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ABSTRACT 

Sediments are invaluable targets for a better understanding of geomagnetic field variations, 
since they represent a continuous record of the ancient field. The secular variation (102-103 

years) of the magnetic field is still poorly constrained due to the heterogeneous data 
distribution of field’s direction and intensity throughout the globe. In South America 
directional and intensity data are even more scarce, being limited to the southwestern 
Argentina covering the last 24.000 years. In this work we performed a study of environmental 
magnetism, paleomagnetism and relative paleointensity in a piston core of muddy sediments 
collected at the São Paulo Plateau (25,50°S e 46,63°W) which covers ages between 6.000 and 
915 years B.P. (before present) with a sedimentation rate of 35.8 cm/ky. The following 
magnetic parameters were monitored in core IO7610: magnetic susceptibility (χ), anhysteretic 
remanent magnetization (ARM), isothermal remanent magnetization (IRM) at 1000 mT and -
300 mT [IRM1000mT, IRM-300mT], HIRM [Hard IRM= IRM1000mT – IRM-300mT)/2], S-Ratio 
[IRM-300mT/ IRM1000mT], ARM/IRM e IRM1000mT/χ. Magnetic mineralogy control throughout 
the core was also monitored using thermomagnetic susceptibility analyses at high and low 
temperature, hysteresis loops, FORC diagrams and ZFC curves. The main contribution to the 
magnetic susceptibility throughout the core IO7610 arises from paramagnetic clay minerals. 
The relative contribution of ferromagnetic grains tends to increase towards the top. Three 
ferromagnetic carriers were identified throughout the sedimentary pile using IRM acquisition 
curves. The most important is SD magnetite, which contributes with about 85% of the 
ferromagnetic fraction. The other two magnetic components have smaller significance and 
correspond to MD magnetite and hematite. We have found important transitions in the 
behavior and concentration of magnetic carriers at 4.000, 2.000 and 1.700 years B.P. These 
changes can be attributed to two different sources of sediments according to previous 
oceanographic models: the Argentinean continental shelf and the plume of the La Plata river. 
Variations of natural remanence and parameters of concentration of magnetic minerals 
indicate that these sediments can be reliable records of the ancient field. Relative 
paleointensities were thus estimated using two protocols: (i) classic normalization, using 
parameters χ, ARM10mT e IRM1000mT; and (ii) pseudo-Thellier method. The paleointensity 
record obtained from IO7610 core is somewhat scattered but still shows increasing trends 
between 5.800 and 3.500 years B.P. and a decrease in intensity from 1.200 and 915 years B.P. 
Such trends were noted in the current geomagnetic models and in the record from 
Argentinean lakes. Directional data for the core also show a fair agreement with the data 
available for the Argentinean cores. Our results suggest that the shelf sediments of the 
Brazilian coast can be used to improve the paleomagnetic database in the region. Moreover, 
the magnetic mineralogy techniques have shown to be sensitive to the major 
paleoceanographic changes in the São Paulo Plateau.  

 

Key words: magnetic mineralogy, relative paleointensity, São Paulo Plateau.  

 

 



RESUMO 

Os sedimentos são de fundamental importância para estudos geomagnéticos, pois fornecem 
registros contínuos do campo magnético da Terra no passado. Variações na escala de tempo 
de 102-103 anos são ainda mal compreendidas em função da escassez de dados em alguns 
setores do globo. Na América do Sul o registro da orientação e intensidade do campo 
magnético é particularmente escasso, limitando-se a alguns dados do sudoeste da Argentina, 
com cobertura temporal de no máximo 24.000 anos. Com o objetivo de aprimorar o registro 
geomagnético da América do Sul, foram realizados estudos de magnetismo ambiental, 
paleomagnetismo e paleointensidade relativa em um testemunho de sedimento lamoso 
coletado no Platô de São Paulo (25,50°S e 46,63°W), o qual cobre o período entre 6.000 e 915 
anos B.P. (before present) e tem uma taxa de sedimentação de 35.8 cm/ka. Os seguintes 
parâmetros magnéticos foram monitorados no testemunho IO7610: susceptibilidade 
magnética (χ), magnetização remanente anisterética (ARM), magnetização remanente 
isotermal (IRM) a 1000 mT e -300 mT [IRM1000mT, IRM-300mT], HIRM [Hard IRM= 
IRM1000mT – IRM-300mT)/2], Razão-S [IRM-300mT/ IRM1000mT], ARM/IRM e IRM1000mT/χ. O 
controle da mineralogia magnética ao longo da sucessão sedimentar foi feito através de curvas 
termomagnéticas de alta e baixa temperatura, curvas de histerese, diagramas FORC e curvas 
ZFC. A principal contribuição para a susceptibilidade ao longo do IO7610 é devida aos 
minerais de argila, paramagnéticos. A contribuição relativa dos grãos ferromagnéticos tende a 
aumentar em direção ao topo. Três portadores magnéticos foram identificados ao longo do 
testemunho através das curvas de aquisição de IRM. O mais importante é a magnetida SD, 
que contribui com aproximadamente 85% da fração ferromagnética. As outras duas 
componentes magnéticas têm menor importância e correspondem à magnetita MD e à 
hematita.  Foram identificadas importantes transições no comportamento e concentração dos 
minerais magnéticos em 4.800, 2.000 e 1.700 anos B.P. Essas mudanças podem ser atribuídas 
a duas diferentes fontes de sedimento, com base em modelos oceanográficos prévios: a 
plataforma continental da Argentina e a pluma do Rio da Prata. Variações da remanência 
natural e dos parâmetros de concentração dos minerais magnéticos indicam que esses 
sedimentos podem registrar de forma confiável o campo magnético no passado. Dados de 
paleointensidade foram obtidos através dois protocolos: (i) normalização clássica, pelos 
parâmetros χ, ARM10mT e IRM1000mT; e (ii) método pseudo-Thellier. O registro de 
paleointensidade obtido a partir do IO7610 apesar de apresentar alguma dispersão, mostra 
uma tendência de aumento da intensidade do campo entre 5.800 e 3.500 anos B.P. e uma 
tendência de diminuição da intensidade entre 1.200 e 915 anos PB. Tais tendências foram 
observadas nos modelos geomagnéticos e nos dados dos lagos da Argentina. Os dados 
direcionais para o testemunho também mostram alguma correlação com os outros dados 
disponíveis. Nossos resultados sugerem que os sedimentos da plataforma continental 
brasileira guardam potencialmente um bom registro do campo magnético do passado, e 
podem ser usados para melhorar a base de dados paleomagnéticos para a região. Além disso, 
as técnicas de mineralogia magnética se mostraram sensíveis às principais mudanças no 
contexto oceanográfico do Platô de São Paulo.  

Palavras-chave: mineralogia magnética, paleointensidade relativa, Platô de São Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO  

As variações do campo magnético terrestre em escalas de tempo da ordem de centenas 

a milhares de anos são de origem interna (associadas à ação do geodínamo) e permitem obter 

informações quanto a diversos fenômenos atuando em diferentes envelopes do planeta, 

incluindo: o funcionamento do geodínamo, que tem origem no núcleo externo líquido e 

condutor, a condutividade do manto (e.g. Merrill et al., 1998), a influência do campo 

magnético nos ciclos climáticos e também na variação da radiação cósmica que penetra a 

magnetosfera (e.g. Galle et al., 2005). O entendimento das variações do campo na escala de 

séculos e milênios permite definir os padrões de variação secular e refinar os modelos de 

evolução do campo atualmente existentes (e.g., Korte e Constable, 2003; Korte & Constable, 

2005a;; Korte et al., 2009). Um registro detalhado das flutuações na intensidade do campo é 

também de interesse para a calibração das curvas de correção utilizadas no método de datação 

por radiocarbono (14C). Os raios cósmicos, que são responsáveis pela criação dos 

radionuclídeos 14C e 10Be, são parcialmente desviados pelo campo magnético. Deste modo, as 

variações na intensidade do campo magnético terrestre podem induzir uma oscilação nas taxas 

de acumulação de radionuclídeos. Isso se reflete na boa correlação entre os dados de 

paleointensidade relativa e de concentração de radionuclídeos em sedimentos e testemunhos 

de gelo (e.g., McHargue et al., 2000; Raisbeck et al., 2006). 

A construção de curvas que representam a variação do campo no passado requer uma 

boa distribuição espacial e temporal dos dados ao longo do globo. No entanto existem poucos 

dados de paleointensidade no hemisfério Sul do planeta para os últimos milênios (ver 

compilações em Valet, 2003 e Donadini et al., 2009). Essa escassez de dados se reflete na 

baixa resolução dos modelos de campo para essa região (ver Constable e Korte, 2006; 

Gubbins et al., 2006; Korte, et al 2009). Um registro contínuo, de baixa resolução, das 

variações de paleointensidade relativa do campo até 80.000 anos foi obtido por (Stoner et al., 

2002) em sedimentos marinhos coletados no Atlântico Sul. Entre os dados de 

paleointensidade relativa obtidos a partir de sedimentos oceânicos do hemisfério Sul do 

planeta, poucos representam o campo durante o Holoceno com alta resolução (e.g. Barton & 

Bloemendal, 1986; Acton et al., 2006). Na América do Sul os dados de paleointensidade 

relativa com melhor resolução foram obtidos a partir de três lagos do sudoeste da Argentina: 

lago Escondido (Gorgoza et al., 2004), Moreno (Gogorza, et al., 1998) e El Trébol (Sinito & 
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Nunez, 1997). Dados direcionais foram obtidos em quatro lagos da mesma região, incluindo o 

lago Escondido, o lago El Trébol, o lago Elpalafquen e o lago Moreno (Sinito e Nunes, 1997; 

Gorgoza et al., 1999, Gogorza et al., 2000a e b, Gorgoza et al., 2002; Iruzun et al., 2006).  

As informações sobre o campo magnético no passado são registradas nas rochas 

durante sua formação. Dados direcionais (declinação e inclinação) do campo magnético 

podem ser extraídos das rochas a partir das técnicas clássicas de paleomagnetismo, que 

envolvem desmagnetizações sucessivas por campos alternados ou por aquecimento, com o 

objetivo de eliminar componentes secundárias adquiridas após a formação das rochas (ver 

Butler, 1992; Tauxe, 2005). A intensidade do campo magnético, por sua vez, é proporcional à 

intensidade de magnetização remanente registrada nas rochas. Em rochas ígneas, pode-se 

determinar a paleointensidade absoluta do campo magnético terrestre pelas técnicas de duplo 

aquecimento (e.g. Thellier & Thellier, 1959; Coe, 1967; Aitken et al., 1988). Mas o registro 

de rochas vulcânicas é pontual. Os sedimentos, por outro lado permitem monitorar 

continuamente ao longo do tempo as flutuações na orientação e na intensidade do campo 

magnético terrestre (e.g., Tauxe, 1993; Guyodo & Valet., 1996) e podem ser bastante eficazes 

no registro do campo em sequências cuja taxa de sedimentação é alta. Em sedimentos, como a 

magnetização depende tanto do campo aplicado quanto da concentração de grãos magnéticos, 

utilizam-se técnicas de normalização para obter curvas de paleointensidade relativa. 

Inicialmente Johnson et al. (1948) propuseram como parâmetro normalizador a saturação da 

magnetização remanente isotermal (SIRM) para eliminar os efeitos de concentração 

magnética em sedimentos. A partir da década de 60, outros trabalhos sugerem a 

susceptibilidade magnética (χ) (Harrison & Somayajulu, 1966), a magnetização remanente 

anisterética (ARM) (Opdyke, 1972; Opdyke et al., 1973; Johnson et al.,  1975; Levi & 

Banerjee, 1976) e a magnetização remanente isotermal (IRM) (Opdyke, 1972; Opdyke et al., 

1973;  Sugiura, 1979;  King et al., 1983) como parâmetros normalizadores. Mais 

recentemente, Tauxe et al. (1995) desenvolveram um método alternativo para determinação da 

paleointensidade relativa, cuja vantagem em relação aos métodos clássicos de normalização é 

a possibilidade de comparar a NRM contida em cada fração de coercividade com a ARM 

adquirida na mesma fração de minerais magnéticos. Essa técnica permite eliminar com maior 

segurança a componente viscosa (VRM).  

Neste trabalho, foram obtidos dados direcionais e de paleointensidade relativa em um 

testemunho (IO7610) coletado no Platô de São Paulo (Mahiques et al., 2002) nas coordenadas 



                                                                                                                                                         Introdução 

13 

 

25,5°S e 46,6°W. A datação do sedimento foi feita através do método do 14C (AMS) e as 

idades devidamente calibradas e corrigidas. Dados preliminares em outros testemunhos 

coletados na mesma região mostram que suas características mineralógicas e granulométricas 

são ideais para a estimativa da paleointensidade relativa (Mahiques et al., 2007; Mahiques et 

al., 2008; Mahiques et al., 2009). A alta taxa de sedimentação encontrada (35.8 cm/ka) 

também favorece a obtenção de dados de paleointensidade com boa resolução. Para os dados 

de paleointensidade relativa foi feita uma comparação entre as estimativas da remanência 

obtida a partir do método pseudo-Thellier (Tauxe et al., 1995) com os métodos de 

normalização clássicos utilizando a razão entre a magnetização natural (NRM) e os 

parâmetros: χ , ARM e SIRM. Os dados magnéticos também permitiram testar o modelo 

oceanográfico proposto para a região para os últimos 6.000 anos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste capítulo, serão revistos brevemente os conceitos fundamentais do 

paleomagnetismo, desde os conceitos que definem o campo magnético terrestre, até os 

métodos de análise e técnicas envolvidas no registro do campo no passado. Será dada maior 

ênfase aos processos relacionados à obtenção das direções e intensidade do campo a partir de 

seqüências sedimentares. Textos mais completos que tratam desse assunto podem ser 

encontrados em Tauxe (1993), Merrill et al. (1998) e Valet (2003). 

 

2.1 O campo geomagnético 

O campo magnético terrestre é representado por três componentes: magnitude (H), 

declinação (D) e inclinação (I) (Figura 2.1). O sistema tridimensional de coordenadas 

cartesianas da figura 2.1 tem eixos x1, x2 e x3, que representam, na projeção geográfica, as 

direções Norte-Sul, Leste-Oeste e vertical, respectivamente. BH é a projeção do vetor H no 

plano tangente à superfície da Terra. O vetor BH pode ser dividido nas componentes Norte 

(HN ou x3) e Leste (HE ou x2). HV é a projeção do vetor no eixo vertical (x3). D é medido a 

partir do Norte geográfico no sentido horário e vai de 0° a 360°. I é o ângulo entre a 

componente horizontal do campo e o vetor campo total (H). O campo magnético varia em 

função da posição na superfície da Terra. A inclinação varia entre -90° (no pólo Sul 

magnético) e +90° (no pólo Norte magnético) e possui valor zero no equador magnético. A 

intensidade é em geral maior próximo aos pólos (~60 µT) e menor próximo ao equador (~30 

µT) (Merrill et al., 1998).   

 

Figura 2.1: ilustração das componentes do vetor campo geomagnético (H), retirada de Tauxe (2005). 
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A partir do conhecimento do campo no passado, sabe-se que para períodos da ordem 

de alguns milhares de anos o campo médio corresponde a um dipolo alinhado com o eixo da 

Terra. Essa hipótese é denominada Dipolo Axial Geocêntrico (GAD) (Merrill et al., 1998). O 

campo geomagnético atual, no entanto, é mais complexo que o GAD. Pode-se descrever o 

campo geomagnético atual ,de modo aproximado, como um dipolo geocêntrico, inclinado de 

11,5° com relação ao eixo de rotação da Terra (Butler, 1992). Os pontos nos quais o dipolo 

inclinado intercepta a superfície da Terra são denominados pólos geomagnéticos Norte e Sul 

(Figura 2.2). Note que a localização dos pólos geomagnéticos Norte e Sul não coincide com 

os pólos magnéticos Norte (+90°) e Sul (-90°) do campo magnético terrestre.  

 

Pólo Norte 
Geomagnético

Pólo Sul 
Geomagnético

Pólo Norte Magnético
(I = +90°)

Equador Magnético
(I = 0°)

Melhor ajuste 
do dipolo

Equador
Geomagnético

Norte Geográfico

Equador
 Geográfico

Pólo Sul Magnético
(I = -90°)

 

Figura 2.2: modelo do dipolo geocêntrico inclinado com o valor de declinação atual (11.5°), Butler (1992). 

 

2.1.1 Variação Secular 

O campo geomagnético não é constante no tempo. Mudanças lentas, porém 

significativas, são observadas em intervalos de tempo que podem ir de dezenas a milhares de 

anos. O movimento convectivo do geodínamo faz com que o campo magnético medido em 

superfície seja dependente do tempo em escala histórica ou geológica. Tais mudanças 

temporais são denominadas variação secular e podem ocorrer devido a variações dos campos 

dipolar e não-dipolar (e.g. Lowrie, 1997).  
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2.1.1.1 Variação Secular do campo dipolar 

O campo dipolar exibe variação secular em intensidade e direção (e.g. Valet, 2003). 

Os modelos de campo mostram que a intensidade do momento de dipolo decaiu a uma taxa de 

3,2% por ano entre 1550 AD e 1.900 AD (e.g. Jackson et al., 2000; Gubbins et al., 2006; 

Finlay, 2008; Korte et al., 2005a;  Korte et al., 2009). Atualmente a intensidade do momento 

de dipolo é cerca de 8 x 1022 Am-2. A causa dessa diminuição ainda é desconhecida e alguns 

autores acreditam na possibilidade de o campo magnético estar se aproximando de uma 

reversão da polaridade (Constable & Korte, 2006).  

A posição do eixo do dipolo também exibe variação secular. Os dados existentes de 

direção do campo durante o século XVI sugerem uma declinação do dipolo de apenas 3° em 

relação ao eixo de rotação da Terra. O aumento gradual foi constatado entre os séculos XVI e 

XIX e nos últimos 200 anos a declinação do dipolo se manteve praticamente constante entre 

11° e 12°. Para os últimos 400 anos a longitude do dipolo exibiu variações em direção ao 

Oeste a uma velocidade de aproximadamente 0.14° por ano antes do século XIX e de 0.044° 

por ano nos últimos 100 anos (e.g. Lowrie, 1997). 

 

2.1.1.2 Variação Secular do campo não-dipolar 

As maiores mudanças na direção do campo magnético da Terra durante os últimos 150 

anos estão associadas com a parte não-dipolar do campo. As feições do campo não-dipolar 

podem apresentar variação secular estacionária ou não-estacionária. As anomalias 

estacionárias apresentam mudanças de intensidade, como é o caso de anomalias registradas 

sobre a Mongólia, o Atlântico Sul e a América do Norte. Outras anomalias apresentam um 

caráter não-estacionário, pois mudam sua posição lentamente ao longo do tempo, como é o 

exemplo da anomalia que se localiza atualmente sobre a África (e.g. Lowrie, 1997).  

A feição mais notável da variação secular do campo não-dipolar atual é a deriva para 

Oeste, a qual pode ser estimada a partir de mudanças longitudinais em feições do campo 

analisadas em diferentes épocas. A média da deriva para Oeste do campo não-dipolar é de 

0.18° por ano para os últimos 2.000 anos. No entanto em alguns locais essa deriva pode 

alcançar valores de 0.7° por ano. A deriva para Oeste detectada sobre o Atlântico é um 

exemplo clássico da mudança direcional do campo não-dipolar e varia a uma velocidade de 

0.3° por ano (Merrill et al., 1998). 
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2.2 Aquisição de magnetização remanente em sedimentos 

Devido à possibilidade de obter registros contínuos e longos do campo magnético 

terrestre e à ampla distribuição dos sedimentos ao longo do globo, as sequências sedimentares 

têm se mostrado bastante atrativas para estimativas de direção e paleointensidade relativa do 

campo magnético terrestre. O impulso para iniciar tais estudos partiu de problemas existentes 

na obtenção da paleointensidade absoluta em rochas ígneas e material cerâmico, tais como: a 

irregularidade temporal do registro, a dificuldade na reprodução das taxas de resfriamento em 

laboratório e a alteração do material durante os ciclos de aquecimento (Tauxe, 1993).  

A aquisição da magnetização em sedimentos ainda não é totalmente compreendida, 

mas segundo Tauxe (1993) o processo pode ocorrer em dois momentos: (1) durante a queda 

na coluna d'água e quando o grão toca a interface água-sedimento (magnetização remanente 

detrítica, DRM); (2) quando o grão está na zona de gel, camada logo abaixo da interface água-

sedimento (magnetização remanente pós-Deposicional, pDRM). Os processos envolvidos na 

aquisição da magnetização, bem como os fatores que afetam a orientação dos grãos ao longo 

da coluna d’água e na zona de gel serão apresentados a seguir. 

 

2.2.1 Magnetização remanente Detrítica (DRM) 

Há vários problemas ainda não solucionados que concernem a aquisição da DRM e o 

primeiro deles é a física envolvida no alinhamento das partículas magnéticas em um meio 

viscoso (Tauxe et al., 2006). Considerando que o grão sofre alinhamento magnético antes de 

cruzar a interface água-sedimento, o balanço de forças que governa a orientação de uma 

partícula esférica em decantação ao longo da coluna d'água obedece à seguinte equação 

(Dunlop & Özdemir, 1997): 

          

        (1) 

 

o primeiro termo da equação é a componente inercial, que é considerada nula, pois 

assume-se que a partícula não possui aceleração. O segundo termo, onde d representa o 

diâmetro do grão e η a viscosidade do fluido (≈ 10-3  Pa.s), representa a componente viscosa. 

O terceiro termo representa a componente magnética, onde µ0 é a permeabilidade magnética 
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no vácuo, d3 é o volume do grão, Mr a magnetização remanente do grão (que depende da 

estrutura de domínios), H0 o campo ambiente e θ o ângulo de alinhamento entre o vetor 

momento magnético (Mr ) e o campo aplicado (H0). Nota-se, então, que o tamanho do grão (e 

sua configuração interna) exerce forte influência no balanço de forças que será responsável 

pela orientação do grão.  

A Figura 2.3 mostra como a atuação de cada componente da equação [1] varia de 

acordo com o tamanho do grão. Grãos com diâmetro maior que 10 µm, por exemplo, podem 

ser fortemente influenciados pela componente mecânica, de modo que tais grãos dificilmente 

sofrerão alinhamento magnético em ambientes mais energéticos (canal fluvial, praia, eólico, 

etc). Assim, um requisito básico na escolha da sequência para realização de estudos 

magnéticos é a coleta de sedimentos depositados em ambientes de baixa energia, como 

sedimentos marinhos profundos e lacustres.  

