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Astronomia

A FUNÇÃO DE MASSA DOS AGLOMERADOS DE GALÁXIAS
Ana Carolina Albernaz Sirico, Rodrigo Voivodic
Laerte Sodré Jr. - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
A função de massa dos aglomerados de galáxias é um importante observável
cosmológico e é considerada como uma das melhores formas de se colocar vínculos
sobre a energia escura, a componente misteriosa responsável pela aceleração do
universo. Por esta razão, sua determinação é um objetivo importante de todos os
grandes levantamentos de galáxias atuais e do futuro. Neste trabalho apresentamos
um estudo da função de massa de aglomerados, baseado na análise do catálogo
maxBCG, obtendo resultados similares a outros encontrados na literatura.
Agência Financiadora: CNPq
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OS EFEITOS DA ROTAÇÃO ESTELAR SOBRE O DISCO DE ESTRELAS BE’S
André Luiz Figueiredo
Alex Cavaliéri Carciofi – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Dentre as estrelas do tipo espectral B, uma classe apresenta um envoltório gasoso em forma de disco, as estrelas Be’s. Estudos mostraram que considerável parte
destas estrelas são rotatores rápidos. Efeitos previstos e já observados para estrelas
em rotação são os chamados escurecimento gravitacional e achatamento geométrico. Este trabalho consiste no estudo dos efeitos da rotação estrelar sobre a estrutura
dos discos de estrelas Be’s.
A rotação da estrela leva a uma diminuição da gravidade efetiva em latitudes
próximas ao seu equador. Isto provoca o achamento geométrico e a diminuição da
temperatura efetiva em regiões de menor gravidade efetiva (efeito Von Zeipel). Utilizando o código Hdust, podemos levar em conta a incidência da distribuição do fluxo
estelar sobre a estrutura do disco circunstelar para diferentes parâmetros estelares.
Em artigo recente McGill el al. (2011) avalia os efeitos combinados do achatamento e do escurecimento na estrutura térmica nos discos. Nesta contribuição usaremos o código \textsc{Hdust} para confirmar as previsões na estrutura térmica do
disco e entender o impacto desta mudança estrutural numa ampla gama de observáveis, tais como perfis de linha em emissão, excesso em infra-vermelho entre outros.
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MONITORAMENTO DA VARIABILIDADE POLARIMÉTRICA DE DELTA SCORPII
Daniel Bednarski Ramos
Prof. Dr. Alex Cavaliéri Carciofi - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
A estrela Be δ Scorpii entrou em uma fase eruptiva em meados de 2000, após
a passagem da companheira binária pelo periastro. Essa fase é caracterizada pela
ejeção de matéria da fotosfera, a qual se deposita em um disco circunstelar gasoso. A
atividade fotosférica permaneceu alimentando o disco de forma intermitente desde
então. Com um período de cerca de 11 anos, a passagem seguinte pelo periastro
ocorreu em julho de 2011.
Missões observacionais são conduzidas desde 2006 no Observatório Pico
dos Dias (Brasópolis, MG), visando monitorar a variabilidade espectroscópica e
polarimétrica de estrelas Be, dentre as quais δ Scorpii. São obtidas imagens com os
filtros BVRI (e eventualmente U) utilizando o polarímetro IAGPOL. O objetivo deste
trabalho, portanto, é através das observações, traçar um panorama da atividade
e dinâmica circunstelar de δ Scorpii, procurando eventuais periodicidades nos
valores de polarização – as quais já foram encontradas por S. Otero na curva de luz.
Complementaremos nossos resultados com a fotometria visual de Otero e com dados
espectroscópicos obtidos com o FEROS (ESO).
Além da curva de luz e do fluxo em Hα serem variáveis, nossos resultados
parciais mostram o mesmo também para a polarização, tendo ela inclusive um padrão
complexo de evolução. Fisicamente podemos concluir que a densidade superficial do
disco de fato não é constante temporalmente.
Por fim, o disco não foi totalmente destruído após o recente periastro, embora
os valores da polarização tenham sofrido uma pequena queda nas proximidades do
evento - prosseguidos de uma recente tendência de aumento.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA PARA DESPERTAR VOCAÇÕES CIENTÍFICAS
Elvis Willian Carvalho Cantelli
Jane Cristina Gregorio Hetem – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Este projeto está em andamento há três anos, por meio do Programa Aprendendo com Cultura e Extensão, com o objetivo de garantir as melhores condições
de aprendizado, atuando “antes, durante e depois” do ingresso do aluno em nosso
Bacharelado. Desta forma, ao mesmo tempo em que se oferece ao público geral um
maior conhecimento da atuação profissional relacionada com a área, procura-se despertar o interesse dos estudantes do ensino médio por ciência e pesquisa científica.
A proposta é atuar: antes do vestibular, realizando uma campanha de divulgação
do curso e da profissão junto ao de ensino médio, sendo as escolas públicas nosso
principal alvo de interesse; durante a semana de recepção aos calouros, promovendo uma série de atividades científico-culturais, estimulando ainda mais o interesse
pela carreira escolhida; e depois do ingresso, nos primeiros semestres do curso, com
sugestões de atividades extra-classe relacionadas às disciplinas básicas específicas da
área, proporcionando uma transição menos “árida” para a vida acadêmica universitária e garantindo o contato mais cedo possível com a realidade profissional em que
o estudante irá atuar depois de graduado. No presente trabalho descrevem-se os
resultados alcançados no período 2011-2012: (i) foi concluída a implantação do site
do curso, (ii) o Manual do Calouro foi re-estruturado, sendo também aplicado aos
outros cursos do Instituto; (iii) foram iniciadas as atividades práticas no Observatório
do Campus, com uma programação envolvendo o aprendizado de métodos de aquisição e análise de dados.
Agência Financiadora: PRCEU
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MÉTODO PARA SELEÇÃO DE ESTRELAS CANDIDATAS A TEREM
BAIXA METALICIDADE
Gabriel Martins Palma Perez [1]
Jorge Luis Meléndez Moreno - Orientador [2]
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas [1]
Departamento de Astronomia [2]
A metalicidade de uma estrela ([Fe/H]) é um importante dado para diversas
pesquisas em astronomia, tais como por exemplo o estudo da evolução química da
Galáxia. Entretanto nem sempre essa informação esta disponível para uma amostra
grande de estrelas. Nesse projeto foi criado um método simples para obter uma primeira estimativa da metalicidade da estrela e, principalmente, identificar estrelas
candidatas a terem baixa metalicidade utilizando somente a classificação espectral e
a temperatura efetiva, uma vez que esses dados são muito mais acessíveis.
Para calibrar a relação entre tipo espectral e temperatura efetiva, uma base de
dados foi atualizada com resultados de publicações recentes (2010 - 2011). Utilizando essa base de dados foram feitos gráficos relacionando esses parâmetros atmosféricos, separando entre estrelas gigantes e estrelas da sequência principal. Através da
dependência entre tipo espectral e temperatura, foi gerada uma fórmula que permite identificar as candidatas a serem de baixa metalicidade.
Sabe-se que a classificação espectral é feita a partir das linhas de absorção dos
elementos químicos componentes da estrela. É possível verificar que, se a metalicidade ([Fe/H]) for muito baixa, esse tipo espectral, determinado através de uma análise visual, será superestimado, fazendo com que uma estrela de certa temperatura
seja classificada num tipo espectral onde a média de temperatura é mais alta. Dessa
forma, é possível localizar estrelas candidatas a terem baixa metalicidade calculando
a distância entre o ponto e a curva de ajuste para um gráfico de tipo espectral em
função da temperatura e selecionando as que possuem maior superestimação.
Agência Financiadora: CNPq
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DISTRIBUIÇÃO DE FONTES MASER EM REGIÕES DE FORMAÇÃO ESTELAR
George Abud Scotton
Jane Gregorio Hetem – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Por meio da emissão maser de H2O, detectada em radiofrequências, é possível explorar as condições da formação e a evolução dos objetos estelares jovens,
ainda associados à nuvem molecular na qual se originaram. Em um trabalho anterior,
apresentamos os resultados parciais do estudo da distribuição espacial e das características de fontes maser detectadas na direção de algumas regiões de formação estelar na Galáxia. Na continuidade do projeto, os dados rádio foram confrontados com
dados ópticos e infravermelhos das fontes, buscando uma correlação com a estrutura circunstelar. O objetivo do presente trabalho é apresentar o estudo da estrutura
circunstelar de PDS207, uma estrela jovem com emissão maser, também detectada
como fonte infravermelha.
Para estudar as características físicas circunstelares de PDS207, a fonte foi
identificada em diferentes catálogos da literatura e assim obtidos dados de fluxo em
função de diferentes comprimentos de onda . Tais dados observacionais permitiram
o ajuste de um modelo teórico que reproduz a Distribuição Espectral de Energia
(SED) do objeto. Para tal ajuste, adotamos a ferramenta online disponibilizada por
Robitaille et al. (2007). Após o ajuste final, variando-se os parâmetros de entrada, o
modelo nos fornece diversos valores para características físicas, como temperatura
do envoltório, massa do envoltório, entre outros. No ajuste da SED nota-se que a
curva teórica representa bem a emissão fotosférica, que se dá principalmente no
óptico e no infravermelho próximo. Por outro lado, o modelo não reproduz o fluxo
observado nos maiores comprimentos de onda, que corresponde à emissão circunstelar, indicando que a geometria do modelo adotado pode não ser a ideal, embora
muito próxima, da característica do objeto.
Agência Financiadora: PIBIC/CNPq
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ANÁLISE DE SIMULAÇÕES NUMÉRICAS A PARTIR DA SIMULAÇÃO DO MILLENIUM
(MILLENIUM SIMULLATION)
Henrique Gubolin Torres
Cláudia Lucia Mendes de Oliveira – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O trabalho presente constituiu primeiramente em aprender técnicas de análise de simulações numéricas utilizando por meio a Simulação do Milênio (Millienium
Simullation). Em seguida, utilizando as restrições de Hickson (1982) para buscar
grupos compactos de galáxias (CG) nestas simulações, e em seguida comparar as
propriedades das galáxias satélites com as galáxias do CG. Na fase atual do projeto,
estamos comparando os dados obtidos da simulação com as galáxias do SLOAN.
Agência Financiadora: FAPESP
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TOMOGRAFIA PCA DA GALÁXIA DE SEYFERT 2 NGC 6951
Inaiara Andrade
João E. Steiner – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O advento de espectrógrafos com IFUs (Integral Field Units) permite fazer estudos muito detalhados sobre objetos extensos através da construção e análise de
cubos de dados. Os estudos de núcleos ativos de galáxias (AGNs) e as regiões centrais
das galáxias que habitam podem se beneficiar em muito dessas técnicas. Neste estudo re-analisamos o campo da galáxia NGC 6951 (Storchi-Bergmann et al 2007), com o
objetivo de aplicar novas técnicas de remoção de ruído e extração de informação.
Após reduzir os dados aplicamos as técnicas de filtragem de Butterworth espacial e espectral com o intuito de remover ruído de alta frequência, incompatíveis
com as PSFs. A seguir identificamos fingerprint instrumental com a técnica de Tomografia PCA. Utilizamos a mesma técnica para remover essa característica de ruído.
Fizemos a deconvolução de Richardson-Lucy, com 10 iterações e PSF gaussiana com
FWHM=0.6”.
Finalmente realizamos, novamente, a Tomografia PCA, mostrando a melhoria
na qualidade dos dados. O Autovetor/Tomograma 1 mostram as características básicas do espectro e imagem do objeto, uma vez que a redundância no cubo é muito
grande. O autovetor 2 mostra duas emissões muito próximas com características
espectrais de AGN semelhantes. O autovetor 3 mostra uma anticorrelação entre a
emissão de uma região H II e as duas emissões características de AGN. O autovetor
4 mostra a cinemática dos núcleos, sendo que o núcleo mais central e mais brilhante
tem velocidade mais negativa e o núcleo secundário, velocidade mas positiva. Interpretamos essas características como sendo evidencia de dois possíveis AGNs numa
mesma galáxia, possivelmente um sistema binário de buracos negros supermassivos.
Consideramos, no entanto, necessário mais estudos para confirmar a natureza do
objeto mais fraco, pois poderia ser, também, um cone de ionização ou uma reflexão
do AGN central no cone de ionização, como já demonstrado para NGC 7097 (Ricci et
al 2011).
Agência Financiadora: FAPESP
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SÍNTESE ESPECTRAL DE ESTRELAS MASSIVAS EM ALTA ROTAÇÃO
Jorge Miguel Ribeiro
Alex Cavaliéri Carciofi - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O fenômeno Be está relacionado à presença de linhas de emissão no espectro
de estrelas tipo B, e é associado à presença de um disco de material circumstelar ionizado. Todas estrelas Be compartilham uma característica: elas têm velocidades de
rotação muito altas, muito acima das estrelas B normais.
O grupo interferométrico do IAG/USP tem desenvolvido várias ferramentas
para estudar estrelas Be, uma das quais é o código de transferência radiativa HDUST.
HDUST resolve a transferência de radiação polarizada no disco circumstelar e pode
calcular a SED, espectro polarizado, perfis de linhas, imagens e mapas de polarização
para uma configuração estrela + disco.
Apesar de o código já tratar corretamente a deformação da estrela Be e a distribuição não-uniforme devida ao efeito von Zeipel (escurecimento gravitacional devido à dependência do fluxo com a gravidade efetiva local, dando uma temperatura
diferente para cada latitude) e usar para cada latitude um modelo de atmosfera de
Kurucz apropriado ao log(g) e temperatura efetiva da região, os espectros Kurucz são
de muito baixa resolução e não descrevem propriamente os perfis de linha fotosféricos, impedindo a síntese acurada do perfil de linha de estrelas em rotação.
Por isso, foi criada uma interface entre o H DUST e o código de atmosferas
TLUSTY, permitindo a sintetização de perfis de linha acurados para estrelas de rápida
rotação.
Neste trabalho, apresentamos os efeitos de escurecimento gravitacional e
suas consequências nos modelos de estrelas Be’s, mostrando simulações de perfis
fotosféricos de antes e depois da criação da interface.
Agência Financiadora: FAPESP
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PROPRIEDADES QUÍMICAS DA POPULAÇÃO DE NEBULOSAS PLANETÁRIAS
DA VIA LÁCTEA
Kauê Dalla Vecchia Simó
Roberto D. D. Costa – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O estudo de nebulosas planetárias (NPs) na Via Láctea e em outras galáxias
produz resultados bastante importantes para a compreensão da evolução destes
sistemas. A distribuição das abundâncias químicas das mesmas traz informações a
respeito das abundâncias de elementos leves (He, O, N, Ne, Ar, S) e da evolução
temporal destas abundâncias, associadas à evolução das estrelas de massa intermediária, progenitoras das NPs.
A partir de um catálogo unificado de propriedades químicas e cinemáticas das
NPs galácticas elaborado previamente (Simó & Costa [1]), que foi feito com base nos
objetos listados nos catálogos de Acker et al. [2], Parker et al. [3], Miszalski et al. [4],
foi feito um levantamento da distribuição das propriedades químicas da amostra de
NPs galácticas. As abundâncias químicas necessárias foram compiladas a partir de
distintas fontes na literatura, adotando-se determinações mais modernas de abundância para os objetos do que aquelas listadas principalmente no catálogo de Acker
et al. que são bastante antigas.
Foram construídos diagramas independentes de distância para levantar-se as
propriedades das nebulosas. Eles revelam como se dá a evolução das estrelas progenitoras das NPs e também como se dá a evolução do disco galáctico.
Os diagramas de diagnóstico permitem utilizar as abundâncias químicas para
visualizar tanto a evolução estelar das estrelas progenitoras como a evolução do disco galáctico, de forma independente das distâncias dos objetos. Os dados obtidos
de objetos a grandes distâncias galactocêntricas revelam o quão pouco esta região é
conhecida, indicando a necessidade de novos levantamentos de abundâncias.
[1] Simó, K.D.V; Costa, R.D.D. 2010, 18o SIICUSP
[2] Acker, A.; Marcout, J.; Ochsenbein, F.; Stenholm, B.; Tylenda, R.; Schohn, C. 1992, “ESO-Strasboug
Cat. of PNe”, ESO, Munich
[3] Parker, Quentin A.;Acker, A.; Frew, D. J.; Hartley, M.; Peyaud, A. E. J., Ochsenbein, F. et al. 2006,
MNRAS 373, 79
[4] Miszalski, Brent; Parker, Q. A.; Acker, A.; Birkby, J. L.; Frew, D. J.; Kovacevic, A., 2008, MNRAS 384, 525

