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Resumo do Trabalho em português:

A estrela Be α Col: Um laboratório para física de discos circunstelares
Amanda Rubio
Orientador: Prof. Alex Carciofi
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) - USP
amanda.rubio@usp.br

Objetivos
Estrelas Be são estrelas do tipo espectral B de
alta rotação que possuem ao seu redor um
disco de decréscimo gasoso kepleriano. Hoje
em dia, o modelo que melhor explica esses
discos é o VDD (Viscous Decretion Disk, Disco
de Decréscimo Viscoso). O projeto consiste em
uma modelagem de multitécnicas da estrela Be
α Col, que aparenta ter um disco estável.
Modelar uma estrela com essa característica
nos
permite
compreender
melhor
o
funcionamento do disco de Bes e semelhantes,
como discos proto-estelares. Um trabalho
semelhante foi feito por Klement et al. (2015).

até encontrarmos uma descrição satisfatória de
α Col. Quando tivermos esse modelo,
rodaremos uma rotina de Monte Carlo via
cadeias de Markov (emcee) para encontrar os
valores de incertezas e degenerescências entre
os parâmetros do disco. Essa parte do projeto
será feita pelo pós-doutor Rodrigo Vieira.

Métodos e Procedimentos
Começamos com uma coleta de dados de α
Col em diversos comprimentos de onda e de
diversas missões. Inicialmente estudou-se o
espectro IUE1 desta estrela para obter uma
estimativa inicial das características da estrela
central. Para isso, utilizou-se o código
BeFAVOR, de autoria do aluno de doutorado
Bruno C. Mota. Em seguida foi gerada uma
grade de 25 de modelos, em que foram
variados os expoente do perfil de densidade do
disco e a sua densidade de base. Utilizou-se o
código HDUST (Carciofi & Bjorkman 2006), que
emprega o método de Monte Carlo para
encontrar soluções para a equação de
transporte radiativo.

Esperamos com esse projeto obter parâmetros
com boa precisão para α Col e realizar um
estudo como o feito para a estrela Be β CMi por
Klement et al. (2015). Nosso estudo pode tanto
concordar com o que foi encontrado em
Klement et al. quanto mostrar características
diferentes. Seja qual for o resultado, esse
estudo será útil em futuras pesquisas sobre
estrelas Be e seus discos.

Resultados

Referências Bibliográficas

Comparando os diversos modelos com as
observações de α Col, obtemos o ajuste da
SED da Figura 1. No momento, estamos
analisando os chi² desses ajustes para
encontrar o modelo que melhor reporduz as
observações. Novos modelos serão rodados

Carciofi, A. C., & Bjorkman, J. E. 2006, ApJ,
639, 1081|. 2008, ApJ, 684, 1374
Carciofi, A. C., Okazaki, A. T., Le Bouquin, J.B., et al. 2009, A&A, 504, 915
Klement, R., Carciofi, A. C., Rivinius, T., et al.
2015, A&A, 584, A85
Rivinius, T., Carciofi, A. C., & Martayan, C.
2013, A&A Rev., 21, 69

1
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Figura 1: Gráfico de comparação do modelo (linha)
com as observações (pontos), para a SED de α Col.
Para este modelo, os perfil de densidade adotado foi
n=2.3 e a densidade de base ρ0 = 8E11 g cm-3.

Conclusões

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 213
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

Propriedades fotométricas da luz difusa no meio intra-aglomerado
Ana Clara B. S. Sá
Orientador: Prof. Dr. Gastão Lima Neto

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG/USP
ana.clara.sa@usp.br

Objetivos
O objetivo deste trabalho consiste em
determinar a contribuição da luz difusa intraaglomerado em uma seleção de grupos de
galáxias recentemente observados. Para tanto,
primeiramente, a galáxia central precisa ser
cuidadosamente modelada, de modo a ser
possível diferenciar a real contribuição da luz
difusa.

Foram obtidos, então os gráficos do formato da
Figura 1.

Métodos e Procedimentos
A metodologia utilizada consistiu em métodos
de fotometria bidimensional. Os grupos
selecionados foram observados com o
MegaCAM/CFHT nas bandas r e g entre 2013
e 2014. O imageamento foi realizado com o
DS9 e o tratamento da galáxia central, por sua
vez, foi feito utilizando a task ellipse do
IRAF/STSDAS. Foram desenvolvidos pelo
professor scripts que automatizaram os
processos e, a partir do output obtido, foi
possível fazer a análise individual de cada
galáxia central em dois grupos.

Resultados
A partir dos dados extraídos da task ellipse do
IRAF/STSDAS foram plotados gráficos da
intensidade do brilho da galáxia variando com
seu raio em segundos de arco, ajustando-se o
perfil de Sérsic:
(1)
onde
é o brilho superficial central,
éo
background e o formato da galáxia é dado
pelos valores de

SIICUSP 05/09/2016 14:15
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a.

Figura 1: Gráfico referente ao ajuste do Perfil Sérsic
para a galáxia central do grupo Abell 1991 na banda
g.

Conclusões
Os valores de n obtidos para as galáxias
estudadas aproximaram-se do valor esperado
para galáxias elípticas ( n = 4 para o perfil de
de Vancoulers [1]). Estima-se que a defasagem
observada em alguns dos valores deve-se ao
efeito da PSF (point spread function) que pode
alterar os resultados obtidos para essas
galáxias, uma vez que esse método a
desconsidera. Um passo seguinte é estudar
essa PSF e desenvolver a análise dos grupos
com ela bem determinada.

Referências Bibliográficas
[1] SPARKE, L.; GALLAGHER, J. Galaxies in
the Universe: an introduction. 2 ed. New York:
Cambridge University Press, 2007.
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Resumo do Trabalho em português:

Estudo da Evolução das Componentes Superluminais do Blazar PKS
1510-089
André Schützer & Zulema Abraham
IAG / USP
andre.schutzer@usp.br

Objetivos
Os jatos relativísticos dos Núcleos Ativos de
Galáxia (AGN) são detectados na faixa do
rádio devido à emissão de radiação sincontron.
Essa emissão, quando mapeada com alta
resolução usando a técnica de Interferometria
de Longa Linha de Base (VLBI), revela que os
jatos são compostos por uma série de
componentes discretas que se movem em
relação a base do jato com velocidades
aparentemente superluminais. O principal
objetivo deste trabalho é estudar a estrutura e
evolução do jato relativistico em escala de
parsec do Blazar PKS 1510-089 usando a
técnica de Cross-Entropy (Caproni et al. 2009)
para identificar as componentes do jato e
determinar seus parâmetros cinemáticos.

mostram as posições das 5 componentes
gaussianas ajustadas usando o CE. Quando
aplica-se o método CE em diferentes épocas,
torna-se possível: monitorar o movimento de
diferentes
componentes,
estimar
suas
velocidades observadas no plano do céu e
suas épocas de ejeção.

Métodos e Procedimentos
Neste trabalho analisamos as imagens em
rádio de domínio público que foram obtidas em
15 GHz pelo Very Long Basline Array pelo
programa MOJAVE (http://www.Physics.purdue.
edu/astro/MOJAVE) ao longo de diferentes
épocas de observação. O método de CrossEntropy (CE) foi aplicado para ajustar
parâmetros das componentes do jato através
de um processo iterativo que procura pelos
melhores parâmetros das componentes
comparando-os a todas as soluções geradas
em cada iteração e construindo novos
parâmetros a partir delas. O método é capaz de
determinar o melhor número de componentes
através da minimização de uma função de
mérito.

Resultados
Na Figura 1 nós apresentamos a distribuição
de intensidade total deste objeto. As cruzes
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Figura 1: Imagem em 15 GHz obtida através de VLBI
do PKS 1510-089 em 21/05/2011. A escala de cor e
os contornos são a distribuição de intensidade total
em Jy/beam. As cruzes brancas mostram as
posições das componentes ajustadas;

Conclusões
Neste trabalho, apresentaremos os resultados
cinemáticos obtidos para PKS 1510-089
através da análise das imagens de 2011 a
2012, e a possível correlação entre as ejeções
de novas componentes superluminais com os
flares detectados em raios γ.

Referências Bibliográficas
- Caproni, A., Monteiro, H., Abraham, Z. 2009,
MNRAS, 399, 1415 ;
- Beaklini, P. P.B., Abraham,Z., Dominici, T. P.,
2009, Astronomer's Telegram, 3799 ;
-Lister, M. L., Cohen, M. H., Homan, D. C., et
al., 2009, AJ, 138, 1874 ;
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Resumo do Trabalho em português:

ESTUDO DOS EFEITOS DE MARÉS EM EXOPLANETAS E ESTRELAS
Elielson Soares Pereira e Sylvio Ferraz-Mello
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/IAG-USP
elielson.pereira@usp.br, sylvio@iag.usp.br

Objetivos
No contexto da Teoria de Maré de Fluência
(Creeping Tide), desenvolvida no IAG-USP
(Ferraz-Mello, 2013; Ferraz-Mello et al 2015),
pretendia-se determinar os valores do fator de
relaxação () da estrela e do parâmetro
definido como breque magnético continuado (f)
para um conjunto de alguns sistemas
compostos por estrela e planetas ou anãs
marrons. Além disso, neste trabalho pretendese apresentar algumas aplicações importantes
de cenários evolutivos de exoplanetas
dirigidos/determinados por marés sob a ótica
da força de maré do planeta na estrela.

entre outros) e, consequentemente, entender
suas evoluções com o tempo também.

Resultados
O resultado típico obtido após as simulações é
como o expresso na Figura 1.

Métodos e Procedimentos
A relaxação é uma quantidade inversamente
proporcional à viscosidade uniforme do corpo.
Já o breque, fornece a possibilidade de
acrescentar à evolução dinâmica do sistema
(por maré somente) a atividade cromosférica
da estrela. Dessa maneira, o estudo foi
realizado a partir de simulações dos diversos
cenários possíveis para a evolução temporal,
tanto para o passado e/ou para o futuro, de
quantidades físicas importantes do problema. O
intervalo de tempo necessário era definido a
partir da idade do sistema. Daí, comparava-se
os resultados da evolução passada do período
de rotação das estrelas companheiras de
corpos (massivos e próximos) com o que se
sabe sobre a rotação primordial das estrelas,
deduzida da rotação observada de estrelas
pertencentes a aglomerados jovens (período de
1 a 2 dias) (Meibom, S. et al 2011). As
simulações envolveram o uso de um código em
FORTRAN (gamma-brak.f) que permitiu
explorar também uma grande gama de outros
parâmetros físicos envolvidos (excentricidade,
período orbital do planeta, semi-eixo maior,
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Figura 1: Gráfico de evolução do sistema CoRoT
23 (por sistema entenda-se estrela e planeta).

Conclusões
Após extensas buscas em bases de dados de
descoberta dos exoplanetas e anãs marrons
(Missão CoRoT, principalmente) e simulações,
determinou-se as quantidades () e (f) para os
sistemas CoRoT-20, CoRoT-17, CoRoT-15,
KELT-01, HAT-P-16, entre outros. Com a
Creeping Tide foi possível reproduzir resultados
já existentes na literatura obtidos com as
teorias de marés clássicas, utilizando-se por
exemplo as versões elaboradas por Mignard
(1979) das teorias de Darwin (1979, 1880).

Referências Bibliográficas
1- Ferraz-Mello,
S.:
2013,
(http://arxiv.org/abs/1301.5617v1).
2- Ferraz-Mello,
S.
et
al
2015,
(http://arxiv.org/abs/1503.04369v2).
3- Meibom,
S.
et
al
2011,
(http://arxiv.org/abs/1104.2912v1).
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Resumo do Trabalho em português:

O PROCESSO EAR NA VALIDAÇÃO DA SEQUENCIA DIDÁTICA
Ester Aparecida Ely de Almeida
Elysandra Figueredo Cypriano
Departamento de Astronomia (IAG) /USP
ester.almeida@usp.br

Objetivos
Esta pesquisa investiga as contribuições e
desafios na validação de uma sequência
didática (SD) sobre as Fases da Lua, que foi
elaborada e aplicada em 2015. Para o
processo de validação da SD adotou-se como
linha teórica e metodológica o Processo
Elaboração,
Aplicação
e
Reelaboração
(Processo EAR), proposto por Guimarães e
Giordan (2013).

Bibliografia Utilizada. Na Etapa II, a Aplicação,
ocorreu a validação da SD pelo grupo de
pesquisa e também é a intervenção na sala de
aula. Na Etapa III, a Reelaboração, ocorreu a
investigação do processo de ensino realizado e
a reestruturação da SD. Após a intervenção,
verificamos que houve uma mudança
conceitual na maior parte dos aprendizes,
aproximadamente 70% conseguiu explicar
adequadamente a ocorrência do fenômeno.

Métodos e Procedimentos
Este trabalho é de cunho predominantemente
qualitativo e para a análise dos dados foi
utilizada a Análise de Conteúdo (BARDÍN,
2009). A elaboração da SD e dos materiais de
apoio para o professor e estudantes
compreendeu o período de fevereiro até julho.
A intervenção na escola ocorreu no mês de
agosto, a análise e reelaboração das atividades
nos dois meses seguintes. O público alvo do
ensino foram os estudantes do 8º ano, do
Ensino Fundamental, de uma escola pública
em Taboão da Serra. Os dados de análise da
SD, a saber, a produção escrita e oral dos
estudantes, as observações do pesquisador e
os registros fotográficos das aulas, serviram
como base de dados para esta pesquisa.

Figura 1: Validação da SD pelo Processo
EAR

Conclusões

Resultados

O Processo EAR estabelece um sistema de
análise sobre cada elemento constituinte da
SD, desta forma pode auxiliar em sua
elaboração,
com
vista
a
garantir
a
intencionalidade do ensino.

