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ASTRONOMIA

DETERMINAÇÃO DE DISTÂNCIA E PERÍODO DE ESTRELAS VARIÁVEIS
Daniel Rodrigues Pinto
Jane Gregório-Hetem – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O projeto tem por objetivo realizar medição de períodos de estrelas variáveis para determinação de distâncias utilizando telescópio através de observação remota. A partir dos resultados obtidos elaborar atividade/roteiro em
nível avançado voltado para alunos ingressantes dos cursos de Astronomia e/
ou Bacharelado em Física visando o contato com a instrumentação e conceitos
vinculados à Astronomia e Física. Foi primeiramente realizada uma atividade
de medição do diâmetro das crateras lunares utilizando imagens de um banco
de dados e o programa DS9, visando o aprendizado da análise de imagens
digitalizadas no formato FITS. Além disso, tal experiência propiciou conhecimentos acerca da relação entre imagens e dados físicos.
Em uma segunda etapa foi utilizado o software IRIS para colher dados
fotométricos de imagens de um banco de dados. Tais dados dizem respeito ao
brilho de uma estrela variável Cefeida, e uma vez conhecida sua luminosidade
pudemos estimar sua distância.
Foram comparados os brilhos da estrela cefeida com uma estrela padrão obtendo resultados que indicaram uma distância de aproximadamente 32 parsecs.
Nesse primeiro semestre de trabalho foram realizadas atividades previstas para desenvolver a metodologia a ser aplicada no tutorial a ser elaborado,
ou seja: análise de imagens no formato FITS, técnicas fotométricas com o software IRIS e cálculo do período e distância da cefeida.
As perspectivas de continuidade envolvem a aquisição de dados próprios
por meio do TnE/Argus e a adaptação do roteiro para uma aplicação em nível
de ensino médio.
Agência Financiadora: PRCEU
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DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA PARA DESPERTAR INTERESSES CIENTÍFICOS
Elvis William Carvalho Cantelli
Jane Gregorio Hetem – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Este projeto, aplicando a multidisciplinaridade da Astronomia e seus aspectos científicos, tecnológicos e culturais, propõe-se a: (i) divulgar a ciência,
expondo seu atual estágio e as ferramentas disponíveis. (ii) elaborar novos
materiais para divulgação da Astronomia, atuando “antes, durante e depois”
do ingresso do aluno em nosso Bacharelado. Nesse sentido, é necessária a
correta divulgação do curso e da profissão do astrônomo, para atrair estudantes com habilidades em física e matemática. Para tanto, participamos de eventos nas escolas e em Feiras de Profissões, e desenvolvemos uma página web
contendo detalhes sobre o Bacharelado, visando realizar: (i) uma campanha
de divulgação do curso e da profissão junto ao ensino médio; (ii) nos primeiros
semestres do curso, atividades extraclasse relacionadas às disciplinas básicas
da área, garantindo um primeiro contato com a profissão. Neste trabalho apresentamos detalhes sobre o site do bacharelado, e as atividades observacionais em fase de implantação.
Agência Financiadora: PRCEU
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ESTUDO DE EMISSÃO MASER ASSOCIADA A PROTO ESTRELAS MASSIVAS
George Abud Scotton
Jane Gregorio-Hetem – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
A emissão maser de H2O é um importante traçador de formação estelar
na Galáxia, pois está associada a objetos estelares jovens embebidos (YSOs).
A deteção de fontes tipo maser permite explorar as condições da nuvem molecular relacionadas à formação e à evolução dos YSOs. Estudamos as nuvens
moleculares gigantes Monoceros, Canis Major R1 e Rosette. para as quais foram identificadas as fontes maser em catálogos da literatura. Em particular,
selecionamos fontes do catálogo RMS (The red MSX source survey), que foram
identificadas como MYSOs (objetos jovens massivos). A posição das fontes foi
plotada no mapa galáctico de nuvens escuras que fornece os dados de extinção visual (Av), relacionados com a densidade da nuvem. Os valores medidos
de Av, foram comparados com a intensidade do fluxo de emissão maser.
Os seguintes resultados foram obtidos: (i) há uma tendência das fontes
estarem associadas aos filamentos mais densos da nuvem, pois 83% delas estão na direção de regiões com Av > 1 e 17% das fontes estão fora das regiões
mais densas; (ii) não existe uma distribuição preferencial em Av para fontes
com fluxo abaixo de 10 Jy. Cinco fontes possuem Fluxo > 10Jy, todas associadas à regiões densas; (iii) foram detectadas 5 fontes RMS associadas à nuvens
estudadas, porém só há dado de fluxo maser para uma delas. Tais conclusões
são parciais, referentes ao primeiro semestre de trabalho, que está em andamento. Nas próximas etapas os dados rádio serão confrontados com dados
ópticos e infravermelhos das fontes, buscando uma correlação com a estrutura circunstelar.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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EVOLUÇÃO ESPECTRAL DE NOVAS RECORRENTES
Larissa Takeda
Marcos Diaz - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Esse trabalho é destinado à compreensão dos processos físicos das Novas Recorrentes por meio da análise da evolução espectral. Também foram
comparados os resultados das Novas Recorrentes com as Clássicas a fim de
elucidar diferenças e semelhanças dos dois tipos de objetos.
Inicialmente foram classificadas as fases e classes espectrais para cada
erupção de cada Nova Recorrente. Com isso foram montadas as evoluções
espectrais, que foram relacionadas às classes iniciais da erupção. Além disso,
foram feitos histogramas de distribuição de tempo de decaimento de 3 magnitudes, velocidade de expansão, magnitude absoluta no máximo e período orbital para todas as Novas Recorrentes. Essas distribuições foram comparadas
às equivalentes das Novas Clássicas pelo teste estatístico Kolmogorov-Smirnov
para definir se os dois tipos de Novas possuem características de evolução da
fotosfera similares.
Concluiu-se que a evolução espectral das Novas Clássicas e Recorrentes
pode ser relacionada da mesma maneira às classes espectrais iniciais. Apesar
de o número relativo de objetos seguindo determinado caminho evolutivo ser
distinto para as duas Novas, a relação é a mesma.
Da comparação estatística entre Clássicas e Recorrentes, foi observada
pouca compatibilidade entre as distribuições estudadas.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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TELESCÓPIOS NA ESCOLA
Magno Frederico Kray Costa
Vera Jatenco – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
O projeto Telescópios na Escola – TnE – leva aos estudantes do ensino
básico – fundamental e médio – contato com a ciência e tecnologia por meio
da astronomia. Através de telescópios robóticos controlados via internet pelos
alunos e professores, amplia os horizontes para as aulas de ciência, propiciando aos alunos um contato mais próximo com as aplicações práticas de suas
aulas de matemática, física e química.