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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TOMOGRAFIA PCA DA GALÁXIA M81
Louise M. Giansante Martins
João E. Steiner - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O advento de espectrógrafos com IFUs (Integral Field Units) permite fazer estudos muito detalhados sobre objetos extensos através da construção e análise de
cubos de dados. Os estudos de núcleos ativos de galáxias (AGNs) e as regiões centrais das galáxias que habitam podem se beneficiar em muito dessas técnicas. Neste
estudo re-analisamos o campo da galáxia M81 (Schnorr-Muller et al 2011), com o
objetivo de aplicar novas técnicas de remoção de ruído e extração de informação.
Após reduzir os dados aplicamos as técnicas de filtragem de Butterworth espacial e espectral com o intuito de remover ruído de alta frequência, incompatíveis
com as PSFs. A seguir identificamos fingerprint instrumental com a técnica de Tomografia PCA. Utilizamos a mesma técnica para remover essa característica de ruído.
Fizemos a deconvolução de Richardson-Lucy, com 10 iterações e PSF gaussiana com
FWHM=0.6” derivada da asa larga de Halfa.
Finalmente realizamos, novamente, a Tomografia PCA, mostrando a melhoria
na qualidade dos dados. O Autovetor/Tomograma 1 mostram as características básicas do espectro e imagem do objeto, uma vez que a redundância no cubo é muito
grande. O autovetor 2 mostra um AGN tipo LINER com forte emissão de [OI] e asas
largas em Halfa, centrado no bojo estelar. No autovetor 3 vemos outro AGN com as
mesmas características, mas com continuo mais azulado e deslocado de cerca de 0.4”.
Nos autovetores seguintes aparecem características cinemáticas que interpretamos
como sendo o disco de gás (inflow)e os cones de ionização (outflow), compatíveis
com a interpretação de Schnorr-Muller et al (2011). Propomos que o segundo AGN
é o primeiro refletido por elétrons livres no cone de ionização menos obscurecido.
Modelo semelhante foi proposto para a galáxia NGC 7097 (Ricci et al 2011).
Agência Financiadora: FAPESP
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ESTUDO DE GRUPOS FÓSSEIS
Luiz Mauricio Azanha
Claudia Lucia Mendes de Oliveira
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
“Grupos Fósseis” são definidos como grupos ou aglomerados de galáxias, brilhantes
em raios X, com uma BCG (brightest cluster galaxy) pelo menos 2 magnitudes mais
brilhante que qualquer outra galáxia dentro de metade do raio de virial do sistema.
O consenso atual é o de que esses sistemas são formados como consequência
de um processo desencadeado pela fricção dinâmica. Em linhas gerais, pode-se dizer
que a fricção dinâmica faz com que uma galáxia, dentre as galáxias massivas existentes nas regiões centrais do sistema, espiralem para dentro do mesmo e se fundam
com a galáxia central. Espera-se que esses sistemas sejam relativamente isolados, de
modo a não possuírem fonte externa de galáxias massivas para reabastecer a região,
e velhos, de modo que a fricção dinâmica teve tempo de agir.
O objetivo deste projeto é construir uma nova amostra de grupos fósseis, a
partir do catálogo maxBCG e estimar grandezas como raio de virial e dispersão de velocidades destes grupos. De aproximadamente 2000 grupos do maxBCG analisados
inicialmente, foram identificados aproximadamente 20 grupos fósseis.
Os grupos identificados possuem dispersões de velocidades no intervalo entre
180 km/s e 1265 km/s e são grupos pobres, como se espera para grupos fósseis.
Agência Financiadora: CNPq