De acordo com o Processo EAR, na Etapa I, a
Elaboração, ocorreu o planejamento da SD,
onde foram definidos o conteúdo e a
metodologia de ensino, a partir dos elementos:
Título; Público Alvo; Problematização; Objetivo
Geral;
Objetivo
Específico;
Conteúdo;
Dinâmica; Avaliação; Referência Bibliográfica e

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa. Editora
Edições 70, 2009.
GUIMARÃES, Y. GIORDAN, M. Elementos para a
validação de Sequências Didáticas. Atas do IX
Encontro Nacional de Pesquisa e Educação em
Ciências – IX ENPEC, Águas de Lindóia, 2013.
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Resumo do Trabalho em português:

ASTRONOMIA EM 100 SEGUNDOS
Fernanda Galindo Araújo
Profa. Dra. Elysandra Figueredo Cypriano
IAG/USP
fernanda.galindo.araujo@usp.br

Objetivos
O objetivo do projeto é criar uma série de
vídeos para divulgação científica em que
professores do Instituto de Astronomia do IAGUSP respondem perguntas comuns e
frequentes do grande público sobre diversos
temas da Astronomia. Para tanto, tomamos
como modelo os vídeos publicados no site
britânico 100 seconds science [1].

Métodos e Procedimentos
Foi realizado um levantamento das principais
questões presentes em sites de diversas
instituições de ensino e de pesquisa do Brasil
e do mundo que oferecem uma lista de
perguntas frequentes sobre Astronomia. (e.g.
FAQ ). Foram selecionadas 16 perguntas com
maior ocorrência nas diversas fontes de
pesquisa.

Resultados
Das 16 questões selecionadas escolhemos 3
para iniciar a produção de material, na forma
de um projeto piloto. Os vídeos foram
produzidos pela equipe de multimeios do
IAG/USP e sua edição foi executada através do
software Adobe Premiere CC. A introdução dos
vídeos foi criada utilizando o Adobe Animate
CC. Foram utilizados imagens e animações da
Nasa e música do site Freesound.
Finalizamos a produção dos 3 vídeos do
projeto piloto. Esses vídeos contemplam as
questões: 1) O Sol um dia irá explodir, 2) O Sol
existirá para sempre e 3) O que é matéria
escura. Para a divulgação desses vídeos foi
criado um canal no YouTube[2]
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Fig.1 – Layout de Abertura dos Vídeos

Conclusões
A produção dos vídeos requer uma adequação
de estúdio em relação a iluminação e áudio. A
qualidade do nosso material também reflete a
pouca experiência dos envolvidos. Porém o
projeto tem um enorme potencial de alcance
entre o grande público e a experiência
adquirida na produção do projeto piloto nos
facilitará planejar e elaborar alto nível de vídeos
com a proposta de divulgar astronomia.
A perspectiva é desenvolver os demais vídeos
da nossa lista (13 vídeos) e disponibilizar no
canal até meados do próximo ano. Além disso,
faremos um estudo da repercussão desses
vídeos através do número de acesso e
comentários deixadados no canal.

Referências Bibliográficas
[1].http://physicsworld.com/cws/Landing/100sec
ondscience.
[2].https://www.youtube.com/channel/UC5rDulr
T7nBjZkMpDaL8zLQ
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Resumo do Trabalho em português:

IDENTIFICAÇÃO DE ABUNDÂNCIAS DE Ba, Sr E Na EM ESPECTROS
DOS SURVEYS SDSS/LAMOST
Geraldo Gonçalves dos Santos Júnior
Orientadora: Silvia Rossi
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) - USP
geraldo.goncalves.santos@usp.br
silvia.rossi@iag.usp.br

Objetivos
Atualmente, o estudo das estrelas pobres em
metais tem se mostrado de extrema
importância em várias áreas da astrofísica, e a
determinação de parâmetros estelares e
abundâncias químicas compõem um papel
essencial no estudo desses objetos.
O objetivo desse trabalho é testar um método
de determinação de parâmetros estelares
apresentado em Ness et al 2015 chamado
TheCannon, e utilizá-lo para determinar
abundâncias de bário, estrôncio e sódio
([Ba/Fe], [Sr/Fe] e [Na/Fe]) em espectros de
estrelas pobres em metais dos surveys SDSS e
LAMOST.

2013. O gráfico mostra os valores de
metalicidade calculados pelo programa pelos
valores nominais. Nota-se claramente que os
resultados obtidos estão em discrepância com
os esperados, e todos os testes feitos
apresentaram resultados semelhantes.

Métodos e Procedimentos
TheCannon parte do princípio de que duas
estrelas
idênticas
teriam
espectros
aproximadamente idênticos, e que variações
nos parâmetros estelares causariam pequenas
alterações nos espectros. O que o método faz,
então, é receber um conjunto de espectros
base (training set) para os quais os parâmetros
desejados são bem conhecidos. Com essas
informações, ele deve ser capaz de analisar
outro conjunto de espectros (test set), e para
este último, determinar os parâmetros.
Foram feitos testes utilizando amostras de
estrelas reais e de espectros sintéticos, mas
sempre utilizando o mesmo conjunto como
base e teste, possibilitando a comparação dos
resultados.

Resultados
Na Figura 1 são apresentados resultados de
um dos testes feitos. Nesse caso, foram
utilizadas as estrelas presentes em Aoki et al
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Figura 1: Valores de [Fe/H] calculados pelo software
TheCannon pelos valores nominais, para as estrelas
estudadas em Aoki et al 2013.

Conclusões
Após vários testes concluiu-se que, devido ao
fato de o software ter feito com base nos
espectros do APOGEE, sua performance está
otimizada apenas para tal caso. Pretende-se
desenvolver novas representações e aplicar
novos testes para uma grade de modelos com
parâmetros estelares mais abrangentes.

Referências Bibliográficas
1.
2.
3.

Beers&Christlieb 2005 ARA&A, 43, 531
Ness, M. et al. 2015 arXiv:1501.07604
Aoki, W. et al. 2013, AJ, 145, 13
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Resumo do Trabalho em português:

Abundância de elementos do pico do ferro em aglomerados globulares
Heitor Ernandes
IAG/USP
heitor.ernandes@usp.br

Objetivos
O objetivo é derivar abundâncias de elementos do pico
do Ferro em aglomerados globulares de diferentes
metalicidades. Os elementos estudados são Sc, Cr, Mn,
Fe, Co, Ni, Cu, e Zn. A abundância dos elementos em
função da metalicidade permite estudar os processos de
nucleossíntese que contribuíram para sua formação.

Métodos e Procedimentos
Os espectros de alta resolução espectral foram obtidos no
telescópio de 8.2m Kuyen do ESO, equipados com o
espectrógrafo UVES. Os aglomerados globulares
estudados são: 47 Tucanae, NGC 6528, NGC 6553, HP 1,
NGC 6558 e NGC 6552. Com exceção de 47 Tucanae,
todos os outros estão localizados no bojo Galáctico. A
derivação das abundâncias são feitas comparando-se

Figura 1: Tabela de abundâncias.

Conclusões

espectros sintéticos com abundâncias variáveis para o
elemento em questão, e o espectro observado. Foi levada
em conta a estrutura hiperfina de linhas de ScI, ScII e VI.

As abundâncias derivadas se mostram que os elementos
Sc, Mn, Cu e Zn são enriquecidos no meio interstelar
diferentemente do Fe, enquanto os outros elementos

Resultados

variam semelhantemente ao Fe.

Já foram derivadas as abundâncias para as estrelas de
todos os aglomerados propostos. O artigo está em
finalização ( Ernandes et al 2016 ). outro artigo sobre o
aglomerado HP 1 ( Barbuy et al 2016 ).

Referências Bibliográficas
Ernandes, H. Barbuy, B. Alves Brito, A et al. 2016, A&A
em preparação.
Barbuy, B. Cantelli, A. Vemado, A. Ernandes, H et al.
2016, A&A 591, 53.
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Resumo do Trabalho em português:

ESPECTROSCOPIA MULTI-OBJETO NO AMBIENTE IRAF COM O
PACOTE GEMINI/GMOS
Heloise do Nascimento Calça, Eduardo Serra Cypriano
IAG/USP
heloise.calca@usp.br, eduardo.cypriano@iag.usp.br

Objetivos
As principais atividades práticas durante este
projeto de iniciação científica foram a redução
dos dados de espectros de galáxias. Durante o
primeiro semestre do projeto, foi absorvido
conhecimento sobre espectroscopia e a
maneira de reduzir o tipo de dados que temos
usando os pacotes GEMINI /IRAF. Para isso,
foi utilizado tutoriais GEMINI /GMOS das
oficinas de redução de dados.
No segundo semestre desta iniciação científica
foi colocado em prática o que foi aprendido, a
fim de dominar as técnicas de redução de
dados em espectroscopia multi-objeto e montar
um
manual em
Português,
de
fácil
compreensão, para iniciantes e uso próprio no
ambiente
IRAF
utilizando
o
pacote
GEMINI/GMOS.

Métodos e Procedimentos
O espectro de radiação eletromagnética,
irradiado pelos corpos celestes, é o objeto de
estudo
da
espectroscopia
astronômica.
Espectroscopia
pode
ser
usada
para
determinar muitas propriedades de galáxias,
como suas velocidades de recessão, através
do efeito Doppler. Na espectroscopia, os
espectros são obtidos pela dispersão ou
singularizarão das ondas de luz de uma fonte
em seus diferentes comprimentos. Ou seja, a
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espectroscopia separara a contribuição dos
diferentes comprimentos de onda provenientes
de uma fonte.
No modo de espectroscopia multi-objeto são
cortadas várias fendas em uma placa metálica,
a qual é posicionada na superfície focal do
telescópio. As posições das fendas coincidem
com as das fontes cujos espectros desejamos
obter. A luz dessas fontes que atravessa cada
fenda individualmente é então dispersa, em
geral por uma rede de difração, e direcionada,
por meio de um sistema óptico à entrada de
uma câmera CCD, onde os espectros
resultantes
são
então
dispostos
ordenadamente. Assim, é possível coletar
simultaneamente vários, às vezes centenas, de
espectros de fontes situadas no campo do
telescópio (Kepler & Saraiva et al., 2013).
Os dados espectroscópicos obtidos com o
telescópio Gemini não passam por um
tratamento prévio, sendo necessário seu préprocessamento. O objetivo é obter imagens
livres de ruídos que prejudicam a leitura do
espectro, sendo então necessário eliminar os
sinais colocados pelos instrumentos, e realizar
a redução do espectro bidimensional para o
espectro unidimensional a ser analisado. Os
dados foram processados utilizando o pacote
GEMINI.GMOS, dentro do ambiente IRAF.

Os procedimentos utilizados para a redução de
dados são (Schiavon et al, 2011):





Figura 1: Espectros obtidos pelo telescópio GEMINI
sem processamento, com as divisões aparentes




entre as CCDs.

IRAF: (Image Reduction And Analysis Facility)
é uma coleção de softwares escrito pela
National Optical Astronomy Observatory
(NOAO) voltadas para a redução das imagens
astronômicas em forma de matriz pixel.
Os comandos IRAF (conhecidos como tarefas)
são organizados em estruturas de pacotes.
Pacotes adicionais podem ser adicionados ao
IRAF (Barner et al. 1993).
Pacote Gemini: O pacote GEMINI /IRAF é um
software de redução de dados para o
processamento de dados observacionais
obtidos com os telescópios Gemini.

Preparação do flat-field (o flat-field
corrige as variações de eficiência de
pixel-a-pixel do detector);
Processamento dos espectros das
lâmpadas de calibração;
Calibração em comprimento de onda;
Remoção de sinais vindos de raios
cósmicos;
Subtração do céu;
Colapso do espectro 2D para 1D.

Resultados
O processo todo possui muitos detalhes, cada
tarefa dentro do IRAF possui diversos
parâmetros e a calibração em comprimento de
onda se destacou como o passo mais
trabalhoso e que está mais sujeito a erros,
fazendo com o que aprendizado seja mais
difícil já que o material disponível carece de
pormenores para auxiliar o leitor.
Então,
se
baseando
nas
dificuldades
encontradas, foi produzido um manual para o
aprendizado básico de redução de dados
astronômicos,
obtidos
através
de
espectroscopia multi-objeto pelos telescópios
GEMINI.
O
manual
também
será
disponibilizado em um website.

Conclusões
A redução de dados de espectroscopia multiobjeto não é simples e a maior parte do
material para iniciantes nesse assunto é
escasso, há falta de tutoriais mais detalhados
sobre a devida maneira de como utilizar as
ferramentas do procedimento. Com o manual
feito, espera-se acelerar o processo de
aprendizado de usuários iniciantes.
Figura 2: Espectros obtidos pelo telescópio GEMINI
após processamento de dados.

Referências Bibliográficas
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KEPLER, S. O., SARAIVA, M.F.O.,
Observações com Câmaras CCD, 26
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Disponível
em:
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Resumo do Trabalho em português:

CONTROLE DE CÂMERAS CCD POR LINHA DE COMANDO
Jessica C. dos S. Simplício, Denis Andrade, Claudia Oliveira
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/Universidade de
São Paulo
jessica.simplicio@usp.br

Objetivos
O projeto tem como objetivo realizar o controle
e aquisição de imagens de câmeras CCD.
Para isso deve-se utilizar scripts e/ou linhas de
comando em C Shell ou em Python e deve ser
independentes
do
sistema
operacional
utilizado. Pretende-se utilizar o trabalho
desenvolvido nessa iniciação tecnológica para
a aquisição de imagens do "Caracterizador de
Redes de Difração", projeto atualmente em
andamento no Departamento de Astronomia do
IAG/USP. A câmera CCD que será utilizada no
Caracterizador ainda não foi definida, por isso a
importância do desenvolvimento de um sistema
genérico que possa trabalhar com diversas
plataformas e modelos de câmeras.

Métodos e Procedimentos
Para esse trabalho foi utilizada a câmera
modelo STX8 da fabricante SBIG. Realizou-se
uma pesquisa das possibilidades para controlar
a câmera por linhas de comando em diversas
plataformas e, em todos os casos, é necessário
primeiro instalar um driver e depois um
ambiente de controle da câmera de fato. Alguns
softwares disponíveis para controle de câmeras
CCD multiplataforma são: Nightview, xmCCD,
ST7Ctl e Chimera. Os dois primeiros foram
testados mas se mostraram instáveis, difíceis
de operar além de apresentarem diversos
erros. Os melhores resultados foram obtidos
com o Chimera. Foram feitos diversos testes de
envio de comandos, análise de respostas e
aquisição de imagens de forma a garantir total
funcionalidade da câmera. Por fim, foi
implementada a comunicação por protocolo
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SSH entre dois computadores, onde somente
um deles estava conectado à câmera.