O telescópio Argus encontra-se em Valinhos, interior de São Paulo, através de uma página na web e uma senha fornecida pela equipe TnE, professores
e alunos controlam o telescópio, escolhendo os objetos astronômicos à serem
observados, e recebem as imagens obtidas pelo telescópio em tempo real.
Todo o processo de observação e preparo é acompanhado pela equipe, e mesmo professores sem conhecimento em astronomia podem participar.
No site TnE há atividades sugeridas pela equipe, divididas em três categorias – básico, intermediário e avançado – que enriquecem as atividades e
permitem um melhor aproveitamento de acordo com as condições de cada
escola participante.
O uso da internet para controle do telescópio permite ao TnE atender todas as escolas com acesso à rede, a divulgação somando aproximadamente 80
mil e-mails de instituições de ensino (baseada nas instituições cadastradas no
INEP). Já participaram do projeto escolas de todas as regiões do país, crianças
no início dos estudos até adolescentes no fim do ensino médio.
Agência Financiadora: PRCEU
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CURVAS DE LUZ DE ESTRELAS VARIÁVEIS
Thiago de Souza Duarte & Maurício de Oliveira Batista
Jane Gregorio-Hetem – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Astronomia
Este trabalho se refere ao programa de pré-iniciação científica. Estudantes do ensino médio desenvolvem um projeto que busca reunir pesquisa e
ensino de forma a tornar atrativo e estimulante o aprendizado de conceitos
básicos de física e astronomia.
O objetivo é medir o período de pulsação de estrelas variáveis e determinar suas curvas de luz (variação do brilho em função do tempo). O projeto
propicia a revisão de conceitos básicos de matemática; acesso à instrumentação
(telescópio, CCD etc.) necessária para a acquisição de dados; bem como o uso intensivo de recursos computacionais. Para o aprendizado do tratamento e análise
de imagens astronômicas, inicialmente desenvolveram-se atividades do projeto
Telescópios na Escola, utilizando-se um banco de dados. Uma vez estabelecidos
os procedimentos de medidas e de cálculos para a obtenção das curvas de luz,
os alunos realizaram uma atividade de determinação da distância de estrelas cefeidas, oferecida pelo projeto EHOU (European Hands on Universe), para experimentarem o uso do software SalsaJ, cujos resultados serão apresentados neste
pôster. Para a continuidade do trabalho, contamos com observações de estrelas
variáveis de curto período (~1.5h), recentemente realizadas com o telescópio
Argus no Observatório Abrahão de Moraes, para que os alunos adquiram experiência no processo de tratamento de dados próprios.
Agência Financiadora: Santander – PRP/Programa de Pré-Iniciação Científica
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http://blog.grupofoco.com.br/comunidade/index.php/2011/01/25/
carreiras-a-demanda-por-profissionais-na-era-do-pre-sal/

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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TÉCNICAS PARA A DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE ACELERAÇÃO
DA GRAVIDADE E CARACTERÍSTICAS DO CAMPO MAGNÉTICO PARA
USO NO ENSINO MÉDIO
Andressa Mayumi Yamashiro Alarcon e Gabriel Ricieri de Souza
Eder Cassola Molina - IAG-USP - Orientador
Marcia Vivancos Mendonça da Silva - Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Os temas ligados ao campo de gravidade e campo magnético terrestre muitas vezes são inadequadamente abordados no ensino médio, tanto nos livros didáticos quanto nos experimentos propostos para feiras de ciências. Acredita-se
que o principal fator ligado a este problema seja a falta de contextualização dos
conceitos envolvidos nestes dois importantes campos físicos. O objetivo deste
trabalho é fornecer de forma lúdica e aplicada os principais conceitos envolvidos
no estudo do campo de gravidade e magnético, familiarizando o estudante com
as suas bases teóricas e suas aplicações, dando ênfase nos métodos de medição
das grandezas associadas a estes campos. Alguns experimentos simples que podem ser realizados com materiais facilmente encontrados no cotidiano e uma
explicação adequada estão sendo elaborados visando permitir a correta compreensão dos fenômenos e das grandezas envolvidas. O experimento da queda
livre para determinar a aceleração da gravidade foi realizado com sucesso e forneceu bons resultados, considerando-se a simplicidade de sua elaboração. Na
próxima etapa do projeto serão estudados experimentos utilizando o método
pendular para a determinação da aceleração da gravidade e métodos que permitam a avaliação de parâmetros do campo geomagnético.
Agência Financiadora: Santander – PRP/Programa de Pré-Iniciação Científica
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ESTUDO DA GÊNESE DOS DIQUES MÁFICOS TOLEÍTICOS MESOZÓICOS
DA SERRA DO MAR
Caio Morelli Vicentini
Leila Soares Marques – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
O trabalho tem por objetivo investigar a gênese dos diques toleíticos
do enxame da Serra do Mar, pertencente à Província Magmática do Paraná
(PMP). Esses diques estão localizados ao longo do litoral de São Paulo e Rio de
Janeiro, são verticais a sub-verticais e alcançam comprimentos de até 15km.
Em especial, deseja-se estudar aqueles com características geoquímicas distintas dos seis magmas-tipo identificados nos derrames da PMP, através da análise de amostras, nas quais há determinações das concentrações de elementos
maiores, menores e traços, obtidos pelos métodos de ativação neutrônica e
de fluorescência de raios-X. Através dos diagramas de álcalis vs. sílica “TAS”
e “Ti/Y X Sr” foi possível concluir que os diques amostrados são, majoritariamente, andesito-basálticos e pertencem ao grupo Pitanga, observando-se
ainda três que apresentam características distintas dos derrames basálticos
da PMP. No momento, espera-se que as amostras selecionadas, pulverizadas
e processadas quimicamente sejam analisadas no espectrômetro de massa no
Centro de Pesquisas Geocronológicas do Instituto de Geociências da USP. A
rotina experimental para a preparação das amostras envolveu um processo
bastante cuidadoso para eliminar superfícies serradas e/ou intemperizadas,
seguindo-se as etapas de britagem e quarteamento para a obtenção de uma
fração representativa. Os fragmentos foram lavados com água milli-Q e ácido
nítrico 0,1M purificado, secados em béqueres de teflon, sob capela de fluxo laminar em laboratório limpo, e pulverizados em moinho de carbeto de
tungstênio, a uma granulometria inferior a 100 mesh. Após a pulverização, as
amostras foram submetidas à extração química do Pb.