 

Figura 2.3: variação da força que governa o alinhamento dos grãos em deposição na coluna d'água de acordo 
com os diferentes diâmetros (Dunlop & Özdemir, 1997). 

 

Em ambientes onde os grãos depositam por decantação e possuem tamanho argila, o 

alinhamento dos grãos, segundo a equação [1], não seria influenciado pela componente 

mecânica nem pela componente viscosa e a chance de os grãos adquirirem um alinhamento a 

partir do torque magnético seria maior. Os grãos detríticos são classificados pelo seu tamanho, 

densidade e forma (e.g., Garzanti et al., 2008), mas o comportamento dos grãos em ambiente 
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subaquoso ou subaéreo é primariamente controlado pela relação entre tamanho e densidade 

(Schuiling et al., 1985). O princípio da equivalência hidráulica postula que grãos com a 

mesma velocidade de sedimentação são depositados juntos. Como a velocidade de transporte 

em meio aquoso depende do peso da partícula, grãos maiores e com menos densidade irão 

depositar juntos com grãos menores e mais densos. Por essa razão quando estudamos o 

transporte de grãos magnéticos é necessário encontrar o equivalente hidráulico desses 

minerais em relação ao quartzo. A equação proposta por Garzanti et al (2008) para o cálculo 

do equivalente hidráulico é:  

    2/)(log2
q

m
mSS

∆
∆

=      (2) 

 

onde SS quer dizer size shift, que é a diferença em granulometria entre um dado mineral e o 

quartzo. ∆m é a densidade de um grão submerso (∆m = densidade do mineral – densidade do 

fluido), ∆q a densidade do quartzo submerso (∆q = densidade do quartzo – densidade do 

fluido). Após saber o equivalente hidráulico, é possível comparar o transporte de grãos de 

quartzo e de grãos magnéticos. Os valores de SS para a titanomagnetita (TM60), a magnetita e 

a hematita são, respectivamente, 63%, 67% e 69%. Portanto, partículas de magnetita SP (< 

0.025 µm) têm equivalentes hidráulicos de quartzo de tamanho argila (< 0.037-0.040 µm), 

bem como as partículas SD (< 0.1 µm), com equivalente hidráulico tamanho argila de 0.037-

0.040 µm. As partículas MD (> 10-20 µm) têm equivalente hidráulico de tamanho silte (> 

28.9-31.74 µm). Grãos de tamanho argila, pseudo-monodomínio (PSD) e monodomínio (SD), 

são eficazes em guardar a magnetização remanente. Do ponto de vista paleomagnético, 

partículas de magnetita de tamanho areia são multi-domínio (MD) e, portanto, não são 

capazes de carregar uma DRM estável (Katari & Bloxham, 2001). Um fator que pode, 

também, afetar a aquisição da DRM é a floculação durante a queda das partículas. Ao longo 

da coluna d'água os grãos de argila podem sofrer aglutinação (Figura 2.5), o que afetaria seu 

diâmetro e mudaria o equilíbrio entre as forças que determinam seu alinhamento (ver 

tratamento detalhado em Katari & Bloxham, 2001 e Tauxe, 2006).  
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Figura 2.4: desenho esquemático da decantação de uma partícula ao longo da coluna d'água, em um ambiente 
onde não há floculação, e dos processos que atuam sobre a mesma após sua deposição (Tauxe et al., 2006). 

 

2.2.2 Magnetização remanente pós-Depocisional (pDRM) 

Após cruzar a interface água-sedimento a magnetização adquirida pelo grão, não é 

fixada definitivamente até que o sedimento seja compactado, desidratado e litificado. Tais 

processos são posteriores à deposição dos grãos, mas antes disso o sedimento pode ser 

perturbado por efeitos mecânicos, como correntes de turbidez e bioturbação. Nesses casos a 

DRM pode ser parcial ou totalmente destruída (e.g. Tauxe, 1993; Dunlop & Özdemir, 1997; 

Roberts & Winklhofer, 2004). A seguir, a descrição da magnetização remanente pós-

Deposicional (pDRM) englobará principalmente os processos que ocorrem antes da 

consolidação dos sedimentos. Os efeitos de achatamento devido à consolidação e diagênese 

(inclination shallowing) serão abordados brevemente.  

A pDRM é adquirida pelo alinhamento dos grãos magnéticos em uma camada de 

mistura denominada zona de gel (ou zona de lock-in), que se localiza entre a coluna d’água e 

a camada de sedimentos consolidados (Figura 2.5). Há três problemas inerentes ao processo 

de aquisição da magnetização na zona de gel: o tempo entre a deposição e o lock-in da 

magnetização, que pode comprometer a resolução temporal e suavizar o sinal magnético, a 

incerteza na profundidade na qual a magnetização é adquirida e, por fim, os efeitos locais de 

bioturbação (Tauxe et al., 2006). Lund & Keigwin (1994) foram os primeiros a documentar 

quantitativamente a relação entre a taxa de sedimentação e o registro das variações temporais 
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do campo magnético em sedimentos. Esses autores concluíram que em ambientes com 

bioturbação limitada pode ocorrer uma redução de 50% na variação paleosecular se a taxa de 

sedimentação for de 10 cm/ ka. No mesmo trabalho,  os autores concluem que o processo de 

suavização da pDRM depende da frequência das variações do campo. Feições de menor 

frequência (maior amplitude) são mais facilmente preservadas que aquelas de alta frequência. 

Em trabalho mais recente  Roberts & Winklhofer (2004) mostraram que a bioturbação  causa 

um atraso na aquisição da pDRM que pode ser estimado a partir da datação da camada de 

mistura e que varia de acordo com a espessura dessa camada e com a taxa de sedimentação.  

Concentração
 das partículas

Suspensão

Zona de gel

Zona
consolidada

Camada
histórica Compactação

Consolidação
Limite da camada bentônica

Injestão/ excreção

Resuspensão/ 
refloculação

Floculação

Input de mineral magnético argila

 

Figura 2.5: desenho esquemático da decantação de uma partícula ao longo da coluna d'água, em um ambiente 
onde pode ocorrer a floculação, e dos processos que atuam sobre a mesma após sua deposição (Tauxe et al., 

2006). 

 

Se a pDRM ocorrer na ausência de bioturbação, as partículas magnéticas 

permanecerão livres para rotacionar em resposta ao campo magnético (Irving & Major, 1964; 

Irving, 1957). Portanto, nesses casos, o tempo entre a deposição e o bloqueio final da 

magnetização remanente dependerá essencialmente da história de compactação e fechamento 

do espaço poroso do sedimento. Até meados da década de 90, considerava-se que a orientação 

dos grãos seguia uma função exponencial, ou seja, conforme o sedimento perde água e é 

compactado o grão perde mobilidade, até que a magnetização é fixada e os grãos se 

estabilizam (Denham & Chave, 1982; Meynadier & Valet, 1996). Mais recentemente, Roberts 

& Winklhofer (2004) determinaram que o bloqueio da remanência em sedimentos é mais 

rápido e que pode ser melhor definido por uma função cúbica. 
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3 O CAMPO MAGNÉTICO DA AMÉRICA DO SUL NOS ÚLTIMOS 6.000 

ANOS 

Apesar dos esforços empreendidos nas últimas décadas na tentativa de criar modelos 

de escala global (McElhinny et al., 1996; Johnson & Constable, 1997; Kelly & Gubbins, 

1997; Carlut & Courtillot, 1998), existem ainda muito poucos dados de paleointensidade no 

hemisfério Sul do planeta para os últimos milênios (ver compilações em Tauxe, 1993 e Valet, 

2003). Quando tratamos da América do Sul o problema se agrava ainda mais, pois a base de 

dados é bastante restrita, limitando-se a alguns trabalhos com sedimentos de lagos (e.g. Sinito 

e Nunes, 1997; Gorgoza et al., 1999, 2000a e b, 2002; Irurzun et al., 2006) e material 

cerâmico (e.g. Bowles et al., 2002). Essa escassez de dados reflete-se na baixa resolução dos 

modelos de campo para essa região (ver Constable & Korte, 2006; Gubbins et al., 2006).  

Neste capítulo serão apresentados os dados direcionais provenientes de sequências 

sedimentares e os dados de paleointensidade relativa e absoluta existentes para os últimos 

6.000 anos na América do Sul. Serão apresentados, também, os modelos mais recentes, 

construídos com base nos dados paleomagnéticos existentes, os quais serão usados para 

comparação com os dados obtidos neste trabalho. 

 

3.1 Paleodireções 

Os dados direcionais provenientes de sequências sedimentares existentes na América 

do Sul são restritos a estudos realizados em lagos da Patagônia Argentina. Tais dados se 

estendem até no máximo 24.000 anos. O primeiro trabalho desse tipo foi efetuado por Creer et 

al. (1983) nos lagos El Trébol, Brazo Campanario e Moreno, resultando em uma curva de 

variação do campo na região para os últimos 14.000 anos. Esses resultados foram comparados 

com curvas da Europa e América do Norte e os autores concluíram que apesar de terem 

encontrado variações com características gerais semelhantes, uma correlação com os padrões 

do hemisfério Norte não era possível. Na década seguinte, Sinito (1990) publicou outras 

curvas de declinação e inclinação para a região e em seguida Sinito e Nuñez (1997) obtiveram 

dados paleomagnéticos a partir de dois testemunhos coletados no lago El Trébol e, através de 

correlação entre eles e a datação por radiocarbono, construíram o primeiro registro de 

variação secular para a América do Sul para os últimos 17.000 anos. Gogorza et al., (1998) e 
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Gorgoza et al. (1999) apresentaram dados direcionais do campo durante o Pleistoceno tardio e 

o Holoceno a partir de 15 testemunhos coletados nos lagos Escondido e Moreno, com 

resultados bastante consistentes entre eles. Gogorza et al. (2000a) construíram uma curva  que 

exibe a variação secular com base em dados direcionais obtidos para os últimos 6.500 anos 

em testemunhos coletados nos lagos El Trébol, Brazo Campanario, Moreno e Escondido 

(Figura 3.1). Os autores encontraram inclinações próximas ao valor atual calculado pelo IGRF 

entre 2.000 e 5.800 anos B.P. e de 2.000 até 600 anos B.P. esses valores estão abaixo da 

inclinação atual. As declinações oscilaram em torno da média nos últimos 6.000 anos B.P. Em 

seguida, Gogorza et al. (2002) obtiveram um registro com maior extensão temporal a partir de 

quatro testemunhos do lago Escondido que abrangem os últimos 19.000 anos, ao qual foram 

integrados os dados obtidos anteriormente por Gogorza et al. (1999). Irurzun et al. (2006) 

correlacionaram dados direcionais obtidos de testemunhos do lago El Trébol, datados para os 

últimos 24.000 anos, com os dados do lago Moreno (Gogorza et al., 2000b) e do lago 

Escondido (Gogorza et al., 2002; Gogorza et al., 1999) e obtiveram uma boa concordância 

entre as curvas. Por fim, outro trabalho realizado em um testemunho do lago Moreno permitiu 

construir curvas de variação secular para o período entre 12.000 e 20.000 anos com base nos 

dados de declinação e inclinação (Irurzun et al., 2008). Os resultados obtidos pelos autores 

mostraram boa concordância, principalmente em comparação com os dados de declinação dos 

lagos Moreno e El Trébol.  

 

Figura 3.1: dados declinação (a) e inclinação obtidos a partir de lagos da Argentina para os últimos 6.500 anos 
B.P. (Gogorza et al., 2000a). 



                                                                        O campo magnético da América do Sul nos últimos 6.000 anos B.P. 

25 

 

3.2 Paleointensidade 

A seguir serão apresentados os trabalhos de paleointensidade relativa realizados a 

partir de sedimentos de lagos localizados na Patagônia Argentina e os poucos dados de 

paleointensidade absoluta obtidos a partir de material cerâmico coletado em algumas 

localidades da América do Sul.  

3.2.1 Paleointensidade Relativa 

Dados de paleointensidade relativa na América do Sul foram obtidos a partir de 

sedimentos coletados principalmente em quatro lagos: Moreno, Escondido, El Trébol e Brazo 

Campanário. A primeira curva de paleointensidade relativa do campo para a região da 

Patagônia Argentina foi apresentada por Creer et al (1983b). Tal curva foi construída com 

base em dados obtidos nos lagos El Trébol, Brazo Campanario e Moreno e as correlações 

entre as curvas de intensidade foram feitas dentro de cada lago com ajuda das característiccas 

litológicas de cada sequência. Mais recentemente, uma curva para os últimos 6.700 anos foi 

apresentada por Gogorza et al. (2000a) com base em testemunhos de quatro lagos (El Trébol, 

Escondido, Brazo Campanário e Moreno). Trabalhos posteriores, realizados pelo mesmo 

grupo, apresentaram curvas de variação da paleointensidade com maior extensão temporal a 

partir de testemunhos coletados no lago Moreno para os últimos 12.000 anos (Gogorza et al., 

2000b), no lago Escondido para os últimos 19.000 anos (Gogorza et al., 2002; Gogorza et al., 

2004) e no lago El Treból para os últimos 21.000 anos (Gogorza et al., 2006). Nesses 

trabalhos a correlação entre as curvas de intensidade foi feita para testemunhos de um mesmo 

lago e a paleointensidade foi obtida pelo método clássico de normalização da NRM (por χ, 

ARM e SIRM). Os dados de paleointensidade obtidos pela normalização por ARM foram 

comparados com diversos registros de intensidade no passado, entre eles: a curva obtida a 

partir de sequência sedimentar localizada abaixo da antiga plataforma de gelo Larsen-A; 

curvas obtidas a partir de sedimentos do Atlântico Sul (SAPIS - South Atlantic geomagnetic 

Paleointensity Stack); curvas construídas a partir de testemunhos da Antártica (SEDANO), e a 

curva de variação do momento de dipolo virtual axial (VADM) com base em uma compilação 

de dados arqueomagnéticos e em registros dos lagos Pepin e Baikal e do estuário St. 

Lawrence, no hemisfério Norte (Figura 3.2).  
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Figura 3.2: dados de paleointensidade relativa obtidos a partir de testemunhos do Lago Escondido comparados 
com registros para os últimos 20.000  (a) da plataforma de gelo Larsen-A, (b) com registro SAPIS  e (c) para os 

últimos 18.000 anos B.P. (Gogorza et al., 2006). 
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Essas curvas mostram uma tendência de aumento da intensidade do campo magnético 

entre 6.000 anos B.P. e 3.000 anos B.P. seguidos por uma queda gradual do campo até os dias 

atuais. É interessante relatar que no trabalho de Gogorza et al. (2004) foi identificada uma 

outra fácies sedimentar abaixo da sequência que representa o lago Escondido, denominada 

fácies Elpalafquen, a qual apresentou diferentes comportamentos dos parâmetros ARM/ 

SIRM e ARM/ χ, o que segundo os autores reflete uma mudança no tamanho dos grãos 

magnéticos que pode estar associada com a as variações paleoambientais ocorridas após a 

última glaciação do Holoceno.   

Dois trabalhos mais recentes utilizaram técnicas de desmagnetização e normalização 

pelo método pseudo-Thellier (Tauxe et al., 1995) para obtenção de dados de paleointensidade 

relativa (Gogorza et al., 2008; Irurzun et al., 2009). Tanto Gogorza et al. (2008) quanto 

Irurzun et al. (2009) concluem que a comparação entre os dados obtidos pelos métodos 

clássicos de normalização e pelo método pseudo-Thellier é bastante consistente para a região 

estudada. Irurzun et al. (2009) obtiveram uma curva de paleointensidade para o período entre 

13.000 e 24.000 anos B.P. utilizando sedimentos do lago Moreno e mostraram um aumento da 

intensidade do campo entre 13.200 e 13.700 anos B.P. e 15.600 e 16.300 anos B.P., e uma 

diminuição entre 16.800 e 19.700 anos B.P.. Tais tendências já haviam sido encontradas em 

outros trabalhos realizados na região, nos lagos El Trébol (Gogorza et al., 2006) e Escondido 

(Gogorza et al., 2004), a partir de métodos clássicos de normalização.  

 

3.2.2 Paleointensidade Absoluta 

Os dados de intensidade absoluta do campo para a América do Sul restringem-se a 

alguns trabalhos realizados a partir de amostras coletadas no Peru, Bolívia, Equador e Brasil, 

com uma maior densidade de dados no Peru. O trabalho pioneiro foi realizado por Nagata et 

al (1965) em cerâmicas do Peru e da Bolívia e apresentou dados de variação do campo para o 

período entre 2.000 e 700 B.P. a partir de medidas de duplo aquecimento (Thellier-Thellier, 

1959). Kitazawa & Kobayashi (1968), através da análise de cerâmicas coletadas na Bolívia e 

no Equador, estenderam a curva da América do Sul até 4.000 B.P. e mostraram que as 

intensidades em 2.000 e 1.950 B.P. são próximas ao valor do campo atual e que em 1250 B.P. 

a intensidade era 1,5 vezes maior que a atual (Figura 3.3).  
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Figura 3.3: dados de paleointensidade absoluta obtidos a partir de cerâmicas coletadas em Peru, Bolívia e 
Equador  para os últimos 4.000 anos B.P.  (Genevey et al., 2008).  

 

Em meados da década de 70 foram publicados dados de paleointensidade em 

cerâmicas incas datadas de até 3.000 anos B.P. coletadas no Peru e na Bolívia (Lee, 1978). 

Depois, Walton (1977) e Gunn & Murray (1980), também através da análise de cerâmicas 

coletadas no Peru, encontraram máximos de intensidade do campo em 1.050 e 550 B.P. e 

mínimos em 1.350 e 850 B.P. (Kono et al., 1986) a partir de 24 peças de cerâmica coletadas 

no Peru mostraram um máximo da intensidade do campo em aproximadamente 1.650 B.P. e 

um mínimo em aproximadamente 1.950 B.P., como já havia sido registrado por Kitazawa e 

Kobayashi (1968). Na década seguinte, outros dois trabalhos com dados de paleointensidade 

do campo foram publicados a partir de cerâmicas coletadas no Peru, datadas entre 1.200 e 150 

B.P. (Yang & Shaw, 1993) e entre 1.750 e 150 B.P. (Shaw et al., 1996). A curva de 

arqueintensidade obtida por Yang et al. (1993) apresenta uma marcante diminuição da 

intensidade do campo em 1.350 B.P., a qual já havia sido relatada por Gunn e Murray (1980) 

e que, de acordo com Shaw et al. (1996), sugere a influência de uma anomalia não-dipolar 

local. Bowles et al. (2002) estenderam o registro de arqueointensidade para 5.000 anos B.P. 

na América do Sul através da análise de cerâmicas coletadas no Equador. 
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Em compilação de dados arquemagnéticos feita para a América do Sul Genevey et al 

(2008) mostra como variou o momento de dipolo nos últimos 4.000 anos B.P. (Figura 3.3). 

Recentemente, (Hartmann et al., in press) geraram o primeiro registro de arqueointensidade 

do Brasil, o qual abrange os últimos quatro séculos. Através de cerâmicas coletadas no 

nordeste do Brasil os autores verificaram uma queda na intensidade do campo nos últimos 

quatro séculos. Além disso, os autores encontraram um máximo de intensidade por volta de 

350 B.P. Comparando os dados arquemagnéticos com o modelo de (Jackson et al., 2000) para 

os últimos 700 anos os autores mostram uma discrepância e ressaltam a importância de 

reconhecer a limitação desses tipos de modelos para a América do Sul, a qual pode ser devida 

à carência de dados para essa região.  
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4 MODELOS DE CAMPO PARA A AMÉRICA DO SUL  

A construção de modelos do campo geomagnético visa entender melhor o 

comportamento do campo magnético terrestre ao longo do tempo. Alguns modelos procuram 

analisar a evolução da intensidade do dipolo através da determinação do momento de dipolo 

virtual (VDM) ou do momento de dipolo virtual axial (VADM) (McElhinny & Senanayake et 

al., 1982; Yang et al., 2000; Knudsen et al., 2008). Mais recentemente, os modelos com base 

em harmônicos esféricos vêm sendo utilizados para representar as variações do campo nos 

últimos milênios (e.g. Korte e Constable, 2005a; Korte et al., 2009). Segundo Korte e 

Constable (2003) o estudo do comportamento do campo através desses modelos tem como 

premissa básica considerar que o manto é isolante, pois assim é possível fazer uma 

continuação para baixo dos dados obtidos em superfície, até o limite manto-núcleo, onde o 

campo é gerado e onde tem origem a variação secular. Tais modelos são construídos com base 

nos dados direcionais e de intensidade do campo magnético existentes atualmente, os quais 

são coletados na superfície da Terra. 

Medidas diretas sistemáticas do campo geomagnético só foram possíveis depois de 

1832, quando Gauss desenvolveu um método para obter a intensidade total do campo, o qual 

é utilizado atualmente por mais de 150 observatórios distribuídos pelo mundo (Valet, 2003). 

Alguns modelos foram construídos somente com base nesses dados e permitem estudar o 

comportamento do campo nos últimos séculos (e.g. Sabaka et al., 2002).  Bloxham & Jackson 

(1992) construíram uma curva de variação do campo para os últimos três séculos utilizando 

harmônicos esféricos de ordem inferior a 8. Jackson et al. (2000) complementaram a base de 

dados de observatórios com as primeiras medidas de intensidade obtidas na história e dados 

direcionais de navegadores, o que permitiu construir um modelo de campo para os últimos 

400 anos, denominado GUFM. Com base nesse modelo os autores concluíram que o 

momento de dipolo da Terra diminuiu quase 10% desde as primeiras medidas feitas por 

Gauss. Apesar desses modelos serem feitos com base em dados relativamente bem 

distribuídos por todo o globo, eles representam uma pequena porção de tempo e, portanto, não 

fornecem informações sobre a variação do campo na escala de milhares de anos. Para 

períodos de tempo mais antigos é necessária a utilização de medidas indiretas do campo, 

provenientes da magnetização remanente adquirida por material arqueológico e geológico 

(Korte e Constable, 2003). 
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Dados magnéticos que representam a variação do campo no passado podem ser 

obtidos a partir de medidas de fluxos de lava, de material cerâmico e de sedimento marinho 

ou de lago. No entanto, antes de serem construídos tais modelos, é preciso fazer uma boa 

seleção dos dados, uma vez que as incertezas existentes nas medidas indiretas são bem 

maiores que aquelas associadas às medidas diretas do campo. Um problema inerente aos 

materiais arqueomagnéticos é que a determinação das idades tem em geral incertezas de quase 

um século, as quais, segundo Korte et al. (2005a), podem ser amenizadas se for possível uma 

relação com eventos históricos ou arqueológicos. Os primeiros modelos a partir de medidas 

indiretas do campo se estenderam até 2.000 anos B.P. e utilizaram harmônicos esféricos de 

baixo grau (Sakai, 1979; Ohno & Hamano, 1993; Hongre et al., 1998).  