Resultados
A câmera STX8 está totalmente funcional
conectada a um computador Linux através do
software Chimera. Utilizando-se o protocolo
SSH é possível enviar comandos de qualquer
computador e operar a câmera remotamente.
Atualmente é possível, por exemplo: verificar o
status e funcionamento da câmera; obter
imagens em diferentes condições; e controlar
variáveis da câmera, como temperatura do
CCD, por exemplo. A solução desenvolvida
pode futuramente operar a câmera do
"Caracterizador de Redes de Difração".

Conclusões
O controle de câmeras CCD não é trivial
quando não se utiliza o software proprietário
fornecido pelos fabricantes. Há diversas
soluções desenvolvidas por diferentes grupos
de pesquisas, mas muitas apresentaram-se
obsoletas, instáveis ou com documentação
escassa. Foi possível realizar o controle da
câmera a partir de um computador não
conectado diretamente a ela. O Chimera
mostrou-se um software poderoso com
possibilidade de controlar instrumentos de
diversos modelos e fabricantes, além de operar
em diferentes sistemas operacionais.

Referências Bibliográficas
Ribeiro, F. F., Caracterização de Elementos
Dispersivos, dissertação de mestrado - UNIFEI,
Itajubá,
MG,
2008,
80
pgs.
http://minerva.ufsc.br/~william/chimera/ Acesso
em 10 ago. 2016
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Resumo do Trabalho em português:

ESTUDO DAS PROPRIEDADES GLOBAIS DO SISTEMA DE NEBULOSAS
PLANETÁRIAS DA VIA LÁCTEA
Jônatas Barreto Ribeiro
Roberto D. D. Costa
Instituto de Astronomia, Geofísica, Ciências Atmosféricas - USP
jonatas.ribeiro@usp.br
roberto.costa@iag.usp.br

Objetivos
A análise de correlações entre abundâncias
químicas de nebulosas planetárias (NPs) pode
indicar informações importantes acerca da
evolução química do disco da Galáxia. Para
certos elementos, pode-se falar também de
uma correlação entre abundâncias e distâncias
galactocêntricas associada à evolução química
do disco, a exemplo, como vem mostrando a
literatura, do oxigênio [4]. Tendo isso em vista,
o objetivo do projeto era investigar as
propriedades e parâmetros físicos das NPs e
seus usos no estudo da distribuição de
abundâncias químicas na Galáxia.

Métodos e Procedimentos
O projeto requer conhecimento prévio básico
acerca da estrutura da Galáxia, suas principais
componentes estruturais e suas respectivas
propriedades, bem como acerca da evolução
de estrelas de baixa e média massa. A
metodologia consiste, basicamente, no uso de
bancos de dados baseados no projeto de longa
data de determinação de abundâncias
químicas de NPs do Departamento de
Astronomia do IAG/USP (ver, por exemplo, [2]
e [4]) e interpretação dos mesmos através de
sua plotagem em gráficos.

Resultados
A análise das correlações entre abundâncias
mostrou um progressivo enriquecimento do
disco galáctico ao longo do tempo para todos
os elementos leves investigados (N, S, Ar e
Ne). A plotagem das abundâncias de oxigênio
em função da distância ao centro da Galáxia,
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ademais, mostrou uma correlação negativa,
correspondendo a um gradiente radial de -0.3
dex/kpc, resultado coerente se comparado aos
modelos de evolução química do disco. A
amostra foi também separada em tipos
utilizando a abundância e distância ao disco de
cada objeto como critérios. Apesar de, devido à
baixa quantidade de dados, as NPs de tipo III,
mais distantes do disco se comparadas aos
tipos I e II, terem fornecido resultados pouco
conclusivos, a classificação permitiu uma
análise da evolução temporal do gradiente,
sendo
verificada
uma
tendência
de
achatamento do mesmo ao longo do tempo.

Conclusões
Os resultados são conclusivos e concordam
com a literatura produzida até então acerca da
temática. Próximas etapas do projeto tratarão
da determinação da luminosidade das estrelas
centrais
comparando
com
parâmetros
derivados de modelos conhecidos de evolução
química, bem como a determinação de classes
de excitação, temperaturas e densidades
eletrônicas para os objetos estudados.

Referências Bibliográficas
[1] Aller, L.H. 1956, “Gaseous Nebulae”,
Chapman & Hall, London
[2] Cavichia, O, Costa, R.D.D., Maciel, W.J.
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3] Costa, D.D. & Maciel, W.J. 2006, Proc. IAU
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[4] Escudero, A. V.; Costa, R. D. D.; Maciel, W.
J. 2004, A&A 414, 211
[5] Vassiliadis, E. & Wood, P. R. 1992, ApJS,
92, 125
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Um método de estimação de redshift de quasares
Lilianne M. I. Nakazono (IAG/USP), Nina S. T. Hirata (IME/USP) e Claudia
L. M. de Oliveira (IAG/USP)
IAG/USP
lilianne.nakazono@usp.br

Objetivos
Diversos projetos ao redor do mundo, como o
J-PAS [1], estão coletando um grande volume
de dados por meio de telescópios ópticos. Por
meio da Análise de Componentes Principais [2]
aplicada em dados do ALHAMBRA Survey [3],
foram encontrados novos candidatos a quasar,
que foram apresentados no 23º SIICUSP. Este
projeto visa a elaboração de um método para
estimar o redshift destes candidatos a quasar.
É esperado que esses métodos possam
futuramente ser aplicados nos dados do J-PAS.

os 100 objetos com menores RMSE resultaram
em uma média de 1,976 e desvio padrão de
0,016 do redshift espectroscópico. Análises
similares foram realizadas em todos os
quasares conhecidos do ALHAMBRA.

Métodos e Procedimentos
Comparou-se os dados espectrais de cada
candidato a quasar com os dados convoluídos
nos filtros do ALHAMBRA de objetos
catalogados do SDSS [4]. Para cada objeto do
ALHAMBRA, foram obtidos os resíduos do
ajuste linear, que foram comparados com os
resíduos de todos os objetos do SDSS a partir
do cálculo da Raiz do Erro Quadrático Médio
(RMSE). A estimativa do redshift é então
calculada
a
partir
dos
redshifts
espectroscópicos dos objetos do SDSS que
apresentaram menores RMSE.

Resultados
Uma amostra de 90702 objetos do SDSS foi
coletada. O método foi aplicado para 80
quasares do ALHAMBRA para os quais o
redshift é conhecido, possibilitando a análise da
eficácia e acurácia do mesmo. A Figura 1
ilustra o caso de um quasar com redshift
conhecido de valor 1,962374, para qual
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Figura 1: Gráfico entre os 100 menores RMSE e o
redshift espectroscópico dos objetos do SDSS.

Conclusões
Os resultados preliminares indicam que o
método pode ser eficaz para a estimação do
redshift. A aplicação deste método em
candidatos a quasar possibilitará a confirmação
de suas classificações.

Referências Bibliográficas
[1] J-PAS, http://j-pas.org
[2] Johnson, R. A. e Wichern, D. W. Applied
Multivariate Statistical Analysis, Pearson, 2007
[3] ALHAMBRA Survey,
http://cosmo.iaa.es/content/ALHAMBRA-Goldcatalog%20
[4] Sloan Digital Sky Survey, www.sdss.org

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 2414
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

Limites da influência da maré na evolução de sistemas planetários com
Júpiteres Quentes
Lucas Ferreira da Rosa Moda, Sylvio Ferraz-Mello
IAG-USP
lfrmoda@uol.com.br, sylvio@iag.usp.br

Objetivos
Objetivou-se compreender os parâmetros
preponderantes da interação das forças de
maré anelásticas entre estrelas com Júpiteres
quentes e suas companheiras, prevendo a
evolução e traçando o passado do sistema.
Também é desejado explicar, através da
mesma interação, a escassez de planetas
próximos a estrelas de rápida rotação.

Métodos e Procedimentos
Foi utilizado uma variável do programa gammabreak.f, escrito em Fortran; ele se baseia na
teoria de maré de fluência, desenvolvida no
IAG-USP. Variou-se os parâmetros orbitais e
as configurações iniciais (como períodos de
rotação e orbital, excentricidade, semieixo
maior e fator de relaxação, sendo este
relacionado com a viscosidade do corpo e,
portanto, com a perda de energia do mesmo),
integrando por bilhões de anos para o futuro,
obtendo gráficos que representam a evolução
do sistema.

Resultados
Mais de 1000 configurações diferentes foram
testadas inicialmente. Considerou-se planetas
com diferentes massas (de 0.5 a 16 massas de
Júpiter), períodos de rotação estelar iniciais (4
a 30 dias), fatores de relaxação e semieixos
(0.03 a 0.06 UA). Em seguida, adotou-se
procedimento semelhante incluindo também
anãs marrons e terras, orbitando estrelas de
rápida e lenta rotação. Observou-se, então, o
tempo de queda dos planetas mais próximos.

SIICUSP 05/09/2016 14:15

Página 75

Figura 1: Exemplo mostrando a evolução do período
de rotação estelar e o semieixo de uma Terra (azul e
verde) e um Júpiter (preto e vermelho). Vermelho e
verde se referem a sistemas com uma estrela central
do tipo F, e azul e preto se referem a sistemas com
uma estrela central do tipo G.

Conclusões
Sistemas com companheiras de alta massa
apresentam rápida rotação estelar e semieixo
próximo de zero; o fator de relaxação vai
perdendo
importância
à
medida
que
consideramos sistemas mais distantes. Com
baixas massas, ocorre o contrário. Foi
observado, também, que excentricidades
maiores levam a tempos de queda menores. A
grande maioria dos sistemas na região de
rápidas rotações caiu em tempos curtos. Esses
resultados são coerentes com as condições de
formação e a escassez observacional
supracitada.

Referências Bibliográficas
Teitler, S. Königl, A. 2014, "Why is there a
Dearth of Close-in Planets around Fast rotating
Stars?” ApJ, 139
Ferraz-Mello, S. 2013, "Tidal synchronization of
close-in satellites and exoplanets. A
rheophysical approach", Celest. Mech. Dyn.
Astr., 109-140 (ArXiv: 1204.3957 astro-ph.EP)
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Resumo do Trabalho em português:

Anomalias Químicas em Estrelas Similares ao Sol
Lucas Schirbel, Jorge Meléndez
IAG/USP
lucas.schirbel@usp.br

Objetivos
Neste trabalho estudamos estrelas similares ao
Sol em composição química, temperatura,
gravidade superficial e metalicidade para tentar
detectar anomalias. Estas anomalias podem
ser sinais da presença de outros corpos, de
processos ocorridos no passado no interior
destas estrelas, além de possíveis assinaturas
da presenças de planetas ao redor destas
estrelas.

Métodos e Procedimentos
Usando espectros de alta qualidade e com alto
S/N, podemos usar a técnica de análise
diferencial desenvolvida em nosso grupo para
estudar várias estrelas similares ao Sol de
maneira não-absoluta, ou seja, usando nossa
própria estrela como referência e comparandoa com as possíveis condidatas. Medimos várias
linhas espectrais de elementos de processo de
captura de nêutrons rápida e lenta (processo-r
e processo-s, respectivamente) da estrela HIP
67620, para determinar sua abundâncias
relativas ao Sol, e estudar seu passado de
transferência de massa.

Resultados
Chegamos a conclusão de que HIP 67620
possui uma sobreabundância de elementos de
processo-s quando comparada com o Sol, o
que indica uma possível acreção de massa de
uma estrela companheira. Velocidade de
rotação aumentada quando comparada com
outras estrelas similares ao Sol também apoia
esse cenário.

Fig.1 Idade vs. Velocidade de rotação
(Leonardo A. dos Santos et al. 2016). HIP
67620
tem
rotação
anormal
quando
comparada com outras gêmeas/análogas
solares.

Conclusões
HIP 67620 possui excesso de elementos
provenientes de processo-s, e velocidade
rotacional aumentada quando comparada à
outras gêmeas solares, o que indica que sofreu
transferência de massa de uma companheira
hoje não-vísível, podendo ser uma bluestraggler de campo. Mais estudos serão
conduzidos para confirmar essa hipótese.

Referências Bibliográficas
Leonardo A. dos Santos, Jorge Meléndez,
José-Dias do Nascimento Jr. et al. 2016 eprint
arXiv:1606.06214
Tucci Maia, M.; Ramírez, I.; Meléndez, J. et
al 2016 A&A 590A 32T
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Resumo do Trabalho em português:

Polarimetria de Estrelas Be em Alta Rotação
Lucas Zillner Pinheiro
Orientador: Alex C. Carciofi
IAG/USP
lucas.zillner.pinheiro@usp.br

Objetivos
As estrelas Be, são estrelas que possuem ou já
possuíram linhas de emissão em seus espectros.
Estas linhas estão associadas à presença de um disco
circunstelar de decreção. Os discos das estrelas Be
foram amplamente estudados na literatura, e até o
momento o modelo de disco de decreção viscosa é o
único capaz de explicar as observações (Rivinius et
al. 2013). Quando a luz da estrela passa pelo seu
disco, a luz é polarizada. Analisando a curva da
porcentagem de luz polarizada em função do
comprimento de onda, pode-se notar que sua
inclinação é em geral negativa. Isto vale para a
maioria das estrelas Be estudadas e é explicado pela
presença de hidrogênio neutro no disco, que introduz
uma opacidade que cresce, tipicamente, com o cubo
do comprimento de onda (Haubois et al. 2014).

apresentem o espectro polarizado com inclinação
positiva, à semelhança de β CMi.

Resultados Esperados
Com os modelos do Be Atlas buscaremos explicar e
entender as condições para que o espectro polarizado
com inclinação positiva ocorra. Resultados
preliminares indicam que o espectro ocorre para
modelos com estrelas em altíssima rotação e com
discos circunstelares de baixa densidade. Isto será
corroborado investigando detalhadamente os
modelos do BeAtlas.
Na parte observacional, serão usados os dados do
levantamento Beacon em busca de estrelas com
espectro polarizado com inclinação positiva. Os
resultados serão comparados com os modelos do
BeAtlas, buscando uma caracterização inicial do
disco destas estrelas.