Agência Financiadora: RUSP
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MAPEAMENTO E DELINEAMENTO DA PLUMA DE CONTAMINAÇÃO
NO ATERRO SANITÁRIO DE RIO CLARO
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. Nos dados de
1997, o perfil localizado a cerca de 10 metros do aterro, mostra que a pluma
de contaminação migrou para fora do mesmo, atingindo um refletor localizado
a 10 metros de profundidade, identificado como o nível d’água. Essa contaminação é indicada por uma descontinuidade no refletor, caracterizando uma
zona de alta condutividade. Já no perfil 100 metros distante do aterro, não há
sinal de contaminação. Nota-se o nível d’água como um refletor contínuo, a 10
metros de profundidade, assim como o contato entre as Formações Rio Claro
e Corumbataí. Nos dados de 2010, nenhum dos perfis adquiridos mostra os
refletores observado nos dados de 1997. Em ambos, é possível ver um refletor
irregular, associado a uma estrutura geológica. A qualidade dos dados de 1997
está superior à dos dados de 2010, principalmente por causa da condição de
acoplamento da antena com o solo. Os resultados mostraram que a pluma de
contaminação causa ausência de sinal nos perfis GPR, devido ao aumento na
condutividade dos materiais de subsuperfície.
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
O trabalho em curso tem por objetivo estudar a estratigrafia da Bacia
do Paraná com o intuito de verificar se há relação espaço-temporal adequada para a ocorrência de acumulações de hidrocarbonetos (sincronismo) e, em
caso positivo, determinar quais regiões seriam propícias para tal ocorrência.
Serão analisados dados de poços realizados por diferentes instituições,
determinando-se, deste modo, a composição das diferentes camadas. Em seguida, a partir de dados gravimétricos e magnéticos, verificar-se-á estruturas
que possam servir de armadilha ou meio de migração e/ou acumulação.
Agência Financiadora: ANP
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EMPREGO DE SONDAGENS ELETROMAGNÉTICAS NO DOMÍNIO DO TEMPO
(TDEM) PARA ESTUDOS HIDROGEOELÉTRICOS NA REGIÃO DE BEBEDOURO-SP
Esther Novais S. Sobrinho
Jorge Luís Porsani – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
A área de estudo está localizada no município de Bebedouro, norte do estado de São Paulo. Esta região tem sofrido tremores sísmicos desde janeiro de
2004. Os objetivos deste projeto são colaborar com pesquisas que buscam descobrir as causas dos tremores sísmicos e mapear a estratigrafia geoelétrica da
bacia sedimentar do Paraná na região, através do emprego do método TDEM.
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. O campo magnético secundário é proporcional à condutividade
elétrica e depende da geometria das camadas geológicas em subsuperfície.
O TDEM se mostrou eficaz na identificação das variações litológicas. Foram localizados os sedimentos saturados e não saturados da formação Adamantina; o basalto fraturado e saturado e não fraturado da formação Serra
Geral; e também arenitos saturados da formação Botucatu (aqüífero Guarani).
A seqüência das camadas e suas espessuras estão de acordo com as informações litológicas de poços. Este trabalho corrobora com a hipótese de que uma
das causas dos tremores esta relacionada à perfuração dos poços para a exploração de água subterrânea, que conecta os aquíferos sedimentar e cristalino
por meio de zonas de fraturas.
Agência Financiadora: RUSP
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RESULTADOS PRELIMINARES DE PALEOINCLINAÇÃO E
PALEOINTENSIDADE MAGNÉTICA EM MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS
HISTÓRICOS DO SUDESTE DO BRASIL
Guilherme S. Begnini
Gelvam A. Hartmann - Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
A falta de dados no hemisfério Sul para últimos séculos e milênios é determinante para construção dos modelos globais do campo geomagnético. As
variações do campo geomagnético no passado podem ser determinadas em
materiais arqueológicos (e.g., tijolos, telhas, materiais cerâmicos) que portam
uma magnetização remanente estável. Além disso, dados magnéticos de direção
e intensidade podem ser aplicados para a “datação arqueomagnética”, que consiste na comparação de um dado magnético de idade desconhecida com uma
curva de referência. Neste trabalho estão sendo investigados: (a) as variações da
inclinação e intensidade do campo geomagnético em tijolos do Engenho Central
de Piracicaba (ECP - 1881 AD a 1974 AD), que possui duas fases de construção
com idades conhecidas; (b) as variações de intensidade do campo geomagnético
em cerâmicas do sítio Pinheiros II (datados entre o início do século XVI e final
do século XVIII); (c) as idades atualmente desconhecidas de outras três fases
de construção do ECP através da datação arqueomagnética, com dados de inclinação e intensidade magnética. A desmagnetização por campos magnéticos
alternados (AF) foi aplicada e a componente magnética primária não pode ser
definida nos seis espécimes piloto do ECP analisados, sugerindo a necessidade
de aplicação da desmagnetização térmica por passos. Medidas de susceptibilidade magnética em ciclos de aquecimento e resfriamento foram realizadas em
4 fragmentos ECP. O comportamento reversível foi observado em 2 fragmentos,
mas para os outros 2 fragmentos a irreversibilidade foi detectada. Os resultados
preliminares da desmagnetização por AF sugerem a potencialidade de obtenção
de dados de inclinação em tijolos brasileiros.
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GEOQUÍMICA E AMBIENTAÇÃO TECTÔNICA DOS DIQUES
NEOPROTEROZÓICO-EOPALEOZÓICOS DO OESTE DO ESTADO DO CEARÁ
Gustavo Luan Cardoso
Leila Soares Marques – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Geofísica
Para um conhecimento mais aprofundado do intenso magmatismo na
Província Borborema, ocorrido no Ciclo Brasiliano, foram amostrados diques
neoproterozóicos-eopaleozóicos de enxames localizados na porção ocidental
do Estado do Ceará, que ainda carecem de informações na literatura. As amostras coletadas passaram por processo de cominuição, para obtenção de granulometria inferior a 100 Mesh (0,150 mm), o que foi feito empregando-se um
moinho mecânico de ágata e peneiras de aço inoxidável. Para a determinação
de elementos maiores, menores e traços foi utilizada a técnica de fluorescência
de raios-X, que permite a obtenção de resultados com precisão entre 1% e 5%
para elementos maiores e menores, e de até 10% para traços. As rochas investigadas são quimicamente representadas por monzogranitos, sienogranitos,
quartzo-sienitos, tonalitos, monzonitos e monzogabros. Através de diagramas
de Harker para elementos maiores e menores, foram identificados três agrupamentos de diques, que sugerem diferentes processos de origem e evolução dos magmas que deram origem a essas rochas intrusivas. Com diagramas
geoquímicos de ambientação tectônica, distinguiu-se um agrupamento de diques representativo de ambientes sin-colisionais intraplaca, um agrupamento
representativo de ambientes tardi-orogênicos associados a arcos vulcânicos,
um agrupamento associado ao soerguimento pós-colisional orogenético, e um
último agrupamento associado a ambientes anorogênicos. Todos os ambientes encontrados sugerem que esses diques originaram-se nas fases finais de
aglutinação do Gondwana Ocidental.
