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POLARIZAÇÃO E CAMPO MAGNÉTICO INTERESTELARES PARA ESTUDOS
COSMOLÓGICOS
Cassia Fernandez
Antonio Mário Magalhães – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia

Para a análise dos dados cosmológicos da missão Planck, é crucial poder
estabelecer um modelo preciso do campo magnético Galáctico e das propriedades da
emissão da radiação polarizada pela poeira da Galáxia.
Esta proposta visa obter dados de Polarização Interestelar em direções
adicionais fora do Plano Galáctico, complementando as já obtidas dentro do Survey de
Polarização Interestelar (óptico) do LNA. Algumas direções serão observadas também
pelo experimento PILOT, um balão estratosférico para o domínio sub-milimétrico.
A comparação permitirá estudar o alinhamento da poeira presente no Meio
Interestelar Difuso (MID) e determinar os parâmetros ópticos dos grãos de poeira, tais
como sua composição e estrutura. Isso possibilitará vincular as propriedades da poeira
do MID e a estrutura local do campo magnético da nossa Galáxia, além de prover
informações fundamentais para a correção da polarização da Radiação Cósmica de
Fundo pelo foreground Galáctico.
Neste trabalho apresentaremos o status do projeto, com a redução e análise
dos dados obtidos até o momento.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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POLARIZAÇÃO DA LUZ EM TRÂNSITOS DE EXOPLANETAS
Daiane Breves Seriacopi
Antonio Mário Magalhães – Orientador
Alex Cavaliéri Carciofi
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia

A ocultação de uma estrela por um exoplaneta quebra a simetria esférica do
disco da estrela e ocasiona uma polarização líquida da luz do sistema. Essa polarização
varia ao longo do eclipse e provê informações sobre as propriedades geométricas do
eclipse, da órbita do exoplaneta e da polarização de limbo da estrela. Neste trabalho,
utilizamos um modelo para a curva de luz e a polarização em função da fase de
exoplanetas eclipsantes para estudar a detectabilidade da polarização para sistemas já
conhecidos, no contínuo e em linhas. Apresentamos também o resultado de
observações de polarização óptica do sistema HD 189733 feitas no LNA (Laboratório
Nacional de Astrofísica) com o polarímetro IAGPOL.
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DISTÂNCIA ESPECTROFOTOMÉTRICA DE W3 NA BANDA K
Felipe Navarete
Augusto Damineli – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
As regiões HII gigantes (RHIIG) são excelentes alvos para determinar a estrutura
espiral da Via Láctea. A região W3, localizada no Braço de Perseu, teve sua distância
determinada através de diferentes métodos:
a) paralaxe trigonométrica em rádio 1,95 ± 0,04 kpc (Xu et al, 2006);
b) espectrofotometria na faixa óptica: 2,18 ± 0,01 kpc (Humphreys,1978) e
c) modelo cinemático baseado na recombinação de linhas de rádio: 4,2 ± 0,7
kpc (Russeil 2003).
A distância cinemática discorda das demais, mostrando-se duas vezes maior, e
a mesma discrepância é observada ao compará-la com nossas distâncias
espectrofotométricas na banda K de doze RHIIGs. Dessa forma, a obtenção da
distância até W3 por espectrofotometria na Banda K é fundamental para a validação
do nosso método.
Sete candidatos à estrelas OB foram submetidos à espectroscopia na banda K
utilizando-se o NIFS/Gemini. Os espectros foram obtidos com relação sinal/ruído ~150
e resolução R~5200. Cinco objetos foram classificados como estrelas de tipo espectral
entre O6,5 e B1. Assumindo que todas estejam na sequência principal, a distância
obtida é 2,0 ± 0,3 kpc. Este valor é compatível com os resultados a) e b). A distância
cinemática de W3 mostra-se incompatível com todos os resultados, sendo duas vezes
maior.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA PARA DESPERTAR VOCAÇÕES CIENTÍFICAS
Jacy Ellen Guimarães Silva
Jane Cristina Gregorio-Hetem – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Este projeto tem como objetivos: (i) Divulgar a Astronomia por meio de uma
conscientização do atual estágio de conhecimento e das ferramentas que se dispõe
para a compreensão do Universo, e (ii) Elaborar novos materiais de divulgação e, ao
mesmo tempo, ensinar conceitos básicos de ciências, principalmente, quanto à
aplicação dos princípios da física e da matemática.
O projeto atua “antes, durante e depois” do ingresso do aluno no Bacharelado
em Astronomia no IAG/USP. Desta forma, ao mesmo tempo em que se fornece ao
público geral um maior conhecimento da atuação profissional do astrônomo, visando
os professores e estudantes pré-vestibulandos, tem-se o objetivo de despertar o
interesse dos jovens por ciência e pesquisa científica.
A atuação antes do vestibular está relacionada a uma campanha de divulgação
do curso e da profissão junto ao ensino médio, com a criação de material e de uma
pagina na web para a divulgação do curso. Após o vestibular, na semana de recepção
aos calouros, a promoção de uma série de atividades científico-culturais, estimulando
ainda mais o interesse pela carreira. Nos primeiros semestres do curso, a realização de
atividades extra-classe relacionadas às disciplinas básicas específicas da Astronomia,
proporcionando o contato mais cedo possível com a realidade profissional em que o
estudante irá atuar depois de graduado. Neste trabalho apresentamos os materiais
desenvolvidos e os resultados de aplicação do projeto no período 2009/2010.

Agência Financiadora: RUSP
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ANÁLISE ESPECTRAL DE NOVAS RECORRENTES RÁPIDAS
Larissa Takeda
Marcos Perez Diaz – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia

Este trabalho apresenta uma compilação de dados de Novas Recorrentes
rápidas e comparações que permitem ressaltar as semelhanças e diferenças de
comportamento entre esses objetos de mesma classe. Ao mesmo tempo, é mostrado
um estudo sobre como o espectro de uma Nova revela características de sua estrutura
e evolução.
Foram feitas análises de curvas de luz e espectros das explosões de diferentes
Novas, sendo o estudo de espectros focado principalmente na presença de fases de
linhas estreitas, de linhas de neônio e de fases nebulares. Os resultados obtidos se
mostram variados, permitindo a caracterização de cada Nova. U Scorpii, por exemplo,
demonstrou em sua explosão de 2010 uma fase de linhas estreitas e uma fase nebular
que nunca havia sido observada nas explosões anteriores. Além disso, essa explosão
também apresentou uma curva de luz diferenciada das anteriores, com um
desenvolvimento rápido, principalmente de sua ionização. Assim, foi possível se
concluir que o estudo de espectros é fundamental para a compreensão do
comportamento das Novas, assim como para a determinação de suas estruturas e seu
processo evolutivo.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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A ESTRUTURA DO CAMPO MAGNÉTICO NO MEIO INTERESTELAR GERAL
Marcelo Soares Rubinho
Antonio Mário Magalhães – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia

Através de um levantamento da polarização interestelar de áreas
selecionadas do céu austral, o Grupo de Polarização do IAG-USP tem como objetivo
aprimorar o conhecimento da estrutura do campo magnético do
Meio Interestelar (MI), da razão entre as componentes aleatória e uniforme do
campo e do comprimento da escala de variação do campo. O estudo da estrutura
do campo magnético é importante para se entender seu efeito na dinâmica do MI e
várias outras questões de interesse astrofísico. A polarização das estrelas é obtida
através da técnica da polarimetria de imagem no filtro V, feita no tel. de 60cm do
IAG no LNA. Para a análise dos dados utilizamos o pacote pccdpack, desenvolvido
pelo grupo para o ambiente IRAF.
Mostraremos resultados obtidos até o momento de mapas de polarização
para campos do MI do plano galáctico. Esta pesquisa tem o apoio da Fapesp e do
CNPq.
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SIMULAÇÕES NUMÉRICAS DE COLISÕES DE AGLOMERADOS DE GALÁXIAS
Marco Di Pillo Tomic
Gastão César Bierrenbach Lima Neto – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia

1. Objetivos
Nosso objetivo neste trabalho é em uma primeira etapa construir simulações
computacionais de choques de aglomerados de galáxias, e retirar dados físicos
relevantes; e em uma segunda etapa fazer a análise desses dados e verificar sua
consistência com resultados conhecidos da literatura.
2. Materiais e métodos
Na realização das simulações numéricas das colisões foi utilizado o cluster de
computadores HPC (24 nós) localizado no IAG, aliado ao software Nemo. As simulações
são construídas com mais de 50000 corpos, sempre estudando o choque frontal entre
dois aglomerados, variam-se três parâmetros: a velocidade, a razão de massas entre os
aglomerados, e as condições iniciais (distribuição de massas). Após realizadas as
simulações são retirados dados físicos relevantes, como a posição de cada um dos
corpos e sua velocidade, a cada intervalo de tempo.
3. Resultados e Discussão
Para cada uma das simulações foram construídos vídeos projetando a posição
dos corpos em um plano, para simular uma observação. Também foi feito o cálculo da
energia total do sistema e um estudo das condições necessárias para o sistema
manter-se ligado.
A idéia desse trabalho é comparar os resultados das simulações com resultados
conhecidos da literatura, e adquirir um entendimento maior em simulações.
4. Conclusões
O material em vídeo que construímos com as simulações pode ser utilizado
para ilustrar como é feito hoje em dia o estudo de colisões de aglomerados de galáxias
através de simulações numéricas, as dificuldades do problema de N-corpos, e a
dependência das condições iniciais em tais sistemas.