A estrela β CMi possui um espectro polarizado com
inclinação positiva, de acordo com a descoberta por
Klement et al 2015 (Fig. 1). O objetivo do atual
trabalho é de estudar as condições em que tal efeito
se produz e como ele pode ser usado para estudar o
disco circunstelar.

Métodos e Procedimentos
O código HDUST (Carciofi & Bjorkman 2006), é
um código de transporte radiativo baseado no
método de Monte Carlo. Com ele, é possível fazer
simulações para diversos modelos de estrelas Be,
variando tanto parâmetros do disco circunstelar e
parâmetros estelares. Com o HDUST, foi computado
o BeAtlas, uma extensa grade de modelos de estrelas
Be que será usada como base para este trabalho.
O orientador do aluno tem um projeto de longo
prazo no Observatório do Pico dos Dias desde 2006
para observar estrelas Be em polarimetria. Os dados
do levantamento Beacon serão utilizados para
identificar e caracterizar outras estrelas que
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Figura 1: Gráfico mostrando o espectro polarizado
positivo (Klement et al 2015).

Referências Bibliográficas
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Resumo do Trabalho em português:

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO EM ESTRELAS T TAURI

Marcelo Ciani Vicentin / Jane Gregorio-Hetem
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/USP
marcelo_vicentin17@hotmail.com

Objetivos
Familiarização
e
aprendizado
de
procedimentos de aquisição, tratamento e
análise de espectros de estrelas jovens, para
medir linhas de absorção que tragam
informações a respeito das velocidades de
rotação e radial dos objetos de estudo.

Métodos e Procedimentos
Para estimar a velocidade de rotação de
estrelas jovens de baixa massa (GregorioHetem et al. 1992; Torres et al. 1995) foram
utilizados os espectros já reduzidos dos objetos
PDS054 e PZ Tel, adotando-se o método de
Strassmeier et al. (1990):
 c
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onde foram medidas posição e largura a meia
altura (FWHM) de algumas linhas de Fe I e Ni I
na região de 5000-7000 Å.

Resultados
Através do software IRAF, foram feitas as
medidas da FWHM e da posição das linhas
(Figura 1). Esses dados permitiram estimar a
velocidade de rotação projetada (vide exemplo
na Tabela 1) e velocidade radial das estrelas.

Tabela 1 – Medidas de linhas da estrela PZ Tel.
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Figura 1: Exemplo de medida de FWHM no IRAF.

Conclusões
A realização desse estudo permitiu estabelecer
a metodologia de trabalho que se pretende
aplicar a uma amostra maior de estrelas,
visando a comparação dos resultados obtidos
para diferentes condições circunstelares que
interferem em sua velocidade de rotação.

Referências Bibliográficas
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Resumo do Trabalho em português:

O USO DE NEBULOSAS PLANETÁRIAS PARA ESTUDAR A
HISTÓRIA DE FORMAÇÃO DE GALÁXIAS S0
Maria Luísa Gomes Buzzo, Arianna Cortesi e Claudia Mendes de Oliveira
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosfeŕicas
Universidade de São Paulo
luisa.buzzo@gmail.com
Objetivos
Este
projeto de iniciação científica
consiste em utilizar nebulosas planetárias
para estudar a história de formação de galáxias S0.
Para isso, é preciso localizar as Nebulosas
Planetárias presentes na galáxia, para depois
estudar sua cinemática. Esta última nos dará
informações sobre a evolução e formação
destes astros.
Nebulosa Planetária é uma das fases da vida
de uma estrela. Esta fase marca o início do fim: nela,
já foi queimado todo o hidrogênio e hélio e já não há
massa suficiente para iniciar a combustão de carbono
e oxigênio. A partir daí, a parte central do sistema,
aos poucos, forma uma estrela anã branca, que vai
perdendo luminosidade, até não poder mais ser
detectada.
A luz ultra-violeta emitida pelo núcleo ioniza
os átomos do gás em expansão e, por sua vez, estes
átomos excitados emitem luz visível - essa emissão
caracteriza a Nebulosa Planetária
Nebulosas planetárias, por terem uma
linha de emissão muito forte na luz verde
(OIII) podem ser detectadas a grandes
distâncias, e são importantes indicadores de
como as galáxias se comportam e como se
formaram.
Métodos/Procedimentos
A “ Planetary Nebula Spectrograph
(P.N.S.) consortium” (um consorcio de
pesquisadores que estuda este tipo de objetos)
obteve, em 01/2011, diversas imagens em
diferentes
comprimentos
de
onda
da
galáxia NGC936 e em 09/2001, da galáxia
NGC7332, usando um instrumento que é
otimizado
para
detectar
nebulosas
planetárias.
Em posse destas imagens,
primeiro foi feita uma redução de dados que se
baseou em alinhar e empilhar as imagens. A
combinação delas aumenta o S/N (relação sinal ruído) das imagens finais e isso permite detectar os
objetos desejados. Desta imagem combinada foram
tiradas as posições das Nebulosas Planetárias e isso
gerou um catálogo que foi depois utilizado para
analisar a velocidade sistêmica e sentido de rotação
das galáxias.
Ademais, foram criados modelos que tem
como intenção decompor a galáxia em suas
componentes principais. Em posse destes modelos e
dos catálogos, foi aplicado o método da máxima
verossimilhanca e foi descoberta a probabilidade de
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uma nebulosa pertencer a cada uma das componentes.
Esta característica é a chave para a descoberta de
como se formou esta galáxia.
Além disso, parte deste estudo foi focado em
como Nebulosas Planetárias reagem à interação entre
duas galáxias. Isto foi feito com o mesmo programa
utilizado para descobrir se o objeto pertence ao bojo
ou ao disco de uma galáxia, porém, neste caso, ele foi
utilizado para descobrir a qual galáxia as nebulosas
pertencem. A zona de interação estudada foi entre as
galáxias NGC 7332 e NGC 7339.
Resultados
Neste trabalho, foram criados os catálogos de
Nebulosas Planetárias das três galáxias: NGC 936,
NGC 7332 e NGC 7339. Fazendo uso deles, foi
descoberta a velocidade sistêmica das galáxias e seu
sentido de rotação.
Aplicando
o
método
da
máxima
verossimilhança desenvolvido em Cortesi et al.
(2011), foram criados os mapas de probabilidade das
nebulosas e os gráficos de velocidades, sendo possível
com isso, rejeitar os objetos que se distanciavam da
cinemática predominante e estudar a distribuição das
velocidades em todo o raio e altura da galáxia. Além
disso, com esse método descobrimos uma nebulosa
planetária que está na zona de interação das galáxias
NGC 7332 e NGC 7339, tendo a mesma
probabilidade de pertencer a ambas, e que, por este
motivo, pode estar vagando entre os discos das duas.
Por fim, foi determinada a história de
formação das galáxias estudadas.
Conclusões
Neste trabalho, com o uso das
imagens obtidas pelo P.N.S, conseguimos
estudar a história de formação de galáxias
S0 e como é a interação entre duas galáxias
com um método ainda pouco utilizado para
este fim - o método da máxima
verossimilhança.
Por
meio
de
uma
decomposição, pudemos estudar a influência
de cada componente da galáxia na localidade
de uma nebulosa, e isso permitiu entender
qual a componente com
dispersão de
velocidade predominante na galáxia e assim,
sua história de formação.
Referências Bibliográficas
Cortesi, Merrifield & Arnaboldi, 2011.
Cortesi, Merrifield & Coccato, 2013.
Cortesi, Arnaboldi & Coccato, 2013.
Agradecemos ao CNPq pela bolsa
PIBIC.

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 1085
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

VIDA BASEADA EM METANO NA LUA DE SATURNO TITÃ?
Mariana Morales Vilar e Eduardo Janot Pacheco
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Universidade de São Paulo
mariana.vilar@usp.br; eduardo.janot@iag.usp.br

Objetivos
Trata-se de estudar as condições para a
possível existência de vida microbiana no
satélite de Saturno Titã, à luz dos resultados
obtidos pela missão espacial CASSINI.

Métodos e Procedimentos
Pesquisa bibliográfica de artigos científicos a
cerca dos aspectos geológicos e químicos de
Titã; membranas celulares alternativas a
bicamada lipídica; bem como artigos referentes
a possíveis organismos extremófilos capazes
de se adaptar às condições ambientais
presentes em Titã. Levantamento das
informações relevantes para o trabalho.

Resultados
Membranas Alternativas
Não existe atualmente qualquer informação
sobre que tipos de estruturas seriam estáveis
em
solventes
orgânicos.
Conforme
aprendemos mais sobre a geologia deste
satélite e nos perguntamos se seria possível
haver vida em Titã, a primeira questão que
surge é se o etano poderia substituir o papel da
água na criação estruturas seriam estáveis em
solventes
orgânicos,
uma
vez
que,
ordinariamente, células são permeáveis a
solventes orgânicos [Norman e Fortes, 2011]. A
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não afinidade entre a água (polar) e a
superfície da célula é o que impede que a
última de desintegre.
Uma solução sugerida para este problema foi a
adoção uma estrutura reversa da bicamada
lipídica, com as partes hidrofílicas voltadas
para o centro da bicamada e as cadeias
hidrofóbicas voltadas, uma para fora e outra
para dentro da célula [Norman e Fortes, 2011].
Porém, esta hipótese logo se mostrou inválida
quando submetida a baixas temperaturas, pois
a temperaturas criogênicas, os hidrocarbonetos
integrantes das cadeias fosfolipídicas se
tornam rígidos. Além disso, a cabeça
fosfolipídica é feita de oxigênio e fósforo, os
quais não estão disponíveis em nenhuma
forma nos mares de Titã [Stevenson et al.,
2015].
Outra solução, sugerida mais recentemente,
apoia-se na polaridade do nitrogênio –
contendo grupos azoto para mantê-los unidos.
Deste modo, ao invés de longas cadeias de
moléculas apolares, as membranas formadas
em metano líquido a temperaturas criogênicas
se formariam a partir da atração entre cabeças
polares de pequenas cadeias moleculares ricas
em nitrogênio, denominadas “azotossomos”. A
partir dos componentes moleculares na
atmosfera de Titã, foram selecionadas algumas
moléculas candidatas capazes de exibir
propriedades as quais parecem importantes na
formação de vesículas. A flexibilidade destas
mostrou ser praticamente a mesma de

membranas formadas em soluções aquosas.
Apesar da grande diferença na temperatura,
elas exibiram surpreendentemente uma
resposta semelhante a stress mecânico
[Stevenson et al., 2015].
Organismos Extremófilos
Até recentemente, praticamente todos os
biólogos acreditavam que a vida somente
poderia existir em uma estreita faixa de
temperaturas, pressões, acidez, alcalinidade,
salinidade, etc. Isto é, nos tão citados
ambientes moderados. Atualmente, um grande
número de microorganismos vem sendo
encontrado vivendo nesses ambientes ditos
extremos. Com toda essa biodiversidade
exótica recém descoberta na Terra, nossos
horizontes com respeito a habitats propícios à
existência de vida se ampliam.
Estima-se que a temperatura na superfície de
o
Titã seja de 94K, isto é, -180 C [FULCHIGNONI
et al., 2005]. Enquanto que na Terra, os
registros mais extremos de psicrofilia até o
o
presente momento não passaram de -20 C
[KOKI, 2010]. Mas mesmo que novos
psicrófilos venham a ser catalogados nos
próximos anos, sabemos que ainda não
o
chegariam perto de -180 C, uma vez a menor
temperatura na superfície terrestre não passa
o
de -90 C [SHARP, 2012]. Além disso, a baixa
temperatura na superfície de Titã também
impossibilita a existência de água no estado
líquido, sendo seus lagos compostos por 93%
de hidrocarbonetos (75% etano, 10% metano,
7% propano e traços de butano). Não há
registros na Terra de extremófilos toxitolerantes
capazes de resistir a concentrações tão altas
de hidrocarbonetos.
Com relação à radiação cósmica, acredita-se
que bactérias radioresistentes como as
Deinococcus
radiodurans
conseguiriam
sobreviver ao constante “bombardeio” de
radiação que, na a ausência de uma camada
de ozônio, penetra diretamente na atmosfera
do satélite [KOKI, 2010]. No entanto, mesmo
estas não conseguiriam prosperar em um
ambiente tão inóspito como é a superfície de
Titã.
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Se existir neste satélite vida como a
conhecemos na Terra, esta vida muito
provavelmente habitará o subsolo. Acredita-se
hoje existir abaixo da superfície de Titã um
oceano composto basicamente por água com
amônia. Devido ao isolamento térmico
promovido pela camada de gelo I, a
temperatura neste oceano seria bem mais
amena que a encontrada na superfície – pouco
o
menos de 0 C [LUNINE et al., 2010]. Portanto
extremófilos poderiam viver nesse oceano.
Indícios de criovulcanismo sugerem a presença
de amônia na composição deste oceano, à
concentração de 1%. A presença de amônia
reduz a convectividade e a transferência
térmica, funcionando como uma substância
anti-congelamento [LUNINE et al., 2010].
Devido ao seu caráter básico, a amônia
aumentaria o pH da água de 7 para 10.
Poderíamos, quem sabe, ter microorganismos
com características psicrófilas e alcalófilas
vivendo neste oceano.
O núcleo de silicato do satélite também poderia
ser um ambiente propício à vida como a
conhecemos. Acredita-se que o núcleo de Titã
tenha entre 2000 e 2200 km de raio, dos quais
os 800 km mais internos corresponderiam a
silicato desidratado, sendo o restante
correspondente a silicato hidratado. As
temperaturas nas regiões hidratadas (mais
superficiais) no núcleo variam de 300K a 500K,
aumentando para 900K na região de silicato
anidro [CASTILLO-ROGEZ e LUNINE, 2010].
Não se tem conhecimento na Terra de
microorganismos hipertermófilos capazes de se
o
proliferar acima de 413K (140 C) [KOKI, 2010],
porém organismos endólitos comuns e
hipertermófilos poderiam prosperar na faixa de
silicato hidratado.
Semelhanças a parte, não devemos pensar no
estudo da extremofilia terrestre como um fator
delimitador em nossa busca. Antes de mais
nada, devemos ter em mente que a vida em
Titã, se houver, muito provavelmente será
completamente “alien” à vida terrestre.