24

ESTRELAS POBRES EM METAIS: NOVAS PISTAS SOBRE A FORMAÇÃO DE PLANETAS
Marília Gabriela Cardoso Corrêa Carlos
Jorge Meléndez - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Embora se suspeitasse da existência de planetas fora do sistema solar, somente em 1995 foi feita a primeira descoberta de planetas extrassolares, um planeta com
características próximas à de Júpiter. É proposto aqui um novo método que se baseia
na composição química das estrelas que compõem o sistema onde se encontram tais
planetas. Assim o presente projeto prevê o estudo de estrelas pobres em metais,
com e sem planetas gigantes, para explorar se existe (ou não) uma conexão entre
anomalias na composição química e a presença desses planetas gigantes, sempre
usando abundâncias químicas de altíssima precisão.
O método é baseado na técnica de análise diferencial, na qual as medidas da
estrela de interesse são comparadas à de uma estrela padrão de parâmetros atmosféricos (temperatura efetiva, gravidade superficial, metalicidade) similares. No caso
da presente amostra de estrelas moderadamente pobres em metais, as estrelas de
interesse são as estrelas com planetas, e as estrelas de comparação são as estrelas
sem planetas. A análise diferencial muito detalhada permitirá descobrir se existem
diferenças na composição química devido à presença de planetas. Os espectros já
foram obtidos através do espectrógrafo MIKE, do telescópio Magellan de 6.5m no
observatório Las Campanas. Apresentaremos a amostra, o processo de redução do
espectro (incluindo a normalização do espectro e correção Doppler), as medidas de
largura equivalente e os primeiros resultados da analise.
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ESTUDO DAS ESTRUTURAS DA VIA LÁCTEA EM 3D
Moyses Alberto Nosé
Jacques Lépine – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Este trabalho tem como principal objetivo mapear a estrutura dos braços espirais da Via Láctea na direção Z perpendicular ao plano. Este mapeamento é feito com
objetos tipicamente usados como marcadores da posição dos Braços espirais como
estrelas tipo Cefeidas, Aglomerados Abertos e as emissões no comprimento de onda
de 21 cm do Hidrogênio Neutro, através dados dos seguintes catálogos: “Catalog of
Open clusters” - galactic J2000 coord.”, “A catalogue of data on Galactic Cepheids,
2003” e “The Leiden/ Argentine/ Bonn Galactic HI Survay”. No caso do Hidrogênio
Neutro as distâncias são calculadas com base na curva de rotação do Massachussetts-Stony Brook Galactic plane CO survay, pelo método de distância cinemático. Com
esses dados foi possível montar um mapa dos quatro quadrantes da Galáxia. Estes
mapas mostraram que as regiões do disco distantes além de R0 ou 7.5 kpc do centro
podem girar em torno do centro galáctico num plano inclinado diferente das regiões
que distam menos que 7.5 kpc deste centro. O efeito pode ser notado em todos os
quadrantes da Galáxia e parece mais forte do que o sugerido pela literatura atual
como ‘warp’ do disco, onde se espera que somente as pontas em longitudes opostas
do disco se curvem sobre efeito de uma possível força de maré. Finalmente, um estudo do corte dos braços espirais na região da vizinhança do Sol mostrou a necessidade
de mapas com a maior densidade de pontos possíveis para determinar todas as possíveis associações entre o gás, cefeídas e aglomerados abertos dentro do disco.
Agência Financiadora: PIBIC/CNPq
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CORRIGINDO ESPECTROS DE ESTRELAS DO BOJO
Nathalia Rodrigues Dutra
Beatriz Leonor Silveira Barbuy - Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Estudando o espectro de estrelas do bojo galáctico, podemos obter importantes informações sobre a abundância de certos elementos químicos nelas presentes e
a partir daí entender melhor o que ocorreu no meio interestelar antes dessas estrelas se formarem. Mas para que esse estudo possa ser realizado é essencial que esses
espectros sejam submetidos a algumas correções, como por exemplo a do desvio
causado pelo movimento da Terra ao redor do Sol.
A primeira parte deste trabalho consiste na realização de tais correções e da
soma dos vários espectros obtidos para cada estrela, diminuindo assim o ruído nos
mesmos e facilitando sua visualização. Utilizando as ferramentas do software IRAF
(Image Reduction and Analysis Facility) e as informações contidas nos arquivos em
formato .fits, obtivemos o valor para a velocidade heliocêntrica da Terra necessário para que as correções sejam feitas. O método utilizado e os resultados serão
apresentados, bem como a discussão sobre a análise dos espectros das estrelas e
a importância de corrigi-los. Pretende-se também apresentar alguns aspectos dos
arquivos .fits, que contém as informações obtidas pelos espectrógrafos UVES e FLAMES do Very Large Telescope e também mostrar como o software IRAF os utiliza para
mostrar as linhas que compõem o espectro de uma estrela.
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PROPRIEDADES DE AGLOMERADOS COM E SEM “COOL-CORE”
Nilo Sergio Souza de Almeida
Gastão B. Lima Neto - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O objetivo deste trabalho é a investigação das propriedades físicas de aglomerados próximos (redshift < 0,3) apresentando um “cool-core” (caroço frio). Os aglomerados são fontes de raios-X devido ao gás rarefeito e quente (T ~ 10^{7-8} K) que
emite pelo mecanismo de bremsstrahlung térmico. Muitos aglomerados, especialmente os que possuem morfologia mais simétrica e regular, apresentam uma forte
emissão em raios-X na região central associada a uma temperatura mais baixa do gás
intra-aglomerado: são os aglomerados com um caroço frio.
Nesta primeira fase do trabalho foi compilada uma lista de aglomerados de galáxias próximos que tenham sido observados pelos telescópios espaciais em raios-X,
XMM-Newton e Chandra. Além disto, como iremos estudar futuramente as propriedades ópticas das galáxias membro destes aglomerados, nossa seleção limitou nossa
amostra aos aglomerados que estão no levantamento Sloan (SDSS -- Sloan Digital Sky
Survey, data release 8).
A partir desta amostra, selecionamos um aglomerado para implementação do
método de redução e análise desenvolvido por Steve Snowden -- XMM-ESAS (Extended Source Analysis Software -- especialmente adaptado para fontes extensas como
as nossas (Snowden et al. 2008, A&A, 478, 615).
Apresentaremos aqui nossos primeiros resultados, catálogo e propriedades do
gás intra-aglomerado, e comparação com outros métodos de redução e análise dos
dados do XMM-Newton usados em nosso grupo no IAG.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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Estudo da Rádio-Galáxia CenA no infravermelho próximo
Patrícia da Silva
João E. Steiner - Orientador
Roberto B. Menezes - Tutor
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O objetivo geral deste estudo é aplicar técnicas novas de análise de cubos de
dados e, com isso, determinar as características principais da vizinhança do AGN do
objeto Cen A.
As imagens, coletadas do site do banco de dados do SINFONI passaram, primeiramente, por um processo de redução de dados utilizando o software GASGANO
desenvolvido pela própria equipe do SINFONI. Após isso, foram aplicadas as técnicas
a seguir utilizando as plataformas IDL e IRAF: correção da refração atmosférica diferencial, reamostragem espacial, filtragem espacial de Butterworth, deconvolução
de Richardson-Lucy, remoção de fingerprint, Tomografia PCA (método desenvolvido
por Steiner et al 2009, que permite uma análise melhor do cubo de dados), síntese
espectral com o software Starlight , e por fim, Penalized Pixel Fitting - método que
permite análise cinemática na região do AGN.
Com os resultados da Tomografia PCA, foi possível identificar um disco de gás
molecular em rotação ao redor do núcleo, uma cinemática do gás associada possivelmente ao cone de ionização do objeto e por fim foi identificada uma provável
emissão térmica de poeira próxima ao AGN, resultado este confirmado pela síntese
espectral do Starlight. Nossa detecção do cone de ionização é inédita.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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ZONAS HABITÁVEIS EM SISTEMAS EXTRA-SOLARES
Rafael da Silva Cardoso Pinto
Tatiana Alexandrovna Mitchtchenko – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O estudo proposto neste projeto visou o cálculo detalhado e a análise das zonas habitáveis circum-estelares (ZH) de um conjunto de sistemas estelares. Esse cálculo foi feito a
partir de métodos já existentes para a estimativa da ZH ao redor de uma estrela com base
na energia emitida por ela, que definiria as distâncias limites dessa região, que idealmente,
seria uma casca esférica centrada na estrela e de raios interno e externo definidos por certas
condições, que variam de acordo com o autor. Neste trabalho também pretendeu-se analisar
outros fatores, além da distância até a estrela, que influenciam na habitabilidade de um planeta, como erupções estelares, efeitos de maré estelar e caracterísitcas físicas do planeta.
O método utilizado [1] para calcular a ZH ao redor de uma estrela define os raios interno e externo da ZH como:

(1)

onde LE é a luminosidade da estrela e as constantes 1,4 e 0,36 representam o o fluxo estelar
na distância considerada. Esses valores foram utilizados no cálculo das ZH de dois sistemas
extra-solares: Gl 581 e HD 85512, pois ambos têm exoplanetas confirmados. Enquanto que
valores de 1,1 e 0,53 para ri e re, respectivamente, foram utilizados no caso do sistema solar.
Os valores dessas constantes podem variar bastante de acordo com as hipóteses feitas sobre
que fatores influenciam na determinação dos limites de distância até a estrela entre os quais
um planeta pode sustentar água líquida em sua superfície por tempo suficiente para que ele
possa abrigar vida, ou pelo menos como a conhecemos.
A partir dos dados orbitais dos planetas e das luminosidades das estrelas estudadas,
obteve-se as representações da ZH e das órbitas em cada um dos três sistemas.
As constantes de fluxo escolhidas para o caso do sistema solar, que são mais conservadoras se mostraram adequadas, já que a Terra está incluida na ZH do Sol, enquanto que Vênus
e Marte estão fora hoje. Já no caso de Gl 581, o exoplaneta Gl 581 d não ficou dentro da ZH,
mesmo com constantes de fluxo (1) mais abrangentes.
[1] Kasting et al, HZ around main sequence stars, 1993.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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Análise Espectral com Redes de Neurônios Artificiais
Ricardo Zanetti
Laerte Sodré Junior – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Estamos implementando técnicas de inteligência artificial (IA) para estudar populações
estelares de galáxias. Neste trabalho apresentamos os primeiros resultados do uso de redes de
neurônios artificiais na obtenção de parâmetros das populações, como idade e metalicidade
médias das estrelas, a partir de simulações de espectros e sua análise. Mostramos que os nossos resultados são comparáveis aos obtidos com técnicas de síntese espectral empírica, como a
implementada pelo código STARLIGHT.
Redes de neurônios artificiais (RNA) são modelos matemáticos baseados na estrutura,
funções e aspectos das redes neurais biológicas. Eles são formados por grupos de neurônios
artificiais interconectados que são simulados por modelos matemáticos e/ou computacionais. Elas geralmente são usadas para aprender relações complexas entre dados de entrada e
dados de saída ou para encontrar padrões em um conjunto de dados.
O tipo de RNA utilizada se chama multilayer perceptron (MLP). A partir de um conjunto
inicial de dados representativos, a rede “aprende” a relação entre este conjunto de dados e
aqueles que são desejados. Isto é feito por meio de processos iterativos que ajusta os pesos
estatísticos entre as conexões de cada neurônio.
A ferramenta utilizada para tal análise consiste de um pacote de programas freeware
chamado ANNz. Ele é constituído de três programas: um para a criação da rede, outro para o
treinamento da mesma e o último para aplicação da rede treinada sobre o conjunto de dados
da qual se deseja extrair alguma informação.
Os dados analisados foram retirados do J-Challenge #1. Este challenge foi uma proposta
criada em Agosto de 2011 pelos colaboradores do J-PAS para se desenvolverem métodos para a
análise de populações de galáxia. Numa primeira fase investigamos o desempenho da rede em
função de sua arquitetura. Foram utilizadas trinta e quatro arquiteturas de redes diferentes para
se estimar os seguintes parâmetros: o AV, a extinção por poeira no filtro V; o log(TL) e o log(TM)
que são, respectivamente, as idades médias das populações estelares ponderadas em luz e em
massa; e log(ZL) e o log(ZM) que são, respectivamente, metalicidades ponderadas em luz e em
massa. Os dados produzidos pelas redes escolhidas produziram resultados satisfatórios com
dispersão estatística da ordem de 10-2 para o primeiro parâmetro e de 10-1 para os demais.
Uma rede neural deste tipo é muito útil para se estimar parâmetros de um conjunto de
dados da qual não se tem nenhuma informação a priori, comparados a técnicas mais aprimoradas, como as produzidas pelo programa STARLIGHT. Os resultados obtidos até agora mostram
que o método e competitivo, apesar do grande tempo necessário para se treinar a rede.
[1] ANNz package: http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucapola/annz.html
[2] Software STARLIGHT: http://www.starlight.ufsc.br/

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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Telescópios na Escola: ensino e divulgação de ciências através de
telescópios robóticos
Rodrigo Trevisan Massera, Rafael Nobrega Martines
Dra. Vera Jatenco-Pereira – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O objetivo do projeto é permitir que alunos e professores de escolas do ciclo
básico, fundamental e médio tenham acesso direto a telescópios e aos dados por
eles produzidos para desenvolver pequenos projetos científicos e educacionais.
O projeto Telescópios na Escola (www.telescopiosnaescola.pro.br) agrega 6
telescópios espalhados em várias regiões do Brasil e se constitui em uma importante
ferramenta de ensino, estímulo e motivação para alunos e escolas. Esses instrumentos são operados remotamente via Internet, o que permite portanto, a observação a
partir da sala de aula.
O telescópio Argus, instalado no Observatório Abrahão de Moraes em Valinhos, vem funcionando regularmente e atendendo escolas de todo o país. Uma série
de atividades observacionais como passeio pelo céu, observação de estrelas variáveis, observação de asteróides, cometas, cor das estrelas, etc. são sugeridas às escolas pela equipe do TnE.
A divulgação do projeto é feita via Internet às escolas cadastradas no INEP e
diretamente aos professores cadastrados no projeto e aos alunos de licenciatura de
diferentes instituições.
Já participaram do projeto diversas instituições de ensino e centenas de alunos. Tivemos a participação de escolas dos Estados de Rio Grande do Sul, São Paulo,
Bahia, Pernambuco, Mato Grosso e outros. Após a participação dessas escolas, os
responsáveis nos enviam um relatório que ajuda a desenvolver e aprimorar o projeto. Alcançamos excelentes resultados, ampliando a divulgação da astronomia e conhecimentos relacionados.
A participação de alunos do ensino básico tem obtido sucesso, com visível interesse dos alunos e professores. A presença do projeto nas escolas aproxima os alunos da astronomia e das ciências, assim como aproxima a universidade das escolas
de ensino básico, contribuindo para a necessária ponte entre estas instituições.
Agência Financiadora: PRCEU
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MEDIDA DE MASSAS DINÂMICAS DE ESTRELAS DE ALTA MASSA EM
FASE DE ACRESÇÃO
Thiago Aparecido de Andrade
Augusto Damineli - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O cenário dominante para a formação de estrelas massivas (M>8 Msol) é que
ele seja através de discos de acresção, de forma mais ou menos análoga as estrelas
de baixa massa, embora isso ainda seja motivo de debates (Zinnecker & Yorke 2007).
Modelos de acresção têm sido apresentados por by Yorke & Sonnhalter(2002) e por
Kuiper et al. (2011), que mostraram ser possível a formação de estrelas com massas
superiores a M> 100 Msol. O ingrediente principal é que a radiação escapa principalmente pelos pólos do disco. Assim, neste caso também se esperam encontrar jatos
colimados, como o grande número deles conhecidos em YSOs de baixa massa. Os
jatos são vistos principalmente em transições da molécula do H2 (em 2.12 mic4rons),
excitada por choques. Os discos podem ser vistos através de transições do CO (em
2.3 microns), alargadas pela rotação kepleriana da matéria em acresção (Davies et al.
2010, Varricatt et al. 2010).
O aluno se engajará neste trabalho de mapeamento, trazendo para ele um
refinamento nas técnicas de manipulação de dados do NIFS. Para isto, usará os dados disponíveis no banco do Gemini que foram coletados em um objeto modelo:
W33A. Davies et al. (2009) usaram esses dados para medir a massa de uma estrela
em formação, obtendo M=10 Msol, e de seu disco M= 5 Msol, um dos raros casos de
MYSOs com massas medidas dinamicamente. Massas obtidas através de modelagem
da distribuição espectral de energia (SED) têm resultado em valores sistematicamente elevados. O aluno revisitará esses dados, usando o método de PCA (desenvolvido
por Steiner e alunos e aplicado a dados do NIFS) e comparará seus resultados com o
de Davies et al. (2010).
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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Geofísica

APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE DATA MINING EM BANCOS DE DADOS GEOFÍSICOS
DE ESTRUTURAS FAVORÁVEIS AO ARMAZENAMENTO DE HIDROCARBONETOS E
GÁS NATURAL NA BACIA DE SANTOS
Aline Eugênio Mazzoni
Eder Cassola Molina – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Considerando a importância da análise de dados e a crescente quantidade de
informações nos estudos geofísicos, o estudo de novas ferramentas e novas abordagens com potencial de ajudar nestas análises é fundamental. A aplicabilidade de
técnicas de Data Mining (Mineração de Dados) já foram executadas com sucesso em
diversas áreas, e em bancos de dados geofísicos, buscando técnicas que nos auxiliem
na análise destes conjuntos amplos de dados e nos proporcionem melhores resultados em menor tempo e custo.
Os dados de gravimetria e magnetometria têm sido amplamente utilizados
para geofísica de exploração desde o início do último século, sendo os precursores
nas pesquisas e exploração de recursos minerais marinhos, principalmente os associados às margens continentais e feições com possibilidade de armazenamento de
hidrocarbonetos. Ao contrário dos métodos acústicos (perfilagem sísmica, sonografia de varredura, batimetria multibeam, etc.), os métodos potenciais constituem uma
ferramenta extremamente econômica, visto a grande densidade e disponibilidade
dos dados coletados por sensores orbitais. Com a aplicação dos algoritmos de Data
Mining, esse amplo conjunto de dados de métodos potenciais diferentes podem ser
analisados em concomitância encontrando padrões que são difíceis de serem encontrados por um analista humano.
O objetivo deste trabalho é utilizar as técnicas de Data Mining para encontrar
padrões válidos relacionando dados de gravimetria, magnetometria, geologia e topografia na busca de estruturas favoráveis ao armazenamento de hidrocarbonetos e
gás natural na Bacia de Santos e que possam ser alvos de estudos futuros.
Agência Financiadora: ANP
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CARACTERIZAÇÃO MAGNETOMÉTRICA E GAMAESPECTROMÉTRICA DE UM
POLÍGONO NA ÁREA 2 DO CINTURÃO MINEIRO, MINAS GERAIS, POR MEIO DO
PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS AEROGEOFÍSICOS
Daniel Enrique Mata Flores
Prof. Dr. Eder Cassola Molina –Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
O estudo de terrenos orógenos acrescionários paleoproterozóicos é de fundamental importância para o entendimento de regimes de convecção e ascensão mantélica, subducção da litosfera oceânica, e dispersão e aglutinação de massas nos chamados
ciclos supercontinentais. Diferentes autores descrevem o Cinturão Mineiro, a sul do cráton do São Francisco, como um terreno deste tipo. O correto entendimento da formação
e evolução destes cinturões é essencial para caracterizar precisamente a evolução da
crosta e dos processos petrogenéticos envolvidos nela. Estes processos podem estar relacionados a diferentes tipos de ambientes tectônicos que originaram o magma no meio
de feições geológicas como greenstone belts e prismas acrescionários.
Apesar dos avanços nas pesquisas utilizando geocronologia e geoquímica ainda
não é possível uma interpretação precisa e detalhada da evolução crustal do Cinturão
Mineiro, e ainda é necessário um melhor detalhamento dos litotipos constituintes dos
greenstone belts já identificados e a caracterização das semelhanças/diferenças entre
eles. Este projeto visa colaborar com análises geofísicas destas estruturas para contribuir com o modelo tectônico vigente para o Cinturão Mineiro, ajudando no entendimento da geodinâmica do paleoproterozóico no cráton São Francisco.
A área de estudo deste projeto abrange um polígono construído na Área 2 de
exploração aerogeofísica da Companhia Mineradora de Minas Gerais, incluindo as cidades de Camacho, Candeias, Perdões, Lavras, Itumirim, Itutinga, São João del Rei, Tiradentes, Cristiano Otoni, Ouro Branco, Congonhas, Carmópolis de Minas y Carmo da
Mata. Baseado em publicações recentes tem sido destacada a presença de sequências
do tipo greenstone belts e a ocorrência de rochas magmáticas na região.
O enfoque principal deste trabalho envolve a caracterização magnetométrica e
gamaespectrométrica das rochas dos greenstone belts Rio das Mortes e Nazareno. Utilizando os dados aerogeofísicos disponíveis e as técnicas adequadas de processamento esperam-se produzir mapas de anomalia magnética e radiométrica. Com os dados
magnetométricos serão elaborados mapas de deriva horizontal e vertical, de redução
ao pólo e da amplitude do sinal analítico, visando analisar o seu significado geofísico.
Finalmente, planeja-se utilizar a deconvolução de Euler nos dados magnetométricos
para calcular a profundidade do topo rochoso dos greenstone belts e inferir as características da região de estudo.
38

Estudo Da Anomalia Magnética de Rio Jauru (MT) Por Meio Da
Aeromagnetometria
Débora dos Santos Cotis
Marta Silvia Maria Mantovani – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
No levantamento aeromagnético realizado sobre a Área 2 em 2008 pela
CPRM, nota-se uma anomalia magnética bem definida centrada entre as coordenadas (-58°48’ -58°43’) W e (-15°15’ -15°12’) S denominada de Rio Jauru , objeto do
presente estudo. Diante da ausência de pontos de afloramento nessas coordenadas,
pode-se concluir que a fonte anômala está localizada totalmente em subsuperfície.
A anomalia em estudo está situada no Distrito Alto do Jauru (NW de Mato Grosso),
cuja geologia apresenta uma sequência vulcanossedimentar, intrudida por rochas
plutônicas gnaissificadas do Grupo homônimo. Ao norte da região estudada observase sedimentos associados à formação da Bacia dos Parecis, e pontos de afloramento
da Suíte Intrusiva Figueira Branca. Os dados magnéticos disponibilizados pela CPRM
foram corrigidos para variação diurna, erro de paralaxe, remoção do campo geomagnético de referência (IGRF) para a data do levantamento e nivelamento do vôo. A
partir destes dados foram traçados mapas de campo magnético total, residual e sinal
analítico. Como essa anomalia apresenta magnetização remanescente intensa, com
polarização reversa, comparou-se os resultados de diferentes técnicas de processamento: redução ao polo e amplitude do campo magnético anômalo, com o objetivo
de isolar a componente magnética do campo associada à anomalia em estudo.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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COMPILAÇÃO DOS DADOS GEOLÓGICOS, GRAVIMÉTRICOS E MAGNÉTICOS DA
BACIA DO PARANÁ: ANÁLISE DO SINCRONISMO DE SUA ESTRUTURA A FIM DE
DETERMINAR SEU POTENCIAL PETROLÍFERO
Denis Klismam Santos Barbosa
Eder Cassola Molina – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
A Bacia do Paraná está entre as bacias mais estudadas do Brasil, configurando
entre os temas mais estudados o seu potencial petrolífero, sendo que a bacia está
próxima dos polos industriais brasileiros. A bibliografia analisada identifica dois sistemas petrolíferos na bacia: Ponta Grossa-Itararé - presente na porção central da bacia
- e Irati-Rio Bonito - presente na porção centro-sul da bacia -, sendo, portanto, a região central a de maior probabilidade de ocorrer descobertas petrolíferas e, por isto,
a região de interesse deste trabalho, correspondente ao Estado do Paraná. O presente trabalho tem por objetivo analisar os elementos do sistema petrolífero (rocha
geradora, reservatório, selante e armadilha) e os eventos (migração e sincronismo)
a partir de dados de perfilagem, gravimétricos e magnéticos da região de interesse,
correlacionando-o, a fim de identificar regiões em que ocorram acumulações de hidrocarbonetos e sua extensão.
Os dados de perfilagem até agora analisados indicam uma parcial migração do
hidrocarboneto presente na Formação Ponta Grossa, no centro da região analisada,
e a degradação da matéria orgânica da Formação Irati na borda leste da região analisada (borda leste da bacia).
Os dados gravimétricos e magnéticos estão em fase de processamento, juntamente com mais dados de perfilagem.
Agência Financiadora: ANP PRH-19
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SíSmIca de RefLeXão RaSa: anáLISe de VeLocIdadeS de ondaS conVeRtIdaS pS
Éderson Ribeiro da Silva
Liliana alcazar diogo - orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Para a interpretação de ondas convertidas PS várias equações tem sido propostas com
a finalidade de se obter uma melhor aproximação para os tempos dos eventos de reflexão
não hiperbólicos. Na primeira fase do estudo, avaliamos a adequação das equações de tempo
a diferentes modelos geológicos. O próximo passo será investigar procedimentos para resolver o problema de análise de velocidades com três incógnitas.
As equações de tempo de percurso da onda convertida PS foram programadas no aplicativo matemático MATLAB. Os tempos exatos, para avaliação da melhor equação de tempo
de percurso, foram calculados pelo método de traçado de raios.
Nesse trabalho, utilizamos seis modelos geológicos, todos com camadas planas horizontais. Para cada modelo foram avaliadas as principais fórmulas descritas na literatura (Blias, 2007).
Durante os testes percebemos que, alterando o valor de uma constante (c) na fórmula
de Stovas e Ursin (2007), conseguimos deslocar o final da curva de tempo de trânsito melhorando o ajuste de maneira significativa. Chamamos tal equação de Stovas alterada, que
possui a seguinte forma:

A partir dos resultados, procuramos por padrões nos valores da constante (c), variando a relação Vp/Vs, a profundidade e o número de camadas.
Para todos os modelos analisados, a equação que melhor se ajustou ao tempo exato
foi a Stovas alterada, porém nesta existe uma incógnita adicional que dificultará a análise de
velocidades. Excluindo a possibilidade de uso de tal equação e considerando um afastamento
máximo de até duas vezes a profundidade do refletor, as equações da hipérbole deslocada
(Malovichko 1978, apud Castle, 1994) e de Stovas e Ursin (2007) apresentaram bom ajuste
aos valores exatos.
[1]BLIAS,E.;Long-spread length approximations to NMO function for a multi-layered subsurface. CSEG Recorder, p. 36-42, March 2007.
[2]CASTLE, R. J. A theory of normal moveout. Geophysics, v.59, n.06, p.983-999, 1994.
[3]STOVAS, A.; URSIN, B. Estimation of layer parameters for linear P- and S-wave velocity
functions. Geophysics, v. 72, p. U27-U30, 2007.
agência financiadora: cnpq/pIBIc
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EMPREGO DE SONDAGENS ELETROMAGNÉTICAS NO DOMÍNIO DO TEMPO (TDEM)
PARA ESTUDOS HIDROGEOELÉTRICOS NA REGIÃO DE BEBEDOURO-SP
Esther Novais Santos Sobrinho
Jorge Luís Porsani - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Nesta pesquisa de IC utilizou-se o método Eletromagnético no Domínio do
Tempo (TDEM) visando mapear os aquíferos sedimentares (raso e profundo) e o
aquífero cristalino na Bacia do Paraná, na região de Bebedouro, Estado de São Paulo.
Foram adquiriidas 39 sondagens TDEM, utilizando-se o arranjo de loop-central quadrado, com largura do loop de 100m. As sondagens adquiridas apresentaram boa
qualidade e foram interpretadas até 1000m de profundidade. O conhecimento geológico da região foi obtido por meio de informações de poços, e serviram para dar
confiabilidade nas interpretações das sondagens TDEM. Os resultados das inversões
1D das sondagens TDEM permitiram identificar dois aquíferos sedimentares (sedimentos areno-argilosos saturados rasos - Formação Adamantina e arenito saturado
profundo - Formação Botucatu, na qual é conhecido como aquífero Guarani) e um
aquífero cristalino (basalto fraturado saturado - Formação Serra Geral). Conclui-se
que o método TDEM foi eficiente em estudos hidrogeológicos na região de estudos.
Agência Financiadora: PIBIC/CNPq
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EVOLUÇÃO TEMPORAL DA ANOMALIA MAGNÉTICA DO ATLÂNTICO SUL ATRAVÉS
DE MODELO DO CAMPO GEOMAGNÉTICO CALS3K.4
Filipe Terra Nova dos Santos
Gelvam André Hartmann - Orientador
Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Geofísica
O campo geomagnético apresenta variações tanto espaciais como temporais, tendo como fontes o campo interno, campo externo e o campo de origem crustal. Cada uma
dessas fontes pode ser distinguida de medidas do campo através de modelos globais do
campo geomagnético desenvolvidos pela análise por harmônicos esféricos. Esse tipo de
análise permite separar as componentes dipolares e não-dipolares do campo. Grandes feições do campo como a SAMA podem apresentar diferentes tendências de variação com o
tempo. Neste estudo, pretende-se avaliar essas diferenças utilizando o modelo de campo
CALS3k.4 (Korte et al., 2011) para o intervalo de 1000 AC até 2000 AD. Serão abordados
os aspectos de deriva para Oeste, variação de intensidade total calculado na superfície da
Terra e variações das componentes não-dipolares.
O CMT é um campo vetorial representado por B. O campo B deve respeitar as leis
de Maxwell. Tomando as equações de Maxwell e admitindo ausência de magnetização,
o campo geomagnético terrestre é descrito por: ∇ 2 V = 0 (Equação de Laplace). A partir
m