Agência Financiadora: FAPESP
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ESTUDO DE EMISSÃO MASER ASSOCIADA APROTOESTRELAS MASSIVAS
Renato Rocha Andrade Fernandes
Jane Cristina Gregorio-Hetem – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
A emissão maser de H2O é considerada um dos melhores traçadores dos
primeiros estágios de formação estelar na Galáxia, por estar associada a objetos
estelares jovens embebidos (YSOs). Nas buscas por fontes masers, procura-se estudar
as condições de excitação e sua relação com a evolução dos YSOs. Em nosso projeto,
realizamos um estudo da emissão maser de H2O de uma amostra de candidatos a
objetos protoestelares de alta massa. Parte da amostra foi selecionada entre estrelas
detectadas no Pico dos Dias Survey (PDS) como sendo prováveis estrelas pré-sequência
principal de massa intermediária. Em um estudo recente realizado por nosso grupo, foi
verificado que algumas destas fontes PDS apresentam excesso infravermelho típico de
um objeto jovem bastante embebido. O objetivo do trabalho é estender para as
frequências rádio a análise já realizada no óptico e no infravermelho. Além disso,
estudaremos algumas regiões de formação estelar, como NGC 2264, por exemplo,
onde pode ocorrer a emissão maser, dada a presença de objetos protoestelares de alta
massa, como indicam as observações realizadas em comprimentos de onda
milimétricos. Neste poster apresentamos os resultados parciais obtidos em um projeto
de Iniciação Científica, realizado desde março de 2010, em que foram confrontados
dados ópticos e infravermelhos com observações rádio disponíveis na literatura. Dados
como velocidade, temperatura e intensidade de fluxo, são comparados com
características circunstelares, como excesso na banda K, e características do meio em
que o objeto se encontra embebido, como E(B-V) por exemplo, que está relacionado
com a extinção interestelar.

Agência Financiadora: Banco Santander
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DESENVOLVIMENTO DE UM CALORÍMETRO CONTROLADO POR
MICROCOMPUTADOR
André Defendi Arelaro
Fernando Brenha Ribeiro – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

Este projeto de pesquisa visa a construção, calibração e utilização em amostras
geológicas pulverizadas de um calorímetro com fonte interna de calor. O instrumento,
de construção praticamente concluída, será controlado por microcomputador e o
projeto prevê, também, o desenvolvimento de rotinas para controle automático das
etapas de aquisição e de tratamento dos dados.
O corpo calorímetro é composto por um frasco metálico vedado por uma
tampa de acrílico, onde se estabelecem baixas pressões durante longos períodos de
tempo, com o propósito de se evitar o máximo possível de perda de calor para o
ambiente. Na tampa acopla-se um tubo de PVC, que em seu interior suporta um tubo
de cobre envolvido por um fio aquecedor. É neste local que as amostras são colocadas.
Também na tampa há a entrada para o sistema de circulação de ar do instrumento e o
contato elétrico responsável pelo aquecimento das amostras.
A aquisição de dados é feita através de uma rotina do programa de planilhas
Excel, fornecido pelo fabricante do multímetro utilizado. Os dados são obtidos em
resistência elétrica por termômetros do tipo termístor e transformados para
temperatura no próprio programa. As medidas seguem o seguinte roteiro:
estabilização da temperatura; acionamento da bomba de vácuo e rápido aquecimento
da amostra; nova estabilização da temperatura. O controle automático do sistema de
alimentação consiste de um multivibrador bi-estável tipo D que, acionado pela saída
de áudio do microcomputador, fecha e abre um relê em série com a fonte de
alimentação, ligando ou desligando-a. Depois de concluído este circuito, será dado
ênfase às medições para determinação da exatidão do instrumento e para o
tratamento dos dados.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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PROCESSAMENTO DE DADOS DE SONDAGENS MAGNETOTELÚRICAS COLETADOS NA
PROVÍNCIA BORBOREMA, REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
Bianca Alencar Bianchi1
Ícaro Vitorello2 – orientador
Maurício de Souza Bologna1 – co-orientador
Antonio Lopes Padilha2
Marcelo Banik de Pádua2
1

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
2
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Este trabalho tem como objetivo a representação de estruturas geoelétricas
contidas na Província Borborema. Esta região é caracterizada por uma alta
complexidade geológica, onde ocorreram diversos eventos tectônicos de separação e
colagem de continentes. Por isso esperam-se importantes respostas magnetotelúricas.
O perfil de sondagem MT tem aproximadamente 200 km de extensão composta de 16
estações atravessando os estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A partir dos
dados previamente coletados pelo Grupo de Geomagnetismo do INPE é possível o
processamento e interpretação dos mesmos. Seus períodos variam de 0,0001s a 400s
o que deve permitir investigar desde algumas centenas de metros até dezenas de
quilômetros de profundidade. As etapas do processamento incluem confecção de
curvas de resistividade elétrica e fase em função do período do sinal, tensor de
impedância, elaboração de pseudo-seções de resistividade aparente e fase,
modelagem numérica e interpretação dos resultados de todas estas estações. Através
da análise das curvas de resistividade aparente e fase juntamente com os vetores de
indução percebemos grande influência das bacias sedimentares Tucano e Jatobá sobre
os dados. Ocorre, também, uma zona de anomalia na parte central do perfil de
estações que pode ser atribuída a uma transição do Domínio Pernambuco Alagoas
para a Faixa Sergipana. Notamos ainda que os dados de mais longos períodos são
bastante influenciados pelo efeito de costa.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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MODELOS DE FLUXO DE CORRENTE EM CAMINHAMENTO ELÉTRICO PARA ESTUDO
DE ALVOS DE INTERESSE NAS REGIÕES DE UM LIXÃO EM RIBEIRÃO PRETO E DO SÍTIO
CONTROLADO DO IAG
Camila Carroci Martins
Vagner Roberto Elis – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

Este trabalho apresenta simulações das linhas de fluxo de corrente em
subsuperfície para regiões geologicamente diferentes através do método da
resistividade elétrica. As áreas de estudo foram um lixão em Ribeirão Preto para
visualizar a concentração das linhas nas valas onde foi aterrado o lixo e no Sítio
Controlado do IAG-USP, para este local foi feito dois modelos, o primeiro com o
objetivo de mapear uma camada condutiva intercalada em camadas resistivas e
o outro visando mapear os tambores metálicos enterrados nesta região. Este
trabalho se baseou no fato que o fluxo de corrente elétrica se concentra em
regiões condutivas e é dispersado em regiões resistivas. Assim foi utilizado um
programa chamado RESIXIP2dDi com a técnica de dipolo-dipolo para gerar a
resposta dos valores que teríamos para as pseudo-seções das diferentes áreas, e
utilizou-se também outro programa chamado Dc_Flow para mostrar o
comportamento do fluxo de corrente, com esta mesma técnica, nessas regiões.
Estes dados foram processados no programa Res2DInv para imagear as regiões
de estudo, para visualizar as respostas esperadas para os ensaios de campos
nestas áreas, de forma a poder escolher o melhor arranjo de aquisição
(espaçamento de eletrodos). Futuramente pretende-se utilizar ensaios
realizados nas áreas para comparar a resposta real com a teórica e analisar se a
técnica escolhida foi a mais adequada para as regiões estudadas.
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MAPEAMENTO E DELINEAMENTO DA PLUMA DE CONTAMINAÇÃO NO ATERRO
SANITÁRIO DE RIO CLARO: RESULTADOS PRELIMINARES
Cíntia Stabile Bucceroni
Jorge Luís Porsani – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

Neste trabalho de IC são apresentados os resultados de perfis GPR (Ground
Penetrating Radar), adquiridos nos limites externos do aterro sanitário de Rio Claro,
São Paulo, visando mapear e delinear a extensão de uma pluma de contaminação
causada pela migração de contaminantes no subsolo. O GPR é um método
eletromagnético não-invasivo que utiliza ondas de rádio de 10MHz a 2,5GHz para
localizar, estruturas e feições geológicas rasas da subsuperfície. O equipamento
consiste em um computador, e duas antenas, uma transmissora e outra receptora.
Desde que haja contraste em pelo menos uma das propriedades físicas nos materiais
de subsuperfície (condutividade elétrica, permissividade dielétrica e permeabilidade
magnética), parte do sinal é refletido, sendo recebido pela antena receptora. A
primeira parte desta pesquisa consiste em reprocessar os perfis GPR adquiridos em
1997, nos limites externos do aterro, com antenas de 50MHz. O perfil GPR adquirido
próximo ao limite externo do aterro mostra evidência de que a pluma de
contaminação tenha migrado para fora de seus limites, atingindo o nível d’água. Essa
contaminação é indicada por uma descontinuidade presente em um refletor localizado
a cerca de 10 metros de profundidade, caracterizando uma zona de alta
condutividade. Já no perfil GPR adquirido a 100 metros de distância do aterro, o nível
d’água é representado por um refletor forte e contínuo a 10 metros de profundidade,
sem qualquer indicação de contaminação. É possível observar também neste mesmo
perfil um refletor que é interpretado como o contato entre as formações Rio Claro e
Corumbataí, conforme informações de poços disponíveis.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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USO DE SONDAGENS TDEM PARA ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS NO CAMPUS DA USP
EM SÃO PAULO: RESULTADOS PRELIMINARES
Esther Novais Santos Sobrinho
Jorge Luís Porsani – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