Conclusões

A proposição do azotossomo, como uma
estrutura celular alternativa, capaz de se
desenvolver em solventes orgânicos, é ainda
muito recente. Testes laboratoriais futuros a
serem realizados nos próximos anos poderão
ou não corroborar esta possibilidade.
Apenas lembrando que a possibilidade de
formação de azotossomos (ou outro tipo de
estrutura celular), por si só, não garante sua
existência, muito menos a existência de vida.
Assim, o que podemos afirmar de antemão é
apenas que a fisiologia desta vida exótica
desenvolvida em lagos de hidrocarboneto, se
houver, terá uma estrutura bastante diferente
da aqui da Terra, adotando moléculas de
diferentes grupos funcionais ou constituindo
estruturas alternativas.
No que diz respeito a existência de organismos
extremófilos, acreditamos que abaixo da
superfície, no oceano de água com amônia,
haja a possibilidade de sobrevivência de
microganismos com estruturas celulares
semelhantes aos terrestres, porém resistentes
a baixas temperaturas e a ambientes alcalinos.
Missões futuras a Titã poderão examinar os
fluidos expelidos por criovulcões na busca de
possíveis microorganismos.
O estudo de biologias alternativas no contexto
astronômico, segundo J. Lunine, mais que
qualquer
outra
coisa,
serve
para
compreendermos se a vida é algo comum ou
raro em nosso Universo.
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Resumo do Trabalho em português:

Morfologia da distribuição em grande escala de galáxias nas
vizinhanças de aglomerados
Natália Crepaldi Del Coco
Orientador: Gastão B. Lima Neto
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - USP
nataliadelcoco@gmail.com

Objetivos

mapas da SV e NA, foi possível identificar a
presença de estruturas filamentares.

Este trabalho tem como escopo estudar a
distribuição da matéria em larga escala, na qual
estão presentes as últimas estruturas a se
colapsarem no universo, e que, portanto,
podem carregar informações de seu processo
de formação.

Métodos e Procedimentos
Utilizando dados do Sloan Digital Sky Survey
(SDSS/DR12) e do telescópio espacial de
raios-X Chandra, foram estudadas regiões
cônicas com 3° de raio centradas em três
aglomerados em z < 0,5 pertencentes à região
conhecida como Stripe 82: A267, A2631 e
RXJ2129+0005, tendo o último cool-core².
Sobre cada galáxia foi aplicada a correção4 K,
além de limites de luminosidade e redshift.
Então, a partir de diagramas cor-magnitude³ e
curvas de densidade5, foram definidas as
galáxias pertencentes às Sequência Vermelha
(SV) e Nuvem Azul (NA)6 para as três regiões.
Com estes dados, mapas de luminosidade
foram construídos, possibilitando a visualização
da distribuição de matéria ao redor dos
aglomerados selecionados.

Resultados
As distribuições apresentadas pelos mapas de
luminosidade da SV e da NA refletem a
segregação morfológica galáctica¹: as galáxias
vermelhas mostram tendência a se agrupar,
enquanto as azuis estão mais dispersas e
apresentam menor tendência a se aglomerar.
Além disso, a partir de composições com os
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Figura 1: sobreposição dos mapas de luz da SV e da
NA da região ao redor de RXJ2129+0005.

Conclusões
Duas possíveis relações foram encontradas
entre 1) a presença ou não de um aglomerado
cool-core e o tipo predominante de galáxias ao
seu redor (vermelhas ou azuis); 2) a presença
de estruturas filamentares e o estado (relaxado
ou não) do aglomerado central. Contudo, será
necessário
analisar
outros
diversos
aglomerados e seus arredores de forma
quantitativa, e não qualitativa como feito aqui,
para determinar a veracidade destas relações.
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Resumo do Trabalho em português:

RASTREIO ÓPTICO DE SATÉLITES E ASTEROIDES
Stephan Hanada Hermenegildo / Jane Gregorio-Hetem
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/USP
stephan.hermenegildo@usp.br / jane.gregorio.hetem@iag.usp.br

Objetivos
Este projeto possui três objetivos: (a) acompanhamento de asteroides no Observatório
Abrahão de Moraes (OAM) em Valinhos-SP e a
construção de uma antena de rastreio em rádio
para o monitoramento de satélites artificiais; (b)
realizar observações para coleta de dados
fotométricos, como parte de um projeto de
Iniciação Científica (IC); e (c) elaboração de um
tutorial para a utilização do software Tracker[1],
para análise da trajetória da ISS (Estação
Espacial Internacional).

Métodos e Procedimentos
Foi pesquisada no site Carpcomm (Space
Communication Network)[2] a lista de materiais
visando a construção da antena que seria
utilizada para monitorar os satélites artificiais.
Para o acompanhamento óptico de asteroides
próximos à Terra foram realizadas observações
com o telescópio Argus do OAM.
Para o projeto de IC, espectros e dados
fotométricos de estrelas jovens foram coletados
no Observatório Pico dos Dias (OPD).
Para a análise da trajetória da ISS, foi utilizado
um vídeo disponível na Internet[3]. Os
parâmetros orbitais explorados foram escala de
placa (conversão pixel-metro) e velocidade
angular.

Resultados
A montagem da antena não foi realizada por
contingenciamento da verba Pro-InovaLab.
Pretendemos adotar essa lista em um projeto
futuro. A análise dos dados obtidos dos
asteroides também foi inconclusiva devido as
condições meteorológicas desfavoráveis.
Em contrapartida, os espectros adquiridos no
OPD estão sendo utilizados na IC em
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andamento e serão também usados no
Trabalho de Graduação I (AGA0296).
Com o Tracker, pôde-se extrair informações
sobre a ISS como sua trajetória e velocidade
orbital, utilizando os conceitos de movimento
circular. Além da elaboração de um tutorial que
será disponibilizado no site do TnE, ensinando
desde a instalação do software, passando pela
seleção do satélite artificial via satview.org até
como fazer a análise do vídeo.

Conclusões
Mesmo sem poder comprar os materiais, a
antena poderá ser construída por outro bolsista
de um projeto futuro, assim como realizar o
acompanhamento dos asteroides pelo Argus.
Para esse fim, um tutorial está sendo
preparado por meio de um projeto CCEx.
Os espectros obtidos no OPD serão utilizados
nos próximos meses para a sua análise no
âmbito da disciplina AGA0296.
O software se mostrou bastante eficiente para
a determinação de parâmetros orbitais da ISS.
Com a ajuda do tutorial, estudantes e
professores de vários níveis escolares poderão
fazer seu próprio acompanhamento e análise
da trajetória de satélites artificiais.

Referências Bibliográficas
[1] http://physlets.org/tracker/
[2] http://blog.carpcomm.com/2013/03/how-tobuild
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Resumo do Trabalho em português:

CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO UNIFORME PARA
CALIBRAÇÃO DE IMAGENS ASTRONÔMICAS
Tiago Giorgetti, Daniel Iria Machado
Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho / FPTI-BR e Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
tgiorgetti@gmail.com, dpedm@uol.com.br

Objetivos
Buscou-se projetar e construir um dispositivo
para ser acoplado na abertura do telescópio de
28 cm do observatório do Polo Astronômico
Casimiro Montenegro Filho (figura 2c), de modo
a fornecer uma iluminação de intensidade uniforme. Este instrumento deve permitir a obtenção de uma imagem de calibração com alta
relação sinal/ruído (S/N), denominada flat field,
que possa ser usada para compensar variações de eficiência quântica entre os pixels do
detector CCD, além de remover efeitos nas
imagens causados por sujeira no conjunto
óptico e vinhetamento [1]. A estrutura deve ser
leve, de fácil utilização e de baixo custo.

(figura 1b). No teste 2, realizou-se a média de 50
dark frames e de 50 flat fields, e o dark frame
resultante foi subtraído do flat field resultante,
para minimizar o ruído gerado pelo próprio CCD.
Dividiu-se, então, a imagem original pelo flat field
tratado, para se obter a imagem final (figura 1d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1: (a) Imagem original; (b) Imagem de
calibração com flat único; (c) Resultado do teste 1;
(d) Resultado do teste 2.

Métodos e Procedimentos
O dispositivo foi projetado de acordo com especificações descritas por Covington [2]. O equipamento construído foi testado na calibração de
uma imagem de Júpiter e seus satélites Io e
Europa, obtida com filtro metano, ao alvorecer.

Resultados
O projeto resultou em uma caixa (318x318x381
mm) constituída de foamboard (papel pluma)
(figura 2a). Na base de MDF da caixa estão
quatro lâmpadas de filamento de tungstênio (5
W), fornecendo um espectro contínuo, controlado por um circuito com ajuste de intensidade
(figura 2b). Refletores internos evitam a incidência de raios de luz diretamente sobre o ecrã
(acrílico leitoso), contribuindo para homogeneizar a iluminação.
No teste 1 (figura 1c), dividiu-se a imagem original
(figura 1a) por uma única imagem de flat field
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(a)

(b)

(c)

Figura 2: (a) Projeto da caixa; (b) Projeto do circuito;
(c) Dispositivo acoplado ao telescópio.

Conclusões
O método mostrou-se eficaz diante de uma
inspeção visual nas imagens após o tratamento, verificando-se a remoção da maior
parte das estruturas geradas pela poeira, que
se apresentavam desfocadas. Posteriormente,
poderá ser feita uma análise quantitativa.

Referências
[1] HOWELL, S. B. Handbook of CCD
astronomy. 2. ed. Cambridge: Cambridge
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[2] COVINGTON, M. A. Astrophotography for
the amateur. 2. ed. Cambridge: Cambridge
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Resumo do Trabalho em português:

Variabilidade espacial de temperatura na cidade de São Paulo - SP
Ana Carolina Jorgino Crespo
Humberto R. da Rocha
IAG-USP
ana.crespo@usp.br

Objetivos
O objetivo deste trabalho foi estudar a
variabilidade espacial de temperatura do ar na
cidade de São Paulo, SP, e iniciar a
investigação de fatores que possivelmente
exercem influência neste padrão.

Métodos e Procedimentos
Foram utilizados dados de 25 estações
meteorológicas automáticas do Centro de
Gerenciamento de Emergências de São Paulo
(CGE), 1 estação automática de São Paulo –
Mirante de Santana do Instituto Nacional de
Meteorologia
(INMET),
e
1
estação
meteorológica convencional do Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
da USP (IAG-USP, Parque da Ciência e
Tecnologia, Cientec), correspondentes à
temperatura mínima e máxima diárias do ar no
período de janeiro de 2013 a dezembro de
2014.

Figura 1: Gráfico de temperatura mínima no Verão e
altitude.

Resultados
Um fator inicial que poderia influenciar na
variabilidade espacial é a altitude. Pelas figuras
1 e 2 há uma tendência da temperatura mínima
aumentar com a altitude, tanto no Inverno como
no Verão.

Conclusões
Ainda é preliminar afirmar que a altitude exerce
influência na temperatura mínima, mas esboçase um indício que este controle esteja presente
na variabilidade espacial na área urbana de
São Paulo. O próximo passo será investigar
além da altitude, as imediações do local de
medição de cada estação.
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Figura 2: Gráfico de temperatura mínima no Inverno
e altitude.
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Resumo do Trabalho em português:

ANÁLISE DA INFLUENCIA DA AMONIA (NH3) NA FORMAÇÃO DO
AEROSSOL INORGANICO SECUNDÁRIO (MP2.5)
Andressa Lorena da Silva

Maria de Fátima Andrade (orientadora)

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas.
Universidade de São Paulo
andressa.lorena.silva@usp.br

Objetivos
A amônia é uma espécie alcalina, desempenhando
um papel importante, além de estar diretamente
ligada com a formação de NH4, que está envolvido
com a formação do aerossol inorgânico
secundário. A amônia é considerada um poluente
tóxico que tem em sua maioria fontes naturais
ligadas principalmente com a agricultura (com a
decomposição de material orgânico e dejetos de
animais, além de fertilização do solo), porém
sistemas de exaustão dos automóveis podem
funcionar como uma fonte direta de amônia em
áreas urbanas, principalmente por conta do uso de
catalisadores de tres vias. O objetivo deste estudo
é analisar o comportamento e a relação entre NH3
e Material Particulado Fino (MP2.5). Analisou-se
também o ozônio como indicativo da atividade
fotoquímica da atmosfera.

Métodos/Procedimentos
Dados de material particulado fino, ozônio e amônia
foram coletados durante o ano de 2016, no período de
Abril a Julho. Os dados de concentração de MP2.5 e O3
são da Estação de Qualidade do Ar da CETESB
amostrados na estação Cid.Universitária-USP. As
concentrações de amônia foram medidas no terraço do
Edifício Principal do IAG-USP com um equipamento
da marca PICARRO. Os dados meteorológicos de
superfície são da estação climatológica do IAG. Os
dados foram submetidos a um tratamento estatístico
para cálculo da média horária dos compostos para os
quatro meses analisados.

Resultados
Na Tabela 1 apresentam-se os valores médios para os
meses analisados com os respectivos desvios-padrão.
Tabela 1: Média mensal e desvio padrão para os dados horários
de concentração dos poluentes NH3, O3 e MP2.5.

Abril
Maio
Junho
Julho
SIICUSP 05/09/2016 14:15

NH3
O3
(ppb)
(µg/m3)
6,3 (0,4)
50 (40)
6 (0,5)
19 (14)
5,2 (0,4)
14 (13)
7 (0,6)
24 (22)
Página 91

MP2.5
(µg/m3)
18 (5,6)
9,8 (1,5)
16 (5)
21 (6)

Gráfico 1: Variação temporal das médias horárias pra os meses
de Abril, Maio, Junho e Julho de 2016.

Na Figura 1 apresenta-se o comportamento médio
horário da amônia, material particulado fino e ozônio,
médias horárias para os quatro meses analisados.
Observando-se o gráfico 1 observamos que existe uma
relação entre NH3 (vermelho) e MP2.5 (azul) com o
máximo de um correspondendo com o mínimo de
outro o que pode representar um processo de produção
e consumo. O O3 (verde) é importante por indicar o
horário de máxima atividade fotoquímica. Vieira et
al., 2016, discutem a emissão de amônia pelos
catalisadores de veículos e suas concentrações na
atmosfera de São Paulo.