Agências financiadoras: CNPq/PIBIC e FAPESP
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PALEOINTENSIDADE DURANTE O PRECAMBRIANO: TESTES MAGNÉTICOS
PRELIMINARES EM ALVOS DO BRASIL
Karine Zuccolan Carvas
Ricardo I. F. Trindade – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Os processos de estratificação do núcleo terrestre e sua influência no campo magnético são ainda motivo de controvérsias. Estimativas para a formação
do núcleo interno sólido, baseadas em dados geoquímicos ou em modelos termodinâmicos, variam desde o Arqueano até o início do Cambriano. Os dados de
paleointensidade poderiam servir como evidência experimental para este processo, uma vez que a formação do núcleo interno coincide com o início do processo de convecção composicional, aumentando a estabilidade do campo. No
entanto, a atual base de dados de paleointensidade absoluta para o Arqueano
e o Proterozóico é ainda bastante limitada, apresentando menos de 50 determinações entre 3,50 e 0,50 Ga. Com o objetivo de traçar a variação de intensidades em diferentes épocas, pretende-se efetuar medidas de paleointensidade
em rochas ígneas de 9 regiões distintas no Brasil: (i) diques máficos de Itabaiana
e Monteiro (0,52 Ga), (ii) vulcanismo da bacia de Camaquã (0,60 Ga e 0,57 Ga),
(iii) diques mesoproterozóicos do estado da Bahia (1,08-1,01 Ga), (iii) Formação
Nova Floresta (1,20 Ga), (iv) intrusivas Figueira Branca (1,25 Ga), (v) diques do
Uruguai (1,73 Ga), (vi) diques de Uauá (1,90 Ga), (vii) suíte Colider (1,80 Ga),
(viii) supergrupo Roraima (1,98 Ga e 1,78 Ga) e (ix) diques máficos de Carajás e
Iagarapé Bahia (2,64 Ga). Todo o material já se encontra disponível na litoteca do
Laboratório de Paleomagnetismo. Além disso, tais coleções já foram objeto de
estudos paleomagnéticos e geocronológicos por nosso grupo de pesquisa, e estes trabalhos prévios indicam condições favoráveis para a realização dos experimentos de paleointensidade. As amostras já foram coletadas, e serão analisadas
utilizando-se protocolos de duplo aquecimento em rochas.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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GEOQUÍMICA E ISOTOPIA DE DIQUES MÁFICOS SUB-ALCALINOS
DA SERRA DO MAR
Lara de Lima Andrade
Leila Soares Marques - IAG-USP - Orientadora
Marly Babinski - IGc-USP - Colaboradora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
O objetivo do trabalho é investigar a natureza da(s) fonte(s) mantélica(s)
que teria(m) dado origem aos magmas do Enxame de Diques da Serra do Mar.
Essas intrusões toleíticas ocorrem na costa dos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, estendendo-se até o interior do Vale do Paraíba. Os diques têm direção preferencial N40º - E50º, coincidente com as estruturas do embasamento cristalino. Estudos já realizados nessas rochas mostram que a maioria delas
possui idade entre 133 e 130 Ma, natureza básica e contem altos teores de Ti02
(superiores a 3%), assemelhando-se aos dos derrames da porção norte da Província Magmática do Paraná. Foram selecionadas para os estudos isotópicos,
dez amostras representativas desses diques, nas quais há determinações de elementos maiores, menores e traços, obtidas pelas técnicas de fluorescência de
raios X e de ativação com nêutrons. Um procedimento cuidadoso foi necessário
na preparação das amostras e no tratamento químico das mesmas. As superfícies alteradas e/ou que apresentassem traços de serra foram inicialmente eliminadas. A seguir as amostras foram britadas, manualmente, utilizando-se martelo
de aço e uma base de carbeto de tungstênio, até a obtenção de fragmentos com
diâmetro inferior a 0,5 cm. Estes foram lavados com água milli-Q e HNO3 0,1 M,
em béqueres de teflon. Após a secagem, em ambiente limpo, os grãos foram
pulverizados em um moinho de anéis de carbeto de tungstênio. Para o ataque
químico serão utilizados HNO3, HCl e HF purificados, e para a separação e extração de Sr, Sm , Nd e Pb será utilizada a técnica de cromatografia de troca iônica.
As razões isotópicas serão obtidas por espectrometria de massa.
APOIO FINANCEIRO: FAPESP e CNPq
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PALEOMAGNETISMO DE DIQUES MÁFICOS DA REGIÃO DE NOVA LACERDA,
CRATON AMAZÔNICO
Larissa Natsumi Tamura
Manoel Souza D´Agrella Filho- Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Foram obtidos resultados paleomagnéticos do enxame de diques máficos
Rancho da Prata, situado na região de Nova Lacerda, a oeste de Cuiabá (MT).
Uma idade 40Ar/39Ar em torno de 1360-1380 Ma foi obtida para um dos diques
investigados. O estudo da mineralogia magnética sugere a titanomagnetita, pobre em titânio, como sendo o principal portador magnético da magnetização
presente nas rochas investigadas. A desmagnetização por campos magnéticos
alternados (AF) revelou direções nordeste (sudoeste) com inclinações positivas
(negativas), cuja direção média Dm=33,8º, Im=79.2º (N=15, α95=8,5º; K=21), forneceu o pólo paleomagnético localizado em 311.9º E, 3.1º N (dp=15.4º, dm=16.2º).
Esta direção é bem diferente da direção do campo atual e também de direções
encontradas para soleiras máficas da região de Rio Branco (região a leste de
Nova Lacerda), com idades mais recentes (980 Ma). Estas evidências, aliada ao
fato de os diabásios não apresentarem sinais de metamorfismo, nos levam a supor uma origem primária para esta magnetização remanente característica. Este
pólo será comparado com outros pólos de mesma idade obtidos para a Báltica e
a Larentia para testar modelos propostos para o supercontinente Columbia.
Agências Financiadoras: CNPq/PIBIC e FAPESP
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RE-INTERPRETAÇÃO DE DADOS GEOELÉTRICOS NA REGIÃO DE
BEBEDOURO-SP POR MEIO DE INVERSÃO CONJUNTA 1D DE SEVS
E SONDAGENS TDEM: RESULTADOS PRELIMINARES
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. Para isto, utilizou-se o software Curupira desenvolvido por Bortolozo (2011). A inversão conjunta explora o melhor
dos dois métodos de forma complementar. A SEV conseguiu definir melhor
as camadas mais superficiais, enquanto que o TDEM as mais profundas. No
modelo obtido pela inversão conjunta, nota-se que ambas as regiões ficaram
melhor definidas. Assim, a interpretação do modelo litológico torna-se mais
robusta e mais próxima do real.