Nesta pesquisa de IC são apresentados resultados de sondagens TDEM (Time
Domain Electromagnetic) adquiridas na bacia sedimentar de São Paulo e em meio
cristalino, dentro do campus da USP. Os principais objetivos foram: mapear aquíferos
sedimentar e cristalino (zona de fraturas), bem como avaliar suas vantagens e
limitações em ambiente urbano. O TDEM é um método geofísico que está
fundamentado na Lei de Faraday. O sistema consiste em injetar uma corrente contínua
por uma bobina transmissora quadrada situada na superfície. A corrente em um dado
instante de tempo é reduzida rapidamente a zero, causando assim indução de
correntes secundárias e conseqüentemente indução de um campo magnético
secundário em subsuperfície. Esse campo é medido por outra bobina (McNeill, 1994).
O campo magnético secundário é proporcional à condutividade elétrica e também
depende da geometria das camadas geológicas em subsuperfície. Essas medidas
trazem informações de resistividade elétrica aparente em função do tempo, sendo
úteis nos estudos hidrogeológicos. O TDEM se mostrou eficaz na identificação das
variações litológicas, zonas condutoras (aquíferos sedimentar e cristalino). A limitação
de uso do método TDEM em ambiente urbano consiste na falta de espaço físico para
aberturas do loop transmissor, a presença de tubulações metálicas enterradas e redes
de energia sobre a superfície do terreno, sendo as duas últimas fontes de ruídos.
Apesar disso, os resultados TDEM no campus da USP foram bastante satisfatórios.

Agência Financiadora: RUSP
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ESTUDO PALEOMAGNÉTICO E DE ANISOTROPIAS DE SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA
(ASM) DE DIQUES MÁFICOS DA REGIÃO DE PORTO MURTINHO (MS)
Felipe Fabrício Pacci Evaristo
Manoel Souza D’Agrella-Filho – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

Há atualmente um impasse no meio acadêmico no que diz respeito à
caracterização do Maciço Rio Apa em relação às unidades geotectônicas que o cercam,
em especial o Cráton Amazônico. Alguns pesquisadores defendem a linha que diz que
o Maciço Rio Apa fazia parte do Cráton Amazônico durante a aglutinação do
Gondwana. Já outros pesquisadores afirmam que o Maciço Rio Apa representa uma
unidade independente do Cráton Amazônico. Embora não haja hoje um consenso, a
primeira visão apresentada pode ser considerada como sendo a mais difundida e
aceita atualmente entre os cientistas.
A fim de melhor definir a paleogeografia do Maciço Rio Apa em relação ao
Cráton Amazônico, buscou-se neste trabalho a definição de um pólo paleomagnético
para um enxame de diques máficos localizado na região de Porto Murtinho (MS), os
quais cortam rochas do embasamento do Maciço Rio Apa. A definição de tal pólo
permitiria sua comparação com pólos de mesma idade definidos para o Cráton
Amazônico. Os diques, em sua grande maioria compostos de diabásio, foram coletados
a partir de 10 (dez) sítios de amostragem. Foram realizados estudos de anisotropia de
susceptibilidade magnética (ASM) e desmagnetizações por campos magnéticos
alternados (CA) sobre as amostras deles provenientes. Resultados preliminares
mostraram-se coerentes para amostras de um mesmo sítio, porém incoerentes para
sítios diferentes o que impossibilitou a determinação de um pólo paleomagnético.
Estão sendo previstas a coleta e análise de mais amostras, provenientes de outros
sítios, numa nova tentativa de se obter o pólo paleomagnético desejado.

Agência Financiadora: FAPESP
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ESTUDO GRAVIMÉTRICO E MAGNÉTICO DO COMPLEXO ULTRAMÁFICO-ALCALINOCARBONATÍTICO DE CATALÃO I (GO) – AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO,
INTERPRETAÇÃO E MODELAMENTO 3D
Henrique Suzuki Requejo
Marta Silvia Maria Mantovani – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

O complexo ultramáfico-alcalino-carbonatítico de Catalão I (-18°08’, 47°48’), atualmente explorado na extração de fosfato, nióbio e terras raras, será
o alvo de estudos geofísicos utilizando não só métodos potenciais, gravimetria e
magnetometria, como também dados gamaespectométricos.
Dados de gravimetria terrestre foram coletados pelo laboratório GEOLIT do
Departamento de Geofísica do IAG-USP, totalizando 368 estações gravimétricas.
Os dados de aeromagnetometria e aerogamaespectometria aérea foram
coletados através do convenio CPRM / Estado de Goiás.
Após o processamento dos dados foi verificado que o Complexo gera uma
anomalia gravimétrica positiva com amplitude de aproximadamente 24 mGal e
um dipolo magnético tipo normal com amplitude de aproximadamente 9000 nT.
Como produtos finais foram elaborados modelos tridimensionais
(gravimétrico e magnético) utilizando o software UBC – Geophisycal Inversion
Facility. Através destes modelos foi estimado o volume total do complexo,
densidade e susceptibilidade média, profundidade da raiz. Foi também mapeada
uma zona com material de baixa densidade e susceptibilidade magnética,
provavelmente associada a uma zona rica em carbonatíto.

Agências Financiadoras: CNPq/PIBIC, FAPESP

29

ANÁLISE DE ANISOTROPIA EM DADOS MAGNETOTELÚRICOS NA REGIÃO SÍSMICA DE
BEBEDOURO-SP
Icaro José Assis Kume
Maurício de Souza Bologna – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar geoeletricamente a
subsuperfície de uma região na borda nordeste da bacia do Paraná marcada pela
ocorrência de sismos provavelmente induzidos por poços para o provimento de água
subterrânea. Para isto, são usadas seis sondagens magnetotelúricas (MT) com
espaçamentos em torno de 500-700 m, dispostas numa direção geral leste-oeste e
atravessando a zona de maior concentração de sismos no local. Através de modelagem
direta estima-se que o topo da formação Serra Geral esteja em 40 m na parte central,
tornando-se mais profundo (65-90 m) rumo às extremidades do perfil, fora da área de
ocorrência dos sismos. A modelagem também mostra que a espessura do basalto varia
significativamente, sendo mais espesso (~600 m) à oeste da concentração de sismos, e
menos espesso à leste, atingindo cerca de 350 m apenas. Na região central as
espesuras são cerca de 400-500 m. Análises da anisotropia das fases mostram que as
máximas separações dos modos XY e YX ocorrem nas direções ~N10W e ~N50W para
períodos entre 0.002-0.1 s e 2-30 s, respectivamente. A direção em períodos curtos
aproximadamente coincide com a direção da concentração dos sismos enquanto em
períodos longos tal direção parece refletir estruturas regionais do embasamento da
bacia, sendo subparalelo à hidrografia (ex: Rio Pardo, a 40 km à nordeste das estações
MT) e às estruturas gravimétrica regionais. Como períodos de 0,002-0,1 s possuem
escalas indutivas da ordem da profundidade do Serra Geral, as anisotropias poderiam
indicar a a existência de heterogeneidades no basalto, como por exemplo, fissuras na
direção NNW. Apesar da coincidência espacial, a relação entre as anisotropias elétricas
e a sismicidade precisar ser melhor investigada.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC

30

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE DATA MINING EM BANCOS DE DADOS DE
GRAVIMETRIA
Jorge Luiz de Lima Matias
Eder Cassola Molina – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

Considerando a importância da integração e 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. No presente
estudo, foi analisada a aplicabilidade das técnicas de Data Mining, que já foram
empregadas com sucesso em diversas áreas da ciência.
Data Mining (Mineração de dados) é utilizada em diversas áreas para extrair,
de forma automatizada, padrões, regras ou modelos de bancos de dados, que não são
claramente perceptíveis por um usuário humano de forma trivial, principalmente
devido à grande quantidade de dados e informações de naturezas distintas.
As técnicas de Data Mining podem ser classificadas em dois tipos principais:
preditivas (como Classificação e Regressão) e descritivas (como Clustering e Associação
de Regras). Destas, a que foi utilizada neste trabalho até o presente momento é o
Clustering ou Agrupamento de dados. Esta técnica resulta em uma descrição dos dados
em grupos de forma quantitativa e tende a ser útil para a análise de anomalias
geofísicas, integrando dados de naturezas distintas.
Foram obtidos resultados preliminares bastante animadores com dados
gravimétricos de uma região próxima à costa do nordeste brasileiro, onde a técnica
mostrou-se um excelente guia para o analista perceber estruturas relevantes, sendo
de grande auxílio na análise dos dados.