Conclusões
As medições de NH3 feitas no IAG/USP são recentes
e os primeiros estudos ainda estão sendo realizados. A
amônia está relacionada com a formação de aerossol
inorgânico secundário e como etapas futuras deste
trabalho serão analisados os dados de outros
compostos precursores do material particulado fino,
como o SO2, e o sulfato.
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Resumo do Trabalho em português:

Análise comparativa da evolução de dois tipos de ciclones através do
balanço de vorticidade.
Arthur Henrique Bussinello e Rosmeri Porfírio da Rocha
Departamento de Ciências Atmosféricas, Instituto de Astronomia Geofísica e
Ciências Atmosféricas – Universidade de São Paulo
bussinello.ab@gmail.com

Objetivos
O objetivo deste projeto é discutir a importância
relativa
de
processos
dinâmicos
e
termodinâmicos na evolução de dois ciclones
distintos sobre o Atlântico Sul através do
balanço de vorticidade.

latente do vapor d’água. Portanto o resíduo
(amarelo) em baixos níveis é mais intenso e
contribui para a vorticidade ciclônica nesse
evento e enquanto o termo de inclinação foi
pequeno pois o sistema é simétrico e de
estrutura barotrópica.

Métodos e Procedimentos
Foram utilizados dados de reanálise do
ERAInterim para a os cálculos dos termos do
balanço de vorticidade juntamente com o
software
grads
em
uma
plataforma
linux/windows. A partir dos dados brutos de
vento, calculou-se os termos da equação da
vorticidade.

Resultados
A equação da vorticidade em coordenadas de
pressão é dada por:

Em vários aspectos as diferenças dos ciclones
foram observadas pelo balanço de vorticidade
(figura 1). O ciclone Shapiro-Keyser, tem sua
estrutura baroclínica e possui baixa simetria,
corroborando com isso, o termo de inclinação
“tilt” (azul) se mostra mais intenso nesse ciclone.
A advecção horizontal de vorticidade negativa
se mostra mais intensa no Shapiro-Keyser o que
implica seu posicionamento à leste do cavado o
que favorece a sua intensificação. No ciclone
Catarina, devido suas características tropicais,
sua
obtenção
de
energia
deve-se
predominantemente devido à liberação de calor
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Figura 1: Perfil vertical dos termos da eq. da
vorticidade dos ciclones Catarina (à esquerda) e
Shapiro-Keyser (à direita).

Conclusões
Utilizando os gráficos como na Figura 1 observase na prática a discrepância física entre os
ciclones e suas implicações nos termos da
equação da vorticidade. Concomitantemente é
possível compreender melhor técnicas de
análise para fenômenos meteorológicos.
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Resumo do Trabalho em português:

VARIAÇÃO DIURNA DO CAMPO DO VENTO DE SUPERFÍCIE NA
REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Bianca Cristina Buzati e Amauri Pereira de Oliveira
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG)
/Universidade de São Paulo
bianca.buzati@usp.br
mensal nas três plataformas: PM IAG, PM SFZ
e PM ITU.

Objetivos
Esse trabalho tem como objetivo determinar
variação diurna do campo de vento na
superfície da Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP), utilizando observações da
velocidade e direção do vento, realizadas de
forma continua entre 2010 e 2014, e simultânea
em três áreas que caracterizam a ocupação da
superfície da RMSP: urbana, suburbana e rural.

Métodos/Procedimentos
Nessa pesquisa as observações de velocidade
e direção do vento foram realizadas com
frequência de amostragem de 0,5 Hz, utilizando
um anemômetro modelo 014A para medir
velocidade e um anemômetro modelo 034B
para medir a direção do vento, ambos
fabricados pela da MetOne Instruments Inc,
instalados
em
três
plataformas
micrometeorológicas localizadas no campus
Butantã da USP (PM IAG), na região central da
cidade de São Paulo (PM SFZ) e na área de
reflorestamento da Mata Atlântica do Núcleo
Itutinga-Pilões do Parque Estadual da Serra do
Mar (PM ITU) (Tabela 1).
Tabela 1. Descrição das Medidas
Altura
Ocupação
Plataforma
Período
(m)
do solo
PM IAG
26,5
2010 - 14 Suburbana
PM SFZ

85,0

2013 - 14

Urbana

PM ITU

8,0

2013 - 14

Rural

Resultados
O ciclo diurno do vento na RMSP pode ser
observado na Figura 1. As curvas indicam a
trajetória dos vetores do vento horizontal médio
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Figura 1: Evolução diurna dos valores horários
médios das componentes zonal (u) e meridional (v)
do vento nas PM IAG, PM SFZ e PM ITU. Hora
local é indicada ao lado das curvas.

Conclusões
A forma elíptica e o sentido anti-horário da
trajetória descrita pelo vetor vento horizontal
médio indicam que o ciclo diurno do vento na
RMSP é controlado pela circulação da Brisa
Marítima. As diferenças na amplitude estão
relacionadas com a altura das observações e
com as diferenças na ocupação do solo das
áreas amostradas (Oliveira et al. 2003).

Referências
Oliveira, A.P.; Bornstein, R.; Soares, J., 2003:
Annual and diurnal wind patterns in the city of
São Paulo. Water, Air and Soil Pollution:
FOCUS, 3, 3-15.
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Resumo do Trabalho em português:

CARACTERÍSTICAS DAS TEMPESTADES DE VERÃO NA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO DURANTE O EXPERIMENTO
CHUVA-GLM VALE DO PARAÍBA
Camila da Cunha Lopes, Profª Drª Rachel Ifanger Albrecht (Orientadora)
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - USP
camila.cunha.lopes@usp.br

Objetivos

Resultados

Considerando a importância de se estudar as
tempestades de verão que ocorrem em São
Paulo, que afetam direta e indiretamente a
população e outros setores da sociedade, este
trabalho tem como objetivo principal definir a
estrutura vertical e distribuição espacial e
temporal da precipitação e atividade elétrica
dos sistemas convectivos que ocorreram na
Região Metropolitana de São Paulo.

O estudo de caso selecionado ocorreu entre
18h e 21h UTC em 10/03/2012 na região sul da
cidade de São Paulo. A Figura 2 mostra que o
sistema sofreu oscilações ao longo de seu ciclo
de vida, com maior quantidade de raios antes
do desenvolvimento do sistema.

Métodos e Procedimentos
A base de dados é composta por dados do
radar meteorológico banda-S da Fundação
Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) e de
duas redes de detecção de raios (SPLMA e
LINET), ambos no período de novembro de
2011 à março de 2012. Para a identificação e
rastreamento dos sistemas convectivos, o
algoritmo ForTraCC-Radar foi utilizado. A
metodologia adotada foi: aplicação em um
estudo de caso; verificação do ForTraCCRadar; filtragem dos sistemas identificados e;
classificação dos sistemas de acordo com a
Figura 1.

Figura 2: Evolução temporal da refletividade do radar
e quantidade de raios do sistema.

Conclusões
Com o estudo de caso, foi possível testar o
desempenho do algoritmo ForTraCC-Radar,
que identificou satisfatoriamente o sistema,
possibilitando sua caracterização.

Referências Bibliográficas
MACHADO, L. A. T. et al. The CHUVA project: How
does convection vary across Brazil? Bulletin of the
American Meteorological Society, v. 95, n. 9, p.
1365–1380, abr. 2014.

Figura 1: Método adotado para classificação dos
sistemas convectivos.
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VILA, D. A. et al. Forecast and Tracking the
Evolution of Cloud Clusters (ForTraCC) Using
Satellite Infrared Imagery: Methodology and
Validation. Weather and Forecasting, v. 23, n. 2, p.
233–245, abr. 2008.
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Resumo do Trabalho em português:

Avaliação da eficiência da Rede Brasileira de Detecção de
Relâmpagos sobre a região do Vale do Paraíba.
Gabriela Santos Cardozo1, Antonio Carlos Varela Saraiva1, Osmar Pinto Jr.2,
1 - ICT/UNESP – São José dos Campos, Engenharia Ambiental, gabi.mcsc@gmail.com,
FAPESP (Proc. # 2015/17254-0). 2 - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – São José dos
Campos, Centro de Ciência do Sistema Terrestre.

Objetivos
Este estudo tem por objetivo a aferição da Rede
Brasileira de Detecção de Descargas
Atmosféricas
(BrasilDAT),
através
da
comparação dos dados obtidos pela rede, com
informações extraídas dos registros em vídeo de
câmeras de alta velocidade, na região do Vale
do Paraíba. A comparação resultou na avaliação
da eficiência de detecção de raios, descargas
individuais, eficiência de localização e do critério
da rede em discriminar raios de relâmpagos
intra-nuvem.

Métodos e Procedimentos
A rede BrasilDAT é composta por mais de 60
sensores cobrindo o centro-sul do Brasil. Cada
sensor é capaz de captar a radiação
eletromagnética dos relâmpagos por longas
distâncias. A rede possui um sistema de
triangulação, para determinar a localização do
fenômeno, quando vários sensores captam a
radiação do mesmo raio. Os raios também foram
observados por câmeras de alta velocidade que
filmavam o fenômeno em até 2500 quadros por
segundo, sincronizadas por GPS.
Os vídeos foram analisados e as
características dos raios anotados em uma
tabela, juntamente com as informações da rede.
Os dados da câmera serviram de “verdade
absoluta” em relação aos dados inferidos pela
rede. Foram realizadas, assim, as seguintes
análises: (a) eficiência de detecção: é calculada
pela razão entre os dados observados pelos
dois métodos e todos os dados observados
pelas câmeras; (b) eficiência de localização: os
vídeos indicam quando as descargas atingem o
mesmo ponto no solo. Todas as descargas que
conectaram no mesmo ponto, detectadas pela
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câmera e pela rede, tiveram o centroide das
localizações calculado. A diferença entre o
centroide e as localizações determinaram o erro
de localização da rede; e (c) discriminação
Raio/IN: a rede possui a capacidade de
discriminar raios de relâmpagos intra-nuvem
(IN). Com os dados das câmeras foi possível
verificar a precisão dessa classificação.

Resultados
Foram feitas análises diárias para cinco dias
durante o verão de 2013, análises anuais para
os verões de 2012, 2013 e 2014 e uma análise
geral contendo os dados de todos os anos. Na
Tabela 1 são mostrados os principais resultados
para a análise geral. Os demais resultados
serão mostrados no trabalho final.
Tabela 1. Resultados parciais para todo o período.
Eficiência
de raios

Eficiência de
descargas

Ef. de
Classificação

Ef. Média de
Localização

74,02%

51,35%

74,71%

1,11 km

Conclusões
As redes de detecção de raios são de suma
importância para o monitoramento contínuo da
atividade de raios. Aferir o seu desempenho é
importante para definir seus limites e, por
consequência, sua aplicabilidade. Os resultados
obtidos mostram que o comportamento da rede
está aquém do que é determinado pelo
fabricante. Os possíveis motivos serão
apresentados em detalhes no trabalho.

Referências Bibliográficas
1

Rakov, V. A.; Uman, M. A. Lightning: Physics and
Effects. [s.l.] Cambridge University Press, 2003.
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Resumo do Trabalho em português:

Efeito da meteorologia na composição química de águas de chuva e na
variabilidade de poluentes atmosféricos de São Paulo
Adalgiza Fornaro (Coordenador) e Guilherme H. L. Simionato (Aluno)
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG/USP
guilherme.simionato@usp.br

Objetivos
O objetivo é avaliar a composição
química de águas de chuva e sua relação com
parâmetros meteorológicos e outros poluentes
medidos na região..

Métodos e Procedimentos
Foram coletadas 12 amostras de águas
de chuva no IAG/USP no período entre 25/08 e
03/12/2015. Em seguida, foi feita a análise de
+
+
+
cromatografia para os íons: Na , NH4 , K ,
2+
2+
22Mg , Ca , F , Ac , For , Cl , NO3 , SO4 , C2O4 .
A avaliação da qualidade dos dados foi feita de
acordo com o balanço iônico e da diferença
entre a somatória dos cátions e ânions sobre a
soma dos cátions e ânions. Foi calculada a
média ponderada por volume (MPV) para cada
íon, diminuindo a influência de diferenças dos
volumes de precipitação. Os dados dos
poluentes atmosféricos são da rede de
monitoramento de qualidade do ar da CETESB.
Foram avaliados dados de MP10, MP2,5, SO2,
NO2 e CO de 11 estações para o ano de 2015.

Resultados
O resultado do balanço carga-massa
da composição iônica de águas de chuva foi de
2
R 0,958 e o coeficiente angular de 0,78
indicando excesso de cátions em relação a
ânions (Fig. 1), que pode ser atribuído ao fato
de que os ânions carbonato e bicarbonato, não
medidos nestas amostras, são importantes
para o balanço iônico. Os íons mais
+
abundantes nas amostras foram: NH4 e NO3
com MPV 36,8 e 20,9 µmol/L, respectivamente.
Em relação aos poluentes atmosféricos, a
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estação de monitoramento mais próxima do
local de coleta das águas é a estação de
Pinheiros. Nessa estação, o mês de agosto
teve maior concentração de MP10 e MP2,5 do
ano de 2015, as amostras de chuva nesse
mesmo período também apresentaram maior
concentração de íons. O mês de setembro
apresentou níveis de MP10 e MP2,5 inferiores a
média anual da estação. A concentração de
íons nas amostras coletadas nesse período
foram menores. Vale ressaltar que setembro foi
um mês com muita chuva, e agosto um mês
com longo período de seca.

Figura 1: Balanço de carga-massa para os íons em
amostras de águas de chuva.

Conclusões
É possível notar que nos meses com
maior período de seca, as concentrações de
poluentes foram acima da média, assim como
as maiores concentrações de íons nas águas
de chuva.

Referências Bibliográficas
Leal, T.F.M., Fontenele, A.P.G., Pedrotti, J.J.,
Fornaro, A. (2004) Quim. Nova, 27(6), 855-861.
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Resumo do Trabalho em português:

Análise da contribuição de fontes remotas para a concentração do
Black Carbon do Material Particulado Fino (MP2.5) em São Paulo
Janne Chu, Maria de Fátima Andrade
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP)
Email: janne.chu@usp.br

Objetivos
Avaliar se é possível relacionar a ocorrência de
valores mais elevados de Black Carbon (BC) ao
transporte de massas de ar das regiões Noroeste e
Oeste de São Paulo, onde há mais focos de
queimada nesse período. Para isso foram
considerados os valores de concentração de BC
presentes no Material Particulado Fino coletado na
Região Metropolitana de São Paulo, nos meses de
abril a outubro de 2013. O BC pode absorver energia
de comprimento de onda curta, alterando o balanço
da energia radiativa do sistema climático, e também
apresenta efeitos à saúde humana. O BC tem sua
origem em fontes de combustão, tanto de
combustíveis fósseis como de biomassa. Faz-se
necessária uma maior ênfase nos estudos deste
componente para que possam ser traçadas
estratégias para a redução do BC na atmosfera.
.

