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INTRODUÇÃO 

Os estudos paleomagnéticos têm como principal objetivo a compreensão e a obtenção de registros 
das configurações do campo magnético terrestre (CMT) no passado. Entre as feições observadas do 
CMT, destaca-se a Anomalia Magnética do Atlântico Sul (do inglês, SAMA). A SAMA é caracterizada 
pelas menores intensidades do campo para faixas de mesma latitude (Hartmann e Pacca, 2009), 
alcançando uma região que vai do Sul da África até a América do Sul, sendo que no território brasileiro 
ela é predominante. A SAMA tem origem no núcleo externo da Terra, cujas fontes são relacionadas à 
forte contribuição de componentes não-dipolares do campo (Hartmann e Pacca, 2009). As implicações 
da SAMA abrangem de interferências na comunicação de satélites até malhas de transmissão elétrica 
(e.g. Barbosa et al., 2015). 

A SAMA abrange uma escala de tempo de anos até poucos milhares de anos e embora seja 
conhecida em escalas da ordem de anos, a sua caracterização é escassa em intervalos de tempos 
maiores. Isso se deve, essencialmente, a desigualdade nas distribuições espacial e temporal dos dados 
paleomagnéticos disponíveis, o que dificulta uma melhor compreensão dessa anomalia. Essa 
desigualdade é marcante no hemisfério sul, cujos dados somam menos de 5% da base de dados 
mundial. O objetivo principal deste trabalho é determinar novos dados paleomagnéticos em sedimentos 
lacustres da Amazônia de maneira a melhorar o conjunto de observações sobre a área de abrangência 
da SAMA no intervalo de tempo dos últimos 9.000 anos. Esses dados serão incorporados e comparados 
a modelos de campo com o intuito de analisar as variações das diferentes componentes do campo no 
tempo e espaço. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A área de estudo (figura 1) está contida na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, que apresenta uma área 
de 520.000 km², definida pelos limites do rio Tocantins, a leste, e do rio Tapajós a oeste. Quanto a 
geologia da região, são encontradas rochas que datam desde o Pré-Cambriano até sedimentos do 
Holoceno (Figura 1). As rochas do Pré-Cambriano são divididas em cinco unidades classificatórias 
(Santos et al., 1998), sendo a Unidade I composta por gnaisses e anfibolitos, a Unidade II por sequências 
metavulcano-sedimentar, a Unidade III por migmatitos variados e as Unidades IV e V por granitoides. 
Na sequência, seguem-se as rochas do Paleozoico, pertencentes a Formação Trombetas (folhelhos, 
ritmitos e arenitos) e a Formação Maêcuru/Ererê/Curuá (arenitos, argilitos e folhelhos). Já as unidades 
Mesozóicas são compostas por sills de Diabásio Penatecaua e sucedidos pela formação Alter do Chão 
(arenitos e argilitos). Por fim, nas unidades Cenozóicas são encontrados aluviões do Quaternário 
(Rodriguez, 1993). 
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Dois testemunhos foram coletados utilizando tubos 
de PVC na região da Volta Grande do Xingu (Figura 1). O 
primeiro testemunho foi coletado na Ilha do Arapujá, próximo 
a Altamira, denominado XC01-02, e o segundo em uma ilha 
do Rio Iriri, Afluente do Rio Xingu, denominado XC-06. O 
Testemunho XC01-2, cujas coordenadas são Lat 
3,214277ºS; Lon 52,190118ºW, foi coletado em um lago de 
planície de inundação sob uma coluna d’água de 
aproximadamente 1 m, totalizando 123 cm de sedimentos, 
descritos como areia média a grossa na sessão mais basal, 
sendo observado um padrão de afinamento para cima e o 
topo constituído por silte e argila, com coloração que varia 
de marrom, na parte mais basal, a cinza escuro para os 
sedimentos mais finos do topo (Moretti, 2019). O testemunho 
XC06, retirado em um lago de planície de inundação do rio 
Iriri, nas coordenadas Lat 3,816163ºS; Lon 52,672267ºW, 
sob uma coluna d’água de aproximadamente 1,5 m, totaliza 
232 cm de sedimentos, com granulometria mais homogênea 
de silte/argila de coloração cinza escuro (Moretti, 2019). 

Em laboratório, os testemunhos foram cortados 
longitudinalmente para que então fosse feita a sub-
amostragem. Esta sub-amostragem foi realizada com caixas 

cúbicas de acrílico com dimensão de 2 cm de lado, o que resultou em 49 amostras para o testemunho 
XC01- 2 e 98 para o XC06, totalizando 147 amostras (Moretti, 2019). 

As medidas em laboratório foram realizadas através das seguintes etapas: (1) desmagnetização 
por campos magnéticos alternados (AFD) da magnetização remanente natural (NRM), aquisição da 
magnetização remanente anisterética (ARM) e AFD da ARM; (2) cálculo da paleointensidade relativa; e 
(3) análise dos resultados experimentais. As análises magnéticas foram realizadas no Laboratório de 
Paleomagnetismo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de 
São Paulo (IAG/USP) e o tratamento dos dados está sendo feito no Instituto de Geociências da 
UNICAMP (IG/UNICAMP). A AFD é utilizada para determinar as componentes magnéticas principais 
(PCA), separando assim as componentes de magnetização remanente viscosa (componente de 
magnetização secundária que é adquirida após a formação da rocha e portanto não registra o campo no 
passado) e magnetização remanente detrítica (adquirida no momento de formação da rocha, refletindo 
assim a intensidade e declinação do campo magnético no passado correspondente a idade da rocha). 
O campo alternado aplicado para desmagnetizar as amostras decai linearmente com o tempo de um 
valor máximo (H) até zero e os minerais com momentos magnéticos com coercividade menor que H, 
acompanham o campo que decai a zero (Butler, 1992).  