Agência Financiadora: FAPESP
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PALEOMAGNETISMO E QUIMISMO NA REGIÃO NORDESTE DA PROVÍNCIA
MAGMÁTICA DO PARANÁ
Luiz Alberto Zaffani
Marcia Ernesto – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
São apresentados os resultados paleomagnéticos de rochas vulcânicas e
intrusivas da Província Magmática do Paraná associados com dados geoquímicos
obtidos paralelamente a este trabalho. Foram amostrados 23 sítios, geralmente
localizados em corte de estradas. As amostras foram extraídas em forma de cilindro,
com o auxílio de um amostrador portátil, ou em blocos de mão. A orientação foi feita
com bússola magnética e solar (esta última, sempre que possível).
No laboratório, as amostras foram preparadas em espécimes-padrão de 2,25
cm de altura e 2,5 cm de diâmetro. Para a determinação das componentes de
magnetização das rochas, procedeu-se à desmagnetização por campos magnéticos
alternados em desmagnetizador rotativo e as medidas da magnetização remanente
foram efetuadas no magnetômetro Minispin.
As desmagnetizações foram realizadas, em geral, até 100mT com a maioria das
amostras sendo totalmente desmagnetizadas. A componente de mais alta
coercividade deve corresponder à componente primária de magnetização. A maioria
das amostras apresentou componente de magnetização característica com inclinações
magnéticas positivas, concordantes com campos magnéticos de polaridade reversa.
Os dados geoquímicos indicam que as rochas analisadas pertencem ao mesmo
tipo litológico (essencialmente andesi-basalto toleítico), de acordo com a
nomenclatura proposta por de De La Roche et al. (1980).
Os resultados paleomagnéticos concordam com aqueles apresentados por
Ernesto et al. (1999), segundo o qual os sills e derrames que afloram na borda
nordeste da Província aparecem compartimentados, com polaridades essencialmente
reversas ao norte e normais ao sul, o que indica que não houve simultaneidade da
atividade ígnea em toda a borda nordeste da bacia.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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MEDIDAS DE DENSIDADE E MODELAMENTO DE PERFIS NO NÚCLEO DA ESTRUTURA
DE IMPACTO DE ARAGUAINHA
Murilo Bellini Lacerda
Yára Regina Marangoni – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

Este projeto é constituído de duas partes: medidas de densidade em rochas
coletadas no núcleo e determinação de densidade utilizando o método de Nettleton.
As medidas de densidade das rochas foram feitas em duas etapas: saturadas,
após um período de saturação em água em uma câmara de vácuo, e secas, após um
período em estufa. As medidas foram feitas seguindo o principio de Arquimedes. Para
as amostras secas para não absorverem água foram impermeabilizadas, e aplicada
uma correção levando em consideração a densidade do impermeabilizante.
No método de Nettleton as anomalias Bouguer são calculadas com diferentes
valores de densidade. As anomalias que mostram menor correlação com a topografia
indicam o melhor valor de densidade para o local. Neste trabalho foi utilizada uma
fórmula geral para determinar a densidade Bouguer utilizando o gradiente vertical da
densidade como operador linear.
No final, foi realizada uma comparação entre os valores de densidade obtidos a
partir das medidas das amostras e do método de Nettleton. As diferenças encontradas
estavam dentro intervalo de compatibilidade, indicando um bom funcionamento do
método. Para uma analise quantitativa, foram calculados coeficientes de correlação de
perfis de topografia com anomalia Bouguer calculada com densidade constante igual a
2,67g/cm3 e de anomalia Bouguer calculada com densidade obtida através do método
de Nettleton.

Agencia Financiadora: CNPq/PIBIC
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL ACADÊMICO DOS ALUNOS DO CURSO DE
BACHARELADO EM GEOFÍSICA
Raphael Fernandes Prieto
Eder Cassola Molina - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Geofísica

Objetivos
Os alunos de Bacharelado em Geofísica do IAG-USP apresentam um perfil
característico bastante complexo, tanto pelas peculiaridades exigidas pelo curso como
pelas características próprias do público-alvo interessado em cursar Geofísica. É muito
comum uma elevada taxa de reprovação em disciplinas básicas no início do curso, e
acredita-se que este seja um dos fatores mais importantes que levam à evasão nesta
área. Todas estas ideias, porém, não estão fundamentadas em um conjunto amplo de
dados, e muitas vezes elas partem de análises isoladas de casos ou de períodos
limitados. A ideia do presente projeto é compilar os dados dos alunos do curso
referentes às notas nas disciplinas cursadas, de forma anônima e autorizada pelos
alunos, para formar um conjunto de informações que possa fornecer parâmetros para
a análise de diversas questões ligadas ao curso.
Procedimentos
A montagem de um banco de dados – com o desempenho global dos
estudantes obtidos através do resumo escolar, retirado do sistema Júpiter Web –
atrelado a um sistema de busca, via Prompt de comando, fornecerá importantes
subsídios para as análises parciais.
No presente caso, a fim de exemplificar o uso do banco de dados, atentamos
para períodos nos quais ocorreram alterações da grade curricular, visando determinar
a relação destas com o índice de reprovação nas disciplinas básica do curso.
Referências Bibliográficas
[1] VUOLO, J.H., Fundamento da Teoria dos Erros. São Paulo: Edgar Blücher,1996.
[2] KERNIGHAN, B.W. RITCHIE, D.M., C Programming Language. Prentice Hall software
Series.
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AVALIAÇÃO DO APLICATIVO RAYFRACT PARA A ANÁLISE TOMOGRÁFICA DE DADOS
DE SÍSMICA DE REFRAÇÃO RASA
Rodrigo Dias Samões
Marcelo Sousa de Assumpção – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica

O Laboratório de Geofísica Aplicada do IAG-USP adquiriu a licença do aplicativo
Rayfract, que utiliza, entre outros, o método de inversão tomográfica na análise de
dados de sísmica de refração. Tem-se observado, analisando resultados das inversões
de dados de alguns levantamentos sísmicos já realizados, divergências entre os
modelos obtidos com os métodos tomográfico e recíproco. O objetivo desse projeto,
portanto, é fazer uma avaliação dos resultados da inversão tomográfica desse
aplicativo, e adquirir um maior conhecimento para usos futuros.
O trabalho foi dividido em três etapas. A primeira parte do trabalho consistiu
na geração de dados sintéticos a partir de modelos geológicos simples (com
velocidades e espessuras determinadas) e assim comparar os resultados da inversão
com o modelo já conhecido. Na segunda etapa foram testados diferentes arranjos de
aquisição para uma mesma situação geológica e novamente gerados os dados
sintéticos. Os resultados foram analisados comparativamente com o objetivo de
analisar os parâmetros de campo críticos para o processo de inversão. Na ultima etapa
fez-se o processamento de dados reais adquiridos na região de Bebedouro/SP.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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GRANDES ROTAÇÕES EM UMA ZONA TRANSFORMANTE: ANISOTROPIA MAGNÉTICA
E PALEOMAGNETISMO DO ARPÉLAGO DE SÃO PEDRO SÃO PAULO (ATLÂNTICO
CENTRAL)
Wilbor Poletti
Ricardo Ivan Ferreira Trindade – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
O Arquipélago de São Pedro São Paulo (ASPSP) encontra-se na zona central
da falha transformante (E-W) de São Pedro São Paulo (ZTSP) entre as placas
Africana e Sul Americana. Este arquipélago é composto por milonitos e
ultramilonitos de peridotito derivados a partir da litosfera oceânica (manto
superior) deformada e soerguida durante a atividade tectônica na ZTSP. Suas
rochas apresentam diferentes graus de serpentinização (com magnetita
associada) e alguns afloramentos foram afetados em superfície por
intemperismo, com alteração da serpentina e formação de carbonatos. Métodos
magnéticos foram aplicados para investigar a estrutura interna das ilhas e
verificar suas rotações relativas. Foram amostrados vinte e um sítios,
distribuídos ao longo de quatro ilhas (Belmonte, Nordeste, Cabral e Challenger)
para estudos de anisotropia magnética e paleomagnetismo. A susceptibilidade
magnética e a magnetização remanescente natural (MRN) são dominantemente
portadas por titanomagnetita pobre em titânio, identificados nas curvas
termomagnéticas. A susceptibilidade magnética aumenta com o grau de
serpentinização e diminui levemente com o intemperismo. Em contrapartida, as
rochas não alteradas são aquelas com o mais alto valor de MRN. Os elipsóides de
anisotropia magnética são dominantemente oblatos e o grau de anisotropia é de
moderado a alto. Lineações magnéticas e foliações foram bem definidas para a
maioria dos sítios, sendo paralela à trama medida em campo e em laboratório.
Os processos de desmagnetização paleomagnética AF e térmico isolaram uma ou
duas direções características para muitas amostras. Dados de anisotropia
magnética e de paleomagnetismo revelaram uma grande coerência da trama e
das direções magnéticas para cada ilha, mas essas orientações variam entre as
diferentes ilhas do arquipélago. Estas diferenças são interpretadas como
rotações relativas de larga escala entre as ilhas durante seu soerguimento ao
longo da zona transformante, com implicações para o mecanismo de
deformação ao longo de uma zona transformante.