Métodos/Procedimentos

Foram analisadas as amostras de Material
Particulado Fino (MP2,5) coletadas de 1 de abril a 3
de outubro de 2013, em um total de 128 amostras,
para determinação das concentrações de elementostraço com fluorescência de Raio-X, da concentração
em massa com gravimetria e de BC. As
concentrações de BC presentes nas amostras de
MP2,5 foram determinadas no LAPAt (Laboratório de
Análise dos Processos Atmosféricos), localizada no
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas (IAG-USP), através do processo de
refletância, com o uso de um reflectômetro (smoke
stain reflectometer), equipamento que reflete a luz
presente
nas
amostras,
possibilitando
a
determinação da quantidade material absorvedor. As
retro-trajetórias de massas de ar para os dias em que
foram observados valores de concentração de BC
acima de dois desvios padrão da média, juntamente
com a ausência de precipitação, foram calculadas
com o HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian
Integrated Trajectory Model, ARL - NOAA). Foram
também coletadas as informações referentes à
ocorrência de queimadas no período, de acordo com
o recurso disponibilizado pelo INPE (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais).

Resultados
A média das concentrações de BC para todo o
período analisado foi de 3,9 (±2,1) ug/m³ e 6,7 (±1,9)
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ug/m³, para os dias que apresentaram concentrações
acima de 2 desvios-padrão (Figura 1). Foram
analisados também os períodos diurnos e noturnos e
os dados são apresentadas na Tabela 1.
A Figura 2, mostra o número de focos de queimadas
de cada localidade.

Figura 1: Concentração de BC presente no MP2.5 em
µg/m³, coletado no IAG-USP.

Todos os dias
Finais de semana
Dias com conc>2sigma
Finais de semana com
conc>2sigma

Média (ug/m³)
Dia
Noite
3,2(±2,1)
4,5(±3,7)
2,7(±2,1)
4,0(±2,7)
6,4(±2,6)
8,2(±3,1)
6,8(±3,9)

6,8(±2,2)

Tabela 1: Concentrações médias de BC.

Figura 2: Focos de queimadas por estado, no período
analisado.

Conclusões
Os resultados obtidos mostram que durando o
período da noite são registrados maiores valores de
concentração e que há um transporte de massas de
ar da região Centro-Oeste do pais, onde há grande
ocorrência de queima de biomassa.

Agradecimentos
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Resumo do Trabalho em português:

Eletrificação de tempestades severas na Região Metropolitana de São
Paulo durante o experimento CHUVA-GLM Vale do Paraíba
Bolsista:Jessé Stenico / Orientadora:Profª Dra. Rachel Ifanger Albrecht
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
jesse.stenico@usp.br

Objetivos
Mapear a ocorrência e as características das
tempestades severas que geraram granizo,
ventos fortes e quedas de árvores na RMSP
durante o verão 2011/2012, localizando
espacialmente a distribuição dos eventos
severos e a evolução temporal e atividades
elétricas destas tempestades por meio de
dados coletados por radares meteorológicos,
sensores de detecção de raios e dados cedidos
por órgãos públicos.

Métodos e Procedimentos
Foram localizados casos de quedas de granizo
e árvores na RMSP com dados disponibilizados
pelo Centro de Gerenciamento de Emergências
(CGE), a fim de localizar eventos severos.
Utilizando um programa criado em R, foram
geradas figuras com dados de refletividade do
radar em 3km de altura, junto com dados de
strokes da rede LIghtning location NETwork
(LINET), com objetivo de acompanhar a
evolução da tempestade. Posteriormente
analisou-se a estrutura vertical da célula para
cada tempo do radar.

Resultados
Com base na figura 1 (1605 UTC de 12 de
março de 2012), observa-se uma célula de
tempestade entre (-23.4 e -23.7 °S ; -46.7 e 46.4 °W). São visíveis também valores de
refletividade próximos a 70 dbz em 3km, e
queda de granizo. Também é possível observar
que a quantidade de strokes detectados como
NS (nuvem solo) é bem elevada.
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Figura 1: Refletividade do radar em 3km juntamente com
queda de granizo (ponto lon~-46.64°, lat~-23.55°) e raios
NS

Conclusões
Localizando espacialmente os casos de queda
de granizo juntamente com a evolução
temporal da célula de tempestade, pode-se
mapear a ocorrência de tempestades severas
na RMSP, e quantificar valores de refletividade
atividade elétrica desta célula, que estão
muitas vezes associadas a eventos de tempo
severo.

Referências Bibliográficas
BETZ, H. D. et al. LINET-An international lightning
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CAREY, 2011.
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Resumo do Trabalho em português:

ESTUDO DAS TEMPESTADES QUE GERAM RAIOS ASCENDENTES
Jessica Cristina dos Santos Souza1, Rachel Ifanger Albrecht2, Marcelo
Magalhães Fares Saba3
1,2

DCA/IAG/USP, 3ELAT/INPE

1 jessica.cristina.souza@usp.br, 2 rachel.albrecht@iag.usp.br, 3 marcelo.saba@inpe.br

Objetivos
O presente trabalho objetiva determinar
as características das tempestades que geram
raios ascendentes (RA), classificando a
precipitação do radar em convectiva ou
estratiforme e também examinando sua
estrutura vertical.

Métodos e Procedimentos
A partir da coleta de dados entre 2012
e 2016, pôde-se registrar cento e quarenta
raios ascendentes que tiveram início a partir de
uma das torres situadas sobre o Pico do
Jaraguá, na cidade de São Paulo com o auxílio
de algumas câmeras de vídeo ultrarrápidas.
Para análise desses raios e das tempestades
geradoras, obteve-se a configuração geral das
condições atmosféricas nos dias dos registros
dos raios ascendentes, foram coletadas
imagens de satélite e foram geradas imagens
da detecção de raios medidas pelo Lightning
Mapping Array (LMA) e o LIghtning detection
NETwork (LINET) de janeiro a março de 2012 e
posteriormente pelas redes do Sistema
Brasileiro de Detecção de Descargas
atmosféricas (BrasilDAT) e da Sferics Timing
And Ranging NETwork (STARNET) até junho
de 2016. Além disso, também foram geradas
imagens com os dados de refletividade dos
radares São Roque, FCTH e IACIT (produto
CAPPI) entre janeiro e março de 2012 que
mediram a precipitação durante o experimento
CHUVA-GLM Vale do Paraíba (Machado et al.,
2014), do radar São Roque (produto CAPPI) no
período de abril de 2012 a março de 2015 e do
radar FCTH (produto PPI) de janeiro de 2014 a
junho de 2016. E, a precipitação foi classificada
em convectiva ou estratifome baseada em
Steiner e Houze (1995).
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Resultados
A
condição
meteorológica
mais
observada nos dias de registro dos raios
ascendentes foram áreas de instabilidades
associadas à alta umidade e temperatura. Ao
todo, foram quarenta e cinco tempestades que
produziram os raios estudados e somente em
oito delas eles se propagaram em regiões
classificadas
como
convectiva.
Em
aproximadamente metade dos casos a
assinatura da banda brilhante do radar estava
presente.

Conclusões
Pode-se destacar uma preferência da
ocorrência
de
raios
ascendentes
em
precipitações do tipo estratiforme. A maioria
dos casos tiveram a banda brilhante do radar
perceptível
indicando
uma
precipitação
estratiforme. Nos eventos em que ela não
estava definida, mas os valores de refletividade
eram menores que 40 dBZ e mostravam
decréscimo com a altura, sugere-se que a
precipitação estava na região de transição do
sistema.

Referências Bibliográficas
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The CHUVA Project - how does convection
vary across Brazil? BAMS-D-13-00084, 2014.
Steiner, M., R.A. Houze Jr. e S.E.Yuter.
Climatological characterizations of threedimensional storm structure from operational
radar and rain gauge data. J. Appl.
Meteor.,34,1978 – 2007, 1995.
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Resumo do Trabalho em português:

O Sistema de Monção da América do Sul durante o Último Máximo
Glacial: Saídas de modelos PMIP3/CMIP5 vs. dados de reconstituição
paleoclimática baseados em arquivos geológicos
Laís T Machado, Tércio Ambrizzi e Cristiano M Chiessi
IAG/USP
lais.machado@usp.br

Objetivos
Este projeto tem como objetivo principal
avaliar o Sistema de Monção na América do
Sul (SMAS) no Último Máximo Glacial (UMG) 19-21k anos atrás - atráves das saídas dos
modelos disponibilizadas pelo Paleoclimate
Modeling Intercomparison Project/ Coupled
Model Intercomparison Project (PMIP3/CMIP5).
Além disso, o projeto visa a comparação dos
resultados dos modelos entre si e entre a
reconstituição paleoclimática baseada em
arquivos geológicos a fim de avaliar a
compatibilidade dos mesmos.

Métodos e Procedimentos
Três modelos do PMIP3/CMIP5 foram
utilizados: IPSL, MPI e MIROC com realce para
a atmosfera e com resolução temporal mensal.
Os dados de cada modelo foram previamente
tratados para serem utilizados no GrADS, em
seguida se fez as médias mensais e anual da
precipitação para o UMG e PI bem como a sua
anomalia (UMG menos PI) para toda a América
do Sul e também para algumas regiões
específicas de dominância do SMAS –
nordeste, noroeste e sudeste do Brasil.
Os
resultados
dos
modelos
foram
comparados não só entre si mais também com
as
informações
dos
testemunhos
paleoclimáticos
(anéis
de
árvores,
espeleotemas) vindos através da compilação
de mais de 20 papers especializados no
assunto.

Resultados e Conclusões
No total foram geradas muitas figuras de
precipitação - a Fig 1 mostra um exemplo de
anomalia de precipitação anual para o modelo
IPSL.

Figura 1:Anomalia anual de precipitação (UMGPI) em mm/dia para o modelo IPSL.

Os principais resultados encontrados nessa
pesquisa são: o SMAS durante o UMG se
desintensificou na região noroeste do Brasil e
se intensificou na região sudeste com
concordância entre os modelos e os
testemunhos geológicos.
A região nordeste apresenta disparidade
entre os modelos. IPSL e MIROC sugerem o
Oceano Atlântico e a parte norte da região mais
seca e a porção sul mais úmida- indicando uma
desintesificação da SMAS. MPI indica o oposto.
Os testemunhos indicam uma característica
mais seca nessa região.

Referências Bibliográficas
Mix, A.C., Bard, E., Schneider, R., 2001.
Environmental processes of the ice age: land,
oceans,
glaciers
(EPILOG).
Quaternary
Science Reviews 20, 627-657.

Paleoclimate Modelling Intercomparison
Project Phase III. Disponível em:
https://pmip3.lsce.ipsl.fr/
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Resumo do Trabalho em português:

Análise comparativa de Z e R com DSD e MXPOL
Leonardo Silva Gilly e Augusto Jose Pereira Filho
IAG-USP
leonardo.gilly@gmail.com

Objetivos
Este trabalho tem como objetivo a análise do
espectro de gotas em função do tipo de
sistema precipitante, a obtenção de estimativas
das relações ZR a partir desses espectros, a
partir medições do disdrômetro (Joss and
Waldvogel, 1969) e dos radares de São Paulo e
MXPOL em Janeiro de 2010, ano mais chuvoso
em 77 anos de medição no parque CIENTEC.
Também tem como objetivo o estudo da
evolução temporal do espectro de gotas de
acordo com o tipo de sistema precipitante.

1991 para São Paulo do que da MarshallPalmer.

Métodos e Procedimentos
Foram selecionados os eventos de Janeiro de
2010 onde havia compatibilidade de períodos
de medições sem erros do MXPOL, do radar de
São Paulo e do disdrômetro. A partir das
medições do disdrômetro foram obtidas as
taxas de precipitação e o espectro do diâmetro
de gotas com resolução temporal de 1 minuto,
com os quais foram obtidas as relações ZR.
Para a leitura e interpretação dos dados de
radar foi feita uma rotina no IDL para obter as
medições do radar, com resolução temporal de
5 minutos. Foram comparados os parâmetros a
e b das relações Z-R obtidas.

Resultados
A Figura 1 mostra os dados do fator
refletividade Z (mm6 m-3) obtidos a partir das
medições do disdrômetro em função taxa de
precipitação R (mm h-1) para o caso de uma
precipitação convectiva de 11 de Janeiro de
2010, já com o ajuste feito a partir de uma
rotina no programa IDL. Foi obtida uma relação
Z-R de Z=362 R1.33, a partir de um ajuste feito
pelo programa IDL, comparativamente mais
próxima da relação Z-R obtida por Morales,
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Figura 1: Gráfico de Z x R calculado a partir das
medições do disdrômetro para um evento de
precipitação convectiva de 11 de Janeiro de 2010.

Conclusões
As relações Z-R obtidas a partir das medições
do disdrômetro foram satisfatórias, próximas
das relações obtidas em outros estudos. A
comparação das medições com o radar foi
altamente compatível, porém demonstrou
importantes incompatibilidades para alguns
eventos.

Referências Bibliográficas
[1] Joss, J. and A. Waldvogel, 1969: Raindrop
size distribution and sampling size
errors, J. Atmos. Sci., 26, 566-569.
[2] Marshall ,J.S. e W.M.K.Palmer,1948:The
distribution of raindrops with the
size.J.Meteor.,5,165-16b
[3] Morales, C.A.R.,1991: Distribuição de
tamanho de gotas de chuva nos
trópicos: ajuste de uma função gama e
aplicações. Tese de mestrado, I.A.G.USP
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Resumo do Trabalho em português:

Magnetismo e Composição Química de Aerossóis Atmosféricos na Cidade de São
Paulo
Leonardo Yoshiaki Kamigauti, Maria Fátima Andrade, Ricardo Ivan Ferreira de
Trindade
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG-USP)
l.kamigauti@gmail.com

Objetivo
A caracterização de aerossóis atmosféricos é de grande
importância em função de seu impacto à saúde humana
e ao clima. Para a Região Metropolitana de São Paulo a
caracterização dos aerossóis é de especial atenção em
função das suas altas concentrações resultado,
principalmente, das emissões veiculares. Várias
metodologias têm sido empregadas para a determinação
da composição em termos de elementos-traço,
compostos iônicos, e compostos orgânicos. Este
trabalho tem como objetivo desenvolver um método de
analise para amostras de aerossóis utilizando a medida
de susceptibilidade magnética.