desta equação chega-se a uma expressão onde os coeficientes g n e hmn são chamados
coeficientes de Gauss, que compõe um modelo de campo. Korte et al. (2011) construiu
um modelo para os últimos 3000 anos (CALS3k.4) que tem seus coeficientes de Gauss
oriundos da incorporação de dados geomagnéticos e arqueomagnéticos. Tais coeficientes implicam diretamente na interpretação das principais feições do CMT, como por
exemplo, a SAMA.
As variações do campo total indicaram que as principais feições do CMT podem
ser descritas pelo modelo CALS3k.4, onde a razão não-dipolar evidencia sua influência
sobre as feições do CMT de menor intensidade e a razão quadrupolar tem comportamento próximo ao da razão não-dipolar. A SAMA é influenciada pelo campo não-dipolar e
consequentemente pelo campo quadrupolar. Foi verificado que a deriva para Oeste nem
sempre ocorre, pois a direção da deriva da SAMA altera-se com o passar do tempo. Outro
resultado importante consta que a SAMA nem sempre existiu. Outras anomalias aparecem ao se recuar no tempo, de maneira que não representam um deslocamento da SAMA
e sim uma mudança drástica de posição do campo de menor intensidade do CMT.
Agência Financiadora: Santander
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS GEOFÍSICOS
PELO MÉTODO DE DECOMPOSIÇÃO EMPÍRICA (EMD)
Frederico de Andrade Almeida
Eder Cassola Molina – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Para que sejam obtidos bons resultados finais, com interpretações consistentes e precisas, os dados geofísicos devem ser tratados desde o início com um método eficiente de redução de ruídos. São utilizados com frequência métodos como
as transformadas de Fourier e Wavelet que, apesar de ferramentas eficazes para a
redução de ruídos, não apresentam bons resultados quando aplicados a determinados tipos de dados.
Há alguns anos vem sendo utilizado uma nova técnica que faz uso de um algoritmo chamado Método de Decomposição Empírica (EMD), e estes já apresentam
bons resultados quando aplicados a dados de campos potenciais (Hassan, 2005; Peirce et al., 2002). Por se tratar de um método recente, existem poucas referências e
não há um software que utilize esta técnica.
O objetivo deste projeto consiste em viabilizar a aplicação do método EMD
em diversos tipos de dados geofísicos, por meio de um programa para avaliação de
dados brutos, assim obtendo interpretações finais mais precisas. O programa deverá
ser desenvolvido em linguagem C/C++ e os resultados de processamentos com o
programa citado serão comparados com os de outros métodos.
O projeto se encontra em sua fase inicial e, seguindo o cronograma proposto, foram estudadas bibliografias referentes ao tema da pesquisa, bem como foram
estudados os modos de interpolação de pontos para a correta determinação do método a ser utilizado pelo software final e sua implementação em linguagem C/C++.
O programa a ser desenvolvido será testado fazendo-se uso de dados sintéticos, produzidos por funções encontradas na bibliografia utilizada.
Agência Financiadora: ANP/PRH-19
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UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS MICROBIANAS DE COMBUSTÍVEL EM ATERROS DE
RESÍDUOS COM FINALIDADE DE MONITORAMENTO E ATENUAÇÃO
Guilherme do Carmo Novaes
Carlos Alberto Mendonça - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Células Microbianas de Combustível (CMC) são dispositivos baseados em catodos e anodos que se destinam ao monitoramento e/ou aceleração da decomposição
de matéria orgânica através da captura de elétrons livres. Nossa pesquisa tem como
objetivo utilizar CMCs para o monitoramento e atenuação de aterros de resíduos em
escala de campo.
Foram feitos testes em laboratório utilizando o lodo proveniente do processo
de flotação do Rio Pinheiros, aonde foi construído uma cuba simulando um aterro
de resíduos e eletrodos de grafite e petiau foram colocados, por meses foram feitas
curvas de potência do gerador e os resultados publicados sob forma de artigo “Selfpotential signals from an analog biogeobattery model” GEOPHYSICS, VOL. 77, NO. 4
(JULY-AUGUST 2012).
Posteriormente, após estudos de imageamento elétrico na USP-Leste, antigo
bota-fora de sedimentos, foi desenvolvido e instalado em poços, um dispositivo com
entre outras funções, eletrodos que funcionam em regime de CMC, estes estão sendo monitorados por Dataloggers e são feitos testes de potência mensalmente.
Paralelamente ao monitoramento e às curvas de potência, encaminhamos à
Agência USP de Inovação o pedido de patente do dispositivo desenvolvido e aguardamos resposta.
Agência Financiadora: FAPESP
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Identificação de Variações Sistemáticas nas Análises Químicas de
Elementos Maiores e Traços de Rochas da Província Magmática
do Paraná
Jussara Sanchez Secco
Leila Soares Marques – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
A Província Magmática do Paraná tem sido alvo de muitos estudos, sendo intensamente investigada desde a década de 80, com as pesquisas concentradas principalmente na parte sul. Nos últimos 10 anos, os trabalhos foram intensificados no
estudo do vulcanismo e magmatismo intrusivo que ocorrem no Paraná, São Paulo,
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em função desses trabalhos,
um grande número de amostras foi analisado pela técnica de Fluorescência de RaiosX (FRX), pela qual se determina a concentração de elementos maiores, menores e
traços das rochas. Uma vez que nos últimos 30 anos ocorreram grandes avanços
nessa técnica há a necessidade de verificar se existem diferenças nas análises químicas obtidas na década de 80 com relação às atuais. Isto constitui um sério problema,
já que essas variações podem ser erroneamente interpretadas como características
geoquímicas distintas das rochas. Desta forma, esta pesquisa teve por objetivo verificar se as análises químicas obtidas em diferentes épocas são estaticamente iguais.
Para isso, foram selecionadas 39 amostras, comportando diferentes litologias, as
quais foram novamente submetidas à análise na UNESP – Rio Claro e os resultados
obtidos foram comparados com os resultados da década de 80. Na análise estatística, foram aplicados dois testes para a verificação da homogeneidade dos resultados,
ambos baseados na distribuição t de Student, na qual foi adotado o nível de significância 0,10 (90%). Um deles foi a comparação de métodos pelas diferenças entre
resultados. No outro teste verificou-se a hipótese de linearidade dos dados, por meio
de ajuste pelo método dos mínimos quadrados, realizando-se a comparação dos parâmetros a (coeficiente angular) e b (coeficiente linear) da reta ajustada com aqueles
esperados (a=1 e b=0). Com exceção do FeO, todos os elementos foram rejeitados
por pelo menos um dos dois testes estatísticos. No caso dos elementos Cr, Ni e Mn,
a rejeição é provavelmente causada pelas baixas concentrações nas rochas ácidas,
situando-se próximas ao limite de detecção da técnica de FRX. Em função desses
resultados, será necessário confirmá-los, bem como efetuar análises em outros laboratórios que utilizam a mesma técnica.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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REPROCESSAMENTO DE DADOS GPR ADQUIRIDOS NO RIO TAQUARI, PANTANAL
MATOGROSSENSE
Leandro Guimarães Brasolin
Jorge Luís Porsani - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
A Bacia Hidrográfica do Taquari é uma das principais drenagens formadoras da
Alta Bacia do Rio Paraguai. Ela abrange a região de planaltos (Bacia do Alto Taquari)
e a planície pantaneira. A bacia tem como dreno principal o rio Taquari, que corta
toda a bacia do pantanal. A região pantaneira é representada por um leque aluvial
quaternário de aproximadamente 50.000 km2, ocupando cerca de 36% da área total
do Pantanal brasileiro. Os intensos processos erosivos que ocorrem na Bacia do Alto
Taquari causados principalmente pelo desmatamento para atividades agropecuárias
contribuem para o aparecimento de voçorocas. Como consequência, tem-se o aumento do volume de materiais transportados e depositados na calha do rio e as
alterações hidrológicas, provocando o assoreamento e inundações do rio Taquari na
planície pantaneira.
A partir de dados adquiridos pelo método GPR - Ground Penetrating Radar, em
diferentes pontos do rio, foi feito um re-processamento de quatro perfis utilizando o
software Reflexw. Como principais ferramentas do processamento, foi aplicado a remoção de reflexões múltiplas, geradas por reflexões consecutivas na camada d’água,
filtragens do tipo passa-banda e ganhos variando em tempo para investigar possíveis
leitos antigos.
Os resultados mostram feições sedimentológicas bem caracterizadas, como
bancos de areia e novos canais distributários, sendo este último, uma consequência
do assoreamento da calha principal do rio Taquari. As características dessas feições
colocam em xeque soluções governamentais para a reestruturação do ciclo hidrológico do rio, pedindo um estudo mais aprofundado antes de qualquer intervenção
humana, por exemplo, as dragagens da calha do rio Taquari como requerido pelos
governantes e fazendeiros da região.
Agência Financiadora: PIBIC/CNPq