As análises direcionais foram realizadas através do software Remasoft 3.0 (Agico LTD). Cada amostra foi 
analisada através de um estereograma, com as projeções esféricas dos vetores direcionais após cada passo de 
desmagnetização e no diagrama de Zijderverd (figura 2). A partir desses diagramas, os passos de desmagnetização 
foram selecionados para a PCA para então se obter os valores de inclinação e declinação, calculados pelo método 
dos mínimos quadrados. Para a seleção dos passos de desmagnetização que foram incluídos no PCA, observou-
se nos diagramas os pontos que seguiam um comportamento linear, de maneira a incluir apenas a componente 
principal correspondente a magnetização remanente detrítica, em geral tal componente é a que permanece até os 
últimos passos de desmagnetização em campos AF mais altos. Nas amostras analisadas, tais passos normalmente 
estiveram entre os valores de 12,5 mT e 60 mT, visto que na maioria dos casos, as amostras correspondentes aos 
passos de desmagnetização menores que 12,5 mT não eram lineares e correspondiam a componente de 
magnetização remanente viscosa e os passos com valores maiores que 60 mT correspondiam a pontos aleatórios 
e também não seguiam um comportamento linear.  

Feita a seleção de passos, uma maneira de validar os valores de inclinação e declinação obtidos é 
analisando o valor de “Maximum Angle of Deviation” (Ângulo Máximo de Desvio – MAD), que indica o erro dos 
valores, assim quanto mais próximo de 0º o valor de MAD, melhor o cálculo de PCA. Nesse projeto, foram 

Figura 1. Mapa regional simplificado da área de 
estudo na Volta Grande do Xingu, retirado de 
Moretti (2019). Os círculos em vermelho 
representam os pontos de amostragem. 
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considerados aceitáveis os valores abaixo de 10º, sendo a média dos valores de MAD obtidos para o testemunho 
XC01-2 de 3,8º e para o testemunho XC06, de 7,5º.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

 

 

 

Outra maneira de validar e verificar os 
dados é através da comparação com 
modelos de campo já estabelecidos, como é 
o caso do CALS10K.1b (Korte et al., 2011), 
esse modelo abrange os últimos 10.000 
anos, construído em cima de uma ampla 
base de dados de sedimentos, lava e dados 
arqueológicos que estavam disponíveis até o 
ano de 2011 (sendo que os dados de que se 
tem mais informação nesse modelo são os 
dados de sedimentos). O modelo final será 
então uma média obtida a partir da 
amostragem bootstrap, podendo ser usado 
para cálculos do campo geomagnético para 
todo o globo (Korte et al., 2011; Brown et al., 
2015). Assim, os resultados de declinação e 
inclinação obtidos foram comparados com os 
valores do modelo de campo (figuras 3 e 4).  

Dessa maneira, pode ser observado que 
os resultados obtidos e modelo de campo até 
seguem uma mesma tendência em vários 
períodos, no entanto  também são 
observadas divergências, o que pode ser 
devido aos dados do modelo de campo 
serem principalmente calculados 
majoritariamente a partir de dados do 
hemisfério norte, onde os valores de campo 
não são exatamente os mesmos do 
hemisfério sul, principalmente visto que as 
amostras correspondem à região de atuação 
da SAMA, portanto, é esperado divergência 
entre os valores calculados e o modelado. 

 
 

 

Figura 2. Exemplos da visualização das amostras no software Remasoft 3.0. A esquerda 
observa-se o estereograma com as projeções esféricas dos vetores direcionais após cada 

passo de desmagnetização e a direita o diagrama de Zijderverd. (A), (B) e (C) correspondem 
respectivamente as amostras 16, 19 e 29 do testemunho XC01-2, enquanto (D) corresponde a 
amostra 46 do testemunho XC06. 
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CONCLUSÕES: 

Para o testemunho XC01-2, os valores de declinação não possuem muitas variações, compreendendo 
valores próximos a 150º, enquanto que para as inclinações são observadas mais variações, sendo compreendidos 
valores entre -30º e 35º aproximadamente e as regiões com mais variações correspondem a uma idade mais 
recente que 750 BP/ profundidade inferior a 30 cm, onde a granulometria é silto-argilosa, visto que os valores são 
bem acima de 0º (em torno de 30º), quando são esperados valores mais próximos de 0º, mas nas amostras 
correspondentes a sessão mais basal, de profundidade superior a 70 cm, onde a granulometria já é de uma área 

Figura 3 Valores de inclinação e declinação para o testemunho XC06 comparados aos valores do modelo CALS10K.1b 

Figura 4 Valores de inclinação e declinação para o testemunho XC01-2 comparados aos valores do modelo CALS10K.1b 
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média a grossa, os valores também divergem consideravelmente de zero, tanto para valores positivos quanto para 
valores negativos.  

Em relação ao testemunho XC06, as declinações compreendem valores entre 20 e 40º, sendo que alguns 
pontos ao longo do testemunho atingem valores próximos a 350º, já as inclinações compreendem valores próximos 
a 0, entre -15º e 15º aproximadamente, e novamente os valores das amostras obtidas da parte mais próxima ao 
topo do testemunho, com profundidade inferior a 40 cm, apresentaram variações maiores, atingindo valores 
próximos a 60º e -40º que divergem bastante de 0º. 
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