A partir do fim do século XX começaram os primeiros esforços na tentativa de 

estender tais modelos para os últimos milênios. Alguns modelos utilizaram sequências 

sedimentares associadas com dados de paleointensidade absoluta do campo, com o intuito de 

obter dados contínuos no tempo (Johnson & Constable, 1997; Kelly & Gubbins, 1997;  

Constable et al., 2000). Os sedimentos, assim como os dados arqueomagnéticos e os fluxos de 

lava, também apresentam incertezas nas idades, mas a vantagem das sequências sedimentares 

é a possibilidade de um registro temporal contínuo no tempo. Korte & Constable (2006) 

demonstraram que registros de paleointensidade relativa adequadamente calibrados podem 

melhorar os modelos globais de campo. Para avaliar a qualidade dos dados, além de uma boa 

datação e calibração, é necessário escolher sequências com alta taxa de sedimentação 

(Donadini et al., 2009). Uma série de ajustes por harmônicos esféricos que representam a 

variação secular do campo durante os últimos milênios foram construídos. Porém, tais 

modelos representam melhor as variações do campo no hemisfério Norte que no Sul, uma vez 

que as bases de dados utilizadas são formadas, principalmente, por amostras coletadas no 

hemisfério Norte. No primeiro deles, denominado CALS3k.1 – Continuous Arqueomagnetic 

and Lake Sediment model for the past 3k years, versão 1), Korte e Constable (2003) 

obtiveram uma curva contínua no tempo entre 2950 e 165 B.P. a partir da base de dados 

direcionais PSVMOD1.0 e constataram que a carência de dados em algumas regiões afetava o 

modelo localmente. Ao compararam o modelo CALS3k.1 nos dois hemisférios as autoras 

perceberam uma ausência de estruturas no hemisfério Sul. O problema da escassez de dados 

na resolução do modelo foi confirmado quando as autoras compararam o CALS3k.1 com o 

GUFM de Jackson et al. (2000). Posteriormente, Korte e Constable (2005a) utilizaram uma 

base de dados maior e com maior amplitude temporal, apresentada em Korte et al. (2005b), e 
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mostraram uma melhora em relação ao primeiro modelo (CALS3k.1) com a inclusão de 

valores absolutos da intensidade do campo. Nesse trabalho foi apresentado o primeiro modelo 

contínuo para os últimos 7000 anos, denominado CALS7k.2 (Continuous Arqueomagnetic 

and Lake Sediment model for the past  7k years, versão 2). Numa comparação com dados de 

VADM existentes as autoras constataram que apesar da intensidade do dipolo obtida no 

modelo CALS7k.2 ser sistematicamente e significativamente menor, a tendência geral da 

variação era semelhante. O modelo mais recente dessa série foi construído por Korte et al., 

(2009) com base em um conjunto de dados 55% maior que aquele utilizado quatro anos antes. 

A base de dados foi apresentada por Donadini et al., (2009). O modelo denominado 

CALS3k.3 (Continuous Arqueomagnetic and Lake Sediment model for the past  3k years, 

versão 3), além de apresentar uma melhor distribuição global dos dados, com maior 

quantidade de dados para o hemisfério Sul, apresenta diferentes critérios de seleção dos 

dados. Korte et al., (2009) propõem cinco modelos (ARCH3K[0,1], ARCH3k_cst[0,1], 

SED3k[0,1], CALS3k.3[0,1] e CALS3k_cst[0,1]) construídos de acordo com a origem do 

registro (dados arqueológicos e de lavas, somente dados de sedimentos e modelos que 

englobam todos os registros). Além da seleção pelo tipo de registro, os autores propõem 

também uma seleção de acordo com a qualidade do dado, gerando modelos com e sem os 

dados que apresentam grandes incertezas.  

Para regiões onde há uma densidade maior de dados, por exemplo, a Europa, a 

concordância dos dados com o modelo pode fornecer uma idéia da compatibilidade dos dados 

com o campo e a variação secular naquela região do mundo (Korte e Constable, 2003). 

Devido à maior resolução dos dados arqueomagnéticos, Korte et al., (2009) propõem o 

modelo ARCH3k.1 como a melhor aproximação do campo para o hemisfério Norte, onde há 

uma grande quantidade de material arqueológico disponível. Em uma escala global, 

comparações regionais em diversos locais entre os modelos e os dados suportam a conclusão 

de que o modelo CALS3k.3, baseado em todos os dados de sedimentos e de material 

arqueológico disponíveis fornece a melhor representação global do campo nos últimos 3.000 

anos (Donadini et al.,, 2009).  
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5 MÉTODOS 

 

5.1 Amostragem  

A amostragem de sedimentos marinhos e de lagos pode ser feita através dos muitos 

amostradores de coleta pontual de sedimento em subsuperfície, que são capazes de amostrar 

sequencias de lama, areia ou cascalho abaixo da interface água-sedimento com dezenas de 

metros de espessura. Os testemunhadores do tipo piston core, como aquele utilizado na coleta 

do testemunho utilizado neste trabalho, penetram cerca de 20 metros de sedimento.  

Após a coleta do testemunho, ele é dividido ao meio e a sub-amostragem para análise 

magnética é feita na parte central da meia calha, para evitar a coleta de sedimentos da borda 

do testemunho, que podem ter sofrido movimentação durante a testemunhagem e, 

consequentemente, reorientação dos grãos. A sub-amostragem pode ser feita de forma discreta 

em caixas cúbicas ou de forma contínua, com u-channel (Figura 5.1). 

 

                                      

Figura 5.1: caixas acrílicas do tipo PIB (8 cm3) para amostragem discreta e u-channel para 
amostragem contínua de sedimento para medidas de magnetização (University of Bremen, 2010). 

 

O testemunho utilizado no presente trabalho, identificado como IO7610, foi cedido 

pelo Instituto Oceanográfico da USP (IO, tem um comprimento total de 400 centímetros e 71 

mm de diâmetro. A sub-amostragem do IO7610 foi realizada no dia 16/03/2008 no 

Laboratório de Sedimentologia Marinha - LSM do IO com a utilização de caixinhas de 

acrílico do tipo PIB, com 2x2x2 cm. Cada amostra foi identificada com a sigla GR 

acompanhada de um número que representa a ordem da coleta e não a profundidade em que 

se encontra a amostra. O testemunho IO7610 durante a marcação e as amostras nas caixinhas 

U-channel 

PIB 
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de acrílico estão apresentadas na Figura 5.2. A base de cada caixinha apresenta uma seta que 

foi orientada em direção à parte superior do testemunho durante a coleta. 

 

  

Figura 5.2: (a) Foto do testemunho 7610, com marcas a cada dois cm e trena indicando o 
comprimento total; (b) Foto de algumas amostras dentro de caixa de acrílico de 2x2x2 cm. 

  

Depois de aberto o testemunho fez-se um perfil estratigráfico e uma descrição das 

feições geológicas. Após a sub-amostragem, as caixinhas foram armazenadas em um freezer 

para que não houvesse oxidação nem alteração na orientação das partículas. 

Para a sub-amostragem foi confeccionado um aparato de cobre (Figura 5.3), cuja 

função seria extrair as amostras do testemunho e introduzi-los nas caixas de acrílico. Nas 

primeiras amostras tentou-se utilizar o aparato, mas devido ao fato de a granulometria do 

sedimento ser muito fina, o equipamento emperrou e algumas amostras foram perdidas. A 

coleta foi então realizada com as próprias caixinhas acrílicas a cada dois centímetros (Tabela 

no arquivo anexo). Durante a amostragem o sedimento descongelou e tornou-se menos 

consistente, o que acarretou a perda de mais algumas amostras. A coleção final consta de um 

total de 71 amostras. Na parte central do testemunho 10 amostras foram perdidas, o que 

ocasionou um gap de 20 cm sem dados em nossas análises.  

 

(a) (b)
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5.2 Mineralogia Magnética 

Uma estimativa confiável da paleointensidade relativa requer um bom monitoramento 

dos fatores litológicos, tais como: mineralogia magnética, concentração e tamanho de grão 

das fases magnéticas e propriedades da matriz não magnética (Tauxe, 1993). De acordo com 

Bloemendal et al (1992) o estudo de mineralogia magnética em sedimentos marinhos pode ser 

dividido em quatro categorias: (1) a investigação da origem da NRM, para testar se os dados 

representam de forma confiável as variações do campo magnético; (2) uso das técnicas de 

magnetismo de rocha para investigar a diagenese dos minerais magnéticos; (3) estudo de 

materiais biogênicos; (4) uso das propriedades magnéticas como indicador de variação no 

conteúdo terrígeno e para correlação entre diferentes testemunhos de uma mesma região.  

Serão apresentadas nesta seção as análises e técnicas de mineralogia magnética 

utilizadas neste trabalho para caracterização dos minerais magnéticos presentes no IO7610.  

 

5.2.1 Parâmetros magnéticos 

O estudo da mineralogia magnética permite identificar óxidos e sulfetos de Fe 

presentes em pequenas quantidades nos sedimentos, tanto com relação aos tipos 

mineralógicos e a proporção relativa entre eles, quanto à sua granulometria e orientação 

preferencial. Os parâmetros magnéticos são uma boa ferramenta para monitor as variações de 

várias ordens de grandeza que podem ocorrer para pequenas diferenças de concentração dos 

  

Figura 5.3: equipamento para coleta das amostras para análises magnéticas. a) com a haste levantada para 
introdução no sedimento; b) com a haste acionada para expulsão da amostra e introdução na caixa acrílica.  

(a) (b)
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portadores magnéticos (Roberts et al., 1995). A seguir serão definidos os indicadores de 

concentração utilizados neste trabalho, bem como a relação entre os mesmos.  

 

5.2.1.1 Susceptibilidade Magnética (χ) 

É uma grandeza escalar adimensional que caracteriza um material magnético de 

acordo com sua resposta a um campo magnético aplicado (e.g. Dunlop & Özdemir, 1997). 

Pode ser definido como uma constante de proporcionalidade entre o campo magnético 

aplicado (H) e a magnetização (M): 

M = χH         (3) 

 

Nos estudos de magnetismo ambiental a susceptibilidade é um parâmetro importante, 

pois inclui não só a contribuição dos minerais ferromagnéticos, como também dos 

diamagnéticos, paramagnéticos e superparamagnéticos (SP). A contribuição diamagnética é 

constante, equivalente à susceptibilidade do quartzo (-6.82x10-6 SI). A contribuição dos 

minerais paramagnéticos pode ser quantificada através das curvas de histerese e os grãos SP 

podem ser identificados através de medidas da susceptibilidade em alta e baixa freqüência, 

com diagramas FORC e em curvas ZFC-FC.  

As medidas de susceptibilidade foram realizadas em 53 amostras no Kappabridge 

KLY-4, da AGICO pertencente ao Laboratório de Paleomagnetismo do IAG/USP.  

 

5.2.1.2 Magnetização Remanente Natural (NRM) 

NRM é o nome dado à magnetização remanente presente em uma rocha e que foi 

adquirida durante sua história geológica (Tauxe, 2008). No caso de sedimentos, a NRM é 

impressa nos grãos durante ou logo após o processo de deposição (seção 2.2). A intensidade 

do vetor NRM depende não só do campo magnético ambiente, mas também da concentração e 

do tipo de mineral magnético (e.g. Tauxe, 1993). Portanto, sua variação ao longo do 

testemunho pode refletir tanto a variação do campo magnético no passado, quanto uma 

mudança na concentração dos minerais magnéticos. A NRM é considerada confiável para o 

registro da paleointensidade do campo se sua variação com a profundidade se der de forma 

diferente dos outros parâmetros magnéticos. Todas as medidas de NRM foram realizadas no 



                                                                                                                                                                       Métodos 

39 

 

magnetômetro criogênico SQUID u-channel pertencente ao Institute for Rock Magnetism 

(IRM – Minnesota, EUA).  

 

5.2.1.3 Magnetização Remanente Anisterética (ARM) e Isotermal (IRM) 

A ARM é uma magnetização remanente bastante estável adquirida quando uma rocha 

ou sedimento é exposto a um campo alternado (AF) que cai gradativamente a zero na 

presença de um campo direto (DC) fraco (Merrill et al., 1998). A magnetização total orienta-

se na direção do campo direto aplicado. Esse parâmetro permite identificar frações menos 

coercivas e grãos multidomínio (MD).  

A IRM é adquirida quando um campo direto é aplicado sobre uma amostra e 

imediatamente removido, em uma dada temperatura, que normalmente é a temperatura 

ambiente (Dunlop & Özdemir, 1997). A magnitude da IRM varia de acordo com a intensidade 

do campo aplicado (Thompson & Oldfield, 1986) e o grau de alinhamento dos momentos 

magnéticos dos grãos depende da força do campo aplicado e da resistência dos minerais 

magnéticos presentes na amostra, ou seja, de sua coercividade (Lowrie, 1997). A técnica de 

aquisição de IRM consiste na aplicação de campos cada vez mais altos em uma amostra, até 

que a saturação dos minerais magnéticos seja alcançada. É um método não destrutivo que 

permite o estudo da mineralogia magnética em temperatura ambiente.  

A máxima IRM que se pode induzir em uma amostra é denominada Magnetização 

Remanente Isotermal de Saturação (SIRM) e o campo no qual a saturação é alcançada varia 

de acordo com o tamanho e comportamento magnético dos grãos. A SIRM pode fornecer, 

então, informações sobre o tipo dos grãos que compõem a assembléia mineral e seu estado de 

domínios.  

Neste trabalho as amostras foram magnetizadas com uma ARM a 100 mT de campo 

AF, depois desmagnetizadas passo a passo. Posteriormente, foram magnetizadas com uma 

IRM (campo de 1 T) e com um campo no sentido contrário (back field) de 300 mT. Essas 

medidas foram efetuadas no IRM – Minnesota. As amostras que não foram saturadas, foram 

utilizadas para construção de curvas de aquisição de IRM passo a passo, até um campo 

máximo de 2 T. Após aplicação do campo DC no Indutor Pulse (Molspin) foi feita a medida 

da magnetização no Minispin - Portable Rock Magnetometer (Molspin) em quatro posições, 

com atenuação 1 e 32 rotações. A aquisição de IRM passo a passo foi feita no Laboratório de 
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Paleomagnetismo do IAG/USP e a análise e interpretação dos dados foi feita na planilha 

IRM-CLG 1.0 (Kruiver et al., 2001).  

 

5.2.2 Curvas Termomagnéticas 

A variação da susceptibilidade com a temperatura fornece informações sobre o tipo de 

mineral magnético presente nas amostras (Thompson & Oldfield, 1986). As curvas de alta 

temperatura permitem identificar o momento em que toda a magnetização da rocha é perdida. 

As transições mais importantes e bem estudadas são a temperatura de Curie da magnetita 

(580°C) e a temperatura de Néel da hematita (680°C). Curvas de aquecimento e resfriamento 

não reversíveis indicam que ocorreu alteração mineral durante o aquecimento. As curvas de 

baixa temperatura também podem mostrar transições importantes da magnetita (transição de 

Verwey em 120K/153°C) e da hematita (transição de Morin em 258K/-15°C).  

As curvas termomagnéticas foram geradas no Kappabridge KLY-4, da AGICO, 

pertencente ao Laboratório de Paleomagnetismo do IAG. 

 

5.2.3 Curvas de Histerese 

Devido à sensibilidade dos equipamentos automáticos largamente utilizados 

atualmente, como é o caso do Vibrating Sample Magnetometer (VSM), medidas de histerese 

são possíveis mesmo em amostras fracamente magnetizadas, como é o caso dos sedimentos 

(Dunlop & Özdemir, 1997). A curva de histerese representa a soma da contribuição de todas 

as partículas magnéticas presentes na amostra (Dunlop & Özdemir, 1997; Tauxe, 2008) na 

forma de um diagrama de magnetização induzida (M) contra o campo aplicado (H) (Figura 

5.4), onde H começa em zero, vai até um valor máximo, depois retorna a zero e vai até o valor 

máximo no sentido oposto e então volta a zero (0 → Hmax →0→ - Hmax→0).  
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Figura 5.4: curvas de histerese de grãos com diferentes comportamentos magnéticos: a) diamagnético; b) 
paramagnético; c) superparamegnético; d)mono-domínio uniaxial (Tauxe, 2008). 

 

As curvas são diferentes de acordo com o comportamento magnético dos minerais 

presentes na amostra. A Figura 5.4a mostra o comportamento de grãos diamagnéticos, cuja 

curva de histerese é uma reta de inclinação negativa. Na Figura 5.4b, para grãos 

paramagnéticos, a saturação da amostra também não é alcançada, porém a inclinação da reta é 

positiva. Quando uma curva de histerese é gerada a partir de material superparamagnético 

(Figura 5.4c) nota-se uma forte e rápida magnetização induzida, mas o decaimento da mesma 

ocorre de forma quase instantânea, uma vez que o tempo de relaxação desse tipo de grão é 

muito curto. O comportamento de uma população de grãos monodomínio (SD) 

ferromagnético pode ser observado na Figura 5.4d. Nesse caso, a saturação é alcançada 

quando o momento magnético dos grãos alinham-se na direção do campo aplicado. A curva se 

comporta de forma diferente na ida e na volta do loop e é possível obter importantes 

parâmetros deste diagrama (Figura 5.5). 

As razões Hcr/Hc e Mrs/Ms são bastante eficientes na identificação de grãos de 

diferentes tamanhos (SD, PSD e MD). Day et al. (1977) mostraram que a localização de tais 

parâmetros em um diagrama Hcr/Hc versus Mrs/Ms varia de acordo com o tamanho dos grãos 

da amostra. Valores elevados de Hcr/Hc indicam grãos finos, valores elevados de Mrs/Ms 

indicam grãos grossos quando tratamos de um comportamento ferromagnético. No entanto, a 

eficiência desse diagrama foi questionada por Dunlop (2002a) e Dunlop (2002b). Em Dunlop 

(2002a) ele discute a dificuldade em distinguir entre grãos MD e SP e de quantificar os 

tamanhos dos grãos dentro do diagrama de Day.  
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Figura 5.5  curva de histerese de um grão SD com indicação de cada parâmetro de histerese: Ms, Msr, Hc e Hcr 
(Modificado de Butler (1992) e Lowrie (1997).  

 

Os loops de histerese de material geológico na maioria das vezes são distorcidos, o 

que dificulta a interpretação do tamanho de grãos e de seu comportamento magnético. (Tauxe 

et al., 1996). Os dois modos mais clássicos de distorção são: um afinamento da parte central 

do loop, denominado wasp-waisted, referido em português como “cintura de vespa” e um 

alargamento da parte central, chamado potbelly ou “cintura de barril”. Ambos os 

comportamentos podem resultar da combinação entre duas fases magnéticas com 

coercividades muito distintas e/ ou de uma mistura SD + SP.  Roberts et al (1995) utilizando 

amostras com tamanho de grãos conhecidos geraram loops do tipo “cintura-de-vespa” a partir 

da mistura magnetita PSD e hematita e loops do tipo “cintura de barril” misturando a hematita 

com magnetita MD.  

As curvas de histerese foram efetuadas em um magnetômetro de amostra vibrante 

(VSM). As amostras foram inicialmente preparadas em cápsulas com 150 mm de 

comprimento e diâmetro de 60 mm. No entanto, devido à fraca magnetização dos sedimentos,  

as medidas foram feitas nas próprias caixinhas PIB (2 cm3). A construção das curvas de 

histerese foi feita no programa desenvolvido no IRM – Minnesota, EUA e denominado 

Princeton_VSM_Ferret. 
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5.2.4 FORC 

Um diagrama FORC (First Order Reversal Curve) consiste em um diagrama de 

contorno plotado a partir de um conjunto de loops de histerese parciais. A medida de um 

FORC começa com a saturação da amostra por um campo de alta intensidade e positivo. 

Depois a intensidade do campo é diminuída até um valor (Ha) e aumentada novamente até a 

saturação em passos equivalentes a Hb (Figura 5.6). A magnetização em Hb com ponto de 

reversão em Ha é denotada M(Ha,Hb)  (Pike et al., 1999). 

 

 

Figura 5.6: definição de um diagrama FORC (Pike et al., 1999). 

 

Os diagramas FORC são bastante úteis na caracterização de minerais e domínios 

magnéticos e se mostram mais eficientes que as curvas de histerese, pois permitem a 

identificação de distintos componentes magnéticos em uma assembléia formada pela mistura 

de diferentes minerais ou de minerais com diferentes comportamentos magnéticos. Grãos SP, 

SD e MD bem como a interação magnetostática entre eles irão produzir manifestações 

características nos diagramas FORC (Roberts et al., 2000; Carvallo et al., 2006). 

As medidas foram feitas nas próprias caixinhas PIB (2 cm3) e realizadas no Princeton 

Measurements Corporation Vibrating Sample Magnetometer (VSM) pertencente ao IRM – 

Minnesota, EUA. Os diagramas foram gerados através do programa FORCinel (Harrison & 

Joshua, 2008). 
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5.2.5 Curvas ZFC 

As curvas ZFC (Zero-Field Cooled) são geradas através da medida da magnetização 

de um material em campo nulo até a temperatura de hélio líquido (~ 4 K) (e.g. Kosterov, 

2001). As curvas ZFC são importantes na identificação de transições de fases minerais que 

ocorrem abaixo da temperatura ambiente (e.g. Weiss et al., 2004), como a  transição de 

Verwey da magnetita e a transição de Morin da hematita, além de serem bastante úteis na 

identificação de grãos muito finos, como os superparamagnéticos. No entanto, segundo 

(Housen & Moskowitz, 2006) para visualizar a transição de Verwey nas curvas ZFC é 

necessário determinar a primeira derivada da curva ZFC 








T

M

δ
δ

. 

As curvas ZFC foram geradas no Magnetic Properties Measurement System (MPMS) 

pertencente ao IRM – Minnesota, EUA. Para realizar as medidas o sedimento das caixinhas 

foi acondicionado em cápsulas de 150 mm de comprimento e diâmetro de 60 mm. 