Agência Financiadora: FAPESP
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PALEOMAGNETISMO DA SUCESSÃO VULCANOGÊNICA DO GRUPO SURUMU
(PALEOPROTEROZÓICO DO CRÁTON AMAZÔNICO)
Maria Anna Reis
Ricardo I. F. Trindade – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
O Cráton Amazônico é uma das maiores províncias Pré-Cambrianas na
Plataforma da América do Sul, ocupando uma área de cerca de 4.400.000 km².
Apesar de sua ampla superfície e de sua importância como parte de supercontinentes antigos, dados paleomagnéticos para o Cráton Amazônico são ainda
escassos. A fim de preencher esta lacuna, neste trabalho apresentamos dados
de paleomagnetismo e de magnetismo de rocha para 39 sítios amostrados em
uma sucessão vulcanogênica do Grupo Surumu (Estado de Roraima – Cráton
Amazônico), com idade de 1.96 Ga. A maior parte das amostras apresenta alta
estabilidade magnética e vetores característicos bem definidos, registrados
principalmente por magnetita PSD. A média global para os níveis estratigráficos com resultados paleomagnéticos confiáveis é: dec/inc = 295.3°/40.4 (n=13,
R=12.36, K=18.7, α95=9.8), que corresponde a um polo paleomagnético de latitude/longitude de 25.5°S/233°E (dp=7.2, dm=11.8, paleolatitude 23.1°). O
polo Surumu obtido neste trabalho é compatível com resultados anteriores
para a mesma unidade e concorda com a curva de deriva polar aparente traçada para o Escudo das Guianas em trabalhos anteriores, mas com idades diferentes. Esses dados sugerem que as rochas vulcânicas do Grupo Surumu possuem forte potencial para gerar um polo paleomagnético de referência para o
Cráton Amazônico Paleoproterozóico.
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MAPAS GRAVIMÉTRICOS DO GREENSTONE BELT DE CRIXÁS, GO
Mariana Cossa de Oliveira
Yára Regina Marangoni – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Este trabalho tem por objetivos a elaboração de mapas gravimétricos e
altimétricos do Greenstone Belt de Crixás, GO, utilizando dados existentes de
estações gravimétricas. Pretende-se também obter o realce da anomalia sobre
o corpo, através da separação regional-residual, para obter um modelo do corpo em profundidade na continuação deste projeto. A digitalização do contorno
geológico do corpo também foi realizada como um dos tópicos do projeto.
Na elaboração dos mapas de topografia, anomalia ar-livre e anomalia
Bouguer, utilizou-se o programa GMT com as estações gravimétricas disponíveis. Foram seguidos os seguintes passos: filtragem dos dados segundo sua
média; elaboração de uma grade regular interpolando os dados existentes por
polinômios; criação de escala de cores para mostrar os valores de grandeza
medidos (m ou mGal); geração das imagens (mapas) da grade regular junto
com a posição das estações gravimétricas, das isolinhas de grandeza (m ou
mGal) e do contorno geológico do corpo. O realce da anomalia na região foi
feito através do ajuste de polinômios bivariado de grau 1 usando mínimos quadrados de forma que os polinômios representem a tendência regional dos dados, ou seja, informações de grandes profundidades.
Os mapas de anomalia ar-livre e Bouguer mostram uma forte tendência
NNW na área, ao retiramos uma superfície de grau 1, observou-se nos mapas residuais que as anomalias se mostram centralizadas em torno de um alto
topográfico. Com resultados têm-se por próximos passos a escolha de perfis
para trabalhar com modelos de inversão.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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PROCESSAMENTO DE DADOS DE SONDAGENS MAGNETOTELÚRICAS
COLETADOS NA PROVÍNCIA BORBOREMA, REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
Melissa Tami Makibara
Mauricio de Souza Bologna – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
A Província Borborema, situada no nordeste do Brasil, tem sido amplamente estudada com relação à geologia, à geocronologia das rochas e à
eventos tectônicos, embora haja relativamente pouco conhecimento de seu
substrato por ausência de estudos geofísicos. Através do Método Magnetotelúrico (MT), uma técnica geofísica passiva que utiliza as variações temporais
do campo geomagnético como fonte de sinal, é possível obter modelos da distribuição da condutividade elétrica da crosta e do manto superior, que podem
ser interpretados em um contexto geológico e tectônico. Este trabalho envolve
o processamento de um subconjunto de dados MT já coletados em diversos
domínios dessa província pelo Grupo de Geomagnetismo do INPE. Para isto
tem-se usado o código robusto de Gary Egbert, que representa o estado da
arte em termos de processamento MT. A primeira etapa deste código consiste
na obtenção de auto-espectros e espectros cruzados das componentes dos
campos elétrico e magnético medidos. A seguir, calculam-se as impedâncias a
partir da relação desses espectros e auto-espectros as quais são representadas graficamente por curvas de resistividades aparente e fases. Neste trabalho
são apresentados resultados preliminares de curvas MT no Estado do Ceará,
nas vizinhanças do lineamento Sobral-PedroII, que tem sido considerado uma
extensão do lineamento Trans-Brasiliano.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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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
A estrutura de impacto de Araguainha constitui-se numa cratera complexa (embasamento soerguido no centro) formada no interior da bacia do
Paraná. Ela possui cerca de 40 km de diâmetro, e seu centro localiza-se nas
coordenadas 16° 48‘ S e 52° 59‘ W.
No Brasil, ela constitui-se num excelente laboratório natural para estudos geofísicos, considerando-se o seu porte, estado de preservação e nível
de exposição. As camadas superiores que recobrem as crateras de impacto
(brechas e os produtos de fusão) já foram em grande parte erodidas. Uma das
principais feições da cratera é o núcleo granítico soerguido, caracterizado por
microfraturas e presença de diques, melts e brechas, e circundado por um anel
de rochas sedimentares dobradas e falhadas.
Neste projeto foram modelados perfis gravimétricos que cortam o núcleo
de Araguainha. Para a modelagem da cratera, utilizamos a anomalia Bouguer reduzida através do método de Nettleton, explicado no projeto anterior e as densidades das rochas medidas em laboratório e valores encontrados na literatura.
Pudemos através da modelagem da cratera ver a complexidade da posição e contato entre as diferentes formações sedimentares e o núcleo granítico
soerguido. O modelamento deste tipo de estrutura se torna bastante complexo no sentido em não podermos aferir com grande certeza a densidade dos
litotipos envolvidos já que podem haver grandes variações conforme profundidade e distância do ponto central de impacto do grau de metamorfismo e
fraturamento das rochas.