Agência Financiadora: CNPq / Petrobrás
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AVALIAÇÃO DA ACIDEZ DE ÁGUAS DE CHUVA DE CUBATÃO: 2009 - 2010
Ana Paula Lacerda Lopes, Marcelo Vieira da Silva-Filho
Adalgiza Fornaro – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

Cubatão é uma cidade do estado de São Paulo situada a 12 km do porto de
Santos, o maior da América Latina. No início da década de 80, Cubatão foi considerada
uma das cidades mais poluída do mundo apelidada de “Vale da Morte”, devido aos
graves problemas de saúde enfrentados pela população causados pela poluição. Este
estudo visa avaliar a composição química de águas de chuva em Cubatão, no período
de maio de 2009 até maio de 2011. Pretende-se avaliar a influência do funcionamento
(início em março de 2010), da Usina Termelétrica (UTE) Euzébio Rocha, instalada na
área da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), a UTE destina energia elétrica e vapor
para a refinaria, possibilitando a redução em 75% das emissões atmosféricas de gases
poluentes como óxidos de nitrogênio (NOx = NO+NO2) e óxido de enxofre (SO2). Estes
gases sofrem reações químicas na atmosfera, produzindo aumento da acidez das águas
de chuva da região. Portanto, uma hipótese do efeito da instalação desta UTE a partir
da redução da emissão destes poluentes seria a diminuição das concentrações de
espécies iônicas (H+, SO42- e NO3-) responsáveis pela acidez atmosférica. Neste estudo
foram analisados os resultados da composição química de 102 amostras de águas de
chuva de Cubatão. Além de medidas de pH (H+), os ânions (Cl-, NO3-, SO42-) foram
determinados por cromatografia iônica. Comparando-se com resultados da década de
80, observaram-se reduções significativas nas concentrações de Cl- (67,7%) e SO42(62,5%), exceto para o nitrato, que não apresentou mudanças significativas. O valor
médio de pH foi 4,82, portanto, caracterizando a presença de chuva ácida na região.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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EVOLUÇÃO SAZONAL DAS COMPONENTES DO BALANÇO DE RADIAÇÃO NA
SUPERFÍCIE DA REGIÃO ANTÁRTICA
Caio Jorge Ruman
Jacyra Soares - Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

A região Antártica não só exporta sinais climáticos, afetando o clima global, mas
também importa sinais climáticos globais, sofrendo suas conseqüências. O impacto
ambiental antrópico também está presente na Antártica, sobretudo àqueles
provenientes do hemisfério sul. O continente gelado responde a essas agressões de
forma potencializada (Setzer e Kayano, 2009).
O objetivo deste trabalho é descrever a evolução temporal das componentes
do balanço de radiação na superfície na região Antártica com ênfase na identificação
dos efeitos das mudanças climáticas. O presente trabalho encaixa-se dentro dos
objetivos científicos do recém-criado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
Antártico de Pesquisas Ambientais (INCT-APA).
O balanço de radiação na superfície é estimado por meio das componentes de
radiação de onda curta incidente (OC↓) e refletida (OC↑), e radiação de onda longa
emitida pela atmosfera (OL↓) e pela superfície (OL↑).
Neste trabalho, valores médios mensais foram estimados a partir de valores
horários de OC↓ observados na estação meteorológica situada na estação Antártica
Comandante Ferraz (EACF), que se encontra na Ilha Rei George, na Península Antártica
(62°05'07" S, 58°23'33" W). Esses dados fazem parte do projeto “Meteorologia na
EACF" do CNPq/PROANTAR.
Valores médios mensais das componentes OL↓ e OL↑ foram calculados a
partir dos valores estimados destas variáveis a cada 3 horas pelo projeto SRB (Surface
Radiation Budget) da NASA. Em ambos os casos as observações correspondem ao
período de 1993-2007.
Verificamos que a OC↓ apresenta uma variação anual muito maior do que as
componentes OL↓ e OL↑. O balanço de OL varia entre 42 e 53 W m-2.
Referências bibliográficas
Setzer, A. e M. Kayano, 2009: Limitações das reanálises para altas latitudes no
Hemisfério Sul. Revista Brasileira de Meteorologia, 24 (3) 254-261, 2009.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC

40

VARIAÇÕES DE TSM NO ATLÂNTICO SUL ASSOCIADAS À INFLUÊNCIA DE CICLONES
INTENSOS
Daniel Faria Teixeira de Oliveira
Ricardo de Camargo – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

A atuação de intensos ciclones sobre o Atlântico Sul possui diversos
impactos, tais como a geração de energéticas perturbações nos campos de
ondas e correntes e também alterações nos padrões de temperatura da
superfície do mar (TSM). Do ponto de vista das circulações verticais no oceano,
os ciclones podem induzir movimentos ascendentes em suas porções centrais,
em função da divergência do transporte de Ekman na camada superficial
influenciada pelo vento. Por outro lado, os padrões espaciais de advecção de
temperatura e a presença de nebulosidade também influenciam os balanços de
calor e radiação à superfície do mar, induzindo assim alterações de TSM. Neste
trabalho serão analisadas as variações de TSM associadas aos casos mais
intensos de ciclones no Atlântico Sul, buscando examinar a relação entre a
ocorrência de casos extremos e a evolução das anomalias de TSM. Pretende-se
utilizar dados de satélites de TSM com 1 grau de resolução espacial e 7 dias de
intervalo de amostragem, campos meteorológicos médios diários da Reanálise
do NCEP, e também resultados de modelos de circulação oceânica a serem
obtidos durante a execução do CESTE. Espera-se realizar uma análise conjunta
das variações de TSM com os campos meteorológicos, tentando identificar os
processos e mecanismos que participam na determinação das evoluções de
TSM. Os resultados esperados consistem na quantificação dos diferentes termos
relacionados às variações de TSM forçados pelos distúrbios atmosféricos, e
também na verificação da representatividade das simulações oceânicas.

Agência Financiadora: CNPq
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VALIDAÇÃO DOS MODELOS WRF E CALPUFF NA REPRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS
METEOROLÓGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
Giulia De Salve
Maria de Fátima Andrade – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
Este projeto tem como objetivo analisar a representação de dois modelos de
qualidade do ar da concentração de poluentes na Região Metropolitana de São Paulo,
um é o modelo WRF (Weather Research & Forecasting) e o outro o CALPUFF (modelo
regulatório recomendado pela EPA, Environmental Protection Agency-USA), A
metodologia aplicada é a avaliação estatística da acurácia dos modelos através da
análise dos dados medidos e observados nas estações de qualidade do ar da CETESB.
As comparações estão sendo realizadas entre as simulações e os dados de
superfície e radiossondagem obtidos da estação meteorológica do Campo de Marte
para o período de maio até agosto de 2008. Este período foi escolhido pois é no
inverno que há maiores concentrações de poluentes. Esse fenômeno ocorre devido à
atmosfera estar em uma condição de maior estabilidade e menor precipitação. Os
dados de superfície estão sendo comparados com os seguintes parâmetros: velocidade
do vento, temperatura e umidade. A comparação dos dados da radiossondagem está
sendo feita para as mesmas variáveis, além de verificar se a altura da camada de
mistura está sendo simulada corretamente. Esta última é fundamental, pois os
poluentes se concentram principalmente na camada limite e os modelos utilizam esses
dados como entrada dos dados meteorológicos. Após a validação da modelagem com
os dados meteorológicos será realizada a avaliação da representação das variáveis de
qualidade do ar.
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COMPARAÇÃO DOS PADRÕES DE VENTO DE SUPERFÍCIE ENTRE AS ESTAÇÕES DO
INMET NO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
João Augusto Hackerott
Adilson Wagner Gandu – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

Este trabalho tem como objetivo comparar os ciclos médios diário e anual dos
ventos em superfície nas estações Moela, Parati, São Luiz do Paraitinga e Taubaté, do
INMET. Foram coletados dados horários de magnitude do vento (mag) e direção (θ) no
ano de 2009. Para analisar o relevo da região e explicar padrões climatológicos, foi
desenhado um mapa topográfico utilizando o software de visualização GrADS.
O vento foi decomposto em suas duas coordenadas, a componente
meridional (v) e zonal (u) do vento. Através de um programa em Fortran-90 e
utilizando as equações estatísticas de média ( ) e desvio padrão (σ) calcularam-se as
médias (diárias e horárias) de magnitude, de u e de v, e suas respectivas incertezas.
Um histograma de freqüência relativa da direção do vento foi elaborado para cada
estação.
Foi identificado ciclo diurno do vento em todas as estações, sendo Parati com ciclo
menos intenso. Taubaté, Moela e São Luiz do Paraitinga têm um mínimo de magnitude
do vento secundário às 14Z. Este mínimo é observado às 12Z em Parati. Perfil de
direção do vento bimodal em Moela e São Luiz do Paraitinga e com três direções
preferenciais em Taubaté. As componentes u e v se comportam de forma oposta na
estação da Moela, quando compara às outras estações. Destaca-se a falta de dados
para análise de médias diárias na estação da Moela e Taubaté.