 

5.3 Paleodireções 

 

5.3.1 Técnicas de desmagnetização 

Para separação das várias componentes que podem compor a magnetização remanente 

de uma rocha ou sedimento é necessária a aplicação de técnicas de desmagnetização (e.g. 

Thompson & Oldfield, 1986). A desmagnetização pode ser feita através da aplicação de 

campos alternados (AF) gradualmente maiores ou por aquecimentos sucessivos, também com 

aumento gradual da temperatura. (Brachfeld et al., 2000; Franke et al., 2004; Gorgoza et al., 

2004; Gogorza et al., 2006; Macri et al., 2006; Bleil & Dillon, 2008; Iruzun et al., 2009). A 

desmagnetização AF consiste na aplicação de um campo oscilante (alternado) ao longo dos 

três eixos ortogonais da amostra. Isso faz com que os momentos dos grãos com coercividade 

menor que o valor do pico de campo AF orientem-se na direção do campo aplicado, que 

decresce até zero. Após cada passo de desmagnetização a amostra é medida. Durante a 

desmagnetização o vetor magnetização remanente muda até que a componente mais estável 

tenha sido isolada.  
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Neste trabalho, devido ao fato de o criogênico pertencente ao Laboratório de 

Paleomagnetismo do IAG-USP não estar funcionando, as medidas de magnetização 

remanente natural (NRM), a aquisição da ARM e sua desmagnetização foram realizadas no 

Instituto de Magnetismo de Rocha (IRM – Minnesota, EUA). Foram realizadas medidas de 

NRM em 53 amostras no magnetômetro criogênico SQUID (Superconducting Quantum 

Interference Device) do tipo u-channel daquela instituição (Figura 5.7).  

 

 

Figura 5.7: figura esquemática da orientação das amostras discretas no magnetômetro u-channel  (University 
of Minnesota, 2010). 

 

As amostras foram colocadas na esteira em grupos de oito amostras com a direção +Z 

apontando para dentro do magnetômetro. O azimute e o mergulho das amostras foram 

definidos nas coordenadas do magnetômetro, de modo que a entrada no equipamento foi 0° e 

+90°, respectivamente. As amostras foram desmagnetizadas através do protocolo definido 

originalmente por (Tauxe et al., 1995). Seguindo esse protocolo, após a medida da NRM, as 

amostras foram submetidas à desmagnetização por campos alternados. A NRM foi 

sistematicamente desmagnetizada em passos de 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 

80, 90 e 100 mT. Em seguida, foi feita aquisição de ARM com um campo direto (DC) de 0,05 

mT nos mesmos passos da desmagnetização AF. Por último foi feita a desmagnetização da 

ARM, também com os mesmo passos, para testar a estabilidade da ARM.  
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5.3.2 Estimativa das direções 

Após a desmagnetização passo a passo das amostras e eliminação da magnetização 

viscosa, é possível extrair a componente principal da magnetização. Tal componente deve ser 

estável para que represente de forma confiável a magnetização real do sedimento. Para 

facilitar a visualização dos dados e a identificação da componente viscosa, utilizam-se dois 

tipos de projeções vetoriais: projeção estereográfica e projeção ortogonal, ou de Zijderveld. 

Na representação estereográfica projeta-se o vetor direcional no plano equatorial da esfera 

(Figura 5.8a). A projeção do vetor no plano do equador (Figura 5.8b) mostra a variação da 

declinação, entre 0 e 360°, e da inclinação, que vai de 0° na borda do círculo até 90° no 

centro. Por convenção, inclinações positivas são representadas por símbolos cheios e 

inclinações negativas por símbolos vazios. 

 

 

Figura 5.8: (a) Projeção do vetor direcional no plano equatorial da esfera unitária, (b) projeção estereográfica 
(plano equatorial da esfera) (Bispo-Santos, 2007) 

 

A representação de Zjiderveld (1967) utiliza um sistema de coordenadas ortogonais 

(Figura 5.9). Nela, a ponta do vetor resultante da desmagnetização, é projetada nos planos 

vertical e horizontal. O plano horizontal é então rebatido para o plano vertical ao longo do 

eixo N-S ou E-W, sendo assim, possível representar as duas projeções no mesmo plano 

(Figura 5.9b). Projeções horizontais são representadas por círculos cheios e projeções 

verticais por círculos vazios (Lowrie, 1997). 
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Figura 5.9: (a) Figura esquemática da projeção das componentes vetoriais daNRM nos três planos ortogonais 
durante a desmagnetização (b) exemplo de uma projeção de Zjiderveld no plano bidimensional S-E (modificado 

de Lowrie, 1997. 

 

O cálculo do vetor magnetização final é feito pelo método de componentes principais 

(PCA) de Kirschvink (1980). Em paleomagnetismo, a técnica de PCA é utilizada para estimar 

a colinearidade e coplanaridade dos pontos ao longo da trajetória de desmagnetização da 

amostra. A direção de magnetização é determinada por mínimos quadrados e a precisão da 

reta que melhor se ajusta aos sucessivos passos de desmagnetização é estimada pelo desvio 

angular máximo (MAD). Maior detalhe sobre os procedimentos clássicos de análises 

paleomagnéticas pode ser encontrado em Collinson (1983) e  (Butler, 1998). 

As direções paleomagnéticas podem ser afetadas por diversos fatores que levam à 

alteração das direções reais do campo no passado, como: erro na orientação da amostra 

durante a coleta, mau posicionamento da amostra durante a medida, ruído do equipamento, 

remoção incorreta da componente viscosa, e até mesmo incertezas causadas pelo processo de 

aquisição da magnetização. Para uma estimativa confiável do campo magnético no passado, é 

necessária uma análise estatística das direções magnéticas. Fisher (1953) determinou uma 

distribuição estatística análoga à distribuição normal (gaussiana), porém aplicada à esfera. A 

distribuição de Fisher representa cada direção por um ponto em uma esfera de raio unitário. A 
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função distribuição de Fisher (PdA(θ)) dá a probabilidade por unidade de área angular, de 

encontrar-se uma direção centrada em um ângulo θ a partir da média (Butler, 1998). As 

direções são distribuídas de acordo com a função densidade de probabilidade: 

 

)cosexp(
)sinh(4

)( θκ
κπ

κθ =dAP     (4) 

 

onde θ é o ângulo a partir da direção média e κ é o parâmetro de precisão. Em 

paleomagnetismo obtemos os seguintes valores: direção média, dispersão das direções 

(análoga ao cálculo do desvio padrão na distribuição gaussiana) e limite de confiança para a 

direção média calculada. O parâmetro κ é utilizado para definir o agrupamento das direções: 

 

RN

N

−
−= 1κ       (5) 

 

Quanto maior o valor de κ menos dispersas as direções. Na estatística de Fisher o 

limite de confiança é expresso como um raio angular a partir da direção da média calculada. 

Um nível de probabilidade deve ser escolhido para que o limite de confiança seja definido. A 

escolha usual do nível de probabilidade é 0.95 (α95): 

 

Nκ
α °= 140

95         (6) 

 

Análises de direção característica e intensidade relativa foram realizadas nas 53 

amostras utilizadas para medidas de NRM, desmagnetização AF e aquisição de ARM.  Para 

identificação das componentes de magnetização foram efetuadas análises vetoriais de 

(Zijderveld, 1967) e análises por componentes principais Kirschvink (1980) através do 

programa PaleoMag versão 3.1b2 (Jones, 2002). O desvio angular máximo (MAD) para cada 

amostra também foi calculado com esse programa. Quando o valor de MAD foi superior a 12° 

as medidas foram eliminadas do conjunto de amostras utilizado para estimar a direção média. 

O cálculo da direção média para o IO7610, da dispersão e do limite de confiança foi realizado 

no Super-IAPD (Interactive Analysis of Palaeomagnetic Data) (Lancaster University, 2010). 
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A média da direção para a região foi comparada com a direção do IGRF (International 

Geomagnetic Reference Field) e com a direção esperada para o dipolo no local da 

amostragem. 

 

5.4 Paleointensidade 

Além da componente direcional, é possível obter a intensidade do campo no passado, 

pois a magnetização dos sedimentos apresenta uma correlação linear com o campo ambiente 

para campos de fraca intensidade, como o da Terra (Johnson et al., 1948; Kent, 1973; Tucker, 

1980b; Tauxe e Kent, 1984; Tauxe et al., 2006). A dependência da intensidade de 

magnetização remanente com os fatores geológicos pode ser resolvida através da 

normalização por parâmetros que refletem variações na coercividade magnética ao longo da 

sequência sedimentar. Alguns critérios podem ser utilizados para avaliar a qualidade dos 

dados de paleointensidade relativa (Tauxe, 1993):  

 

1. A magnetização normalizada deve ser linearmente relacionada com o campo 

magnético ambiente; 

2. A NRM deve estar registrada por uma fase detrítica de alta estabilidade magnética, 

com tamanho de grão preferencialmente entre 1 e 15 µm. A fração da NRM utilizada 

para o cálculo da paleointensidade deve corresponder a uma única componente 

magnética nos diagramas vetoriais; 

3. A magnetização deve ser uma DRM sem erros de inclinação significativos; 

4. A concentração de minerais magnéticos deve variar dentro de apenas uma ordem de 

magnitude (gráficos de IRM contra ARM ou ARM contra χ devem apresentar 

comportamento linear); 

5. A normalização deve ser feita através de diversos métodos e não pode haver 

correlação significativa entre as variações da paleointensidade e as variações dos 

parâmetros de normalização; 

6. Os registros obtidos a partir de múltiplos parâmetros de normalização devem 

concordar; 
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7. Registros de idades semelhantes devem apresentar as mesmas variações de 

paleointensidade. 

  

5.4.1 Normalização clássica 

O primeiro trabalho que realizou a normalização da magnetização foi publicado por 

Johnson et al., (1948). Os autores usaram a SIRM como parâmetro normalizador e 

perceberam que a comparação desses resultados com resultados de paleointensidade absoluta 

para rochas de idades semelhantes apresentava uma boa concordância. Harrison & 

Somayajulu (1966) também perceberam que a magnetização deve ser ajustada para mudanças 

na concentração das fases magnéticas e propuseram a susceptibilidade magnética (χ) como 

normalizador. No entanto, é preciso cautela quanto ao uso desse parâmetro magnético, pois 

nele está contido também o sinal de grãos diamagnéticos e paramagnéticos, os quais não 

contribuem para a NRM. Alguns trabalhos foram os precursores na utilização, como 

normalizador, da ARM (Opdyke, 1962; Opdyke et al., 1973; Johnson, 1975a; Levi & 

Banerjee, 1976; King et al., 1983) e da IRM (Opdyke, 1962; Opdyke et al.,1973; Sugiura, 

1979; King et al., 1983). Tauxe (1993) afirma que os parâmetros χ, ARM, IRM e StRM 

(Stirred remanence – Remanência adquirida por agitação do sedimento em laboratório)  são 

os mais eficazes em monitorar as variações no conteúdo magnético ao longo da sequência 

sedimentar. A StRM também é sugerida por Levi e Banerjee (1976), mas com a condição de a 

integridade e forma das amostras serem mantidas. No entanto, na maioria dos trabalhos a 

utilização da StRM é restrita pela dificuldade em realizar experimentos de redeposição em 

laboratório. Com base nos estudos teóricos anteriormente citados fica evidente que o uso da χ 

como normalizador da NRM deve ser feito com cautela e que a ARM e a IRM são parâmetros 

mais confiáveis para estimativa da paleointensidade relativa.  

No presente estudo, a variação da concentração dos minerais magnéticos foi 

monitorada por medidas de susceptibilidade (χ), ARM e IRM.  
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5.4.2 Pseudo-Thellier 

Com o intuito de aprimorar ainda mais a estimativa da paleointensidade relativa, 

Tauxe et al. (1995) desenvolveram um método cuja vantagem em relação aos métodos 

clássicos de normalização é a possibilidade de comparar a NRM contida em dada 

coercividade com a ARM adquirida pela mesma fração de minerais magnéticos, além de 

permitir a eliminação, com maior segurança, da componente viscosa (VRM). Na última 

década o método pseudo-Thelleir vem sendo largamente utilizado em testemunhos 

sedimentares (Tauxe et al., 1995; Kruiver et al., 1999; Brachfeld & Banerjee, 2000; Irurzun et 

al., 2009). O método pseudo-Thellier também funciona como uma normalização. Nesse 

método, compara-se diretamente a magnetização remanente natural restante a cada passo de 

desmagnetização com a magnetização anisterética adquirida no campo desmagnetizante 

correspondente. Ou seja, calculam-se razões NRM/ARM para cada um dos passos de 

desmagnetização. O cálculo da melhor razão NRM/ARM é feito a partir da determinação da 

melhor reta em um diagrama similar ao diagrama de Arai do método Thellier-Thellier (Coe, 

1967).  Nesses diagramas, os valores de NRM restante após cada passo de desmagnetização 

são plotados contra os valores da ARM adquirida pela mesma amostra no mesmo campo. A 

partir desses diagramas de Arai, calcula-se a inclinação da reta que melhor ajusta o conjunto 

de pontos referente à porção estável da magnetização. 

Neste trabalho, a curva da intensidade relativa ao longo do testemunho determinadas 

pelo método pseudo-Thellier foi comparada àquelas resultantes da normalização clássica por 

χ, ARM e SIRM.  
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6 PLATÔ DE SÃO PAULO : UM ESTUDO DE CASO 

 

6.1 Área de estudo 

A área de estudo localiza-se no setor morfológico conhecido como Platô de São Paulo, 

o qual segundo se estende entre 23°e 28° de latitude Sul, ao longo da margem Leste brasileira. 

O testemunho IO7610 foi coletado pelo Instituto Oceanográfico da USP na plataforma 

externa e na parte superior do talude da região Sudeste do Brasil sob uma lâmina d’água entre 

89 e 100 metros de profundidade (Figura 6.1) a bordo do R. V. Prof. W. Besnard (Mahiques 

et al., 2002). 

Na margem SE do Brasil, a quebra da plataforma se localiza em uma profundidade de 

aproximadamente 140 m e o gradiente médio da parte superior do talude é de 1:55 (Mahiques 

et al., 2002). A combinação dos processos dinâmicos com o ambiente de fundo dá à região 

um padrão sedimentar lamoso (Mahiques et al., 2002). As condições hidrodinâmicas da área 

de estudo são fortemente influenciadas pelo vento, que atua na formação de correntes (Figura 

6.1). A região é influenciada pela corrente do Brasil na plataforma externa e no talude 

superior (e.g. Mahiques et al., 2002; Campos et al., 2000;  Müller et al., 1998). Os processos 

deposicionais que ocorrem no local de coleta do IO7610 são ainda controlados pela 

penetração sazonal da pluma de água de baixa salinidade e temperatura proveniente do rio da 

Prata (Piola et al., 2000). Essa pluma de água é transportada para Norte ao longo da 

plataforma Sudeste Brasileira pela Corrente Costeira Brasileira (BCC) e carrega sedimentos 

do Rio da Prata (Mahiques et al., 2008). Além dos sedimentos provenientes do Rio da Prata, 

alguns trabalhos mostram que sedimentos originados nos Pampas Argentinos podem ter sido 

transportados em direção ao Norte pela corrente das Malvinas, alcançando o delta do rio da 

Prata e, às vezes, a plataforma SE brasileira (Mahiques et al., 2008).  
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Figura 6.1: área de estudo. A estrela branca representa o local onde o IO7610 foi coletado: latitude 25,508°S e 
longitude 46,635°W (Gyllencreutz et al., 2010). 

 

O testemunho IO7610 possui quatro metros de comprimento, divididos em cinco 

fácies de acordo com suas características litológicas e estruturas sedimentares. A Figura 6.2 

apresenta a estratigrafia e as estruturas identificadas no testemunho. A granulometria fina e as 

evidências pouco significativas de bioturbação sugerem que paleoambiente deposicional era 

de baixa energia para a maior parte do testemunho, com exceção da parte basal, composta por 

cascalho. 
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Litologia
Estrut.

Sediment.
Ind.
Biol Descrição

Fá-
cies

0

200

228

238

352
356

372
379

404

100

Bioturbação

G.D.

G.D.

G.D.

 Contato brusco com lama superficial cor 5 GY 2/1 (olive black), 
maciça com espessura de aproximadamente 5 cm

Moluscos bivalves , fragmentados

Cor 10 Y 4/2 (olive gray), poucos bioclastos

Cor 10 Y 4/2 (olive gray). Bioclastos muito fragmentados,
tamanhos menores que os da base

Lama arenosa cor 7,5 Y 3/1 (olive black)

Areia fina, cor (10 Y 4/2 (olive gray). Diminuição na
quantidade de bioclastos rumo ao topo.

Lama arenosa (areia muito fina) cor 5 GY 3/2 (olive gray)

SEDIMENTO MUITO FLUIDO

Lama arenosa (areia muito fina) cor 5 GY 3/1
(dark olive gray)

Lama arenosa (areia muito fina) laminação irregular
e dispersa, cor 5 GY 3/1 (dark olive gray)

05

05

04

03
02

01

03

 

Figura 6.2: estratigrafia e caracterização do sedimento que compõe o testemunho 7610. 

 

Medidas de distribuição do tamanho dos grãos no IO7610, obtidas por Mahiques et al. 

(no prelo), mostram que a base do testemunho, até cerca de 250 cm, é caracterizada 

principalmente por grãos que variam entre 2 e 4 Φ (Figura 6.3). A partir de 250 cm essa 

fração desaparece e o silte passa a ser a principal fração presente nos sedimentos, 

acompanhado de areia tamanho 1.5 Φ em menor quantidade. A contribuição de areia torna-se 

desprezível a partir de aproximadamente 150 cm e a fração silte passa a dominar totalmente o 

registro. No topo do IO7610 volta a aparecer novamente a contribuição da fração areia 

tamanho 1.5-2 Φ. Dois testemunhos próximos ao IO7610 (7606 – 26°59.28’S/ 48°4.56’W e 
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7616 – 25.5°88’S/ 45°38.64’W) apresentam distribuição granulométrica muito semelhante 

(Gyllencreutz et al., 2010). 

 

 

Figura 6.3: resultados para análise granulométrica do testemunho IO7610 ((PSD (Particle Size Distribution) = 
Φ = (-log2)/1 mm, onde d = diâmetro do grão) Mahiques et al. (no prelo). 
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6.2 Datação 

Uma das vantagens da obtenção de dados de intensidade e direção a partir de 

sedimentos é a sua continuidade no tempo, porém para fazer uma análise temporal dos dados 

é preciso estabelecer um modelo confiável da relação entre idade e profundidade. Já está bem 

estabelecido na literatura que para melhorar a acurácia temporal de idades obtidas pelo 

método do radiocarbono, estas devem ser convertidas em faixas de idades calibradas com 

relação aos níveis de 14C na atmosfera. A calibração das idades é feita através da correção do 

efeito reservatório da região onde o testemunho foi coletado (ver revisão em Telford et al., 

2004). 

A datação do testemunho IO7610 foi feita com método de radiocarbono (14C), pelo 

laboratório BETA Analytic (Miami, FL, USA), por meio de um espectrômetro de massa 

(AMS). As amostras de sedimento datadas estão distribuídas ao longo do testemunho (Tabela 

6.1) e foram calibradas através do software Calib versão 5.0.2 HTML, disponível no site 

http://calib.qub.ac.uk/calib/ utilizando o efeito de reservatório de ∆R = 82.0±46, 

correspondente à média de valores de três amostras para a região (Angulo et al., 2005) e o 

Marine04 Calibration Dataset (Hughen et al., 2004). A relação idade-profundidade foi 

estabelecida através de um modelo de regressão de efeito misto, calculado pelas funções 

Cagedepth e Cagenew descritas por (Heegard et al., 2005) e disponíveis no site 

http://www.uib.no/bot/qeprg/Age-depth.htm. Os sedimentos datados abrangem a fração 

orgânica coletada nas partes mediana e inferior dos testemunhos.  

O trecho do IO7610 amostrado neste trabalho abrange um período entre 690 e 9.500 

anos B.P. Os resultados indicam uma taxa de sedimentação relativamente constante ao longo 

de todo o comprimento amostrado de 35,8 cm/ka (desvio padrão de 7,9 cm/ka). Os 

sedimentos coletados para realização dos estudos magnéticos foram depositados depois de 

915 anos B.P. e antes de 5.800 anos B.P. As calibrações, correção e o modelo de idades foram 

efetuados pelos professores Michel Mahiques e Sílvia Helena de Mello Souza, Departamento 

de Oceanografia Física, Química e Geológica do IO-USP. 
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Tabela 6.1: profundidade das amostras datadas e idade calibrada, com limites inferior e superior. 

Profundidade 
(cm) 

Idade 
(anos B.P.) 

Limite 
Inferior 

(anos B.P.) 

Limite 
Superior 

(anos B.P.) 

1 691.5 438.04 944.07 

51 2022 1591.82 2304.13 

101 3024 2870.18 3651.56 

151 4702.5 4321.50 5041.20 

199 6042.5 5820.94 6460.61 

239 7506 7130.6376 7645.3029 

309 9543.5 9170.3607 9962.5033 

 

 

A Figura 6.4 mostra o modelo de idade construído a partir das sete amostras datadas. 

As linhas vermelhas representam os limites inferior e superior das idades e os círculos 

representam as idades calibradas para cada uma das sete amostras. A curva azul é a linha de 

tendência, que permite verificar que a taxa de sedimentação é praticamente constante no 

IO7610 para os últimos 9.000 anos B.P.  

 

 

Figura 6.4: modelo de idade calibrado para o testemunho 7610, com base em 7 amostras datadas por 14C 
(AMS). 
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6.3 Mineralogia magnética do IO7610 

Através de uma análise conjunta dos parâmetros magnéticos e das razões entre eles, 

das curvas de aquisição de IRM, das curvas termomagnéticas, das curvas de histerese, dos 

diagramas FORC e das curvas ZFC foi possível obter informações sobre o conteúdo 

magnético do testemunho IO7610. A seguir serão apresentados os resultados obtidos através 

de cada uma dessas técnicas e feitas as devidas relações entre os métodos quando necessário.  

