 1.135 0.351  218/57 24/7  3/28 24/6  102/16 7/5 "nor" 

AR-IB88 23.936 45.437 8 1.242 0.312  353/56 15/5  95/8 16/7  190/33 13/4 "nor" 

AR-IB89 23.936 45.437 8 1.372 0.137  14/15 19/8  129/59 14/9  276/27 20/11 "nor" 

AR-IB90 23.936 45.437 8 1.196 -0.020  37/39 13/7  272/36 23/9  156/31 21/8 "nor" 

AR-IB99 23.924 45.451 8 1.261 0.324  30/54 90/4  269/21 90/4  167/28 5/3 "nor" 

AR-IB100 23.924 45.451 8 1.234 0.115  263/19 56/12  15/47 55/10  158/36 13/9 "nor" 

AR-IB102 23.925 45.450 6 1.577 0.251  100/7 8/4  5/32 8/4  200/57 5/3 "int" 

AR-IB103 23.925 45.450 6 1.104 0.187  54/8 14/6  272/79 24/8  145/6 21/5 "nor" 

AR-IB107 23.869 45.434 5 1.212 0.483  48/33 34/7  221/57 34/7  316/4 8/7 "nor" 

AR-IB112 23.844 45.406 8 1.063 0.097  271/19 90/27  12/28 90/29  152/55 36/20 "int" 

AR-IB115 23.839 45.400 8 1.102 0.468  53/46 17/9  190/35 24/15  298/23 23/11 "nor" 

AR-IB119 23.910 45.302 12 1.118 0.063  16/21 35/14  195/69 35/29  286/0 30/9 "inv" 

AR-IB120 23.920 45.343 6 1.256 0.416  98/49 35/7  238/34 35/10  342/21 11/5 "nor" 

AR-IB121 23.920 45.343 6 1.240 0.278  57/19 15/10  220/70 16/9  325/5 12/9 "nor" 

AR-IB125 23.920 45.343 6 1.490 0.050  65/9 14/5  167/52 14/7  328/36 7/5 "nor" 

AR-IB126 23.920 45.343 6 1.141 -0.024  311/6 11/8  76/79 11/7  220/9 9/6 "inv" 

AR-IB134 23.858 45.405 6 1.509 0.231  123/45 5/2  32/1 4/4  302/45 4/2 "nor" 

Lat = latitude do sítio em graus; Long = longitude do spitio em graus; N = número de espécimes 
medidos; P=grau de anisotropia (AARMmax/AARMmin); T=[2ln(AARMint/AARMmin)/ 
ln(AARMmax/AARMmin)]-1 é o parâmetro de forma do elipsóide de Jelinek (1981); AARMmax, AARMint 
e AARMmin são os autovetores médios da AARM os quais representam a máxima, intermediária e 
mínima intensidade da magnetização remanente anisterética, respectivamente; Dec, = declinação 
em graus; Inc = inclinação em graus; e/z são os semiângulos de maior e menor eixos da elipse de 
95% de confiança, respectivamente, calculados pelo métod da bootstrap. Fabric types:  “inv.”; “int” e 
“nor” são respectivamente inversa, intermediária e normal tramas de AMS.  
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CAPÍTULO – 4 

 

INTEGRAÇÃO DOS DADOS DO ENXAME DIQUES TOLEÍTICOS DE SÃO SEBASTIÃO-UBATUBA 

E ILHABELA 

 

Neste capítulo será feita uma integração dos dados das anisotropias magnéticas 

obtidos para os diques toleíticos da parte continental (São Sebastião-Ubatuba, Capítulo-2) e 

da Ilhabela (Capítulo-3), provavelmente estes diques fazem parte de um único enxame que 

será comprovado pelos estudos geoquímicos e geocronlógicos que estão em andamento. O 

enxame de diques lamprófiros existentes nas duas áreas não poderá ser comparado, tendo 

em vista que os dados para os diques lamprófírico da Ilhabela não foram apresentado. Os 

diques foram estudados através da anisotropia de suscetibilidade magnética (AMS) e da 

anisotropia da magnetização remanente anisterética (AARM). Foi efetuado um intenso 

estudo de magnetismo de rocha nos diques de ambas as áreas, para caracterizar as 

propriedades magnéticas dos corpos intrusivos. A orientação preferencial dos diques das 

duas áreas é praticamente a mesma (N30-40-60E), sendo raras as orientações E-W e N-S. 

 A comparação dos eixos de AMS com o plano do dique permitiu definir três tipos de 

tramas magnéticas: normal, intermediária e inversa. O estudo de magnetismo de rocha 

efetuado nos diques das duas áreas mostrou que não há diferenças nas propriedades 

magnéticas das rochas que possa justificar os tipos de tramas encontradas. Os grãos de 

magnetita com estrutura de domínio magnético do tipo PSD-MD em um intervalo de 2-5 

µm são os responsáveis pela suscetibilidade magnética (K) e pelo tensor de AARM.  