47

REINTERPRETAÇÃO DE DADOS GEOELÉTRICOS NA REGIÃO DE BEBEDOURO-SP POR
MEIO DE INVERSÃO CONJUNTA 1D DE SEV’S E SONDAGENS TDEM
Marco Antonio Couto Junior
Jorge Luís Porsani - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Este projeto visa a integração de dois métodos geofísicos (ER e TDEM) para os
dados adquiridos na bacia do Paraná, região de Bebedouro-SP, por meio de inversão
conjunta de SEV/TDEM. A geologia da região é composta (em profundidade) pelos
arenitos do Grupo Bauru, seguidos pelos basaltos da Formação Serra Geral e arenitos
da Formação Botucatu (Aquífero Guarani). Para executar as inversões, utilizou-se o
software Curupira desenvolvido por Bortolozo (2011). A inversão conjunta explorou
o melhor dos dois métodos de forma complementar. A SEV conseguiu definir melhor
a camada mais rasa de arenitos do Grupo Bauru e o topo da camada de basalto,
enquanto que o TDEM conseguiu definir a base do basalto e o topo da camada de
arenito da Formação Botucatu (mais profunda). Nos modelos obtidos pela inversão
conjunta, nota-se que ambas as regiões de profundidade ficaram melhor definidas.
Deste modo, estes resultados possibilitam uma interpretação mais robusta do modelo litológico e mais próxima do real.
Agência Financiadora: FAPESP
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MODELO GRAVIMÉTRICO DO GREENSTONE BELT DE CRIXÁS -GO
Mariana Cossa de Oliveira
Orientadora: Prof ª Dra. Yára Regina Marangoni
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Este trabalho tem por objetivo obter um modelo 3-D do Greenstone Belt de
Crixás, GO. Para alcançar este objetivo foi utilizado o programa desenvolvido por
Oliveira Jr. (2010). Este programa utiliza dados gravimétricos e necessita de informações geológicas conhecidas para impor limite aos prismas do modelo e informações
a priori de forma a obter a melhor estimativa do corpo em profundidade.
Partindo das informações preliminares existentes na literatura, sabe-se que o
contraste de densidade entre o greenstone belt estudado e a encaixante pode variar
de 0,3 à 0,4 g/cm3. Trabalhos anteriores como o de Blum (1999), estimam a profundidade máxima do corpo em 1,2 km.
Com o uso das informações a priori citadas acima e dados de estações gravimétricas disponíveis elaborou-se um mapa de anomalia Bouguer residual, obtido com a
retirada de um polinômio bivariado de grau 1. Com a retirada deste polinômio há boa
demarcação da anomalia do corpo, no entanto os valores continuam estritamente
negativos, para que a anomalia fique positiva (compatível com a geologia) e os dados
possam ser utilizados no programa de inversão, foi acrescido um valor constante de
20 mGal a todos pontos do mapa. O modelamento foi feito para os contrastes entre
corpo e encaixante de 0,32 g/cm3 e 0,4 g/cm3.
O programa, após testar diferentes profundidades máximas para o corpo, otimiza a profundidade verdadeira segundo um critério baseado na lei de Gauss. Os
valores de profundidade máxima obtidos foram de 1,19 km e 0,94 km para os contrastes de densidade de 0,32 g/cm3 e 0,4 g/cm3, respectivamente.
Foram elaborados também mapas de isolinhas de anomalia para comparação
dos valores observados e os valores preditos pelo modelo de inversão, os resultados
demonstraram baixos valores de resíduos.
Com os resultados obtidos foi possível concluir que os valores de profundidade obtidos foram compatíveis tanto com a modelagem direta realizada em etapas
anteriores deste trabalho como com os valores obtidos por Blum (1999).
Agência Financiadora: RUSP

49

USO DO APLICATIVO SEISMIC UNIX - SU PARA TRATAMENTO DE DADOS SÍSMICOS
DE PERFILAGEM SÍSMICA CONTÍNUA
Mascimiliano de los Santos Maly
Dr. Renato Luiz Prado – Orientador
Dr. Luiz Antônio Pereira de Souza - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Os levantamentos sísmicos visando a caracterização de superfícies e subsuperfícies rasas das áreas submersas (rios, reservatórios, lagos, áreas costeiras e plataforma continental interna) são estudos cada vez mais requisitados que contribuem para
o planejamento de atividades humanas nestes tipos de ambiente.
Na aquisição dos dados a perfilagem sísmica contínua se utiliza do princípio físico da reflexão das ondas acústicas. O sistema de aquisição é composto basicamente
de uma fonte repetitiva de sinais sísmicos, desenhada para atuar na água (boomers,
chirps, sparkers e airguns), e hidrofones para o registro da onda refletida. Usualmente, o processamento de dados é realizado por softwares desenvolvidos pelos
próprios fabricantes dos equipamentos e são normalmente protegidos por chaves de
segurança. Este fato impede o eventual reprocessamento dos dados por parte dos
clientes solicitantes dos serviços de investigação, caso tenham interesses específicos
em relação ao tratamento dos dados.
Além disso, é comum observar-se reverberações e reflexões múltiplas nas seções obtidas, assim como estruturas geológicas de maior complexidade que sugerem
o emprego de rotinas de deconvolução e/ou migração, que não estão incorporadas
nesses softwares.
Esses dois aspectos conduzem à necessidade da criação de uma alternativa
para o processamento dos dados de forma livre e que também permita o emprego
de rotinas já há muito incorporadas no processamento de dados sísmicos.
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivos a criação de rotinas padrão para o processamento dos dados de perfilagem sísmica contínua via software
livre, no caso o aplicativo Seismic Unix - SU, desenvolvido pelo Center for Wave Phenomena/Colorado School of Mines/EUA (SU), assim como o estudo da viabilidade
da aplicação de alguns procedimentos clássicos no tratamento de dados sísmicos,
especialmente a deconvolução.
Agência Financiadora: FIPT
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PROCESSAMENTO DE DADOS DE SONDAGENS MAGNETOTELÚRICAS COLETADOS
NA PROVÍNCIA BORBOREMA, REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
Melissa Tami Makibara ¹
Ícaro Vitorello – Orientador ²
Mauricio de Souza Bologna – Co-orientador¹
[1] Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
[2] LAC/CTE/INPE