Agência financiadora: CNPq/PIBIC
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ESTUDO E INVERSÃO MAGNÉTICA 3D DO KIMBERLITO CANASTRA I
Vinicius Hector Abud Louro
Marta Silvia Maria Mantovani – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
Na região oeste de Minas Gerais localiza-se a Província Ígnea do Alto do
Paranaíba, palco de grande interesse exploratório mineral em fosfatos, nióbio,
titânio, diamantes, entre outros. Ao sul da Serra da Canastra, às coordenadas
(20º21’45”S, 47º10’38”) e (20º22’06”S, 47º11’15”), encontram-se dois domos
aflorantes de natureza kimberlítica. Num meio basicamente composto por metassedimentos do grupo Canastra, de grafitas micaxistosas, com grande incidência de veios quartizíticos, pôde-se identificar duas anomalias magnéticas quase
sobrepostas a partir do aerolevantamento realizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG). Sobre estas anomalias foram realizadas técnicas de delimitação de bordas de corpos anômalos com alta
precisão. Foi também realizada a Redução ao Pólo Magnético que, ao revelar
um comportamento gaussiano, permitiu tomar as magnetizações de ambas as
anomalias como primariamente induzidas. Por fim, foram realizadas inversões
com geometrias 3D a partir do aplicativo MAG3D, que apresentaram um corpo
magnético, cuja possível raiz se situa na porção leste da anomalia e, conforme se
aproxima da superfície, estende-se para oeste. Tendo como base os resultados
obtidos por estas técnicas, aliados à fontes de dados geológicos sobre os corpos
kimberlíticos estudados, pôde-se estimar o comportamento espacial e magnético do Kimberlito Canastra I, assim como um volume de cerca de 0,90 km3.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DOS PERIDOTITOS DO ARQUIPÉLAGO DE
SÃO PEDRO E SÃO PAULO: UMA JANELA PARA O MANTO OCEÂNICO
Wilbor Poletti
Ricardo I. F. Trindade – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Geofísica
A contribuição das diferentes camadas da litosfera oceânica para a anomalia magnética do assoalho oceânico ainda é motivo de debate na literatura,
em parte devido à escassez do conhecimento do magnetismo de peridotitos
do manto superior em profundidade. Neste trabalho serão apresentados resultados magnéticos em peridotitos serpentinizados que afloram no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Foi feita uma amostragem em quatro ilhas
compreendendo 274 espécimes distribuídos ao longo de 19 sítios para obter
os parâmetros escalares: susceptibilidade magnética (k), magnetização remanente natural (MRN), magnetização remanente isotermal (MRI), curvas de histerese e curvas termomagnéticas. Nossos resultados apresentam valores de k
variando de 1.53e-6 até 2.54e-2 e os valores de MRN variam de 3.88e-4 até
1.16 A/m, sendo os maiores valores encontrados na ilha Challenger. A remanência nessas rochas é registrada por magnetita pura com variações de grãos
pseudodomínio simples, provavelmente formados durante a serpentinização
dos peridotitos originais. Os índices de Köenigsberger (para um campo local
de 22 µT) variam entre 0.36 e 6.54, sugerindo que as camadas mais profundas
da litosfera oceânica devem contribuir de alguma forma para as anomalias
observadas no assoalho oceânico.
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VARIAÇÃO DA CONCENTARÇÃO ATMOSFÉRICA DE HIDROCARBONETOS
NÃO METANO E ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM SÃO PAULO
Adolfo Barbosa da Silva
Maria de Fátima Andrade – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
A emissão de compostos químicos gasosos para a atmosfera é de extrema importância para a sociedade em geral, haja visto os problemas de saúde
pública decorrentes da inalação de certos poluentes atmosféricos. Neste trabalho, foi estudado, em particular, o comportamento mensal e horário das
concentrações de hidrocarbonetos não-metano (sigla NMHC em inglês) e os
óxidos de nitrogênio (NOx). Esses compostos são precursores da formação
de ozônio na camada limite planetária. A relação entre as concentrações dos
compostos orgânicos voláteis e de NOx na atmosfera indica se a formação de
ozônio é dependente da concentração dos COVs ou de NOx.
Para a realização dos estudos, os dados utilizados foram obtidos da estação da rede de monitoramento automático da CETESB, localizada na cidade de
São Caetano do Sul. Só foram consideradas as medidas feitas no horário das
7h até as 24h, durante quatro anos: de 2000 a 2003. Essa escolha deveu-se ao
fato das medidas de HCNM terem sido suspensas em 2005.
Para caracterizar a variação horária das concentrações dos HCNM e de
NOx as médias horárias foram calculadas para o mês de maio de quatro anos.
E para cada ano avaliou-se a relação entre os HCNM e o NOx. Dos resultados
observou-se que as maiores variações estavam entre 8 e 12 indicando que a
atmosfera é favorável à formação de ozônio.
Através da análise de dados foi possível perceber que há dois picos de
concentrações para ambos os gases em questão. Um às 8h-9h e outro às 18h19h. Este resultado deve-se ao fato de que os veículos leves são os principais
emissores de HCNM e os veículos pesados de NOx. O horário citado coincide
com o período de maior circulação de veículos leves. Observou-se ainda que
ao longo do ano, a relação HCNM / NOx é praticamente constante, com alguns
meses com valores mais altos. Por fim vale ressaltar que os estudos focados
nos horários em que ocorrem os picos, são importantes nas pesquisas que utilizam modelos matemáticos para o ozônio, já que estes gases (HCNM e NOX)
são precursores na formação do ozônio troposférico.
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RESULTADOS PRELIMINARES DO BALANÇO OBSERVACIONAL DE RADIAÇÃO
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 dessa investigação
é caracterizar a evolução diurna e sazonal das componentes de radiação na superfície usando observações in situ realizadas, desde março de 2011, na Estação Brasileira 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).
O balanço de radiação na superfície é estimado a partir das componentes de radiação: radiação de onda curta incidente (OC↓) e refletida (OC↑) e
radiação de onda longa emitida pela atmosfera (OL↓) e pela superfície (OL↑).
Serão mostrados os resultados preliminares obtidos utilizando medidas contínuas observadas entre março e agosto de 2011 a uma taxa de amostragem
de 0,05 Hz.
As medidas foram obtidas utilizando um piranômetro (modelo CPM11),
um pirgeômetro (modelo CGR3) 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 CG3) e 3,4m (CNR4) de altura.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC e CNPq/INCT
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ESTUDO DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NA REGIÃO ANTÁRTICA
Daniel S. Silva
Jacyra Soares – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
O continente Antártico exporta sinais que influenciam o clima global principalmente no hemisfério sul (Setzer et al., 2005). O presente trabalho tem como
objetivo fazer uma caracterização meteorológica da Ilha Rei George (62o05’S,
58o23’W), onde se situa a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF).