 

6.3.1 Variação dos parâmetros magnéticos 

Os parâmetros magnéticos quando expressos em forma de razão ou quando 

relacionados entre si podem ser úteis na identificação do tipo de mineral magnético presente 

nos sedimentos. Algumas razões importantes e bastante utilizadas em magnetismo ambiental 

são:  

• S-ratio (IRM-300mT/ IRM1000mT): segundo Thompson & Oldfield (1986), a razão-S é 

bastante conveniente no reconhecimento da quantidade de hematita proporcionalmente 

ao conteúdo de magnetita. A idéia básica da razão-S é que a magnetização de muitos 

minerais ferrimagnéticos satura em campos menores que 0.1 T; portanto, quando a 

razão-S apresenta valores próximos de 100% indica a presença exclusiva de 

magnetita, enquanto valores menores indicam a presença de minerais mais coercivos, 

como a hematita. 

•  HIRM = hard IRM [(IRM 1000mT – IRM-300mT)/2]: altos valores da razão HIRM 

indicam que concentrações detectáveis de minerais com alta coercividade, como a 

hematita, podem estar presentes  (Rowan et al., 2009). 

•  ARM/SIRM: essa razão pode estar relacionada com o aumento ou diminuição do 

tamanho dos grãos magnéticos (i.e. valores cada vez menores de ARM/SIRM podem 

representar um aumento do tamanho dos grãos magnéticos). 

•  (ARM10mT/ARM100mT)*100 ou ARM (%): reflete a presença de material mais (ou 

menos) coercivo. A desmagnetização a 10 mT elimina a fração de menor 

coercividade, portanto valores altos de ARM (%) indicam a predominância de material 

fino, não afetado pela desmagnetização a 10 mT.  
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• SIRM/χ: A saturação da magnetização foi utilizada, também, para estimar o conteúdo 

de greigita (sulfeto de Fe) através da razão entre SIRM/ χ. Tal razão foi proposta por 

Reynolds et al. (1999) e é um indicador da presença de greigita quando SIRM/χ 

ultrapassa 10.000 na unidade A/m. 

 

6.3.1.1 NRM e NRM10mT 

Foi feita uma comparação da NRM e da NRM10mT com os outros parâmetros 

dependentes da concentração. A intensidade da magnetização remanente natural das amostras 

é bastante baixa e oscilou entre 1.41x10-7 e 8.46x10-7 Am2/ kg (Figura 6.5a). Verificou-se 

uma forte variabilidade da magnetização ao longo do testemunho, tanto antes (NRM) quanto 

depois da desmagnetização a 10 mT (NRM10mT), principalmente no topo do testemunho. 

Nessa parte do testemunho, a maioria das amostras apresentou valores de NRM entre 3x10-7 e 

5x10-7 Am2/ kg, com alguns picos bem marcados nas profundidades 16, 24, 54 e 70 cm. Na 

parte inferior do testemunho, a NRM variou entre 3x10-7 e 4x10-7, com uma tendência a 

valores menores em direção à parte basal do testemunho, a partir de 150 cm. Três picos 

pronunciados foram identificados na parte basal do testemunho, em 114, 134 e 154 cm. Após 

a desmagnetização a 10 mT nota-se uma diminuição da intensidade. Essa redução é mais 

expressiva na parte superior do testemunho, sugerindo que neste trecho existe uma fração 

significativa de baixa coercividade (MD), que foi desmagnetizada (Figura 6.5a). Os valores de 

NRM10mT vão de 1.27x10-7 a 4.69x10-7 Am2/ kg e também exibem grande variabilidade, 

principalmente na parte superior do testemunho, porém com picos menos pronunciados. Os 

picos são os mesmos identificados na NRM, mas nas profundidades 16 e 54 cm praticamente 

desapareceram após a desmagnetização a 10 mT. Somente o pico encontrado em 70 cm não 

teve uma diminuição considerável após a desmagnetização.  

 

6.3.1.2 Parâmetros de concentração 

Os parâmetros χ, ARM e IRM apresentam valores altos no topo do testemunho até 24 

cm de profundidade, quando os valores mantêm-se baixos até a base do testemunho. Entre 

156 e 174 cm, no entanto, é possível observar um aumento gradual desses parâmetros, 

principalmente na IRM1000mT e na χ. Na profundidade de 66 cm os valores de χ, ARM e IRM 

mostram um pico pronunciado. Esse padrão é melhor identificado na Figura 6.5b, onde a χ é 
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apresentada em outra escala (curva cinza). O registro de ARM10mT apresenta dois picos nas 

profundidades 140 e 154 cm, que não são verificados na ARM100mT, mas que ocorrem na χ e 

na IRM. Os altos valores de χ, ARM e IRM nos primeiros 12 cm do testemunho 

provavelmente refletem uma maior concentração de minerais magnéticos no topo. A diferença 

entre as partes superior (abaixo de 22 cm) e inferior do testemunho pode estar relacionada a 

diferenças na coercividade (χ, ARM e IRM) e ao tamanho dos grãos magnéticos. Isso é 

verificado pela diferença entre as curvas de ARM antes (ARM100mT) e depois da 

desmagnetização à 10 mT (ARM10mT), representada pelo percentual obtido a partir da razão 

entre esses dois parâmetros (Figura 6.5c e Figura 6.5d). Os valores maiores de ARM100mT em 

relação à ARM desmagnetizada a 10 mT na parte superior do testemunho refletem a 

predominância de grãos MD no topo, enquanto que na base, as duas curvas apresentam 

valores muito parecidos, mostrando que essa fração de baixa coercividade está praticamente 

ausente na base do testemunho e que a maior parte dos grãos é SD.  

 

 

Figura 6.5: Variação dos parâmetros dependentes da concentração magnética com a profundidade. A linha 
cinza representa a susceptibilidade em outra escala. (a) NRM, (b) χ, (c) ARM, (d) ARM (%) = 

(ARM10/ARM100)*100, (e) IRM. 
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Quando o sedimento sofre dissolução a mudança no tamanho dos grãos afeta a ARM e 

a IRM de forma diferente. A tendência similar da variação desses parâmetros com a 

profundidade assegura que os resultados de paleointensidade relativa não vão ser afetados por 

mudanças diagenéticas no tamanho dos grãos (Yamazaki & Oda, 2001).  

O parâmetro HIRM repete o padrão observado na Figura 6.5, com altos valores no 

topo e uma diminuição gradual dos valores em direção à base (Figura 6.6a). Esse 

comportamento sugere que a concentração dos minerais magnéticos controla em boa medida 

esse parâmetro. No entanto, os altos valores de HIRM nos primeiros 12 cm do testemunho 

sugerem a presença de material fortemente coercivo.  

 

Figura 6.6: Variação dos (a, b, c, d) parâmetros dependentes da concentração magnética e (e)  parâmetros de 
histerese com a profundidade.  

 

A ocorrência de um mineral com alta coercividade no topo do testemunho é também 

sugerida pelos baixos valores da razão-S neste trecho do registro (Figura 6.6b). O aumento da 

razão ARM/IRM com a profundidade também sugere um aumento de material mais coercivo 

em direção ao topo (Figura 6.6c). Os valores obtidos a partir da razão SIRM/ χ não indicam a 

presença de greigita, pois não alcançam valores acima de 10.000 A/m (Figura 6.6d). Os 
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resultados de GRM adquirida perpendicularmente à direção do campo AF aplicado durante 

desmagnetização da NRM e da ARM foram menores que 2x10-9 Am2, o que confirma a 

ausência de greigita nas amostras analisadas.  

 

6.3.2 Aquisição de IRM 

De modo a testar o aumento relativo na fração de alta coercividade no topo do 

testemunho, foi feita aquisição de IRM passo a passo em quatro amostras, duas localizadas na 

base do testemunho (GR11 e GR40) e duas no topo (GR71 e GR92). As curvas foram 

efetuadas com detalhamento maior no início da aquisição e aumento gradual dos passos até 

alcançar um pico de 2T. 

As curvas de aquisição de IRM mostram que quase toda a magnetização remanente é 

adquirida entre 200 e 500 mT (Figura 6.7), mas que a saturação completa das amostras não é 

alcançada nem mesmo a 2.000 mT. As curvas apresentam um comportamento bastante 

similar, no entanto a amostra localizada na parte mais profunda do testemunho (GR11) 

mostrou um aumento mais rápido na magnetização que o restante das amostras. Isso sugere 

que um mineral de mais baixa coercividade é o portador magnético mais importante na base 

do testemunho, enquanto no topo do testemunho minerais com coercividade maior ocorrem 

em quantidade mais significativa.  

 

 

Figura 6.7: Curvas de aquisição de IRM até 2 T para duas amostras de topo (curvas azul e verde) e duas de 
base (curvas vermelha e preta).  
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Uma análise mais aprofundada das curvas de IRM pode ser efetuada através do 

método proposto por Kruiver et al. (2001), o qual se baseia na suposição de que as curvas de 

IRM adquiridas por uma assembléia natural de minerais magnéticos pode ser aproximada a 

uma função cumulativa log-Gaussiana (CLG) (Robertson & France, 1994). Isso ocorre porque 

a distribuição de tamanhos de grão de uma rocha ou sedimento é logarítmica (Kruiver et al. 

2001).  Com base nisso os autores desenvolveram uma planilha (IRM-CLG 1.0) onde é 

possível identificar diferentes contribuições de minerais magnéticos dentro de uma mesma 

amostra, mesmo quando a saturação não é alcançada. Essa quantificação é feita através do 

logaritmo do valor que corresponde à metade da SIRM (H1/2) e do índice de dispersão (DP), 

que é dado pelo desvio padrão da distribuição logarítmica. A partir dessa planilha, são 

obtidos: o campo coercivo de cada uma das componentes da rocha, a contribuição percentual 

de cada uma delas e a razão-S. 

A quantificação da contribuição magnética das quatro amostras para as quais foram 

obtidas curvas de aquisição de IRM revelou três componentes magnéticas ao longo do 

testemunho inteiro, mas com variadas proporções entre si para as diferentes profundidades 

(Tabela 6.2). A fase magnética de mais baixa coercividade foi atribuída à magnetita MD. A 

componente magnética com maior contribuição para o conteúdo ferromagnético das amostras 

possui um campo médio que varia entre 63 e 112 mT, que sugere a magnetita SD como o 

portador magnético mais importante ao longo de todo o testemunho. A fase com 

coercividades mais elevadas (1.000-1.585 mT) foi interpretada como devido à hematita. As 

amostras da base do testemunho mostram uma contribuição maior de magnetita SP que das 

outras fases magnéticas. No entanto, essa contribuição cai mais de 10% na profundidade de 

60 cm e posteriormente sofre um aumento. A contribuição de hematita aumenta da base para 

o topo do testemunho. 
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Tabela 6.2: contribuição de cada uma das componentes magnéticas e valores de SIRM, H1/2, DP e Razão-S, 
obtidos a partir do planilha de Kruiver et al (2001). 

Amostras Razão-S Componentes Contribuição (%)  
SIRM 
(emu) 

H1/2 (mT) DP 

GR11                
(180 cm) 0.932 

1 9.6 0.43 6.3 0.4 

2 81.5 3.65 79.4 0.25 

3 8.9 0.4 1584.9 0.55 

GR40                 
(122 cm) 

0.851 

1 3.8 0.16 6.3 0.3 

2 86.9 3.7 112.2 0.25 

3 9.4 0.4 1000.0 0.5 

GR71                 
(60 cm) 

0.849 

1 12.9 0.90 4.0 0.10 

2 77.1 5.40 63.1 0.38 

3 10.0 0.70 1000.0 0.35 

GR92                 
(18 cm) 

0.801 

1 2.6 0.15 20.0 0.10 

2 86.2 5.00 79.4 0.40 

3 11.2 0.65 1584.9 0.35 

 

 

As figuras 6.8 e 6.9 mostram os ajustes obtidos para as curvas de IRM utilizando as 

funções log-Gaussianas. A grande contribuição percentual da componente 1 (curva violeta) 

aparece no gráfico do gradiente da aquisição com um pico por volta de 100 mT para todas as 

amostras, mas as amostras de base apresentam menor dispersão (Figura 6.8). As amostras de 

topo também apresentam um pico bastante proeminente em relação às outras duas 

componentes magnéticas, porém há maior dispersão (Figura 6.9). 
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Figura 6.8: Análise das curvas de aquisição de IRM (Kruiver et al., 2001) para as amostras de base. Aquisição 
linear com separação das duas componentes e a soma das mesmas (a, d), gradiente da aquisição (b, e) e ajuste 

da aquisição normalizada (c, f).  
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Figura 6.9: Análise das curvas de aquisição de IRM (Kruiver et al., 2001) para as amostras de topo. Aquisição 
linear com separação das duas componentes e a soma das mesmas (a, d), gradiente da aquisição (b, e) e ajuste 

da aquisição normalizada (c, f).  
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6.3.3 Curvas Termomagnéticas 

Para ajudar na caracterização dos minerais magnéticos, foram geradas curvas 

termomagnéticas de alta e baixa temperatura para dezoito amostras. Foram feitos perfis 

termomagnéticos desde -200 até +700 °C. Para altas temperaturas, além do aquecimento 

completo até 700°C, foram realizados dois experimentos que consistiram em aquecimentos 

parciais até 200°C e até 600°.  

Inicialmente foram feitas curvas para as amostras GR02, GR12, GR21, GR33, GR45, 

GR55, GR65, GR75, GR86 e GR97, que consistem em aquecimentos até 700°C e posterior 

resfriamento até a temperatura ambiente (Figura 6.10). As curvas termomagnéticas completas 

de alta temperatura não são reversíveis, o que sugere uma alteração mineral durante o 

processo de aquecimento. No início do aquecimento pode-se observar uma queda suave da 

susceptibilidade em todas as amostras, menos na amostra GR97 (8 cm). Os resultados 

mostram valores baixos de susceptibilidade durante o aquecimento e exibem um pico 

pronunciado em aproximadamente 450°C. Esse aumento da susceptibilidade tem início em 

300°C e apresenta um pico de 450°C. Após atingir esse máximo próximo de 450°C a 

susceptibilidade começa a diminuir e chega a zero quando a temperatura está entre 550-

580°C. Temperaturas mais baixas que a temperatura de Curie da magnetita pura (Tc = 580°C) 

podem estar associadas a baixo conteúdo de titânio na amostra (Richter et al., 2006). Segundo 

Dunlop & Özdemir (1997) uma amostra com temperatura de Curie próxima de 550°C possui 

menos de 20% de titânio. A curva de resfriamento mostra um comportamento variado entre as 

amostras, que pode significar que nem toda fração magnética foi alterada no aquecimento até 

700°C. A amostra GR97 apresenta um comportamento distinto das outras amostras, também 

na curva de resfriamento, onde se pode observar um valor de susceptibilidade final maior que 

no restante das amostras.  
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Figura 6.10: curvas termomagnéticas de alta temperatura (0 a 700°C). 
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Como não foi possível obter informações conclusivas sobre a assembléia de minerais 

magnéticos das amostras a partir das termomagnéticas com ciclo completo (até 700°C) foram 

feitos aquecimentos parciais para tentar visualizar em que temperatura as alterações minerais 

ocorrem. O primeiro grupo de amostras (GR16, GR27, GR40, GR56, GR71 e GR80) foi 

aquecido nas etapas: (1) até 100°C; (2) até 150°C e (3) até 200°C.  

Apesar das curvas termomagnéticas com aquecimentos parciais até 200 °C serem 

bastante ruidosas é possível notar que as curvas são completamente reversíveis e mostram que 

não há alteração mineral antes dessa temperatura (Figura 6.11 e Figura 6.12). Essas curvas 

têm um comportamento dominantemente hiperbólico e são compatíveis com a predominância 

de um sinal paramagnético (ver item 6.3.4). 

 

 

Figura 6.11: curvas termomagnéticas de alta temperatura com etapas de aquecimento 100, 150 e 200°C para as 
amostras localizadas na profundidades 42, 60 e 90 cm. 
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Figura 6.12: curvas termomagnéticas de alta temperatura com etapas de aquecimento 100, 150 e 200°C para as 
amostras localizadas na profundidades 122, 148 e 170 cm. 

 

Outras três amostras (GR16, GR56 e GR80) foram selecionadas para obtenção de 

curvas termomagnéticas com etapas de aquecimento parciais a temperaturas mais elevadas. 

Para as amostras GR56 e GR80 foram feitos aquecimentos parciais até: (1) 300°C; (2) 500°C 

e (3) 600°C e para a amostra GR16 as etapas de aquecimento foram até: (1) 400°C; (2) 500°C 

e (3) 600°C.  

A etapa 1 das curvas parciais de GR56 e GR80 revelou um aumento da 

susceptibilidade próximo à temperatura de 300°C, onde se supõe ter início a alteração mineral 

(Figura 6.13) e o primeiro aquecimento da amostra GR16 mostrou que esse aumento da 

susceptibilidade continua acontecendo até 400°C. (Jelenska et al., 2010) encontraram curvas 

similares para amostras de solo do tipo loess e atribuiram essse comportamento à formação de 

magnetita. Na etapa 2 de aquecimento pode-se notar que a susceptibilidade diminui de forma 

rápida a partir de 480°C. Nas curvas termomagnéticas referentes à última etapa de 

aquecimento as curvas mostram estabilidade e são praticamente reversíveis. É possível notar 

que a temperatura de Curie da amostra está próxima de 580°C, mas é importante mencionar 
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que isso não se deve à assembléia original das amostras e sim ao novo mineral formado. Picos 

de susceptibilidade em 300°C ainda são verificados na etapa 3 e comprovam que a alteração 

mineral ainda está acontecendo nesta etapa de aquecimento.  

 

 

Figura 6.13: curvas termomagnéticas de alta temperatura com etapas de aquecimento 300, 500 e 600°C C para 
as amostras localizadas na profundidades 42, 90 e 170 cm. 

 

As termomagnéticas de baixa temperatura permitiram obter informações importantes 

sobre o conteúdo magnético das amostras. Elas foram efetuadas em oito amostras (GR11, 

GR16, GR27, GR40, GR56, GR71, GR80 e GR92). O sinal mais importante nessas curvas é 

uma queda hiperbólica de susceptibilidade, que corresponde ao sinal paramagnético das 

argilas. Nenhuma das curvas apresentou a transição de Verwey (120K/ -153°C) da magnetita. 

No entanto, foi possível identificar a transição de Morin (258K/ -15°C) nas amostras GR92, 

GR86 e GR55 o que reforça os indícios de presença de hematita na parte superior do 

testemunho (ver item 6.3.1). Foi observado um pico de susceptibilidade a aproximadamente -

50°C (Figura 6.14) nas amostras GR80, GR GR27 e GR11. O mesmo pico aparece de forma 
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um pouco mais suave nas amostras GR71, GR56 e GR40. Nas amostras GR92 e GR16 o pico 

praticamente não aparece. Esse pico é interpretado aqui também como indício de presença de 

hematita. De fato, alguns trabalhos (Muench et al., 1985;  Gangas et al., 1985; Özdemir & 

Dunlop, 2000) sugerem que a temperatura de Morin é sensível a mudanças no tamanho dos 

grãos e a deformações e defeitos na rede cristalina da hematita, fazendo com que a transição 

de Morin aconteça em temperaturas mais baixas que -18°C.  

 

 

Figura 6.14: curvas termomagnéticas de baixa temperatura (0 a -200°C)  das amostras localizadas entre 8 e 60 
cm de profundidade. 
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Figura 6.15: curvas termomagnéticas das amostras localizadas entre 68 e 136 cm de profundidade. 
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Figura 6.16: curvas termomagnéticas das amostras localizadas entre 148 e 198cm de profundidade. 

 

 

6.3.4 Curvas de Histerese e FORCs 

As amostras GR11, GR16, GR27, GR40, GR56, GR71, GR80 e GR92 foram 

selecionadas para obtenção de curvas de histerese. As razões obtidas a partir dos parâmetros 

de histerese (Hcr/Hc e Mrs/Ms) foram utilizadas para caracterizar os minerais magnéticos 

quanto à sua estrutura de domínio (SD, PSD ou MD) através do diagrama de Day modificado 

por Dunlop (2002a).  

Pode-se notar nas curvas de histerese que a contribuição de minerais paramagnéticos 

nas amostras é bastante significativa ao longo de todo o testemunho (Figura 6.17). A 
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proporção de paramagnéticos das amostras foi determinada a partir da razão entre os valores 

de susceptibilidade em altos campos (χhf) e valores de susceptibilidade total (χtotal) obtidos 

nos loops de histerese (Tabela 6.3). Verificou-se que há uma diminuição significativa do 

conteúdo paramagnético na amostra de GR92, coletada no topo do testemunho.  

 

 

Figura 6.17: loops de histerese representando o conteúdo ferromagnético (curvas azuis) e paramagnético 
(curvas vermelhas).  
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Tabela 6.3: percentual de paramagnéticos calculado a partir das curvas de histerese. 

Amostra 
Prof. 
(cm) 

χhf [m
3/kg] χtotal [m

3/kg] 
% de 

paramagnéticos 
GR92 18 4.72E-08 1.35E-07 34.96 
GR80 42 3.85E-08 7.13E-08 54.00 
GR71 60 3.70E-08 6.49E-08 57.01 
GR56 90 5.30E-08 1.04E-07 50.96 
GR40 122 4.33E-08 7.40E-08 58.51 
GR27 148 4.02E-08 7.78E-08 51.67 
GR16 170 4.07E-08 8.39E-08 48.51 
GR11 180 4.20E-08 9.02E-08 46.56 

 

Após correção paramagnética, as curvas de histerese apresentaram comportamento do 

tipo “cintura-de-vespa” (Figura 6.17), o que sugere a presença de uma mistura de grãos com 

coercividades contrastantes (Roberts et al., 1995). Tal diferença de coercividade pode ser 

atribuída a dois tipos de mistura: grãos SD e SP ou diferentes minerais, como magnetita e 

hematita.  

Para tentar obter informações sobre o tamanho dos grãos magnéticos das amostras 

foram utilizadas os parâmetros de histerese. Os valores de Hcr/Hc das amostras variaram entre 

3 e 4.03. Os valores de Mrs/ Ms variaram entre 0.19 (18 cm) e 0.27 (90 cm). O campo coercivo 

remanente variou entre 43.8 mT (GR92) e 54.1 mT (GR71). Os valores de Hc variam entre 

10.9 e 17.7 mT. A amostra que se localiza na profundidade 18 cm (GR92) apresentou os 

maiores valores de magnetização de saturação (3.69x10-3 Am2/kg) e de magnetização 

remanente de saturação (7.01x10-4 Am2/kg). A partir de 42 cm, os valores de Ms variam entre 

1.57x10-3 Am2/kg (GR71) e 2.01x10-3 Am2/kg (GR56) e Mrs entre 4.13x10-4 Am2/kg (GR71) e 

5.48x10-4 Am2/kg (GR56).  