Agência Financiadora: PIBIC/CNPq
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CERTEZAS E INCERTEZAS EM DADOS OBSERVACIONAIS E DE REANÁLISES NO ESTUDO
DE EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO SOBRE A BACIA DO PRATA
José Leandro Pereira Silveira Campos
Tércio Ambrizzi – Orientador
Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

O objetivo desse trabalho é analisar os desvios existentes em vários conjuntos
de dados,tanto em dados de reanálises como dados de estações em superfície
interpolados em grades regulares para avaliação de eventos extremos de precipitação.
Foi definido como evento extremo de precipitação o limiar como 90% do total diário
de precipitação.
Nesse trabalho são utilizados conjuntos de dados com pelo menos 90% da série
temporal completa, no período de 1979 a 2002, os seguintes conjuntos de dados de
precipitação foram usados, dados de reanálises do NCEP (Reanalysis2), dados de
reanálises do ECMWF (ERA-40), dados interpolados em grades regulares do CPC e
dados de estações em superfície disponibilizados pelo projeto CLARIS –LPB.
Através de técnicas estatísticas simples como regressão linear, correlação e
distribuições amostrais é possível verificar tais desvios existentes nesses conjuntos de
dados em relação aos dados de estação do projeto CLARIS – LPB.
Foi observado que os dados de reanálises (ERA-40 e Reanalysis2), e dados do
CPC, subestimam a precipitação acumulada diária, e dados de reanálises apresentamse menos correlacionados com os dados de estação, quando comparados aos dados do
CPC, isso é devido a saída dos modelos e a métodos de interpolação.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC

44

ESTUDO PRELIMINAR DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO POR NÚMERO DE
PARTÍCULAS EM CUBATÃO
Juarez Quezada e Silva
Maria de Fátima Andrade – Orientadora
Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

O presente projeto se insere em um programa de avaliação do impacto da
construção da Usina Termelétrica Euzébio Rocha em Cubatão, na área da Refinaria
Presidente Bernardes em Cubatão. Nesse programa estão sendo monitoradas diversas
variáveis como concentração em massa de material particulado, gases com monitores
convencionais e também com biomonitoramento.
Este projeto é o primeiro realizado em Cubatão para caracterização da
distribuição de tamanho por número de partículas. O equipamento utilizado para este
fim é o “Scanning Mobility Particle Sizer” que consiste de um classificador eletrostático
que separa as partículas por tamanho de acordo com sua habilidade em atravessar um
campo elétrico, e ainda de um contador de partículas. A mobilidade elétrica é
inversamente proporcional ao tamanho das partículas. O modelo utilizado foi o
3936NL25, o qual inclui como principais componentes um classificador eletrostático
(modelo TSI 3080N), um contador de partículas (modelo TSI 3025A-S) e o software
AIM3936. Neste estudo o intervalo de tamanho utilizado foi entre 0,009 m e 0,414 m.
Esta faixa compreende a moda de partículas Aitken e de Acumulação. O conhecimento
dessa distribuição é importante, pois apesar da contribuição em massa ser pequena,
encontra-se uma distribuição da ordem de 10000 partículas por cm3.
Esses dados serão analisados juntamente com as concentrações dos gases
monitorados na estação de Qualidade do Ar da CETESB que opera em Cubatão Centro
e também com a distribuição de tamanho para massa obtida com um impactador em
Cascata.

Agência Financiadora: CNPq
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ESTUDO DE PROPRIEDADES ÓPTICAS DE PARTÍCULAS NÃO ESFÉRICAS
Julio César Morais
Márcia Akemi Yamasoe – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

Para estudar como a atmosfera interage com a radiação solar e terrestre é
preciso conhecer as propriedades ópticas dos aerossóis. Modelos que utilizam a teoria
Lorenz-Mie para o cálculo da forçante radiativa pressupõem uma forma esférica para o
aerossol. Entretanto nas últimas décadas, devido ao avanço computacional, esforços
vem sendo feitos para resolver matematicamente o problema do espalhamento por
partícula não esférica e quantificar a diferença em grandezas relevantes como a função
de fase em relação ao modelo esférico. Cabe ressaltar que a medição de radiação feita,
por exemplo via sensoriamento remoto, depende de certas características da radiação
que em última instância dependem dos parâmetros da solução do espalhamento.
Considerando que as partículas de aerossol, naturais ou artificiais, claramente não
possuem forma esférica (sal marinho e fuligem, por exemplo) (Mishchenko, et al.,
2000) é necessário encontrar um método que permita a resolução desse problema.

Agência Financiadora: FAPESP
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MATERIAL DIDÁTICO PARA INTRODUÇÃO À METEOROLOGIA
Leandro Cardoso Bellato
Rita Yuri Ynoue – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

O presente trabalho visa identificar as dificuldades vivenciadas pelos alunos de
quaisquer disciplinas introdutórias à meteorologia e, feita a análise dessas
dificuldades, elaborar materiais didáticos que auxiliem os docentes das supracitadas
disciplinas a suprir as dificuldades mapeadas através de novas abordagens e métodos
didáticos.
A primeira parte do projeto buscou mapear as dificuldades vivenciadas pelos
alunos através de questionários individuais, distribuídos em classe. Um questionário
foi aplicado aos calouros da disciplina 1400200-Física da Terra e do Universo para
Licenciatura em Geociências e outro para alunos provenientes de diversos anos de
ingresso, versando acerca da disciplina ACA0115-Introdução à Meteorologia. Este
questionário era constituído de uma única pergunta, a saber “Você passou por alguma
dificuldade envolvendo o conteúdo de meteorologia dentro da disciplina [ nome da
disciplina específica cursada pelo aluno]?”, havendo a possibilidade do inquirido
marcar as opções “SIM” ou “NÃO”, mutuamente excludentes e, em qualquer dos
casos, havia ainda espaço para relatos e sugestões serem escritos.
Dos questionários existentes, 63,6% dos alunos revelaram ter passado por
alguma dificuldade com respeito à disciplina Física da Terra e do Universo, como
dispersão do conteúdo ministrado em aulas, problemas com o idioma do material
didático disponibilizado ou mesmo alegada incoerência entre o conteúdo ministrado
em classe e os requeridos em avaliações, entre outras. Já para os alunos de ACA0115Introdução à Meteorologia, 24,3% declararam ter passado por dificuldades. A análise
dos diversos relatos existentes permitiu o agrupamento das dificuldades identificadas
em três categorias: dificuldades com relação à estrutura da disciplina, com relação à
didática utilizada no curso e com relação à formação pré-existente dos alunos.

Agência Financiadora: RUSP
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PADRÕES MICROMETEOROLÓGICOS DA PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR NO
SUDESTE
Leonardo Moreno Domingues
Prof. Dr. Humberto Ribeiro da Rocha – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

A indústria do etanol e açúcar cresceu como uma atividade agrícola muito
relevante no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Entender a variabilidade
temporal de troca de água e calor sobre plantações de cana-de-açúcar tornou-se um
assunto bastante importante no contexto de mudanças climáticas regionais e globais.
Este trabalho pretende discutir medições de torres micrometeorológicas sobre
duas áreas com o agroecossistema de cana-de-açúcar, nas cidades de Sertãozinho e
Luiz Antonio, ambas na região de Ribeirão Preto do estado de São Paulo, incluindo
clima, radiação e fluxos turbulentos na análise, durante o período de 1997-2007. Os
agroecossistemas foram manejados com três diferentes sistemas de colheita e
diferentes tipos de solo. Discutir-se-ão a variabilidade dos fluxos e do albedo, que
dependem tanto da variabilidade climática intrínseca quanto de controles da fenologia
das plantas, além das características do manejo.

Agência: CNPq/PIBIC
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VARIABILIDADE DA CONCENTRAÇÃO EM MASSA E BLACK CARBON DE MP2,5 DA
CIDADE DE RECIFE: EFEITOS DA PLUVIOMETRIA (REMOÇÃO)
Mariana Fadigatti Picolo
Adalgiza Fornaro – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

As concentrações de material particulado, em uma determinada área,
dependem além das fontes de emissões, das condições meteorológicas, sendo a
precipitação umas das variáveis que contribui para a remoção. Portanto, o objetivo do
presente estudo foi analisar os efeitos de parâmetros meteorológicos para a dispersão
ou remoção do material particulado fino (MP2,5) na cidade de Recife. O período de
analise é de junho de 2007 a julho de 2008.
O mês mais chuvoso durante o período de análise foi maio de 2008 (432mm) e
o mês mais seco foi outubro de 2007 (26,8mm)
O BC variou entre 0,05 e 7,1 µg m-3. A porcentagem média de contribuição do
BC para massa de MP2,5 foi 26%. As concentrações médias mensais de MP2,5 não
apresentaram grandes diferenças entre os períodos de chuva e seca, sendo então,
compatíveis, considerando o desvio padrão. A maior concentração média foi de
9,15 µg m-3 (julho de 2007) e a menor foi de 4,37 µg m-3 (novembro de 2007).
Concluiu-se, portanto que na cidade de Recife a pluviometria não tem grande
influência na concentração de material particulado fino.
A média da concentração de MP2,5 ao longo de todo o período de estudo foi de
7,33 µg m-3, sendo que este valor está dentro do recomendado pela OMS (Organização
Mundial da Saúde). A recomendação da OMS é que as concentrações de MP 2,5 estejam
abaixo de 25 µg m-3.