Na realização deste estudo foram utilizados dados de pressão atmosférica, temperaturas do ar e solo, temperatura do ponto de orvalho, radiação solar, direção e velocidade do vento, umidade relativa e precipitação disponíveis
na URL http://antartica.cptec.inpe.br/~rantar/weatherdata.shtml. O trabalho
se encaixa dentro dos objetivos científicos do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais (INCT-APA).
A análise de dados foi feita com o uso de programação na linguagem FORTRAN, com o intuito de formatar a tabela de dados de modo a facilitar a leitura
e a construção de gráficos. Em seguida foram calculadas médias mensais das
variáveis e com os valores obtidos foram traçados gráficos que descrevem o
comportamento mensal das variáveis investigadas.
Agência Financiadora: PRG
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AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CAMPOS METEOROLÓGICOS GERADOS
PELO MODELO WRF EM SIMULAÇÕES DE DISPERSÃO DE POLUENTES COM
O MODELO AERMOD
Giulia De Salve
Maria de Fátima Andrade – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
O objetivo desse trabalho é avaliar a acurácia dos resultados de campos
meteorológicos do modelo WRF utilizados em modelos de dispersão de pluma gaussiana para aplicação em licenciamentos ambientais. Inicialmente, o
resultado das variáveis meteorológicas do WRF foi comparado aos dados da
estação meteorológica do Aeroporto de São Paulo (Congonhas) processados
com o programa AERMET. Em seguida, foi simulado um conjunto de chaminés
hipotéticas, colocadas no município de São Paulo, e sua dispersão foi simulada
utilizando os dados do aeroporto e os dados do WRF.
Esse trabalho é de grande importância, pois a utilização do modelo WRF
como gerador de campos meteorológicos para licenciamentos ambientais em
áreas desprovidas de estações meteorológicas surge como uma alternativa
interessante à metodologia de simulações SCREEN, por ser economicamente
viável e muito mais precisa.
O WRF foi utilizado para simular as condições atmosféricas da cidade de
São Paulo durante o ano de 2010 e a avaliação da acurácia entre os dados da
estação de superfície e os resultados do modelo WRF foi feita utilizando-se
a metodologia descrita em Martins, 2006. Os testes aplicados apresentaram
resultados satisfatórios de correlação e concordância, validando assim a utilização do modelo WRF como fonte de dados meteorológicos locais para as
mesmas finalidades que os dados da estação.
A simulação de dispersão da pluma foi utilizada para avaliar o impacto nos
resultados do modelo AERMOD, devido às pequenas diferenças entre os dados da
série temporal da estação de Congonhas e os resultados da simulação do WRF.
Os resultados estatísticos mostram que a utilização dos dados meteorológicos do WRF superestimou as concentrações de material inerte em 20% para
as chaminés mais próximas ao solo e subestimaram as concentrações em 5%
para alturas a partir de 80 metros.
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CERTEZAS E INCERTEZAS EM DADOS OBSERVACIONAIS E DE
REANÁLISES EM 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
Departamento de Ciências Atmosféricas
O presente estudo é uma componente do projeto “A Europe-South America Network For Climate Change Assessment and Impact Studies in La Plata
Basin” - CLARIS LPB e tem por meta estudar os impactos das mudanças climáticas sobre a Bacia do Prata na América do Sul, bem como gerar estratégias de
adaptação para o uso da terra, agricultura, desenvolvimento rural, produção
hidroelétrica e outros. O principal objetivo deste trabalho é analisar os desvios
existentes em vários conjuntos de dados, tanto de reanálises quanto de dados
de estações de superfície que foram interpolados em grades regulares, em
relação a dados observacionais disponíveis de estação distribuídos ao longo da
Bacia do Prata quando se considera eventos extremos de precipitação.
Foram observados que tanto os dados de Reanálises e os interpolados
em grades regulares em relação aos dados de estação de superfície, apresentam maior número de dias com chuva fraca, subestimativa da precipitação
diária acumulada e dos eventos extremos. Esses efeitos podem ser devido à
resolução das reanálises e processos de interpolação, que causa suavização
dos campos meteorológicos.
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AUTOCONSISTÊNCIA DE DADOS POLARIMÉTRICOS MXPOL
Kenji Tanaka
Augusto José Pereira Filho – Orientador
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
O radar meteorológico móvel banda X Doppler MXPOL é o primeiro radar
meteorológico do Brasil a prover dados polarimétricos de altíssima resolução
espaço-temporal e faz parte do Sistema de Previsão Hidrometeorológica (Pereira Filho et al, 2007). O radar MXPOL mede oito variáveis (entre elas refletividade Z e refletividade diferencial ZDR) para a previsão de curtíssimo prazo e
monitoramento avançado de tempestades severas.
O objetivo é estimar a correção das variáveis polarimétricas do radar MXPOL e a característica dos hidrometeoros num dos azimutes extraídos durante
a linha de instabilidade. Os dados medidos pelo radar MXPOL foram extraídos
pelo programa SOLO II. O viés da refletividade diferencial ZDR, razão entre a
refletividade recebida na horizontal e a recebida na vertical, é calculado com
o giro completo da antena a 90º na presença de chuva fraca a moderada, descarte da refletividade diferencial ZDR caso a potência recebida seja maior que
o nível de saturação do receptor do radar, refletividade Z negativo, feixe acima
da banda brilhante e feixe abaixo de 1,5 km de altura (Vivekanandan et al,
2003). O viés da refletividade Z é calculado com refletividade Z positivo, dado
sem filtragem, diferença de fase entre 30º e 100º, presença de pelo menos
dez dados das variáveis refletividade Z, fase diferencial (ΦDP), fase diferencial
específica (KDP), coeficiente de correlação (ρhv(0)) e refletividade diferencial ZDR
para cada distância, entre 1,5 km e 4,5 km, e ausência de eco de terreno.
O dado coletado às 21:18:01 do dia 26 de abril de 2010 em Barueri, com o
ângulo de elevação de 3º e azimute de 135º, observou-se que entre 1 km e 10
km e entre 20km e 30km a refletividade está entre 25dBZ e 35dBZ, indicando
precipitação estratiforme. A 35 km há precipitação fraca, chegando a 25 dBZ
na região. A refletividade diferencial tem atenuação aumentada com a distância, dificultando a classificação do tamanho das gotas.