Os valores obtidos a partir das razões de histerese foram plotados no diagrama de Day 

modificado por Dunlop (2002a), que sugere limites diferentes entre os grãos SD e PSD (Mrs/ 

Ms = 0.5, Hcr/Hc ≈ 1) e entre grãos PSD e MD (Mrs/ Ms = 0.05, Hcr/Hc = 4) daqueles 

originalmente sugeridos por Day et al (1977). Usando os limites determinados por Dunlop 

(2002a) (Figura 6.18) os resultados das razões plotam em uma região do diagrama que 

representa uma mistura de grãos SP-SD-MD. De acordo com o diagrama a quantidade de 

grãos SP varia entre 30-50%.  
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Figura 6.18: diagrama de Day proposto por Dunlop (2002a). Os números ao longo das curvas representam 
frações de componente de baixa coercividade (SP ou MD) em mistura com grãos SD. 

 

Diagramas FORC (First Order Reversal Curves) foram feitos para amostras GR16, 

GR27, GR40, GR56, GR80 e GR92 utilizando um incremento do campo de 2 mT, um campo 

máximo de 100 mT e o tempo médio para obtenção de cada ponto no diagrama foi de 500 ms. 

Assim, eles permitem investigar em maior detalhe a fração de baixa coercividade presente nos 

sedimentos estudados. 

Os resultados mostram duas populações com coercividades distintas. Uma fração com 

baixa coercividade é interpretada como grãos SP (Carvallo et al., 2006). Outra fração, como 

coercividades de até 50 mT é interpretada como grãos SD a MD. Os diagramas apresentam 

uma tendência de diminuição da fração de mais alta coercividade em direção ao topo do 

testemunho (Figura 6.19 e 6.16). A simetria verificada nos diagramas FORC indica que não 

há interação magnética entre os minerais presentes na amostra (e.g. Roberts et al., 2000; 

Carvallo et al., 2006). 
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Figura 6.19: diagramas FORC para as amostras (a) GR92,(b) GR80 e (c) GR56.  

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 6.20: diagramas FORC para as amostras (a) GR40, (b) GR27 e (c) GR16. 

 

6.3.5 Curvas ZFC 

Análises quantitativas das curvas ZFC podem ser feitas com o intuíto de separar o 

sinal magnético devido ao conteúdo detrítico, rico em material ferromagnético, da 

contribuição superparamagnética (Vasquez et al., 2009). O método se baseia na variação da 

temperatura de desbloqueio dos grãos SP que é log-normal (e.g. Blanco-Manteco & O’Grady, 

1999). Na Figura 6.21 estão representadas as curvas ZFC (Figura 6.21 a e b) e primeira 

derivada (Figura 6.21 c e d). Foram efetuados ajustes de função log-normal nas curvas de 

primeira derivada, que apresentaram erros baixos, indicando que boa parte do sinal em 

temperaturas abaixo de 100 K pode ser explicado pela presença de grãos SP. Nota-se, ainda, 

nestas curvas a presença de um ‘degrau’ a 120 K, que pode ser interpretado como a transição 

de Verwey, sendo portanto diagnóstico de presença de magnetita em tamanho de grão maior 

que SP. 

(a) 

(b) 

(c) 

148 cm 
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Figura 6.21: curvas de magnetização em baixas temperaturas sem campo aplicado (a e b) e variação dessa 
magnetização após primeira derivada, com ajuste log-normal (c e d), para as amostras GR16 e GR56 . 

 

6.3.6 Síntese dos Portadores magnéticos do IO7610 

Foram utilizadas cinco técnicas para estudo da mineralogia magnética, além da análise 

da variação dos parâmetros de concentração com a profundidade, para tentar identificar o 

portador magnético dos sedimentos do IO7610. Através de várias das análises realizadas foi 

possível verificar que ao longo de todo o testemunho há contribuição significativa de 

diferentes minerais magnéticos (magnetita e hematita), grãos SP e matriz paramagnética 

(argila).   

Ao longo do testemunho observa-se, na base, uma contribuição de fração 

paramagnética na susceptibilidade magnética com valores entre 43 e 58%. No topo do 

testemunho essa fração sofre redução e chega a valores de 35%. A fração ferromagnética é 

representada por minerais de alta e baixa coercividade, como mostram as curvas de histerese 

tipo ‘cintura de vespa’ e as curvas de aquisição de IRM. A partir das curvas de aquisição de 

IRM foi possível verificar que a contribuição ferromagnética das amostras se deve a três 
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portadores magnéticos. A componente magnética mais importante ao longo do testemunho é 

aquela com coercividade remanente (H1/2) entre 79 e 112 mT, que foi atribuída à presença de 

magnetita SD. A menor contribuição da magnetita foi observada na amostra localizada na 

profundidade  de 60 cm. Nessa mesma profundidade houve um aumento da contribuição da 

componente menos coerciva (H1/2 entre 4 e 10 mT). Ambas as informações, juntamente o 

aumento de ARM (%) em direção ao topo, sugerem uma maior contribuição de material mais 

grosso em direção ao topo do testemunho. No entanto, na amostra mais rasa (18 cm) o 

percentual de grãos MD diminui, enquanto o percentual de os grãos SD aumenta novamente, 

juntamente com a contribuição da terceira componente de magnetização. Essa componente é a 

mais coerciva (H1/2 entre 1.000 e 1.589 mT) e sugere a hematita como portadora magnética. A 

presença de hematita também é sugerida pela redução do valor da razão-S nas amostras 

superficiais, com um mínimo em 22 cm (Figura 6.6). Nas curvas termomagnéticas de baixa 

temperatura essa componente é caracterizada pela presença de transição de Morin (258K/ -

15°C) nas amostras GR92, GR86, GR55, que se localizam na parte superior do testemunho. 

Porém, um pico de susceptibilidade observado em -50°C para todas as amostras foi atribuído 

a uma mudança na temperatura da transição de Morin relacionada a grãos com baixa 

cristalinidade e defeitos na rede (Muench et al., 1985;  Gangas et al., 1985; Özdemir & 

Dunlop, 2000). 

Uma vez determinados os minerais magnéticos e a variação da proporção dos mesmos 

ao longo do testemunho, é importante analisar a variação dos minerais de acordo com seu 

tamanho.  A análise das curvas de histerese mostra uma diminuição do conteúdo 

paramagnético na amostra de topo (18 cm) que pode ser devida a um maior aporte de material 

ferromagnético. No topo há uma diferença maior entre NRM e NRM10mT e entre os valores de 

ARM e ARM100mT, que se reflete numa diminuição da ARM (%) (Figura 6.5). Essas 

informações sugerem a presença em maior quantidade de uma fração de coercividade mais 

baixa em direção ao topo, a qual foi desmagnetizada a 10 mT, provavelmente magnetita MD. 

A presença de grãos MD no topo do testemunho pode ser confirmada também pela 

diminuição da razão ARM/IRM e pela diminuição do pico de coercividade mais elevada nos 

diagramas FORC em direção ao topo do testemunho. Por fim, a presença de grãos SP ao 

longo de todo o testemunho pode ser sugerida através das curvas de histerese, dos diagramas 

FORC e das curvas ZFC.  
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6.4 Paleodireções do IO7610 

Na maioria das amostras estudadas a componente principal de magnetização 

apresentou comportamento muito instável, ainda em baixas coercividades, dificultando a 

identificação de eventuais componentes viscosas. A componente viscosa foi eliminada após a 

lavagem a 10 mT. Para a maioria das amostras o vetor magnetização tornou-se aleatório após 

desmagnetização entre 25 e 35 mT, mas algumas começam a se tornar aleatórias em passos 

menores (entre 15 e 20mT) ou maiores (40mT) e apenas uma amostra teve a componente 

principal estável até o passo de desmagnetização 70 mT. Nas amostras com comportamento 

mais estável observou-se uma persistência da direção observada em altas e baixas 

coercividades.  
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Figura 6.22: comportamento magnético de amostras cujas componentes foram definidas entre 2 mT e (a)35 mT, 
(b) 25 mT e (c) 35 mT . 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 6.23: comportamento magnético de amostras cujas componentes foram definidas entre 2 mT e 25 mT . 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 6.24: comportamento magnético de três amostras cujas componentes foram definidas entre 2 mT e (a)35 
mT, (b) 35 mT e (c) 30 mT . 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Considerando-se somente os intervalos onde os vetores magnetização se comportam 

de forma estável, indicado pelo alinhamento de pontos nos diagramas de projeção ortogonal, 

foram determinadas as direções características e o desvio angular máximo (MAD) para cada 

uma das amostras da coleção (Tabela 6.4). Alguns vetores característicos obtidos apresentam 

valores de MAD bastante elevados, superiores a 12º e às vezes alcançando 30º. Isso reflete a 

forte instabilidade de boa parte das amostras durante o processo de desmagnetização. Neste 

trabalho optou-se por excluir da análise direcional todas as amostras com MAD maior que 

12º. Da coleção de 53 amostras, nove amostras foram excluídas do grupo selecionado para 

cálculo das direções. Entre elas sete foram excluídas por apresentarem MAD > 12° (GR96/10, 

GR95/12, GR25/152, GR18/166, GR14/174, GR13/176 e GR08/186) e em duas delas 

(GR24/154 cm e GR20/162 cm) não foi possível identificar uma componente principal de 

magnetização. 

 

Tabela 6.4: dados de declinação, inclinação e MAD obtidos da coleção do IO7610 

Prof. 

(cm) 
Dec (°) Inc (°) MAD (°) 

10 233.1 -4.1 19.6 

12 186.3 -5.8 15.5 

16 170.7 3.2 8.4 

22 169.6 -13.7 6.8 

24 147.3 12.6 11.8 

28 161.5 -11.3 11.5 

34 173.9 -22.5 8.9 

36 194.8 -25.4 11.6 

40 167 -40.5 8.8 

46 180.7 -27.5 3.7 

48 189.3 -26.8 7.7 

50 203.1 -41.1 10.5 

54 180.7 -6 8.5 

56 171.9 -28 7.3 

58 185.4 -23.9 10.1 

62 176.9 -26.8 9.2 

66 182.7 -14.1 5.3 

68 178.3 -27.9 8.1 

70 183.8 -12.6 9.8 

Prof. 

(cm) 
Dec (°) Inc (°) MAD (°) 

78 163.8 -24.6 8.8 

80 174 -8.6 7.8 

82 177.5 -26.7 8.6 

84 176.5 -35.2 9.6 

86 207.9 -36 5.1 

114 185.1 -12.5 5 

116 181.4 -23.7 7 

118 200.4 -23.1 10.9 

120 176.1 -32.6 8.3 

124 179.7 -21.5 8.4 

126 174.6 -24 3 

128 193.9 -31.5 8.5 

130 188.5 -26.6 6.3 

134 181.4 -26.8 7.9 

138 173.5 -12.6 9 

140 176.2 -15.4 6.1 

142 189.5 -9.2 7.6 

144 206.5 -30 10.1 

146 191.9 -27.8 5.8 
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Prof. 

(cm) 
Dec (°) Inc (°) MAD (°) 

152 168.2 -20.9 15.6 

154 - - - 

156 158.2 -43.5 10.4 

158 162.2 -26.8 12 

162 - - - 

164 137.4 -24.5 2.5 

166 358.6 17.6 13.6 

168 168.7 -22.4 7.8 

Prof. 

(cm) 
Dec (°) Inc (°) MAD (°) 

172 192.5 -25 10.5 

174 158.9 -23.1 18.4 

176 3.5 -26.1 19.1 

182 176.9 -24.6 8.8 

184 194.3 -35 11.5 

186 297.1 31.6 17 

188 184.5 -30.2 8.3 

 

A Figura 6.25 mostra os valores de inclinação e declinação variando com a 

profundidade e as barras de erro representam o MAD. Os traços pretos representam as 

amostras retiradas do conjunto por apresentarem MAD > 12°. A inclinação das amostras varia 

entre -9.2 e -43.5° na parte inferior do testemunho e no topo varia de -6 à -41°.  

 

 

Figura 6.25: variação da declinação (a) e da inclinação (b) com a profundidade. As barras de erro 
representam o MAD. (-) representa as profundidades nas quais MAD > 12°e as amostras foram excluídas. 
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A maioria das amostras possui inclinação negativa apontando para o Sul, como era 

previsto pelo modelo de campo atual. A Figura 6.26 mostra a projeção estereográfica com as 

direções das 44 amostras que apresentaram MAD < 12°. A média da inclinação encontrada 

para o testemunho IO7610 foi -23.7º (α95 = 4.6, k = 23.18) (Figura 6.26a). Esse valor é 

significativamente mais baixo do que aquele esperado para a região de amostragem. O valor 

de inclinação esperado para do campo dipolar na área de amostragem é de -43° e a inclinação 

calculada pelo International Reference Geomagnetic Field (IGRF) para o campo atual no 

Platô de São Paulo é de -39.11°.  

As direções paleomagnéticas obtidas a partir de diversas localidades e idades podem 

fornecer uma amostragem estatística do campo magnético no passado, que pode ser 

comparada com o modelo (GAD) (Tauxe, 2005b). Sabe-se que as direções magnéticas 

distribuem-se de forma elíptica nos estereogramas e a enlogação da elipse depende da latitude 

do local de amostragem, sendo mínima nos pólos e máxima no equador. Com base nesse 

pressuposto, Tauxe (2005b) desenvolveram um método de correção da inclinação magnética 

para efeito de inclination shallowing. Após a correção das inclinações a média encontrada foi 

-30.1° (α95 = 5.6, k = 15.73). (Figura 6.26b), portanto mais próximos do valor esperado para a 

região do Platô de São Paulo. Os valores mais altos de inclinação obtidos para o IO7610 após 

a correção sugerem que pode ter ocorrido compactação dos sedimentos. Mas mesmo após a 

correção os valores de inclinação ainda apresentam uma diferença de aproximadamente 10° 

em relação ao campo dipolar e ao modelo IGRF. Isso pode sugerir que parte da perda da 

orientação das amostras foi causada por outros fatores, como deformação durante a coleta do 

testemunho ou das amostras.  

O testemunho não foi orientado com relação ao Norte verdadeiro, portanto a 

declinação é dada em função de um referencial arbitrário. As declinações variam entre 137-

358°, além de um valor em 3.5°. Para melhor visualizar os dados direcionais do IO7610, 

foram desenhados na Figura 6.26 círculos em volta da média fisheriana, onde supostamente 

espera-se encontrar os valores de inclinação do IO7610. Os dois círculos grandes e finos 

passam na borda do círculo cinza que representa a direção média, e o círculo mais grosso no 

centro passa pelo centro do círculo cinza da direção média.  
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Figura 6.26: direções obtidas para a região do Platô de São Paulo (a) antes e (b) após a correção da inclinação 
(Tauxe, 2005). Círculo aberto/ fechado representa inclinação negativa/ positiva. O quadrado vermelho/ estrela 

azul representa IGRF para as coordenadas geográficas do IO7610/ direção do campo dipolar. A inclinação 
média do IO7610 é representada pelo círculo cinza. A região central entre os dois círculos finos grandes 

representam a região onde os valores de declinação relativa poderiam ser plotados. 

 

6.5 Paleointensidade relativa do IO7610 

Alguns trabalhos foram utilizados para avaliar a confiabilidade do sedimento para 

obtenção de dados de paleointensidade de modo a tentar obedecer aos critérios apresentados 

na seção 5.4. A seguir será apresentada uma análise para averiguar se tais critérios são 

obedecidos pelo IO7610.  

A obtenção de dados direcionais a partir dos sedimentos do IO7610 resultaram em 

uma grande variação dos valores de inclinação, mesmo após a correção do efeito de 

inclination shallowing (Tauxe, 2005b). Apesar desses erros terem sido significativamente 

altos para algumas amostras, os resultados de correlações entre o registro e os normalizadores 

mostram que esse testemunho é confiável para obtenção de dados do campo magnético no 

passado. Uma estimativa confiável da intensidade do campo deve considerar, também, que a 

DRM varia em função da mineralogia magnética, da concentração e do tamanho dos grãos. 
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Para tanto, foi feita uma escolha criteriosa e cuidadosa do normalizador. De acordo com Valet 

& Meynadier (1998) os valores de χ, ARM e SIRM podem ser utilizados como 

normalizadores, desde que haja uma homogeneidade magnética ao longo da sequência 

sedimentar. Tal homogeneidade foi constatada através do comportamento semelhante desses 

três parâmetros com a profundidade (Figura 6.5).  

Obedecendo ao critério que diz que a fração da NRM utilizada para o cálculo da 

paleointensidade deve corresponder a uma única componente magnética nos diagramas 

vetoriais (Tauxe, 1993), a normalização clássica foi efetuada na NRM restante após a 

desmagnetização por campo alternado de 10 mT (NRM10mT), pois até esse passo de 

desmagnetização o efeito de componentes viscosas, presentes nas frações de mais baixa 

coercividade, ainda é importante. Os resultados das diferentes normalizações foram, então, 

comparados. Com o intuito de normalizar a NRM10mT por um parâmetro que corresponda à 

fração de mesma coercividade, a magnetização anisterética utilizada foi aquela restante após 

desmagnetização a 10 mT (ARM10mT). Para verificar se a NRM foi registrada por uma fase 

detrítica de alta estabilidade magnética, a concentração e o tamanho dos grãos magnéticos 

foram estimados através da relação entre susceptibilidade e SIRM (Thompson & Oldfield, 

1986) (Figura 6.27). Nota-se que a maioria das amostras possui tamanho de aproximadamente 

16 µm. Porém a estimativa do tamanho de grão das maegntitas a partir da razão SIRM/χ pode 

ser afetado quando a contribuição de grãos SP é alta (Thompson & Oldfield, 1986). O gráfico 

sugere, também, que a concentração de minerais magnéticos é bastante baixa (<0.01%), 

principalmente na parte basal do testemunho e aumenta um pouco em direção ao topo.  
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Figura 6.27:SIRM versus χ. As linhas indicam a relação linear comumente observada em amostras naturais 
entre susceptibilidade e concentração magnética (Thompson & Oldfield, 1986).Os números que apontam em 

três das amostras representam as profundidades no testemunho. 

 

Para investigar a correlação (r) entre os normalizadores e a NRM foi utilizada a 

seguinte fórmula: 
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onde p1 e p2 são os parâmetros para os quais estima-se a correlação e N é o número de 

amostras.  

Depois de realizada a normalização da NRM10mT por χ, ARM10mT e SIRM foi 

determinada a correlação entre a paleointensidade relativa (e.g. NRM10mT/ARM10mT, etc) e seu 

respectivo normalizador (e.g. ARM10mT, etc) através da equação [7]. Se o registro e os 

parâmetros relacionados não mostrarem correlação significativa quer dizer que o registro de 

paleointensidade não foi afetado de forma expressiva por efeitos litológicos e outros fatores 

ambientais. O parâmetro normalizador que apresentou menor correlação com o registro de 
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paleointensidade foi a ARM10mT (r < 39%), seguido pela SIRM (r < 42%). Mesmo a 

susceptibilidade, que teve maior correlação com o registro de paleointensidade entre os 

normalizadores utilizados, apresentou baixa correlação (r < 53%) (Figura 6.28). 

 

 

Figura 6.28:correlação entre os registros de paleointensidade obtidos e os seus respectivos parâmetros 
normalizadores: (a) NRM10mT/χ, (b) NRM10mT/ARM10mT e (c) NRM10mT/SIRM, (d) Tabela com os valores das 

correlações. 

 

Como havia sido observado na seção 6.3.1 (variação dos parâmetros magnéticos) a 

variação da NRM10mT com a profundidade contrasta com as curvas dos parâmetros que 

dependem da concentração (χ, ARM10mT, ARM100mT e IRM1000mT) (Figura 6.5). Isso sugere 

que a variação da NRM10mT reflete o comportamento do campo magnético, e não as mudanças 

na concentração e no tipo dos minareis magnéticos e que, portanto, esse sedimento pode 

potencialmente registrar a variação na paleointensidade relativa do campo geomagnético. Um 

outro critério que deve ser obedecido é a semelhança entre os registros obtidos a partir de 

múltiplos parâmetros de normalização, que pode ser mostrada pela correlação entre os 

resultados de paleointensidade obtidos por dois parâmetros diferentes (p1 e p2). Através da 

equação [7] foram feitas as correlações entre: (a) NRM10mT/ARM10mT e NRM10mT/χ , (b) 
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NRM10mT/SIRM e NRM10mT/χ  e (c) NRM10mT/ARM10mT e NRM10mT/SIRM (Figura 6.29). Os 

resultados mostram correlações bastante altas entre os diferentes registros (r > 90%).  

 

 

Figura 6.29:correlação entre os três registros de paleointensidades: (a) NRM10mT/ARM10mT e NRM10mT/χ, (b) 

NRM10mT/χ  e NRM10mT/SIRM, (c) NRM10mT/ARM10mT e  (d) NRM10mT/SIRM, (d) Tabela com os valores das 
correlações. 

 

A Figura 6.30 mostra a comparação entre a NRM10mT antes da normalização (pontos 

cinzas) com a NRM10mT normalizada por χ (curva verde), ARM10mT (curva vermelha) e 

IRM1000mT (curva amarela) (Figura 6.30 a, b e c). Além disso, foram representados os dados 

de paleointensidade relativa obtidos pelo método pseudo-Thellier (curva azul). As curvas de 

variação da NRM10mT normalizada pelos parâmetros χ (curva verde), ARM10mT (curva 

vermelha), IRM1000mT (curva amarela) e ma (curva azul) apresentam a mesma tendência na 

maior parte do registro (Figura 6.31), o que mostra que os parâmetros utilizados como 

normalizadores foram eficientes em remover efeito ambientais. Entre as curvas obtidas pelo 

método clássico, a que mais se aproxima da curva ma foi aquela normalizada por ARM10mT, o 

que sugere que a ARM10mT é o normalizador que melhor removeu efeitos ambientais e 
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litológicos, como foi comprovado pela baixa correlação encontrada entre o registro de 

paleointensidade obtido por NRM10mT/ ARM10mT e a ARM10mT (Figura 6.28). 

 

 

Figura 6.30: comparação da NRM10mT antes (pontos cinzas) e após a normalização por (a) χ(curva verde), (b) 
ARM10mT (curva vermelha)e (c)IRM1000mT (curva amarela) e (d) ma (curva azul). 