Este trabalho analisa um subconjunto de dados magnetotelúricos (MT) coletados na Província Borborema pelo Grupo de Geomagnetismo do INPE. Essa província,
situada no nordeste do Brasil, tem sido amplamente estudada com relação à geologia, à geocronologia das rochas e aos eventos tectônicos. Entretanto, seu substrato é
relativamente pouco conhecido por escassez de estudos geofísicos. O Método MT é
uma técnica geofísica passiva que utiliza as variações temporais do campo geomagnético como fonte de sinal para determinar a distribuição da condutividade elétrica
do interior terrestre, cuja interpretação dos modelos geoelétricos pode se dar em
um contexto geológico e tectônico. De uma forma geral, o processamento dos dados
MT envolve inicialmente a obtenção dos auto-espectros e espectros cruzados das
componentes dos campos elétrico e magnético a partir das séries temporais. Em
seguida, determinam-se as impedâncias por uma combinação desses espectros e
auto-espectros, as quais são representadas graficamente por curvas de resistividades aparente e fases em função do período. O método tradicional para essa estimativa é o método dos mínimos quadrados, porém sua estimativa pode ser prejudicada
por presença de ruído, podendo deixar o ajuste tendencioso. Neste trabalho, utilizamos um código robusto, de Gary Egbert. Observando os resultados obtidos, nota-se
que as repostas são mais ruidosas em uma faixa de frequência denominada “banda
morta”, que é uma zona em torno de 1 Hz com baixa relação sinal/ruído. Para que
houvesse uma possível melhora nessa faixa, aplicamos uma pré-seleção dos dados
levando em conta a coerência dos sinais. Após a eliminação de dados com coerência
abaixo de um certo percentual, as impedâncias foram recalculadas. Este trabalho
discutirá os resultados do processamento robusto de 13 estações MT situadas nas
vizinhanças do lineamento Sobral-PedroII, que tem sido considerado uma extensão
do lineamento Trans-Brasiliano no Estado do Ceará.
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PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS AEROMAGNÉTICOS DA REGIÃO
DA SERRA DA MESA, GOIÁS E TOCANTINS
Murilo Bellini Lacerda
Yára Regina Marangoni - Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Desde a década de 50 diversos levantamentos aerogeofísicos foram realizados
no Brasil, e foram fundamentais para aumentar o conhecimento da geologia do país
e impulsionar as perspectivas no setor de mineração.
Em 1973 a CPRM realizou um aerolevantamento de dados magnéticos na região da Serra da Mesa, ao norte de Goiás e sul de Tocantins. A região compreende
terrenos do Maciço de Goiás e Arco Magmático de Goiás na maior parte e apresenta
anomalias magnéticas já bastante estudadas, como o complexo máfico-ultramáfico
de Cana Brava, contudo, a oeste da região existem duas anomalias de destaque nunca antes estudadas.
As anomalias parecem estar encaixadas ao longo de estruturas magnéticas
lineares, de direção NE-SW relacionadas ao Lineamento Transbrasiliano. Os corpos
geradores parecem não aflorar já que no mapa geológico da região não há corpos
mapeados nas coordenadas das anomalias.
Este trabalho estuda estas anomalias a fim de determinar dimensões, feições
e estimar a profundidade dos corpos causadores. Ao final é apresentada uma breve
discussão sobre as possibilidades geológicas que poderiam causar tais anomalias,
como uma possível intrusão máfica ou depósitos minerais em de óxido de ferro devido à circulação de fluidos hidrotermais na zona de falhas.
Para isso foram feitos o micronivelamento dos dados, a remoção do IGRF, a
separação regional-residual e a aplicação de alguns filtros para melhor análise. Foi
utilizada a deconvolução de Euler para estimar a profundidade do corpo, e por fim,
feita uma inversão 3D das anomalias.
Agência Financiadora: FAPESP
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MODELAGEM NUMÉRICA DA EROSÃO DOS CONTINENTES E FORNECIMENTO DE
SEDIMENTOS PARA AS BACIAS SEDIMENTARES
Rafael Monteiro da Silva
Victor Sacek – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
O objetivo deste projeto é quantificar o padrão de erosão dos continentes e
avaliar como diferentes processos geológicos afetam a taxa de erosão e o padrão de
transporte de sedimentos para as bacias sedimentares marginais. Este estudo foi
feito com o uso de modelos numéricos que incorporam a interação entre processos
sedimentares e tectônicos. Nestes modelos, os processos sedimentares englobam
a erosão dos continentes, transporte de sedimentos e deposição nas bacias sedimentares. Já os processos tectônicos simulados no modelo numérico são: flexura
e isostasia da litosfera; estiramento litosférico e falhamento da crosta superior; e
processos térmicos no manto. Para verificar os principais fatores que influenciam
a taxa de erosão e o padrão de transporte sedimentar, foram realizados testes de
sensibilidade para alguns parâmetros físicos do modelo como: variação da litologia,
taxa de precipitação, rigidez flexural da litosfera e fluxo térmico. Além desses parâmetros, aspectos geométricos do relevo e sua influência na evolução do modelo,
como topografia inicial, foram analisados. Este estudo pode fornecer subsídios para
a interpretação de dados termocronológicos, esclarecendo o processo de exumação
de rochas durante a evolução tectono-sedimentar dos continentes, auxiliando também o entendimento da evolução do transporte de sedimentos dos continentes para
as bacias marginais.
Agência Financiadora: ANP
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DETERMINAÇÃO EPICENTRAL RELATIVA DA SÉRIE DE SISMOS DE MARA ROSA, GO,
DE OUTUBRO DE 2010 A MARÇO DE 2011
Thiago L. Jartas Silva, Fabio Dias
Marcelo Assumpção – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
O sismo de 08/10/2010 ocorrido próximo a Mara Rosa, Goiás, foi o maior já
ocorrido na faixa sísmica Goiás-Tocantins. Teve magnitude mb = 5.0 (média de mb e
mR), e foi seguido de uma réplica, apenas 8 minutos após, com magnitude 4.2. Um
sismo anterior (04/10/2010, mR=3.6) e outros dois posteriores (26/02/2011, mR=3.4;
e 04/03/2011, mR=3.7) ocorreram com registros de ondas superficiais a distâncias
regionais. Será apresentado um estudo de determinação relativa de todos estes
epicentros usando correlação de fases da onda P telessísmica e das ondas Rayleigh
regionais. O objetivo desta determinação relativa é auxiliar na identificação do plano
da falha nos estudos de mecanismo focal.
Através da modelagem das ondas P, pP e sP telessísmicas (i.e. registradas em
estações mais distantes que 30º) a profundidade focal do sismo principal e da primeiro sismo posterior foi de poucos quilômetros. A correlação do sinal da onda P
em estações telessísmicas mostra uma tendência de que os dois epicentros estejam
aproximadamente na direção N-S, um em relação ao outro.
As ondas superficiais Rayleigh também foram usadas para se determinar a posição relativa entre os epicentros, correlacionando-se o trem de ondas com períodos
próximos a 1 s.
Agência Financiadora: PIBIC/CNPq
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RANKING DE RAIOS NO BRASIL
Ana Luiza Pimenta Fontenelle, Pedro Augusto Sampaio Messias Ribeiro,
Júlio Augusto Andrade Silva
Orientador: Carlos Augusto Morales Rodriguez
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
As tempestades são caracterizadas por nuvens que apresentam atividade elétrica, ou seja, descargas atmosféricas nuvem-terra ou intra-nuvem. Esta atividade depende basicamente do regime precipitante, condições meteorológicas locais e antrópicas em alguns cenários. Devido a grande extensão territorial, o Brasil é o campeão
mundial de incidência de raios, o que proporciona um cenário ideal para estudar as
tempestades. Neste âmbito, o Laboratório Storm-T vem observando a incidência de
raios na América do Sul desde 2006 a partir da rede STARNET (http://www.zeus.iag.
usp.br). Este monitoramento contínuo permite a identificação das localidades com
maior incidência de raios e como elas variam ao longo do ano.
Neste sentido, este projeto de Tutoria Científico Acadêmica da Pró-Reitoria
de Graduação será caracterizado pela interação dos alunos com o banco de dados
da STARNET a fim de elaborar mapas climatológicos da distribuição de raios sobre o
Brasil e posteriormente elaborar o ranking municipal e estadual de raios e qual a sua
relação com o clima.
Durante a realização do SICIAG 2012 serão apresentados o ranking de incidência de raios sobre o Brasil em em função dos municípios brasileiros, bem como os
bairros da cidade de São Paulo.
Agência Financiadora: PRG
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EVOLUÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS A CHUVAS INTENSAS NOS CENÁRIOS DE
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Ana Cláudia Thomé Sena
Maria Assunção Faus da Silva Dias - Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
O objetivo deste trabalho é analisar a capacidade de resultados de simulações
climáticas do passado de reproduzir as estatísticas de observações de diversos índices de estabilidade termodinâmica associados às chuvas intensas e analisar a projeção climática futura desses índices no sentido de possível mudança na frequência de
valores extremos.
Foram usados dados de modelo ETA CPTEC e radiossondagens realizadas em
São Paulo no período de 1973 a 1990, e foi feita uma comparação entre os histogramas de ocorrência dos índices termodinâmicos K, Total Totals (TT) e lapse-rate
dos conjuntos de dados. Para isso, foi usado o ajuste da distribuição generalizada de
valores extremos.
Agência Financiadora: FAPESP
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INVESTIGAÇÃO OBSERVACIONAL DO ALBEDO, DA TRANSMISSIVIDADE E DA
RADIAÇÃO DE ONDA CURTA NA ESTAÇÃO ANTÁRTICA BRASILEIRA
Caio Jorge Ruman
Jacyra Soares - Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
Medições das componentes do balanço de radiação na superfície Antártica
são importantes para o diagnóstico e estudos prognósticos da mudança do clima e
do monitoramento do meio ambiente. O principal objetivo desse trabalho é caracterizar a evolução diurna e sazonal da radiação de onda curta incidente e emergente
da superfície, e identificar o papel do albedo da superfície e da transmissividade da
atmosfera usando observações in situ realizadas no período de março de 2011 à fevereiro de 2012, na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), localizada na Ilha
Rei George (62o05’S, 58o23’W). O trabalho encaixa-se dentro dos objetivos científicos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais
(INCT-APA) e faz parte do Projeto Estudo da Turbulência na Antártica (ETA).
Neste trabalho o albedo da superfície (α) é definido como α = -OC↑/ OC↓,
onde OC↓ e OC↑ são respectivamente a radiação incidente e refletida pela superfície. A transmissividade da atmosfera é definida como kt= OC↓/I0, onde I0 é a radiação incidente no topo da atmosfera.
As medidas de radiação solar foram obtidas utilizando um piranômetro (modelo CPM11) e um saldo-radiômetro (modelo CNR4) da Kipp-Zonnen. Esses instrumentos foram instalados em uma torre de 12 metros (Torre Sul) na EACF, a 1,85m
(CPM11) e 3,4m (CNR4) de altura. As observações foram realizadas de forma contínua, entre março de 2011 e fevereiro de 2012, com uma taxa de amostragem de
0,05 Hz.
No estudo verificou-se que a região da EACF apresenta um albedo alto no período em que está coberta de neve (Abril a Outubro). No período de degelo, o albedo
varia entre 0,2 e 0,7, estabilizando em 0,15 no período do verão (Dezembro a Março). As variações sazonais de transmissividade são pequenas (menor que 10%). A
OC↓ é máxima em Janeiro, com um valor médio mensal igual a 165 Wm-2 e mínimo
em Junho, com 3,4 Wm-2. O valor mínimo de OC↑ ocorre em Junho, com valor médio mensal de 2,6 Wm-2 e o valor máximo ocorre em outubro, com média mensal de
62 Wm-2, pois nesse mês a OC↓ não é tão baixa quanto no inverno e ainda não está
quente o suficiente para derreter a cobertura de neve, que possui um alto albedo.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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INVESTIGAÇÃO DAS CIRCULAÇÕES LOCAIS NA REGIÃO METROPOLITANA
DE SÃO PAULO
Carine Malagolini Gama
Amauri Pereira de Oliveira - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
Estudos observacionais e de modelagem numérica indicam que as circulações
locais na região metropolitana da cidade de São Paulo (RMSP) são afetadas pela brisa
marítima e a topografia. Estudos de modelagem indicam que jatos de baixos níveis
podem se formar na RMSP durante o período noturno. Até o presente momento
não foi detectado a presença de circulações associadas à ilha de calor urbana (ICU)
induzida pela RMSP. Este trabalho tem como objetivo determinar o papel que a Brisa
Marítima tem sobre o campo do vento na RMSP usando como referência as observações de velocidade e direção do vento realizado com frequência de amostragem de
5 minutos durante o ano de 2011 na Plataforma Micrometeorológica do IAG da USP.
Os valores médios de 5 minutos de vento foram analisados através do histograma de
frequência da direção do vento para identificar as direções preferências. Os padrões
locais foram determinados a partir das direções mais frequentes. Estes padrões foram utilizados como referencia para analisar a evolução temporal da direção do vento durante todo o ano de 2011. A análise da evolução temporal da direção do vento
indica a presença de um ciclo diurno com ventos do quadrante NE-NW durante o período da noite e da manhã e do quadrante SE durante o período da tarde e inicio da
noite. Este padrão diurno ocorre com maior frequência no mês de fevereiro (Verão)
e menor no mês de agosto (Inverno).
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ESTUDO OBSERVACIONAL DAS CONDIÇÕES METEROLÓGICAS DA ANTÁRTICA
Eveanne Olivo da Silveira
Jacyra Ramos Soares – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
A proteção ao meio ambiente antártico é uma das mais altas prioridades de
todas as Nações que operam na Antártica, razão pela qual aquela é a região mais
preservada do planeta, devendo assim ser mantida, compatibilizando a presença do
homem e o atendimento de suas necessidades com a mitigação do impacto ambiental naquele que é um ecossistema com alto grau de fragilidade.
O presente trabalho se encaixa nos objetivos de pesquisa científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais (INCT-APA). O
trabalho consiste na análise de dados de pressão, temperatura do ar e do ponto de
orvalho, radiação solar, cobertura de nuvens e precipitação coletados entre 1985 e
2010 na Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz (EACF), localizada na Ilha Rei
George (62°05’S, 58°23’W). A análise foi feita com auxílio de gráficos, primeiro para
o refinamento dos dados e em seguida para a interpretação dos dados.
O objetivo do trabalho é fazer a caracterização meteorológica da região utilizando os dados coletados in situ.
Os resultados desta análise indicam que a radiação de onda curta incidente
apresenta maiores valores no verão, o que era esperado. A radiação de onda curta
refletida apresenta maiores valores no inverno indicando a presença de uma superfície com maior refletância, possivelmente causado por neve.
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AUTOCONSISTÊNCIA DE DADOS POLARIMÉTRICOS DO RADAR MXPOL
Kenji Tanaka
Prof. Dr. Augusto José Pereira Filho - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
O objetivo deste trabalho é estimar a correção da atenuação de variáveis polarimétricas medidas pelo radar meteorológico móvel banda X Doppler MXPOL, localizada em Barueri, por meio de comparações medidas disdrométricas no Parque
CIENTEC, USP, São Paulo. Para isso, analisaram-se as refletividades em eventos de
intensa precipitação convectiva associadas com enchentes na Região Metropolitana
de São Paulo.
O radar MXPOL mede oito variáveis polarimétricas para monitorar e prever tempestades em curtíssimo prazo. A refletividade - Z (mm6 m-3) - é uma das principais variáveis medidas pelo MXPOL. Ela equivale à sexta potência do espectro do diâmetro de
gotas no volume iluminado pelo feixe do radar MXPOL. Estima-se a taxa de precipitação - R (mm h-1) pela denominada relação ZR. A refletividade medida pelo radar MXPOL
foi processada e analisada com auxílio de um programa computacional denominado
de SOLO II. O disdrômetro é um sensor que mede a quantidade de gotas por umidade
de área e unidade de tempo. O número de gotas é discriminado em vinte classes de
diâmetros. O espectro de gotas é então utilizado para se estimar Z e R.
Os eventos convectivos de 11 e 21 de janeiro de 2010 foram utilizados nesta pesquisa. Inicialmente, correlacionou-se a refletividade medida pelo radar MXPOL (ZRAD) na elevação de 0,6o com a respectiva estimativa por disdrômetro (ZDSD)
em cinco azimutes e oito incrementos de distância radial para se determinar neste
conjunto o ponto com maior índice de variação entre as duas variáveis acima. Este
procedimento permite avaliar incertezas espaço-temporais entre os dois conjuntos
de medidas independentes.
A partir da determinação do ponto de medição do radar com maior correlação
com a estimativa do disdrômetro pode-se avaliar a atenuação do sinal do radar MXPOL
integrada ao longo do feixe entre o sítio do radar MXPOL (A) e o Parque CIENTEC (B),
onde está o disdrômetro. O melhor coeficiente de variação foi obtido para dAB = 34.250
m e azimute de 119o. Esta distância e azimute diferem em +750 m e +2o da estimativa
inicial. O diagrama de espalhamento entre ZRAD e ZDSD indica atenuação de mais de 10
dBZ ao longo da distância acima. A próxima etapa da pesquisa é estimar o coeficiente
de correção da atenuação de modo a minimizar a diferença entre ZRAD e ZDSD.
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SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO CICLONE SUBTROPICAL “ANITA” COM O MODELO WRF
Luan Saraiva de Brito
Rosmeri Porfírio da Rocha - Orientador
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Departamento de Ciências Atmosféricas
O presente trabalho tem como objetivo realizar simulações numéricas com o
modelo WRF para o evento Anita, que ocorreu em março de 2010 na costa brasileira
buscando avaliar: (a) habilidade do WRF em desenvolver o sistema e (b) identificar a
antecedência necessária para obter a melhor previsão possível do sistema.
Foram utilizados dados do NCEP FNL para a realização das rodadas do WRF, que
foram feitas dentro do período de 04/03/2010 e 12/03/2010, com 96h de duração
cada uma e separadas de 24h entre elas (por exemplo: primeira rodada: 04/03/2010
às 00 UTC até 08/03/2010 às 00 UTC, segunda rodada: 05/03/2010 às 00 UTC até
09/03/2010 às 00 UTC e assim por diante).
As saídas do modelo foram pós-processadas com o ARWpost, que gerou arquivos “.ctl” de cada rodada, permitindo a visualização com o software Grads.
As rodadas do WRF foram comparadas com os dados de análise do mesmo período do
NCEP FNL avaliando-se as diferenças entre os valores de vorticidade relativa em 850
hPa, pressão ao nível do mar, direção e magnitude do vento horizontal e meridional
em 250 hPa, 500 hPa e 850 hPa e o geopotencial em 250 hPa, 500 hPa e 850 hPa.
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ESTIMATIVA DOS FLUXOS TURBULENTOS ATRAVÉS DO MÉTODO DIRETO
Maria Helena Miagushiko Martins
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Entre os processos físicos que mais contribuem na definição do clima urbano
destacam-se os processos de interação entre atmosfera e o dossel urbano, especificamente os associados aos fluxos turbulentos de energia (calor sensível e calor
latente), a transferência liquida de radiação (radiação liquida), ao armazenamento de
energia no dossel urbano e as fontes antropogênicas de calor. Os transportes turbulentos de energia e momento na superfície urbana são importantes para determinar
a evolução vertical da Camada Limite Urbana, a intensidade da Ilha de Calor Urbana
e o seu impacto nos padrões das circulações locais e da dispersão de poluentes atmosféricos. Em conjunto com os demais termos do balanço de energia na superfície,
o transporte turbulento é um dos componentes mais importantes da meteorologia
urbana. Este trabalho tem como objetivo descrever o comportamento dos fluxos turbulentos de calor sensível e latente, utilizando as observações de velocidade vertical, temperatura e umidade específica do ar, realizadas com frequência de 10 Hz na
Plataforma Micrometeorológica do IAG da USP. Os fluxos turbulentos são calculados
através do método da covariância para intervalos de 30 minutos. Nesta etapa inicial
do trabalho as séries temporais de velocidade vertical, temperatura e umidade específica do ar estão sendo analisadas na forma gráfica para identificação de valores
espúrios e para avaliar a melhor forma de remover a tendência. Banco de dados de
turbulência atmosférica resultante desta análise inicial está sendo utilizada para estimar fluxos turbulentos de calor sensível e latente. Os resultados preliminares indicam que estes fluxos, estimados para períodos de 30 minutos, são compatíveis com
os valores esperados para o período diurno e noturno em uma região urbana com
características similares a do entorno do prédio do IAG da USP. Além disso, os dados
de turbulência e a metodologia de estimativa de fluxos estão sendo organizados de
forma a permitir a sua utilização por alunos de Graduação em Meteorologia como
parte atividades práticas das disciplinas Micrometeorologia e Introdução a turbulência atmosférica.
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CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO ATÍPICO ANO DE 2002 E SEUS IMPACTOS NA
REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Michele Fernandes Morais
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São Paulo possui um clima considerado subtropical, além disso, sua cidade é
fortemente influenciada pela passagem de frentes. No inverno, tais sistemas são considerados um dos principais fatores na precipitação e queda de temperatura, uma vez
que a cidade apresenta um inverno seco (sem precipitação praticamente). Durante o
verão, na maioria das vezes, esses sistemas frontais tornam-se estacionários no sudeste do Brasil, causando intensa precipitação sobre a cidade de São Paulo e nas demais
áreas da região. No entanto, no ano de 2002, tais sistemas não conseguiram agir como
outrora, no período que concerne de Março a Novembro, contribuindo para um maior
aquecimento da cidade de São Paulo. Esse aquecimento gerou algumas mudanças no
padrão de poluição atmosférica, e entre essas variações, podemos citar o ozônio.
O ano de 2002 apresentou ainda o fenômeno El Niño. Tal fenômeno, além de
alterar o clima em todo o Pacífico Equatorial, pôde ter contribuído para o aumento
da irregularidade na propagação das massas de ar frio para a capital paulista.
O projeto tem como objetivo científico o estudo do ano de 2002 com respeito
à climatologia da cidade de São Paulo, baseado nos dados climatológicos coletados
na Estação Meteorológica da Água Funda (IAG-USP), situada no Parque Estadual das
Fontes do Ipiranga, ativo desde o dia 22 de novembro de 1932. O seguinte ano estudado (2002) apresentou uma grande anomalia positiva de temperatura do ar - 20,4°C
- sendo a média anual superior a dois desvios-padrões acima da reta de tendência de
aquecimento apresentada pela série do IAG.
Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos da Estação Meteorológica
do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG - USP. Para atingir os objetivos
do projeto, os seguintes dados, dos anos de 2002, 2003 e 2004 foram coletados até
então: Temperatura, Umidade Relativa do Ar, Precipitação, Velocidade do Vento e
Pressão Atmosférica. Em todos os itens, além de máximos, mínimas e médias, foram
analisadas também suas anomalias em cada mês do ano.
Além de médias mensais e anuais de tais anos, foi realizado o levantamento
também da presença de sistemas frontais separados de acordo com cada estação,
a fim de averiguar se o ano de 2002 foi mais quente por não haver presença de tais
sistemas durante o decorrer do ano.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
65