Agência Financiadora: CNPq

49

ANÁLISE DE CONFORTO TÉRMICO EM DIFERENTES RESIDÊNCIAS NO PROJETO
CHIADO USANDO O ARQUITROP
Mariana Pallotta
Fábio Luiz Teixeira Gonçalves – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

O presente trabalho tem por objetivo analisar o Conforto Térmico Humano no
interior das residências cadastradas no “Projeto Chiado”, através de cálculos do índice
de Temperatura Efetiva (TE) para o ano de 2005 e concluir se essas são termicamente
confortáveis ou não para abrigar recém-nascidos com tendência a doenças
respiratórias sibilantes.
Para a análise principal utiliza-se o índice de Temperatura Efetiva (TE) [1]
apresentado pela Eq. 1. Tal índice se mostra ideal para a avaliação do conforto térmico
no interior de edificações por considerar apenas temperatura (Tint) e umidade relativa
internas (URint).
 UR 
TE  Tint  0,41  int Tint  10 (1)


100 

Sendo que Tint foi simulada com base nos dados externos fornecidos pela Estação
Meteorológica do IAG-USP, fazendo uso do software Arquitrop e a URint foi simulada
usando um método de comparação estatística, desenvolvido com base também nos
dados externos.
A TE foi calculada de três diferentes formas para cada dia considerado: TE 1 –
combina o máximo de URint do dia e o mínimo de Tint. O pico de frio do dia; TE 2 –
combina o mínimo de URint do dia e o valor máximo de Tint. O pico de calor do dia; TE
3- combina os valores médios diários de URint e Tint. O padrão geral do dia.
Para classificar as TE’s calculas foram utilizadas as condições estabelecidas por
FANGER (1972).

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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RELAÇÃO ENTRE ERROS DE PREVISÃO SOBRE O NORDESTE DO BRASIL E A
TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DO MAR
Mayara Oliveira dos Santos
Rosmeri Porfírio da Rocha – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

A previsibilidade climática no nordeste do Brasil tem sido bastante investigada
através de modelos numéricos já que esta região sofre períodos de seca ou
enchentes que muitas vezes são atribuídas aos padrões de teleconexão
(Hastenrath and Heller, 1977). A influência de fenômenos de grande escala, como o
ENSO (El Niño-Oscilação Sul), no clima do nordeste é bastante documentada, assim
como da temperatura da superfície do mar (TSM) do Atlântico tropical, conhecida
como dipolo do Atlântico (Nobre e Shukla, 1996). Neste projeto serão estudas as
relações entre as TSMs nas regiões do dipolo do Atlântico e do ENSO e as séries de
precipitação no nordeste do Brasil, simuladas pelo modelo regional RegCM3, a fim
de se observar a influência dos fenômenos de grande escala referidos na
previsibilidade do modelo. A relação entre as TSMs persistida e observada
também será analisada com o objetivo de associar erros na previsão do modelo às
diferenças entre as TSMs.
Analisou-se a relação entre as séries de TSM persistida e precipitação simulada
pelos modelos RegCM3 e CPTEC/COLA e a relação entre os erros nestas séries, que
foram obtidos subtraindo-se o valor observado do valor simulado a cada passo de
tempo.
Os resultados mostraram que de acordo com os coeficientes de correlação
linear obtidos, os erros na TSM sobre o oceano Atlântico tropical têm maior
influência sobre os erros na simulação de chuva do que os erros na TSM sobre o
oceano Pacífico. O modelo RegCM3 é menos sensível aos erros vindos da TSM
persistida quando comparado ao modelo CPTEC/COLA.

Agência Financiadora: CNPq/PIBIC

51

COMPOSIÇÃO IÔNICA DE ÁGUAS DE CHUVA DA CIDADE DE CUBATÃO
Rafael Cesario de Abreu
Adalgiza Fornaro – Orientadora
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Departamento de Ciências Atmosféricas

A cidade de Cubatão, situada na Baixada Santista a 40 km da capital São Paulo
sofreu um grande processo de expansão industrial a partir de 1958, o que gerou graves
problemas de poluição atmosférica na área. Isso levou a uma série de programas de
controle de emissão de poluentes, como o Programa de Controle e Poluição Ambiental
de 1983 e Operação Inverno que é realizada até hoje, obtendo resultados significantes
para a melhora da qualidade do ar (CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo). Apesar dos esforços e das incontestáveis melhoras, a cidade de Cubatão ainda
requer estudo constante sobre poluentes atmosféricos. O monitoramento da
qualidade do ar a partir de dados horários de alguns gases (SO2, NOx e O3) e de
material particulado tem sido realizados pela CETESB desde a década de 80. Porém,
poucos estudos de composição química de águas de chuva têm sido realizados. O
objetivo do presente trabalho é estudar a composição iônica das águas de chuva de
Cubatão, avaliando possíveis mudanças em função do controle das emissões de
poluentes nos últimos anos. Para descobrir esses impactos, águas de chuva tem sido
amostradas para medidas de pH e da condutividade, além dos íons (Na+, K+, NH4+, Ca2+,
Mg2+, Cl-, NO3- e SO42-). Estes dados serão relacionados com os dados da rede de
monitoramente de qualidade do ar da CETESB, na tentativa de determinar-se a
influência de algumas fontes específicas na qualidade do ar da cidade de Cubatão.
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AVALIAÇÃO DA FRAÇÃO DA RADIAÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA ABSORVIDA
PELA FLORESTA TROPICAL PRIMÁRIA NA AMAZÔNIA
Renato Kerches Braghiere
Marcia Akemi Yamasoe – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

Durante experimentos realizados nas estações secas de 2002 e 2007 foram
obtidos, a partir de medições de irradiância PAR no dossel da floresta tropical
primária localizada na Reserva Biológica do Jaru, RO, valores de fAPAR a fim de
compará-los com os derivados a partir do sensor MODIS. A avaliação dos efeitos
da quantidade de aerossol produzido pelas queimadas na deterioração da
qualidade de fAPAR do MODIS e a verificação da variabilidade de fAPAR com as
quantidades de aerossóis na atmosfera, também foram realizadas.
O perfil vertical de irradiância PAR descendente foi medido em diferentes
níveis de altura, do topo do dossel até 5 metros do solo, nas faces norte, leste e
oeste da torre. No topo foram montados sensores similares para medição de
irradiância refletida pelo dossel.
O produto do MODIS utilizado neste projeto foi o MOD15A2 (LAI e fAPAR)
disponibilizado em https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/get_data. Para avaliar a
influência do aerossol, valores de profundidade óptica do aerossol (AOD) foram
obtidos com radiômetros instalados no sítio experimental. Em primeira análise
dos dados de 2007 e dados de AOD em 670 nm não se observou correlação
entre AOD e fAPAR. Ainda, comparações entre os valores de fAPAR do MODIS e
dados de superfície mostram que os resultados do satélite são sistematicamente
menores. Imagens relacionadas ao período de maior diferença mostram uma
grande falta de dados ao redor da torre, o que pode ser atribuído à
contaminação por nuvens, já que valores de AOD apresentavam-se baixos
durante o período. Uma possível explicação para os valores do MODIS
apresentarem-se sistematicamente menores é que eles são baseados no fato de
se considerar que a absorção é devida unicamente às folhas, enquanto que os
dados de superfície levam em conta troncos e árvores rasteiras dentro do dossel.

53

ESTUDO NUMÉRICO DO ESPALHAMENTO FRONTAL DE RADIAÇÃO
FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA CAUSADO POR PARTÍCULAS DE AEROSSOL EMITIDAS
POR QUEIMADAS NA AMAZÔNIA
Tássio Costa
Márcia Yamasoe - Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas

Este projeto avalia a qualidade da estimativa de irradiância difusa e global na
região espectral fotossinteticamente ativa, PAR (400 a 700 nm), na presença de
partículas oriundas de queimadas na Amazônia. Testes de sensibilidade indicaram que
é necessário levar em conta a variabilidade das propriedades ópticas desses aerossóis
e que a determinação de um modelo óptico apropriado é o principal fator para
obtenção de resultados mais precisos. Foi desenvolvida uma metodologia estatística
para determinação do modelo mais adequado. O desempenho dos modelos foi
avaliado através da comparação com dados coletados em experimento de campo
realizado em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, durante a estação seca de 2002. Os
parâmetros utilizados para desenvolver os modelos ópticos foram obtidos da rede de
fotômetros AERONET.
O uso de três modelos ópticos de aerossol produziu significativa melhora na
estimativa de irradiância global quando comparado ao uso de apenas um. A correção
nos dados de difusa devido ao espalhamento frontal que contaminou as medidas com
pireliômetro aproximou os valores calculados dos experimentais. Entretanto, nota-se
uma tendência de superestimativa nos dados calculados. As causas estão sendo
averiguadas.
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VARIABILIDADE DA TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR NO OCEANO ATLÂNTICO
SUL: PASSADO, PRESENTE E FUTURO
Thiago Souza Dias Degola
Tércio Ambrizzi – Orientador
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O Oceano Atlântico Sul tem um importante papel no clima da América do Sul, e
seu entendimento pode melhorar nossa capacidade de previsão do tempo e clima.
Este trabalho tem o objetivo de entender a variabilidade da temperatura da superfície
do mar na região do Oceano Atlântico Sul através de um longo período de dados.
Nesta análise se utilizou dados do passado, obtidos junto a NOAA, e também do
futuro, através de diferentes simulações do modelo HadCM3 do Hadley Center.
Duas regiões destacaram-se por apresentarem aumentos de TSM no ultimo
século: na região costeira do Norte da Argentina e Uruguai (por volta de 40°S) e na
costa leste da África por volta de 10°S. Em ambas foi observado aumento significativo
em torno de 1,5°C nos últimos 100 anos. Sabemos que a 1ª região tem um papel muito
importante para o clima da América do Sul, sendo um dos locais de preferência para a
formação de ciclones extratropicais no Atlântico Sul (Gan e Rao 1991; Reboita et al
2009) e onde ocorre a confluência da corrente do Brasil e das Maldivas. Analisando
dados de diferentes simulaçoes do modelo HadCM3 do Hadley Center, observou-se
que para ambas as regiões a TSM tem uma tendência de aumento sistemático superior
a 2°C para o próximo século.
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ANÁLISE DA ACURACIA DE MODELO DE QUALIDADE DO AR NA PREVISÃO DE OZÔNIO
Vanessa da Silva Oliveira
Maria de Fátima Andrade – Orientadora
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Departamento de Ciências Atmosféricas.
Objetivo é analisar a acuraria do modelo de qualidade do ar WRF- Chem
Weather Reseach & Forecasting Model/Chemistry (Grell et al., 2005) na previsão de
ozônio medido pelas estações de monitoramento automáticas da qualidade do ar da
CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo).
O período escolhido para essa análise foi de 17 a 28 de agosto de 2010, quando o
Estado de São Paulo esteve sob atuação de uma massa de ar quente, seco e estável,
que provocou intervalos de calmaria e ventos fracos durante a noite e madrugada e
muitas horas de insolação durante o dia, condições estas que mantiveram a qualidade
do ar predominantemente REGULAR, chegando a atingir a qualidade do ar MÁ pelo
poluente ozônio e MP10. A análise concentrou-se no poluente ozônio.
Os dados extraídos do modelo e da CETESB para analise forem de ozônio
medido em μg/m3, temperatura medida em °C, umidade relativa medida em % e
velocidade do vento medida em m/s. Foram feitos gráficos das médias dos dados da
região central (Ibirapuera, IPEN-USP e Santana), Cubatão, Americana e São José dos
Campos e tabelas de comparação com tratamento estatístico dos dados.
Ainda estão em análise as comparações entre os dados medidos e os simulados
pelo modelo de qualidade do ar WRF-Chem. Resultados preliminares têm mostrado
que o modelo representa de forma satisfatória o comportamento do ozônio, em
termos do padrão temporal e espacial de sua distribuição.
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A NATUREZA DAS GALÁXIAS EXTREMAMENTE VERMELHAS NO UNIVERSO LOCAL

Aline R. da Silva; Walter A. Santos Jr.
Laerte Sodré Jr. – Orientador

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Estudando alguns aglomerados verificamos que existem algumas galáxias ainda mais vermelhas
que as que se encontram na sequência vermelha. Vamos denominá-las galáxias ultra vermelhas (GUV).
Para determinar a natureza das GUVs encontradas no universo local analisamos uma amostra de
galáxias deste tipo extraídas do SDSS/DR7, examinando suas morfologias.
Foram verificadas que a maior parte dos objetos são galáxias espirais vistas de perfil, elas
compõem 76% da amostra, seguidas por 11% de esferoidais, 5% de espirais de face, 3.5% galáxias em
interação, 2% galáxias irregulares e 2.5% de imagens defeituosas.
Isto sugere que a luz extremamente avermelhada dessas galáxias é devida principalmente à
poeira. Galáxias espirais vistas de perfil tendem a ser muito vermelhas, pois, neste caso, sua luz estelar é
muito afetada pela poeira.

GRUPOS COMPACTOS E REDUÇÃO DE CUBOS DE DADOS
Daniel Fernandes Matsukura
Claudia Lucia Mendes de Oliveira – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia

Grupos de Galáxias Compactos são grupos localizados no Universo Local, com poucas galáxias, e
que por estarem muito próximas entre si, estão sob forte interação gravitacional, de forma que
apresentam peculiaridades em sua morfologia e cinemática. Assim, são considerados ótimos laboratórios
para se estudar como as galáxias evoluem em conjunto, e os processos de colisão e canibalismo galáctio.
Tais fenômenos são comuns no universo distante, mas os Grupos Compactos nos permitem estudá-los
com melhor qualidade e resolução.
Para se descrever adequadamente a cinemática dessas galáxias, é necessário o estudo de seus
mapas de velocidade e curvas de rotação.
O Quarteto de Robert, localizado na constelação de Phoenix, à 160 milhões de anos-luz, é um dos
melhores exemplo desse tipo de grupo. É constituído por 4 galáxias bastante distintas. Seu membro mais
brilhante, NGC92, é uma espiral Sa, com uma aparência incomum: um de seus braços se estende por
aproximadamente 100 mil anos-luz, devido à interação da galáxia com os demais membros do grupo.
Existem resultados publicados sobre a cinemática de NGC92, com base em um cubo de dados
Fabry Perot, não reduzido, obtido com o telescópio ESO 3.6m e o instrumento CIGALE, em 2000.
O objetivo do presente projeto de iniciação científica é reduzir o cubo de dados citado,
aumentando a razão sinal/ruído dos campos de velocidade, especialmente nas partes mais externas (para
um melhor análise de estruturas como a cauda de NGC 92, por exemplo) . Para isso utilizamos diversas
técnicas, como filtragem de Butterworth, deconvolução, PCA, entre outras. Os procedimentos são bem
conhecidos para cubos obtidos com espectrógrafos IFU, mas não para Fabry Perot, portanto foram feitos
vários testes para analisar o efeito de cada uma dessas técnicas.
O projeto se encontra em fase final de redução do cubo.
A seguir, com o cubo já reduzido, pretende-se determinar os parâmetros cinemáticos das
galáxias, como a curva de rotação, mapa de velocidades, etc., e compará-los com os resultados já
publicados. Também espera-se encontrar possíveis peculiaridades, como regiões HII no meio intra-grupo,
ou núcleos ativos.
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Laerte Sodré Jr. – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Galaxy mergers play a paramount role in galaxy evolution in the hierarchical scenario, and close
galaxy pairs can be considered precursors of these events. In the present work we describe the results of
a search for close galaxy pairs in the Data Release 6 of the Sloan Digital Sky Survey (SDSS). The search
procedure was based on the classical work of Karachentsev (1972), as well as on the work of Allam et al.
(2004), who performed an automated search for merging pairs of galaxies in the Early Data Release of
SDSS. We built a catalog of galaxy pairs up to redshift z = 0.1 and analyzed their environment within 0.5
h70-1 Mpc radius, taking into account photometric redshifts (or spectroscopic, when available) of nearby
galaxies. After, we selected only isolated pairs, assuming a criterion similar to that adopted for fossil
groups (Santos et al. 2007), where the difference in the r-band magnitude between the magnitude of the
pair and the next brightest galaxy within the survey radius above is larger than 2. At the moment, we
have classified the pairs in the sample as early-type and late-type, and we are studying their history of
star formation in comparison with a control sample.

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO AMOSTRADOR PASSIVO DE MATERIAL PARTICULADO
Ivan Gregorio Hetem
Maria de Fátima Andrade – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
Muitos estudos no Brasil têm sido realizados relacionando partículas inaláveis com
mortalidade e morbidade (Veras, 2009, Arbex, 2009 & Santos, 2008). Muitos projetos estão direcionados
para a avaliação do impacto na saúde por contaminação aérea. A falta de amostradores é um fator
limitante para medições simultâneas em muitas residências, quando o objetivo é garantir um
experimento representativo. Outra inconveniência com a amostragem indoor é o barulho da bomba. O
amostrador passivo é aparentemente uma solução para estes problemas, mas no caso de material
particulado o amostrador passivo é usualmente um substrato posicionado em um plano horizontal,
coletando partículas de moda grossa.
Visando melhorar estudos indoor, especialmente em moradias, este projeto visa desenvolver um
novo coletor de partículas. O conceito é introduzir movimento lento e continuo em filtro padrão na
vertical, coletando principalmente a fração fina do aerossol. O novo equipamento deve ser exigir menos
custo para assim tornar possível a produção em escala maior e enfim permitir uma amostragem
simultânea em locais mais numerosos. Outra vantagem sobre os coletores com bomba é que o novo
amostrador é mais confortável e barato, no sentido que é mais silencioso e usa baterias recarregáveis
comuns, ao invés de consumir energia do morador.
A velocidade relativamente baixa não deve interferir na trajetória original de uma partícula, mas a
inércia deve capturar e manter partículas em seu caminho. O movimento continuo deve ser suficiente
para coletar as partículas sobre filtros.
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