 

Em Tauxe et al. (1995), onde o método pseudo-Thellier foi proposto, percebe-se que 

há uma diferença considerável entre as curvas provenientes dos métodos clássicos de 

normalização e aquela proveniente dos valores da inclinação das retas entre as diferentes 

janelas de coercividades, o parâmetro ma. Neste trabalho, existe essa diferença, porém as 

curvas obtidas pela normalização clássica e pelo método pseudo-Thellier variam de forma 

similar (Figura 6.31), sugerindo que ambos os registros são robustos. Na parte inferior do 

testemunho (entre 5.300 e 3.600 anos B.P.) a semelhança entre as curvas obtidas a partir dos 

diferentes métodos é maior. No topo do testemunho (a partir de 1.950 anos B.P.) a curva do 

método pseudo-Thellier varia de forma bem diferente das outras curvas. Essa diferença pode 

ser devida a um maior efeito da magnetização viscosa no topo do testemunho, não eliminada 

totalmente nos normalizadores clássicos. As curvas de NRM10mT/χ, NRM10mT/ARM10mT e ma 

variam de forma semelhante para os últimos  6.000 anos, mas essa tendência é evidente 

principalmente entre 5.900 e 3.400 anos B.P. O valor de intensidade tende a valores menores 
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entre 6.000 anos e 4.400 anos B.P., quando se percebe que a intensidade apresenta valores 

maiores até aproximadamente 3.700 anos B.P. Na parte superior do registro a curva obtida 

pelo método pseudo-Thellier mostra variações mais suaves e valores maiores de intensidade 

que as outras curvas. Há duas quedas marcantes da intensidade da magnetização em 1.700 e 

1.540 anos B.P., que podem ser observadas em todos os registros. A partir de 1.350 até 915 

anos B.P. as curvas mostram uma tendência de diminuição do valor de intensidade.  

 

 

Figura 6.31: variação da NRM10mT  normalizada por χ, ARM10mT , IRM1000mT e ma nos últimos 6.000 anos antes 
do presente. 
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7 DISCUSSÃO 

7.1 Paleoceanografia do Platô de São Paulo: indicadores magnéticos 

A margem Oeste do oceano Atlântico vem sendo estudada nas últimas décadas com o 

objetivo de compreender como as variações no clima e no nível do mar que ocorreram durante 

o Holoceno afetaram o paleoambiente (e.g. Cavallotto et al., 2004; Mahiques et al., 2009;  

Nagai et al., 2009; Gyllencreut et al., 2010). Em alguns trabalhos essas mudanças de fonte são 

refletidas em variações da granulometria dos sedimentos. Esses trabalhos sugerem uma 

mudança na fonte dos sedimentos que depositam na margem continental brasileira ligada à 

influência da pluma do Rio da Prata. Para períodos mais antigos a contribuição sedimentar 

seria quase exclusivamente da plataforma Argentina, enquanto em períodos mais recentes 

ocorreria um aumento de contribuição de sedimentos do Rio da Prata. Para comparar a 

variação de parâmetros magnéticos com os dados de granulometria é necessário calcular o 

equivalente hidráulico do mineral magnético em questão em relação ao quartzo. Para o 

IO7610 foi calculado o equivalente hidráulico da titanomagnetita (TM60), da magnetita e da 

hematita através da equação [2]. Com isso encontramos coeficientes hidráulicos de 63, 67 e 

69% para TM60, magnetita e magnetita, respectivamente. Esses valores foram utilizados para 

saber qual tamanho de grão de quartzo é transportado e depositado junto com partículas 

magnéticas SP (0.025 µm), SD (0.1 µm) e MD (10 e 20 µm). Os grãos de quartzo que são 

transportados com esses grãos magnéticos são do tamanho silte, entre 0.0396 e 31.74 µm para 

a titanomagnetita, entre 0.0373 e 29.8 µm para a magnetita e entre 0.0362 e 28.9 para a 

hematita. 

Registros de distribuição do tamanho dos grãos obtidos a partir do IO7610 mostram 

que até 6.500 anos B.P. a região foi caracterizada, principalmente, por silte com tamanho 

entre 4 e 6 Φ (16 – 56 µm) e secundariamente por areia de tamanho 1.5 Φ (~400 µm). A 

contribuição de areia torna-se desprezível a partir de 4.500 anos B.P. e está completamente 

ausente após 4.000 anos B.P. Com base na granulometria do IO7610 podemos verificar a 

importante contribuição de grãos tamanho silte ao longo de todo o testemunho, o que permite 

afirmar que os minerais magnéticos aqui identificados poderiam ser transportados juntamente 

com essa fração granulométrica. A variação do conteúdo magnético do IO7610 pode ser 

observada na Figura 7.1, que mostra a comparação entre a granulometria e alguns parâmetros 

magnéticos que refletem claramente a mudança do conteúdo magnético ao longo do 
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testemunho. A base do testemunho é marcada por grande contribuição de grãos SP e SD até 

cerca de 4.700 anos B.P. A susceptibilidade e a ARM (%) diminuem a partir de 5.300 anos 

B.P., o que reflete a chegada de grãos MD. A razão-S manteve-se praticamente constante 

neste trecho, mas a presença cada vez mais importante da fração menos coerciva ocasiona 

uma diminuição desse parâmetro. O mínimo da razão-S acontece no topo do testemunho, 

quando a contribuição da fração magnética mais coerciva, a hematita, é maior. O aumento da 

susceptibilidade no topo do testemunho reflete maior contribuição da fração ferromagnética, 

que teve início há aproximadamente 1.350 anos B.P. e se manteve até o presente.  

 

 

Figura 7.1: comparação da distribuição dos tamanhos de grãos (Φ) com alguns parâmetros magnéticos: (a) 
susceptibilidade, (b) ARM (%), (c) Razão-S. Em (d) foi feita uma breve descrição da variação do 

comportamento dos grãos ao longo do IO7610. 
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A variação do conteúdo magnético ao longo do testemunho permite separar o registro 

em três etapas: (i) da base do testemunho, há 6.000 anos B.P. até aproximadamente 4.800 

anos B.P., (ii) entre 4.800 e 1.700 anos B.P. e (iii) uma última fase desde 1.700 anos B.P. até 

os dias atuais.  

Na base do testemunho, o evento transgressivo que ocorreu após o último máximo 

glacial (~11.000 anos B.P.) afetou de forma significativa o ambiente deposicional do delta do 

Rio da Prata e áreas adjacentes (e.g. Violante & Parker, 2004; Quattrocchio et al., 2008; 

Zárate et al., 2009). O Holoceno tardio no delta do Rio da Prata sofreu influência dessa 

trangressão da linha de costa até aproximadamente 6.000 anos B.P. (Violante & Parker, 

2004). Levantamenos geofísicos e curvas de variação do nível do mar a partir de testemunhos 

do delta do Rio da Prata e áreas adjacentes, mostram que o nível do mar atingiu seu máximo 

há aproximadamente 6.000 anos B.P., a partir de quando iniciou o recuo da linha de costa 

(Cavallotto et al., 2004,  Violante & Parker, 2004). Dados de palinomorfos comprovam o fim 

da transgressão e o estabelecimento de uma clima mais úmido no mesmo período 

(Quattrocchio et al., 2008). Antes de 6.000 anos B.P. o nível do mar elevado inibia a chegada 

de sedimentos provenientes das áreas cratônicas que alimentam o estuário do Rio da Prata até 

a plataforma continental brasileira (Mahiques et al., 2009). Durante esse período os 

sedimentos depositados na plataforma brasileira tinham origem na plataforma continental 

Argentina, sendo transportados em direção ao Norte.  Essa influência de sedimentos 

provenientes dos Pampas e da Patagônia pôde ser constatada a partir do conteúdo magnético 

do IO7610 até cerca de 4.700 anos B.P. Os parâmetros de concentração (χ, ARM, IRM, 

ARM/IRM) indicam a presença de grãos magnéticos menores na base do testemunho. Estudos 

magnéticos realizados em paleosolos Holocênicos dos Pampas Argentinos (Orgeira et al., 

2003) mostram forte abundância de grãos de magnetita SP e SD nos loess que são as 

prováveis fontes de sedimntos para a plataforma Argentina.   

Logo após o máximo transgressivo, que ocorreu há 6.000 anos B.P., o nível do mar 

sofreu uma queda de 5 m em 1.000 anos seguida por um período estável entre 5.000 e 3.500 

anos B.P. Nos 600 anos seguintes o nível do mar baixou mais 2.5 m (Cavallotto et al., 2004). 

Esse período é caracterizado por uma mistura dos sedimentos provenientes da plataforma 

Argentina com aqueles transportados pela pluma do rio da Prata. Aproximadamente há 1.500 

anos B.P. um clima úmido foi reestabelecido na região Sul e Sudeste da América do Sul 

(Tonni et al., 1999), ampliando a contribuição da pluma do Rio da Prata, que passa a ser a 

principal fonte de sedimentos para o Platô de São Paulo. O sinal observado nos últimos 2.000 
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anos parece não ser controlado pelas variações do nível do mar, mas sim pelo aumento na 

concentração de material magnético associado a um aumento do aporte de material detrítico, 

que deve estar condicionado por mudanças no clima. Segundo Cruz et al. (2009) a patir de 

3.700 anos B.P. o clima na parte nordeste da América do Sul se tornou gradulamente seco 

devido à alta insolação. Como há uma relação de antifase entre a parte nordeste e sudeste da 

América do Sul, no mesmo período a região do delta do rio da Prata experimentou um clima 

bastante úmido, o que justifica o aumento do aporte de material magnético a partir de 1.700 

anos B.P. O aumento da precipitação após 1.700 anos B.P.  foi responsável pela formação do 

delta do Rio Paraná e a queda do nível do mar registrada a partir de 1.700 anos B.P., que se 

mantém até os dias atuais, desencadeou uma sedimentação intensa no ambiente fluvio-

estuarino do Rio da Prata devido à intensa deposição de material proveniente da Bacia do 

Paraná que passou a dominar os processos sedimentares na região (e.g. Cavalloto, 2002; 

Cavalotto et al., 2004). Gyllencreutz et al (2010) constataram um aumento da concentração de 

material detrítico no Holoceno tardio. A diminuição do valor da Razão-S observada no topo 

do IO7610 confirma a chegada de material continental oxidado na região. 

Em suma, os indicadores magnéticos sugerem  que os sedimentos depositados no Platô 

de São Paulo, na latitude do IO7610 tiveram contribuição de duas fontes: (1) sedimentos 

provenientes da plataforma da Argentina, até 5.000 anos B.P.; (2) sedimentos da pluma do rio 

da Prata, desde 5.000 até os dias atuais . Em ambos os casos os sedimentos foram 

transportados em direção ao Norte ao longo da plataforma continental interna pela BCC 

(Mahiques et al., 2009).  

 

7.2 Evolução do campo para o SE do Brasil e América do Sul 

Os dados de declinação e inclinação foram comparados com dados direcionais 

calculados pelos modelos (Korte e Constable, 2005; Korte et al., 2009) e com dados obtidos a 

partir de testemunhos de lagos da Argentina (Escondido e Moreno) (Gogorza et al., 1998; 

Gorgoza et al., 1999; Gogorza et al., 2000a; Gorgoza et al., 2000b). Os registros de inclinação 

e declinação obtidos a partir dos lagos Escondido e Moreno alcançam até 12.000 anos B.P., 

mas neste trabalho somente serão usados os dados dos últimos 6.000 anos.  

A curva de declinação para os últimos 6.000 anos no Platô de São Paulo mostra grande 

variabilidade em relação aos modelos, principalmente na parte inferior do testemunho (Figura 
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7.2a). A baixa resolução dos modelos já era esperada devido à distribuição heterogênea e à 

suavização dos dados nos mesmos (Donadini et al., 2009).  

A resolução do CALS3k_cst.1 e do SED3k é maior quando comparada ao CALS7k.2, 

o que pode ser notado pelo aumento da freqüência das variações, que provavelmente 

representa feições locais do campo (Korte et al. 2009). Ainda assim, os dados do IO7610 

apresentam maior variação, sugerindo que as grandes frequências observadas nos dados 

podem representar melhor as variações locais que não são previstas nos modelos. 

Quando comparados aos dados obtidos a partir de lagos da Argentina, as curvas 

apresentam a mesma tendência geral e, principalmente, os dados de declinação do lago 

Escondido (curva preta) são bastante similares àqueles obtidos para o Platô de São Paulo. As 

curvas obtidas a partir de dados do modelo CALS7k.2 variam de forma suavizada, enquanto 

nas curvas do platô é possível notar alta freqüência na variação da declinação. 

 

 

Figura 7.2: comparação dos dados de declinação do IO7610 com os(a) modelos para a região e com (b) lagos 
Escondido (linha preta) e Moreno (linha cinza), na Argentina. 

 

Apesar da semelhança encontrada entre os dados do Platô de São Paulo e os dados da 

Argentina, não é excluída a possibilidade de que parte das direções obtidas a partir do IO7610 
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tenha sido afetada por efeitos ambientais e/ou mecânicos (durante amostragem), pois mesmo 

após a aplicação do método de Tauxe (2005b) os valores de inclinação resultantes não se 

aproximam o suficiente daqueles esperados pelo GAD e pelo IGRF. 

 

 

Figura 7.3: comparação dos dados de inclinação do IO7610 com os  modelos para a região e com lagos da 
Argentina. 

 

Os resultados de paleointensidade relativa obtidos com as três diferentes 

normalizações foram comparados com os modelos de variação do campo que apresentam boa 

precisão para o Holoceno ou parte dele (Figura 7.4) (Korte e Constable, 2005a; Knudsen et 

al., 2008; Korte et al., 2009). Os registros de paleointensidade do IO7610 apresentam forte 

variabilidade quando comparados ao modelo de Knudsen et al (2008). Isso porque esse 

modelo não considera as componentes não-dipolares no cálculo da intensidade. Apesar da 

curva do modelo CALS7k também ser um pouco suavizada, é possível notar algumas 

semelhanças com o registro de paleointensidade do IO7610. Uma queda entre 6.000 e 4.400 

anos B.P. foi verificada nos registros do IO7610 e coincide com os modelos. Na parte 

superior do testemunho, a queda mostrada pelo CALS7k há aproximadamente 2.400 anos 

B.P. não é registrada no IO7610, mas o pico próximo de 2.000 anos B.P. aparece, bem como a 

tendência de diminuição da intensidade até cerca de 1.500 anos B.P. A variação das curvas de 
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paleointensidade do IO7610 varia de forma bastante similar com o modelo CALS3k_cst.1 e, 

principalmente, com o modelo SED3k nos últimos 1.500 anos. Depois da queda registrada por 

esses modelos e pelos dados aqui obtidos, foi registrado um pico bastante proeminente há 

aproximadamente 1.200 anos B.P. e uma tendência de diminuição da intensidade a partir daí. 

Essa tendência de queda da intensidade foi verificada no registro do IO7610 até 915 anos 

B.P., onde termina nosso registro. Dados de paleointensidade absoluta obtidos por Kitazawa e 

Kobayashi (1968) já haviam registrado esse pico e a posterior diminuição da intensidade.  

 

 

Figura 7.4: comparação da paleointensidade relativa do IO7610 com os modelos CALS7k.2 (curva preta), 
CALS3k_cst.1 (curva cinza), SED3k (curva vermelha) e Knudsen et al (2008)(curva magenta) para os últimos 

6.000 anos. 

 

Foi feita também uma comparação do registro de paleointensidade do IO7610 com os 

dados existentes para a América do Sul durante os últimos 6.000 anos B.P. A curva obtida 

para o Lago Escondido mostra uma tendência de aumento da intensidade do campo até 

aproximadamente 3.500 anos B.P. e uma diminuição da intensidade do campo até 2.000 anos 

B.P. (Figura 7.5 a).  O Lago Moreno mostra a mesma tendência, com algumas interrupções no 

registro (Figura 7.5 b). A partir de 1.200 anos B.P. o registro do Lago Moreno mostra uma 

tendência de diminuição da intensidade, que também foi verificada nas curvas obtidas para o 

testemunho IO7610. Essa queda da intensidade do campo magnético posterior há 1.200 anos 

B.P. foi verificada também em outros registros do hemisfério Sul (Figura 3.2).  
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Figura 7.5: registros de paleointensidade relativa para a América do Sul. Comparação dos dados obtidos a 
partir de sedimento dos lagos Escondido (a) e Moreno (b) com os registros obtidos para o Platô de São Paulo 

(c) para os últimos 6.000 anos. 

 

As curvas de paleointensidade do campo magnético da Terra geradas pelos modelos 

exibem uma tendência geral parecida com a variação das curvas obtidas a partir de 

sedimentos do IO7610. Isso foi observado também para os dados de lagos da Argentina. O 

maior pico de intensidade do campo registrado para os últimos 6.000 anos B.P. aconteceu há 

aproximadamente há 3.500 anos B.P. e foi constatado tanto pelos modelos, quanto pelos 

dados de lagos. No entanto, esse máximo de intensidade do campo não foi registrado pelos 

sedimentos do testemunho IO7610 pela falta de amostras no trecho que vai 2.800 a 3.600 

anos B.P. A maior semelhança entre as curvas paleointensidade do IO7610, dos modelos e 

dos dados da Argentina pode ser verificada na tendência de aumento da intensidade do campo 

entre 5.800 e 3.500 anos B.P. e na tendência de diminuição da intensidade entre 1.200 e 915 

anos PB. 
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7.3 Perspectivas 

A estreita colaboração realizada com o Instituto Oceanográfico (IO-USP) durante este 

trabalho deu início à formação de um grupo de pesquisa, que através da utilização de 

ferramentas paleoceanográficas e geofísicas permitirá a realização de interessantes trabalhos 

em sedimentos da plataforma continental brasileira. A integração de diferentes técnicas, como 

mineralogia magnética, paleomagnetismo, análise granulométrica, composição isotópica de 

foraminíferos, entre outras, tornará possível a obtenção de interessantes informações sobre a 

dinâmica sedimentar da costa Sudoeste brasileira.  

Além do contexto oceanográfico, o estudo magnético permitirá obter dados direcionais 

e de intensidade do campo magnético durante o Holoceno na América do Sul. Tais estudos 

serão facilitados pela reestruturação que está ocorrendo no Laboratório de Paleomagnetismo 

do IAG-USP. Entre os equipamentos que serão adquiridos, está contemplado um criogênico 

de esteira para análises em testemunhos sedimentares.  
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PROFUNDIDADE DE COLETA DAS AMOSTRAS E IDENTIFICAÇÃO DAS MES MAS. 

ID 

 amostra 

Profundidade 

(cm) 

ID 

 amostra 

Profundidade 

(cm) 

ID 

 amostra 

Profundidade 

(cm) 

GR97 8 GR66 70 GR29 144 

GR96 10 GR65 72 GR28 146 

GR95 12 GR62 78 GR27 148 

GR93 16 GR61 80 GR25 152 

GR92 18 GR60 82 GR24 154 

GR90 22 GR59 84 GR23 156 

GR89 24 GR58 86 GR22 158 

GR87 28 GR56 90 GR21 160 

GR86 30 GR55 92 GR20 162 

GR84 34 GR45 112 GR19 164 

GR83 36 GR44 114 GR18 166 

GR81 40 GR43 116 GR17 168 

GR80 42 GR42 118 GR16 170 

GR78 46 GR41 120 GR15 172 

GR77 48 GR40 122 GR14 174 

GR76 50 GR39 124 GR13 176 

GR75 52 GR38 126 GR12 178 

GR74 54 GR37 128 GR11 180 

GR73 56 GR36 130 GR10 182 

GR72 58 GR34 134 GR09 184 

GR71 60 GR33 136 GR08 186 

GR70 62 GR32 138 GR07 188 

GR68 66 GR31 140 GR02 198 

GR67 68 GR30 142     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DADOS DIRECIONAIS  

Amostra Prof. (cm) D (°) I (°)  MAD (°) Num. de 
pontos 

GR96 10 233.1 -4.1 19.6 7 
GR95 12 186.3 -5.8 15.5 5 
GR93 16 170.7 3.2 8.4 8 
GR90 22 169.6 -13.7 6.8 8 
GR89 24 147.3 12.6 11.8 13 
GR87 28 161.5 -11.3 11.5 9 
GR84 34 173.9 -22.5 8.9 8 
GR83 36 194.8 -25.4 11.6 6 
GR81 40 167 -40.5 8.8 7 
GR78 46 180.7 -27.5 3.7 10 
GR77 48 189.3 -26.8 7.7 10 
GR76 50 203.1 -41.1 10.5 9 
GR74 54 180.7 -6 8.5 9 
GR73 56 171.9 -28 7.3 5 
GR72 58 185.4 -23.9 10.1 7 
GR70 62 176.9 -26.8 9.2 5 
GR68 66 182.7 -14.1 5.3 8 
GR67 68 178.3 -27.9 8.1 9 
GR66 70 183.8 -12.6 9.8 10 
GR62 78 163.8 -24.6 8.8 6 
GR61 80 174 -8.6 7.8 10 
GR60 82 177.5 -26.7 8.6 8 
GR59 84 176.5 -35.2 9.6 10 
GR58 86 207.9 -36 5.1 6 
GR44 114 185.1 -12.5 5 5 
GR43 116 181.4 -23.7 7 6 
GR42 118 200.4 -23.1 10.9 9 
GR41 120 176.1 -32.6 8.3 9 
GR39 124 179.7 -21.5 8.4 8 
GR38 126 174.6 -24 3 7 
GR37 128 193.9 -31.5 8.5 7 
GR36 130 188.5 -26.6 6.3 9 
GR34 134 181.4 -26.8 7.9 8 
GR32 138 173.5 -12.6 9 8 
GR31 140 176.2 -15.4 6.1 7 
GR30 142 189.5 -9.2 7.6 9 
GR29 144 206.5 -30 10.1 7 
GR28 146 191.9 -27.8 5.8 6 
GR25 152 168.2 -20.9 15.6 6 
GR24 154 - - - - 
GR23 156 158.2 -43.5 10.4 7 
GR22 158 162.2 -26.8 12 9 
GR20 162 - - - - 
GR19 164 137.4 -24.5 2.5 5 
GR18 166 358.6 17.6 13.6 6 
GR17 168 168.7 -22.4 7.8 6 
GR15 172 192.5 -25 10.5 8 
GR14 174 158.9 -23.1 18.4 10 
GR13 176 3.5 -26.1 19.1 4 



  

Amostra Prof. (cm) D (°) I (°)  MAD (°) Num. de 
pontos GR10 182 176.9 -24.6 8.8 5 

GR09 184 194.3 -35 11.5 7 
GR08 186 297.1 31.6 17 6 
GR07 188 184.5 -30.2 8.3 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