Agência financiadora: CNPq/PIBIC
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IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS SINÓTICOS NAS IMAGENS DE SATÉLITE
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 sistemas sinóticos paradigmáticos sobre a América do Sul através da utilização de imagens de satélite nos canais Infravermelho, Vapor d’Água e Visível, obtidas no endereço virtual do CPTEC (cujo
portal é www.cptec.inpe.br), selecionadas nos horários sinóticos (06z, 12z, 18z,
00z) para os canais Infravermelho e Vapor d’Água, além das imagens referentes a
15z e 18z para o canal Visível, estendendo tal intervalo para incluir as imagens de
10z e 12z quando for conveniente,além de sistematizar metodologias de identificação e elaborar materiais didáticos para cursos de graduação em meteorologia. Para tanto, os sistemas sinóticos passam por um processo de triagem para
que exemplos notáveis sejam selecionados e estudados e consultam-se cartas
sinóticas para verificação dos sistemas sinóticos identificados, enquanto as imagens são editadas para que destaquem aspectos de interesse, discutidos em
textos elaborados para elucidar o processo de identificação através da utilização
de diversos canais de imagens de satélites, enfatizando as diferenças entre eles
através da física associada a cada sistema estudado.
Agência Financiadora: RUSP
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE EMISSÃO VEICULAR DO MATERIAL
PARTICULADO FINO MP2,5
Lucas Ferreira Pinheiro Paiva
Maria de Fátima Andrade – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
Este projeto tem como objetivo estudar a emissão de material particulado fino (MP2,5) resultado da emissão por veículos leves e pesados. Estudos já
realizados anteriormente mostraram que para São Paulo, a principal fonte de
MP2,5 é a emissão veicular. O MP2,5 é composto por compostos de carbono
(tanto orgânico quanto elementar), metais e íons. Sua origem é principalmente por processos secundários a partir da emissão primária de gases.
Neste trabalho, o MP2,5 foi medido com um equipamento da marca TSI,
o DustTrak™ (aparelho monitor de aerossóis com sistema de aquisição de dados). É um fotômetro de espalhamento de luz a laser que fornece em tempo
real as medidas de massa do aerossol. O sistema inlet permite a captação das
partículas menores que 1.0, 2.5, 4.0 ou 10 micrômetros.
Os locais de coleta de dados foram os túneis Jânio Quadros (JQ) e Túnel
1 do Rodoanel Oeste (TRA), em São Paulo – SP. Medidas em túneis são utilizadas para cálculos de fatores de emissão veicular. A escolha dos túneis foi em
função do tipo de veículo; no TJQ só é permitida a circulação de veículos leves,
enquanto no TRA há uma grande participação de caminhões pesados à diesel.
Dessa forma é possível separar fatores de emissão de MP2,5 de veículos leves
e pesados. As amostragens no TJQ foram de 2 a 12 de maio e no TRA de 4 a 18
de julho de 2011. Os valores médios diários encontrados variaram de 38 a 168
µg/m3 no TJQ e de 70 a 718 µg/m3 no TRA.
As altas concentrações obtidas no TRA estão associadas com as emissões
pelos veículos à Diesel. Estes resultados serão analisados em conjunto com os
outros parâmetros medidos nos experimentos, em especial aqueles relacionados com a composição elementar do material particulado.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO FINO E GROSSO:
COMPARAÇÃO ENTRE EMISSÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
Michelle Harumi Nakamine
Maria de Fátima Andrade – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
O objetivo desde projeto é estudar as fontes veiculares de emissão de
material particulado fino e grosso. Duas campanhas foram feitas, a primeira
foi no início de maio (de 2 a 12) realizada no túnel Jânio Quadros (TJQ). Já a
segunda campanha começou na primeira semana de julho (de 4 a 18) e o local
escolhido foi o túnel 1 do Rodoanel Parte Oeste (TRA). A escolha dos túneis foi
devida à diferença do tipo de veículos que passam por eles. No Jânio Quadros
circulam veículos leves em sua maioria, seguido por motos e taxis. Já veículos
pesados, são proibidos de passarem nele. No Rodoanel, por não passar dentro
da cidade, o fluxo de veículos pesados é grande (mais da metade da circulação é por veículos pesados). As amostragens com diferentes frotas permitem
a avaliação do cálculo de fatores de emissão pelos dois tipos de frota. Vários
parâmetros foram coletados, incluindo compostos gasosos. Ambas as campanhas duraram duas semanas e o intervalo para a troca de filtro era de 6 ou 12
horas. Para coletar os dados, foi utilizado o Partisol (equipamento referenciado pela EPA-USA). Este equipamento coleta material particulado com diâmetro aerodinâmico menor que 10μm (PM10) e separa os menores que 2,5μm
(PM2,5). Com os filtros já amostrados, eles foram pesados e com a massa e
o volume suas concentrações foram obtidas. As concentrações de PM2,5 e
PM10 dos túneis foram comparadas, assim obtendo diferenças significativas
em cada campanha. Os filtros foram analisados para determinação da concentração de Black Carbon da composição elementar iônica. As concentrações de
Material Particulado Fino (PM2,5) variam de 20 μm/m³ a 60 μm/m³ no Túnel
Jânio Quadros e de 67 μm/m³ a 255 μm/m³ no Túnel 1 do Rodoanel.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE ÁGUAS DE CHUVA NO
CENTRO INDUSTRIAL DE CUBATÃO
Rafael Cesario de Abreu
Marcelo Vieira da Silva Filho – Co-autor
Adalgiza Fornaro – Orientadora
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP
Departamento de Ciências Atmosféricas
A cidade de Cubatão, localizada na Baixada Santista, a 12 km de Santos e
40 km de São Paulo é um dos maiores pólos industriais brasileiros, com aproximadamente vinte indústrias de grande porte. Devido às condições desfavoráveis para a dispersão de poluentes na região como a topografia local, com
montanhas chegando a mil metros de altura, se faz necessário um estudo dos
poluentes do local. Estudou-se a composição química de amostras de águas
de chuva coletadas no CEPEMA (Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio
Ambiente) da USP (Universidade de São Paulo) no período entre maio de 2009
e novembro de 2010. Nestas amostras foram realizadas medidas de pH através
de pH-gâmetro Metrohm, condutividade com condutivimetro Micronal B331
e a determinação dos íons majoritários foi feita pela cromatografia (Metrohm
modelo 850). As amostras analisadas corresponderam a 2600 mm de chuva.
Cl- e Na+ representaram aproximadamente 50% do total de íons analisados e possuem como fonte principal o aerossol marinho devido a localização
da cidade. Os outros íons que obtiveram a maior representatividade foram
NH4+, SO42- e NO3- de origem predominantemente industrial somando uma fração de 32%. A acidez manteve-se alta devido as altas concentrações de sulfato
e nitrato, que não são totalmente neutralizados com 62% dos eventos com pH
abaixo de 5,0.
Com a comparação entre outros estudos de diferentes regiões do Brasil e
do mundo, foi possível identificar a influencia dos níveis de precipitação e da
topografia local no processo de remoção dos poluentes em Cubatão.
Agência Financiadora: CNPq/PIBIC
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