AMOSTRAGEM E ANÁLISES DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE ÁGUAS DE CHUVA NA
CIDADE UNIVERSITÁRIA (IAG/USP)
Rafael Cesario de Abreu
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A cidade de São Paulo concentra aproximadamente 50% da frota veicular do
estado em apenas 3,2% do território, que é responsável pela emissão de mais de
90% dos poluentes atmosféricos que podem gerar danos a população, em especial
idosos e crianças. Tendo em vista que eventos de chuva são eficientes processos de
remoção de poluentes, estudos de sua composição química podem contribuir para
a avaliação do nível da contaminação para a região metropolitana de São Paulo. As
amostras de água de chuva foram coletadas, coletor tipo wet-only, no IAG da USP
entre julho de 2009 e dezembro de 2011. No total de 112 amostras foram medidos
pH (pH-gâmetro Metrohm com eletrodo de vidro combinado) e condutividade (condutivímetro B331 Micronal). Após as amostras serem filtradas com filtro Millex de
0,22µm de poro, os íons majoritários Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F-, NO3- e SO42- foram analisados por cromatografia iônica (sistema Metrohm modelo 850).
O valor médio de pH de 5,46 das águas de chuva foi indicativo de eventos
de chuva levemente ácidos. A espécie predominante foi o íon amônio (NH4+) com
concentrações médias ponderadas pelo volume (MPV) de 20 µmol L-1, proveniente
do gás amônia (NH3) que ao ser incorporado à fase líquida da atmosfera neutraliza
a acidez associada aos íons SO42- e NO3- que apresentaram MPV de 5,6 e 13 µmol
L-1, respectivamente. Observando outros estudos pode se perceber que a cidade de
São Paulo apresentou concentrações iônicas bem abaixo de outras grandes cidades
como Tóquio e Cidade do México. Observou-se também que houve uma redução
destas concentrações dos íons nas águas de chuva de São Paulo quando comparado
com estudos anteriores. Este resultado pode sugerir o avanço no efetivo controle nas
emissões de poluentes tanto pelas indústrias quanto pela frota veicular (PROCONVE)
que vem acontecendo nos últimos anos.
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CALIBRAÇÃO CLIMÁTICA DOS DADOS DE Δ18O DE ESTALAGMITES COM OS
REGISTROS CLIMÁTICOS SOBRE O BRASIL
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O objetivo deste trabalho é testar a consistência de dados de indicadores paleoclimáticos em relação aos dados instrumentais de variação de precipitação. Estudos para regiões fora da América do Sul indicam que os registros de espeleotemas
possibilitam a reconstituição contínua da variação de precipitação do passado mais
remoto até os dias atuais (Baker e Bradley, 2010; Jex et al. 2010).
Para a etapa inicial do trabalho, foram obtidas médias mensais de precipitação de dados de estações meteorológicas disponibilizadas pela Agência Nacional de
Águas (ANA), bem como pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). A segunda
etapa esteve vinculada ao laboratório de Sistemas Cársticos do Instituto de Geociências da USP (IGc/USP), onde, a partir de espeleotemas coletados nas cavernas Cristais
(CR-1, SP) e Jaraguá (JAR-4, MS) foram amostrados cerca de 0.2mg de CaCO3 com
resolução máxima de 0.4 mm entre um ponto e outro. As razões isotópicas do CaCO3
amostrado foram analisadas através de um espectrômetro de massa de fonte gasosa,
e a partir das análises, os valores do δ18O e δ13C do material foram calculados.
Com o objetivo de testar se o δ18O do espeleotema está principalmente relacionado com a composição isotópica da chuva, foram feitas comparações iniciais do
registro isotópico da amostra CR-1 em relação à média de dados pluviométricos da
estação Iporanga.
Em conclusão, os dados de δ18O parecem refletir a variação da pluviosidade,
de forma que os valores mais negativos das razões isotópicas refletem maior precipitação e vice-versa. Valores mais negativos de δ18O estão associados a um aumento
de precipitação enquanto que valores isotópicos mais positivos relacionam-se a uma
menor formação de chuvas.
[1] Baker, A., Bradley, C. 2010. Modern stalagmite δ18O: Instrumental calibration and forward modelling. Global and Planetary Change, 71: 201-206.
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EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA ESTIMADA POR MÉTODOS EMPÍRICOS
PARA UM ECOSSISTEMA DE CANA-DE-AÇÚCAR NO ESTADO DE SÃO PAULO
Tiago Capello Robles
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Jonathan Mota da Silva, Emilia M. S. Brasílio – Colaboradores
Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas, USP, SP
A evapotranspiração (ET) influência a precipitação e os padrões regionais de
temperatura do ar, umidade e umidade do solo [1]. Neste trabalho a ET de referencia (ETo) foi estimada por três métodos empíricos para um ecossistema de cana-deaçúcar no Estado de São Paulo.
Utilizaram-se dados hidrometeorológicos de fev/2005 a fev/2006 de duas fontes: a 1ª de uma torre micrometeorológica (obs) instalada em uma área de cana-deaçúcar (lat. e lon. iguais a -21,64 e -47,79) e 2ª da reanálise-CFSR (rean, cujo ponto de
grade possui a lat. e lon. iguais a -21,7 e -47,5), para estimar a ETo através dos métodos
empíricos: FAO-Penman-Monteith(penm), Priestley-Taylor(pr) e Thornthwaite(th).
Os valores para FAO-Penman-Monteith foram utilizados como parâmetro de comparação para os outros métodos.
Concluiu-se que o método de Thornwaite foi o melhor resultado entre os métodos para obs e rean, sendo o último melhor que o obs para todos os outros métodos no período seco.
5. Referências Bibliográficas
[1] da Rocha, H. R., Manzi, A. O., Shuttleworth J. (2009), Amazonia and Global Change. Geophysical
Monograph Series 186.
[2] Tatsch, J. D. 2006. Uma análise dos Fluxos de Superfície e do Microclima sobre Cerrado, Cana-deaçúcar e Eucalipto, com Implicações para Mudanças Climáticas Regionais. Dissertação de Mestrado do
Dep. Ciências Atmosf. IAG-USP. 112 p.
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DETERMINAÇÃO ESTATÍSTICA DO DESEMPENHO DO ÍNDICE K DE INSTABILIDADE
ATMOSFÉRICA NA PREVISÃO DE FENÔMENOS CONVECTIVOS DE MESOESCALA NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
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De acordo com o Glossário de Meteorologia da Sociedade Americana de Meteorologia, “um índice de estabilidade é qualquer quantidade que estime o potencial da atmosfera para atividade convectiva e que possa ser prontamente avaliado
a partir de dados obtidos por sondagens operacionais”. A compreensão científica
da termodinâmica e da estabilidade atmosférica advinda do estudo de índices pode
induzir avanços na arte da previsão de tempo de curto prazo (3 a 6 horas de antecedência) para a RMSP.
O objetivo principal é a quantificação estatística da probabilidade de detecção
de tempestades, falsos alarmes, falhas na detecção e frequência de acertos de não
ocorrência de tempestades na RMSP em função de variados limiares de chuva para
o índice de estabilidade K (IK).
Foi utilizada a metodologia de histograma de frequências, série temporal e a
fórmula: IK = (T850 - T500) + Td850 – (T700 +Td700). O período de análise se restringirá a um conjunto de 4 estações chuvosas, de 2007 a 2010, começando pelo mês de
outubro até março do ano seguinte.
Concluiu-se que o índice K tem-se mostrado condizente aos resultados obtidos
de detecção de tempestades e não detecção. Mas é relevante ressaltar que esse
índice ainda deve ser estudado em longo prazo e que se constitui de ferramenta adicional no auxílio à previsão de curto prazo.
Referências bibliográficas
-DOSWELL, C. A., III, SCHULTZ, D. M.: On the use of indices and parameters in forecasting severe
storms. Electronic J. Severe Storms Meteor., v. 1(3), p. 1-22, 2006.
-Estação Meteorológica do IAG - USP.
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A partir das medidas coincidentes de um mini radar meteorológico Doppler
de apontamento vertical com a de campo elétrico, pretende-se inicialmente identificar as estruturas verticais de precipitação associadas às tempestades elétricas.
Adicionalmente, dados da rede de detecção de descargas atmosféricas - STARNET
são empregados para quantificar a severidade das tempestades amostradas e avaliar
se existem diferenças nos padrões encontrados.
Para este estudo, estaremos utilizando as medidas coletadas durante o experimento de campo do CHUVA em Belém no período de 1 a 30 de Junho de 2012.
Posteriormente, os dados do radar polarimétrico serão utilizados para proporcionar
uma visão macroscópica dos sistemas precipitantes observados.
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