M INERALOGIA MAGNÉTICA  

Amostra Prof. (cm) NRM 
(Am2/kg) 

NRM 10mT 
(Am2/kg) 

ARM 100mT 

(Am2/kg) 
ARM 10mT 
(Am2/kg) 

GR96 10 4.22E-007 2.01E-007 1.30E-05 8.85E-06 

GR95 12 4.28E-007 2.42E-007 1.26E-05 8.56E-06 

GR93 16 6.05E-007 3.09E-007 9.12E-06 4.94E-06 

GR90 22 4.62E-007 2.29E-007 7.10E-06 4.49E-06 

GR89 24 7.40E-007 4.41E-007 6.66E-06 4.37E-06 

GR87 28 4.86E-007 3.14E-007 5.96E-06 4.09E-06 

GR84 34 4.07E-007 2.30E-007 6.13E-06 4.32E-06 

GR83 36 2.35E-007 1.48E-007 6.14E-06 4.34E-06 

GR81 40 2.71E-007 1.93E-007 6.35E-06 4.36E-06 

GR78 46 4.19E-007 2.43E-007 6.41E-06 4.00E-06 

GR77 48 3.50E-007 2.47E-007 5.82E-06 4.05E-06 

GR76 50 3.01E-007 2.20E-007 5.79E-06 3.82E-06 

GR74 54 6.61E-007 2.87E-007 6.05E-06 4.06E-06 

GR73 56 4.41E-007 3.14E-007 6.15E-06 3.24E-06 

GR72 58 3.92E-007 2.89E-007 6.16E-06 3.59E-06 

GR70 62 2.25E-007 1.23E-007 6.48E-06 4.30E-06 

GR68 66 4.75E-007 3.40E-007 7.72E-06 4.31E-06 

GR67 68 5.33E-007 3.71E-007 7.24E-06 4.54E-06 

GR66 70 8.46E-007 6.77E-007 6.91E-06 4.06E-06 

GR62 78 4.08E-007 3.07E-007 6.83E-06 5.21E-06 

GR61 80 5.35E-007 3.79E-007 6.76E-06 5.07E-06 

GR60 82 3.78E-007 2.25E-007 7.06E-06 5.27E-06 

GR59 84 4.10E-007 3.11E-007 6.66E-06 5.10E-06 

GR58 86 2.72E-007 1.39E-007 7.12E-06 5.70E-06 

GR44 114 7.05E-007 4.52E-007 7.13E-06 5.92E-06 

GR43 116 5.00E-007 3.45E-007 7.47E-06 5.31E-06 

GR42 118 5.05E-007 4.02E-007 7.13E-06 5.86E-06 

GR41 120 3.87E-007 2.58E-007 6.88E-06 6.14E-06 

GR39 124 5.03E-007 3.69E-007 7.30E-06 6.01E-06 

GR38 126 4.71E-007 2.80E-007 7.08E-06 5.94E-06 

GR37 128 5.32E-007 4.20E-007 7.32E-06 6.53E-06 

GR36 130 4.44E-007 3.21E-007 7.15E-06 6.14E-06 

GR34 134 6.89E-007 5.03E-007 6.79E-06 5.93E-06 

GR32 138 4.42E-007 3.30E-007 7.48E-06 6.88E-06 

GR31 140 4.51E-007 2.37E-007 7.44E-06 8.14E-06 

GR30 142 5.53E-007 4.20E-007 6.73E-06 6.68E-06 

GR29 144 4.78E-007 3.48E-007 6.17E-06 7.11E-06 

GR28 146 4.62E-007 3.49E-007 6.79E-06 6.75E-06 

GR25 152 2.89E-007 1.78E-007 5.76E-06 6.10E-06 

GR24 154 1.75E-007 1.46E-007 6.29E-06 7.25E-06 

GR23 156 3.07E-007 1.62E-007 6.69E-06 6.26E-06 

GR22 158 4.28E-007 3.39E-007 6.33E-06 6.09E-06 



  

Amostra Prof. (cm) NRM 
(Am2/kg) 

NRM 10mT 
(Am2/kg) 

ARM 100mT 

(Am2/kg) 
ARM 10mT 
(Am2/kg) GR20 162 2.74E-007 4.61E-007 6.55E-06 6.19E-06 

GR19 164 3.82E-007 2.59E-007 6.43E-06 6.53E-06 

GR18 166 3.13E-007 1.49E-007 7.12E-06 6.46E-06 

GR17 168 2.89E-007 1.55E-007 7.46E-06 6.59E-06 

GR15 172 4.15E-007 2.53E-007 7.18E-06 6.37E-06 

GR14 174 2.48E-007 1.54E-007 7.78E-06 7.02E-06 

GR13 176 1.41E-007 1.69E-007 7.23E-06 7.04E-06 

GR10 182 2.50E-007 1.42E-007 7.27E-06 7.54E-06 

GR09 184 3.51E-007 2.67E-007 7.29E-06 7.92E-06 

GR08 186 2.75E-007 1.58E-007 7.69E-06 6.78E-06 

GR07 188 3.13E-007 2.03E-007 7.39E-06 6.63E-06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA  

Amostra Prof. (cm) κ (SI) κ/massa 

GR96 10 1.45E-04 1.66E-002 
GR95 12 1.28E-04 1.53E-002 
GR93 16 1.07E-04 1.38E-002 
GR90 22 9.47E-05 1.17E-002 
GR89 24 9.29E-05 1.14E-002 
GR87 28 8.77E-05 9.97E-003 
GR84 34 9.42E-05 1.02E-002 
GR83 36 9.38E-05 1.03E-002 
GR81 40 8.39E-05 9.87E-003 
GR78 46 8.33E-05 9.68E-003 
GR77 48 8.41E-05 9.07E-003 
GR76 50 8.07E-05 8.80E-003 
GR74 54 7.92E-05 9.05E-003 
GR73 56 6.91E-05 9.06E-003 
GR72 58 7.38E-05 8.54E-003 
GR70 62 7.57E-05 9.46E-003 
GR68 66 8.36E-05 1.11E-002 
GR67 68 7.91E-05 9.86E-003 
GR66 70 6.78E-05 9.52E-003 
GR62 78 8.27E-05 9.75E-003 
GR61 80 8.92E-05 9.35E-003 
GR60 82 8.91E-05 9.69E-003 
GR59 84 8.74E-05 9.56E-003 
GR58 86 1.02E-04 1.03E-002 
GR44 114 1.02E-04 1.01E-002 
GR43 116 8.46E-05 9.72E-003 
GR42 118 8.87E-05 9.62E-003 
GR41 120 9.69E-05 1.01E-002 
GR39 124 9.51E-05 9.48E-003 
GR38 126 9.52E-05 9.50E-003 
GR37 128 9.50E-05 9.44E-003 
GR36 130 9.30E-05 9.39E-003 
GR34 134 8.57E-05 8.90E-003 
GR32 138 8.89E-05 9.43E-003 
GR31 140 8.85E-05 9.22E-003 
GR30 142 8.47E-05 8.43E-003 
GR29 144 8.55E-05 7.97E-003 
GR28 146 8.13E-05 8.29E-003 
GR25 152 8.13E-05 7.08E-003 
GR24 154 9.23E-05 8.16E-003 
GR23 156 9.19E-05 8.96E-003 
GR22 158 8.73E-05 7.96E-003 
GR20 162 9.42E-05 8.73E-003 
GR19 164 9.18E-05 8.41E-003 
GR18 166 8.73E-05 8.74E-003 
GR17 168 9.33E-05 9.09E-003 
GR15 172 9.35E-05 9.12E-003 
GR14 174 1.03E-04 1.04E-002 
GR13 176 9.78E-05 9.96E-003 



  

Amostra Prof. (cm) κ (SI) κ/massa 
GR10 182 9.86E-05 9.50E-003 
GR09 184 1.02E-04 9.74E-003 
GR08 186 9.48E-05 1.03E-002 
GR07 188 9.16E-05 9.48E-003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

M INERALOGIA MAGNÉTICA  

Amostra 
Prof. 
(cm) 

IRM 1000mT 
(Am2) 

IRM 1000mT 
(Am2/kg) 

IRM -300mT 
(Am2) 

IRM -300mT 
(Am2/kg) 

GR96 10 8.89E-006 1.02E-03 -6.56E-006 -7.52E-04 
GR95 12 8.04E-006 9.62E-04 -5.90E-006 -7.06E-04 
GR93 16 5.85E-006 7.52E-04 -4.05E-006 -5.22E-04 
GR90 22 4.58E-006 5.66E-04 -2.98E-006 -3.68E-04 
GR89 24 4.25E-006 5.22E-04 -2.94E-006 -3.61E-04 
GR87 28 4.04E-006 4.59E-04 -2.70E-006 -3.07E-04 
GR84 34 4.35E-006 4.70E-04 -2.94E-006 -3.18E-04 
GR83 36 4.24E-006 4.64E-04 -2.87E-006 -3.14E-04 
GR81 40 3.88E-006 4.57E-04 -2.62E-006 -3.09E-04 
GR78 46 3.90E-006 4.54E-04 -2.71E-006 -3.15E-04 
GR77 48 3.82E-006 4.12E-04 -2.69E-006 -2.90E-04 
GR76 50 3.72E-006 4.05E-04 -2.63E-006 -2.86E-04 
GR74 54 3.67E-006 4.19E-04 -2.59E-006 -2.96E-04 
GR73 56 3.30E-006 4.33E-04 -2.34E-006 -3.08E-04 
GR72 58 3.58E-006 4.14E-04 -2.56E-006 -2.97E-04 
GR70 62 3.61E-006 4.51E-04 -2.58E-006 -3.23E-04 
GR68 66 3.92E-006 5.22E-04 -2.84E-006 -3.78E-04 
GR67 68 4.08E-006 5.08E-04 -2.95E-006 -3.68E-04 
GR66 70 3.36E-006 4.72E-04 -2.44E-006 -3.43E-04 
GR62 78 4.11E-006 4.85E-04 -3.00E-006 -3.54E-04 
GR60 82 4.43E-006 4.82E-04 -3.24E-006 -3.52E-04 
GR59 84 4.12E-006 4.51E-04 -3.02E-006 -3.30E-04 
GR58 86 4.84E-006 4.90E-04 -3.52E-006 -3.57E-04 
GR44 114 4.96E-006 4.88E-04 -3.70E-006 -3.64E-04 
GR43 116 4.05E-006 4.65E-04 -3.07E-006 -3.53E-04 
GR42 118 4.20E-006 4.56E-04 -3.18E-006 -3.45E-04 
GR41 120 4.28E-006 4.45E-04 -3.35E-006 -3.48E-04 
GR39 124 4.59E-006 4.58E-04 -3.51E-006 -3.50E-04 
GR38 126 4.60E-006 4.59E-04 -3.53E-006 -3.52E-04 
GR37 128 4.59E-006 4.56E-04 -3.52E-006 -3.50E-04 
GR36 130 4.56E-006 4.61E-04 -3.48E-006 -3.52E-04 
GR34 134 4.08E-006 4.24E-04 -3.12E-006 -3.24E-04 
GR32 138 4.51E-006 4.79E-04 -3.47E-006 -3.69E-04 
GR31 140 4.41E-006 4.60E-04 -3.42E-006 -3.56E-04 
GR30 142 4.16E-006 4.14E-04 -3.24E-006 -3.23E-04 
GR29 144 4.03E-006 3.75E-04 -3.17E-006 -2.95E-04 
GR28 146 4.01E-006 4.09E-04 -3.11E-006 -3.17E-04 
GR25 152 3.86E-006 3.36E-04 -3.08E-006 -2.68E-04 
GR24 154 4.28E-006 3.79E-04 -3.37E-006 -2.98E-04 
GR23 156 4.28E-006 4.17E-04 -3.36E-006 -3.27E-04 
GR22 158 4.22E-006 3.85E-04 -3.31E-006 -3.02E-04 
GR20 162 4.46E-006 4.13E-04 -3.47E-006 -3.21E-04 
GR19 164 4.28E-006 3.92E-04 -3.36E-006 -3.08E-04 
GR18 166 4.27E-006 4.27E-04 -3.31E-006 -3.31E-04 
GR17 168 4.56E-006 4.45E-04 -3.50E-006 -3.41E-04 
GR15 172 4.49E-006 4.38E-04 -3.49E-006 -3.40E-04 
GR14 174 4.85E-006 4.91E-04 -3.76E-006 -3.80E-04 
GR13 176 4.53E-006 4.62E-04 -3.49E-006 -3.55E-04 



  

Amostra Prof. 
(cm) 

IRM 1000mT 
(Am2) 

IRM 1000mT 
(Am2/kg) 

IRM -300mT 
(Am2) 

IRM -300mT 
(Am2/kg) GR10 182 4.65E-006 4.47E-04 -3.65E-006 -3.52E-04 

GR09 184 4.72E-006 4.52E-04 -3.70E-006 -3.55E-04 
GR08 186 4.43E-006 4.81E-04 -3.46E-006 -3.75E-04 
GR07 188 4.39E-006 4.55E-04 -3.40E-006 -3.51E-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MASSA DAS AMOSTRAS 

Amostra 
Prof. 
(cm) 

Massa 
(g) 

GR97 8 9.75 
GR96 10 9.45 
GR95 12 9.08 
GR93 16 8.58 
GR90 22 8.85 
GR89 24 8.42 
GR87 28 9.19 
GR86 30 9.75 
GR84 34 9.37 
GR83 36 9.37 
GR81 40 8.91 
GR78 46 9.05 
GR77 48 9.62 
GR76 50 9.41 
GR75 52 9.75 
GR74 54 11.13 
GR73 56 7.98 
GR72 58 8.85 
GR70 62 8.31 
GR68 66 9.24 
GR67 68 8.71 
GR66 70 7.32 
GR65 72 9.75 
GR62 78 9.16 
GR61 80 9.54 
GR60 82 9.63 
GR59 84 9.74 
GR58 86 10.36 
GR55 92 9.75 
GR45 112 9.75 
GR44 114 7.61 
GR43 116 8.98 
GR42 118 9.53 
GR41 120 9.96 
GR39 124 10.42 
GR38 126 10.37 
GR37 128 10.38 
GR36 130 10.11 
GR34 134 9.75 
GR33 136 9.75 
GR32 138 9.64 
GR31 140 9.89 
GR30 142 10.50 
GR29 144 10.99 
GR28 146 9.99 
GR25 152 11.79 
GR24 154 11.70 
GR23 156 10.74 
GR22 158 11.33 



  

Amostra Prof. 
(cm) 

Massa 
(g) GR21 160 9.75 

GR20 162 8.05 
GR19 164 11.21 
GR18 166 10.44 
GR17 168 10.60 
GR15 172 11.21 
GR14 174 10.66 
GR13 176 10.36 
GR12 178 10.54 
GR10 182 10.76 
GR09 184 9.70 
GR08 186 10.27 
GR07 188 9.75 
GR02 198 9.75 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PARÂMETROS DE HISTERESE 

Amostra Prof. (cm) 
Ms 

[Am2/kg] 
Mr 

[Am2/kg] 
Bc [mT] Bcr [mT] Mrs/ Ms Bcr/Bc 

GR11 180 1.99E-03 4.77E-04 1.27E+01 5.02E+01 0.24 3.97 
GR16 170 1.92E-03 4.83E-04 1.38E+01 4.54E+01 0.25 3.29 
GR27 148 1.91E-03 5.04E-04 1.50E+01 4.98E+01 0.26 3.33 
GR40 122 1.77E-03 4.43E-04 1.59E+01 5.06E+01 0.25 3.17 
GR56 90 2.01E-03 5.48E-04 1.77E+01 5.32E+01 0.27 3 
GR71 60 1.57E-03 4.13E-04 1.51E+01 5.41E+01 0.26 3.58 
GR80 42 1.91E-03 4.77E-04 1.56E+01 5.32E+01 0.25 3.41 
GR92 18 3.69E-03 7.01E-04 1.09E+01 4.38E+01 0.19 4.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

AQUISIÇÃO DE IRM 

GR11 (180 cm) GR40 (122 cm) GR71 (60 cm) GR92 (18 cm) 

Campo 
(mT) 

IRM 
(emu) 

Campo 
(mT) 

IRM Campo 
(mT) 

IRM Campo 
(mT) 

IRM 
(emu) (emu) (emu) 

0   0 0.142 0 0.698 11 0.221 
11 0.284 10 0.178 10 1.126 14 0.160 
14 0.305 16 0.087 18 1.275 21 0.487 
19 0.376 20 0.168 24 1.679 22 0.520 
22 0.457 24 0.197 27 1.777 26 0.840 
27 0.56 28 0.211 32 2.023 29 1.214 
29 0.581 34 0.342 36 2.394 38 1.632 
35 0.686 37 0.361 46 2.768 41 1.671 
41 0.875 39 0.383 54 3.471 47 1.813 
43 0.916 45 0.428 64 3.678 56 2.043 
54 1.433 54 0.636 74 4.003 64 2.166 
63 1.802 62 0.79 83 4.273 65 2.156 
73 2.048 72 1.175 93 4.432 72 2.563 
80 2.244 81 1.278 114 4.819 83 2.7 
94 2.504 92 1.637 135 5.214 92 2.914 

110 2.852 111 1.981 155 5.368 114 3.169 
131 3.403 133 2.436 176 5.458 133 3.539 
152 3.577 153 2.75 197 5.726 155 3.892 
173 3.728 173 2.946 210 5.728 175 4.036 
193 3.834 194 3.231 230 5.808 196 4.168 
190 3.847 210 3.25 240 5.825 210 4.398 
230 3.977 230 3.341 260 6.057 230 4.44 
240 3.995 290 3.509 320 6.095 260 4.618 
260 4.047 330 3.78 380 6.309 280 4.778 
270 4.049 370 3.923 420 6.309 330 4.815 
320 4.077 460 3.894 470 6.347 370 5 
370 4.144 570 3.969 570 6.473 420 5.137 
410 4.158 670 3.936 680 6.509 570 5.181 
460 4.194 770 4.011 780 6.531 680 5.184 
560 4.169 870 4.02 880 6.619 770 5.304 
660 4.218 970 4.021 980 6.676 880 5.396 
760 4.264 1180 4.075 1180 6.728 980 5.386 
860 4.294 1380 4.048 1390 6.751 1180 5.442 
970 4.3 1590 4.055 1590 6.823 1390 5.437 

1170 4.298 1790 4.109 1790 6.839 1590 5.536 
1380 4.32 1990 4.087 1990 6.895 1790 5.482 
1580 4.35         1990 5.49 
1780 4.332             
1980 4.334             

 

 

 

 

 

 



  

MPMS 

GR16 (170 cm) GR56 (90 cm) 
T (K) M (Am 2/kg) T (K) M (Am 2/kg) 

9.99552 8.2E-03 9.99544 7.0E-03 
15.54163 7.0E-03 15.63455 6.0E-03 
20.49467 5.8E-03 21.64767 4.8E-03 
26.63760 4.8E-03 25.59993 4.4E-03 
30.53551 4.4E-03 30.57530 3.9E-03 
35.59777 4.0E-03 35.59020 3.6E-03 
40.57969 3.7E-03 40.66676 3.4E-03 
45.53232 3.5E-03 45.56485 3.1E-03 
50.54618 3.3E-03 50.50338 3.0E-03 
55.64669 3.1E-03 55.56496 2.8E-03 
60.59789 2.9E-03 60.50149 2.7E-03 
65.56200 2.8E-03 66.65977 2.5E-03 
70.58806 2.6E-03 70.71240 2.4E-03 
75.54155 2.5E-03 75.52896 2.3E-03 
81.62730 2.4E-03 80.52495 2.2E-03 
85.61158 2.3E-03 85.64993 2.1E-03 
90.62949 2.2E-03 90.57399 2.0E-03 
95.48499 2.1E-03 95.56540 1.9E-03 
100.62040 2.0E-03 100.57270 1.8E-03 
105.54990 1.9E-03 105.51060 1.8E-03 
110.53110 1.8E-03 110.48700 1.7E-03 
115.52010 1.7E-03 115.48090 1.6E-03 
120.52230 1.7E-03 120.58090 1.5E-03 
125.55710 1.6E-03 125.53570 1.5E-03 
130.50810 1.5E-03 130.54150 1.4E-03 
135.67720 1.4E-03 135.51950 1.3E-03 
140.53790 1.4E-03 140.52960 1.3E-03 
145.65260 1.3E-03 146.54900 1.2E-03 
150.60170 1.3E-03 150.52740 1.2E-03 
155.48370 1.2E-03 155.51110 1.2E-03 
160.55250 1.2E-03 160.58000 1.1E-03 
165.56880 1.1E-03 165.52810 1.1E-03 
170.57210 1.1E-03 170.53250 1.0E-03 
175.57980 1.0E-03 175.58000 9.9E-04 
180.54520 1.0E-03 180.54060 9.6E-04 
185.57700 9.7E-04 185.57220 9.3E-04 
190.55390 9.4E-04 190.53520 8.9E-04 
195.52310 9.0E-04 195.51420 8.6E-04 
200.54150 8.7E-04 200.56800 8.3E-04 
205.56060 8.4E-04 205.66590 8.1E-04 
211.63340 8.1E-04 210.51120 7.8E-04 
215.64180 7.9E-04 215.45560 7.6E-04 
220.63100 7.6E-04 220.62760 7.3E-04 
225.50840 7.3E-04 225.46660 7.1E-04 
230.51790 7.1E-04 230.52170 6.9E-04 
235.54100 6.9E-04 235.61630 6.6E-04 
240.46090 6.7E-04 240.50460 6.5E-04 
245.50160 6.5E-04 245.53370 6.3E-04 
250.58280 6.3E-04 250.57780 6.1E-04 



  

GR16 (170 cm) GR56 (90 cm) 
T (K) M (Am 2/kg) T (K) M (Am 2/kg) 

255.46970 6.1E-04 255.56430 5.9E-04 
260.57410 5.9E-04 260.52200 5.8E-04 
265.51770 5.8E-04 265.53940 5.6E-04 
270.53780 5.6E-04 270.53820 5.5E-04 
275.51350 5.5E-04 275.49560 5.4E-04 
280.59110 5.4E-04 280.52920 5.3E-04 
285.55190 5.2E-04 285.37240 5.2E-04 
290.49570 5.0E-04 290.44240 4.9E-04 
295.43540 4.8E-04 295.60150 4.7E-04 
300.02750 4.4E-04 300.02390 4.4E-04 
300.00600 5.2E-04     

 

 