 A maioria dos diques de São Sebastião-Ubatuba com tramas de AMS normal e 

intermediária apresenta trama de AARM é “inversa”. Já para os diques da Ilhabela com as 

mesmas tramas de AMS a trama de AARM é “inversa” somente para 4 diques sendo 

coaxial para os demais. Todos os diques toleíticos (das duas áreas) com trama de AMS 

inversa a trama de AARM também é “inversa”, sendo a direção de Kmax ou AARMmax 

aproximadamente igual a AARMmax  dos diques com trama de AMS normal (compare as 

Figs. 13B e 13F, do capítulo 3 e as Figs 14B e 14F do capitulo 2). Esta orientação de 

AARMmax é concordante com as zonas de fraturas das bacias marginais de Santos e Campos 

que foram formadas pela quebra do Supercontinente Gondwana. As diferenças entre as 

tramas de AMS e AARM sugerem que a magnetita não é a responsável pela anisotropia de 
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suscetibilidade magnética, embora seja responsável pela suscetibilidade magnética dos 

diques. 

 A análise das tramas dadas pelos tensores de AMS e AARM permite inferir que os 

diques toleíticos foram colocados em três eventos distintos nas fases iniciais da abertura do 

Oceano Atlântico. No primeiro evento, os diques foram colocados nas fraturas e falhas do 

embasamento cristalino reativadas provavelmente nas fases iniciais da quebra continental. 

Neste cenário, foi colocada a maioria dos diques de São Sebastião e Ubatuba e 4 da Ilhabela 

(AMS e AARM coaxiais trama normal). Após este evento, os esforços distensivos na 

litosfera aumentaram, afetaram o estes diques (AMS e AARM não coaxiais, AARMmax é 

orientado a NW) e os diques com trama inversa de AMS e AARM foram colocados. Na 

fase seguinte a este evento, parece ter ocorrido uma calma tectônica e uma minoria dos 

diques de São Sebastião-Ubatuba e a maioria dos diques da Ilhabela foram colocados a NE 

(AMS e AARM coaxiais com trama normal).   

 A trama intermediária de AMS é interpretada como de origem primária, neste caso, o 

magma forçou a abertura da fratura. A trama de AARM para estes diques é coaxial a da 

AMS, sugerindo que dois diques de São Sebastião-Ubatuba e os três da Ilhabela foram 

colocados no terceiro evento. Outros seis diques de São Sebastião-Ubatuba foram colocados 

no primeiro evento e foram afetados pelo segundo (AMS e AARM não coaxiais). 

A trama normal de AMS para os diques colocados no primeiro e terceiro eventos é 

interpretada como fluxo de magma. A análise da inclinação de Kmax permitiu inferir que os 

diques foram alimentados por fluxos de horizontais a inclinados. Os valores da inclinação 

de Kmax permitem inferir que uma das fontes do magma toleítico estaria próxima a região de 

Ubatuba e outra a S-SW na Ilhabela. Por outro lado, os diques também foram alimentados 

por fluxos horizontais a subhorizontais, o que sugere: (i) um deslocamento da Placa Sul-

Americana; (ii) a existência de mais de uma câmara magmática, nas duas áreas, (iii) que 

alguns diques de São Sebastião-Ubatuba foram alimentados pela fonte posicionada a S-SW 

na Ilhabela e (iv) que alguns diques da Ilhabela foram alimentados pela fonte posicionada 

em Ubatuba. 

A hipótese de deslocamento da Placa Sul-Americana será testada com os dados 

paleomagnéticos e geocronológicos (que estão em andamento). Os estudos geoquímicos que 

estão em andamento, certamente, darão suporte para a interpretação do posicionamento das 

fontes que alimentaram os diques toleíticos do litoral norte do estado de São Paulo. 
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As duas aplicações das técnicas de anisotropias magnéticas aqui apresentadas 

demonstram a eficiência dos métodos. Cabe ressaltar a importância em se trabalhar com a 

anisotropia da magnetização remanente anisterética, pois ela (nos dois exemplos mostrados) 

é de origem tectônica e permitiu inferir que os diques do litoral norte do estado de São 

Paulo foram colocados em três eventos intrusivos. Vale lembrar, ainda, que a direção do 

AARMmax é perpendicular a costa e concorda com a direção dos esforços distensivos que 

provocaram a abertura do Oceano Atlântico. Parece que a AARM está marcando o paleo-

esforço que provocou a abertura do Atlântico. Então, se isso é verdadeiro e se a técnica for 

aplicada aos demais enxames de diques máficos da costa brasileira, talvez seja possível 

“mapear” ou determinar as direções das paleo-tensões responsáveis pela quebra do 

Supercontinente Gondwana??    

 

 