Nesses mesmos filtros foi medida a susceptibilidade
magnética (k) utilizando o susceptibilímetro MKF1–FA
Multifunction Kappabridge (Agico) que utiliza uma ponte
indutiva super precisa com sistema de zeramento
automático para efetuar a medição. O MKF1-FA está
instalado no Laboratório de Paleomagnetismo do IAGUSP (USPmag) e utiliza um campo de 200 A/m e opera
em diferentes frequências de campo, no caso foi
utilizada a frequência de 976 Hz. Por fim, comparou-se a
quantidade dos elementos traço determinada com
fluorescência de raios-X com a susceptibilidade dos
filtros em diferentes dias de coleta (Fig. 2).

Metodologia e Resultados

Concentração Média (ng/m³)

Foram analisadas amostras coletadas em ar ambiente e
no interior do túnel Jânio Quadros, na Região
Metropolitana de São Paulo (para isolar as emissões
veiculares). As amostras analisadas foram coletadas
entre março e maio de 2004 utilizando um coletor de
bocal único, o Microorifice Uniform Deposit Impactor
(MOUDI™; MSP Corporation, Shoreview, MN, USA), que
separa o material particulado em dez estágios diferentes
(Sanchez-Ccoyllo et al. 2008). Separou-se os filtros que
coletaram
material
particulado
com
diâmetros
aerodinâmicos d50 de tamanhos 1, 0.56, 0.32 e 0.1 µm
pois são os de maior impacto para saúde pela fácil
penetração no sistema respiratório e na corrente
sanguínea. Um quarto de cada filtro fora anteriormente
analisado com um equipamento de espectrografia por
raios-x, no Laboratório de Análise dos Processos
Atmosféricos (LAPAt), do IAG e determinou-se a
quantidade de alguns elementos traço, dentre eles Fe,
Ni, Cr, Cu, Ti e Mn. Valores médios das concentrações
desses elementos traço são apresentados na Figura 1.
1000

100

Figura 2 - Correlações entre susceptibilidade e a
concentração de elementos traço (Fe, Ti, Al, S).

Discussão e Conclusões
As medidas de susceptibilidade dos filtros individuais
estão próximas do limite de detecção do equipamento e
dos brancos (filtros sem aerossóis). Medidas
acumuladas de dois dias (oito filtros) forneceram boa
correlação com os dados químicos sugerindo que os
dados magnéticos podem servir como instrumento de
monitoramento de aerossóis atmosféricos. Novas
medidas serão efetuadas utilizando a remanência
magnética (remanência anisterética e remanência
isotermal).

10

1

Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn Br Sr Pb Al Si
0.1

P

S Cl

K Ca

Figura 1 – Concentração média de elementos-traço no
Túnel Jânio Quadros entre Março e Maio de 2004.
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Resumo do Trabalho em português:

VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DA TURBULÊNCIA ATMOSFÉRICA
NA SUPERFICIE DA REGIÃO METROPOLIANA DE SÃO PAULO
Lucas Cardoso da Silveira, Amauri Pereira de Oliveira,
Marija Zlata Božnar* e Primož Mlakar*
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG)
Universidade de São Paulo/*MEIS d.o.o, Liubliana, Eslovênia
lucas.silveira@usp.br

Objetivos
Este trabalho tem como objetivo descrever a
variação temporal e espacial da turbulência
atmosférica
na
superfície
da
Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), usando a
Energia Cinética Turbulenta (ECT) estimada
com base nas observações das três
componentes do vento medidas com
frequência de 10 Hz e de forma contínua e
simultânea nas áreas urbana, suburbana e
rural da RMSP.

influência de torre no escoamento; (d)
Problemas instrumentais associados à chuva;
(e) Problemas de nivelamento do anemômetro
sônico.

Resultados

Métodos e Procedimentos
Nessa pesquisa foram
utilizados três
anemômetros sônicos tridimensionais, modelo
IRGASON, Campbell Scientific Inc., instalados
em
três
estações
micrometeorológicas
localizadas no campus Butantã da USP (PM
IAG), região central da cidade de São Paulo
(PM SFZ) e na área de reflorestamento da
Mata Atlântica do Núcleo Itutinga-Pilões do
Parque Estadual da Serra do Mar (PM ITU)
(Tabela 1).
Tabela 1. Descrição das Medidas
Altura
Ocupação
Sítio
Período
(m)
do solo
PM IAG
25,4
2009 - 16
Suburbana
PM SFZ
85,0
2013 - 16
Urbana
PM ITU
9,6
2013 - 16
Rural
As séries temporais das três componentes do
vento (u, v e w) foram submetidas a um
conjunto de procedimentos de controle de
qualidade, o qual abrange a remoção de: (a)
Picos espúrios; (b) Valores não realísticos de
Curtose e Assimetria; (c) Erros causados pela
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Figura 1: Evolução diurna da ECT durante os meses
de fevereiro e agosto da região urbana (PM SFZ),
suburbana (PM IAG) e rural (PM ITU) da RMSP.

Conclusões
A turbulência apresenta um ciclo diurno com
um máximo durante o dia associado à
produção térmica de ECT. A turbulência é
maior nas áreas urbana e suburbana e menor
na região rural. Efeitos associados ao aumento
da rugosidade da superfície nessas áreas são
os mecanismos responsáveis por este
comportamento na RMSP.

Referências Bibliográficas
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Resumo do Trabalho em português:

Verificação da Acurácia do modelo fotoquímico WRF-Chem em
representar as concentrações de poluentes na Região Metropolitana de
São Paulo.
Autores: Rubens Fabio Pereira, Maria de Fatima Andrade

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas.
IAG-USP.
Rubens.pereira@usp.br

Objetivos
Analisar a acurácia do modelo WRF-Chem na previsão de
concentração de poluentes com a utilização de inferência
estatística. Foram comparados os resultados das simulações
com as medições das concentrações atmosféricas de ozônio
(O3), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NO,
NO2 e NOx) e material particulado fino (MP2.5) obtidas na
Estação de Qualidade do Ar da CETESB instalada no Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN USP e dos
Hidrocarbonetos precursores de ozônio, tolueno e xileno
medidos pelo LAPAt (Laboratório de Análise dos Processos
Atmosféricos) no laboratório instalado no terraço do IAG-USP.
Figura 1: Comparação entre as concentrações de ozônio medidos e
simulados

Métodos e Procedimentos
Foram considerados dados ambientais com resolução horária
por 48 horas e comparados com dados simulados pelo modelo
numérico Weather Research and Forecasting with Chemistry
(WRF-CHEM), que roda operacionalmente na infraestrutura
computacional do LAPAt (Laboratório de Análise dos
Processos Atmosféricos) e do MASTER (Laboratório de
Modelagem de Sistemas de Tempo e Estudos Numéricos) do
IAG-USP. Resultados da simulação são disponibilizados na
página www.lapat.iag.usp.br.
Dados de Ozônio, NO, NO2, CO e MP2.5 foram adquiridos no
site do QUALAR-CETESB (http://ar.cetesb.sp.gov.br/qualar/) e
os hidrocarbonetos tolueno, xileno quantificados a partir da
análise por cromatografia gasosa do LAPAt-IAG-USP, medidos
no terraço do IAG.
Avaliamos a qualidade da simulação aplicando índices
estatísticos apropriados: média, desvio padrão, (2): Fração das
previsões que se encontram dentro de um fator ou dois (FAC2),
viés (MB), correlação (r) e raiz do erro médio normalizado
(NMSE). Os resultados são apresentados na Tabela 1.

Referências Bibliográficas

Resultados
Vemos na Tabela 1 os índices estatísticos utilizados para
avaliar a acurácia do modelo WRF-CHEM. A Figura 1 por
sua vez, ilustra a comparação entre os dados cedidos pela
CETESB e simulados pelo WRF-CHEM para o ozônio.
Composto\índice

FAC2

MB

r

NMSE

NO2
NO
NOx
O3
CO
Xileno
Tolueno
PM 2.5

0,26
0,47
0,28
0,77
0,85
0,5
0,44
0,4

17,17
7,21
24,3
2,74
129,06
-1,1
-1,7
6,85

0,67
0,51
0,63
0,64
0,58
0,28
-0,03
0,28

1,17
4
1,39
0,3
0,36
0,47
0,81
1,02

Composto\índice
NO2 (ppb)
NO (ppb)
Nox (ppb)
O3 (ppb)
CO (ppb)
Xileno (ppb)
Tolueno (ppb)
PM 2.5 (µg/m3)

Média (m - a)

Desv. P (m - a)

28,6 – 11,4
10,9 – 3,7
40 - 15
23,1 - 20
511 - 382
3,0 – 0,6
2,7 – 0,6
12,2 – 5,5

11,9 – 4,2
12,2 – 3,5
19 – 6,5
14,8 – 10,2
272 - 84
2,1 – 0,2
1,8 – 0,3
2,4 – 4,7

Tabela 1: Avaliação estatística dos valores modelados (m) comparados
com os valores amostrados (a)
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Conclusões
De acordo com os resultados estatísticos elencados na tabela
1 o modelo WRF-CHEm prevê de forma muito satisfatória o
ozônio (que apresenta um ciclo diurno associado com a
incidência da radiação solar) e o monóxido de carbono
(associado com a emissão primária pelos veículos
automotores). Contudo, poluentes mais reativos e com
deficiências na descrição do inventário de emissões não são
bem descritos pela modelagem fotoquímica, especialmente os
óxidos de nitrogênio.
Para os hidrocarbonetos precursores do ozônio, xileno e
tolueno, os índices obtidos pelo modelo se mostraram
adequados de forma geral. Baixas correlações observadas
entre modelo e dados ambientais se explicam pela reatividade
dos compostos, e dificuldade de ajustar uma medida em pontos
de grade (da simulação) com uma medida em um sítio
experimental.

(1)
L Patryl , D.Galeriu, (2011). Statistical Performances
measures – models Comparison [arquivo pdf], disponível em
http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/projects/emras/emrastwo/first-technical-meeting/sixth-working-groupmeeting/working-group-presentations/workgroup-7presentations/presentation-6th-wg7-statistical-performances.pdf
(2)
SEINFELD, J. H. & PANDIS, S. P., 1998.
“Atmospheric Chemistry and physics: from air pollution to
climate change”. Wiley & Sons,
(3)
The Weather Research & Forecasting Model
Disponível em: http://www.wrf-model.org/index.php acessado
em 07/08/2016
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Resumo do Trabalho em português:

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DAS VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS NA
CONCENTRAÇÃO EM MASSA E NAS COMPOSIÇÕES IÔNICA E
ELEMENTAR DO MATERIAL PARTICULADO FINO DO VALE DO
PARAÍBA
Victória Maria Lopes Peli, Rosana Astolfo, Adalgiza Fornaro
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/Universidade de
São Paulo
victoria.peli@usp.br, astolfor@usp.br, adalgiza.fornaro@iag.usp.br

Objetivos
Avaliar as concentrações em massa, elementar
e iônica do material particulado fino (MP2,5) de
agosto de 2010 a dezembro de 2011 em quatro
cidades do Vale do Paraíba: Cachoeira Paulista
(CP), Guaratinguetá (Gua), São José dos
Campos (SJC) e Taubaté (Tau).

Métodos e Procedimentos
As amostragens foram feitas durante 24 horas
com amostrador de ar de baixo volume (modelo
Harvard) para a fração de aerossol menor ou
igual a 2,5 μm. Para determinação da
concentração em massa foi utilizada técnica
gravimétrica em sala com ambiente controlado.
A composição e concentração dos elementos
foram determinadas por fluorescência de raiosX. Os íons foram analisados por cromatografia
de íons, após preparo das amostras por
dissolução em 10 ml de água ultra-pura e
agitação mecânica por 1,5 h, seguido de
filtração (poro 0,22 µm).

Resultados
As quatro cidades ultrapassaram a média anual
recomendada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS ou World Health Organization,
WHO, 2006) de concentração em massa de
MP2,5 (10 μg/m³). As concentrações médias
anuais para CP, Gua, SJC e Tau foram 18,8,
20,0, 18,7 e 18,4 µg/m3, respectivamente. As
concentrações foram praticamente iguais para
as quatro cidades, o que pode indicar
atmosfera homogeneizada na região do Vale
do Paraíba. A figura 1 mostra a variabilidade
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mensal da concentração em massa média nas
quatro cidades em estudo. Nos meses mais
chuvosos (dezembro de 2010 a abril de 2011),
as concentrações foram mais baixas, e nos
meses
mais
secos,
observaram-se
concentrações mais altas. Os elementos com
maiores concentrações médias foram enxofre,
sódio, silício e ferro, e os íons foram sulfato e
acetato.

Figura 1: Variabilidade das médias mensais de
concentração em massa do MP2,5 em CP (laranja),
Gua (amarelo), SJC (verde) e Tau (marrom).

Conclusões
Todas
as
cidades
ultrapassaram
a
recomendação da OMS de média anual de
concentração em massa de MP2,5 e a
precipitação mostrou influência neste poluente.
O enxofre, presente como íon sulfato no MP2,5,
originado, principalmente, da queima de
combustíveis por veículos e indústrias,
apresentou altas concentrações em todas as
cidades avaliadas.

Referências Bibliográficas
WHO. Air Quality Guidelines: Global Update
2005. UN City, 2006. Disponível em
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agosto de 2016.

GEOFÍSICA

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 931
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

Estudo da Atividade Solar e sua Correlação com
o Campo Magnético Terrestre
Carla Mello Moreira; Prof. Dr. Eder Cassola Molina
c ar la .m ore ir a @us p. br ; e d er .m ol i n a @i a g. us p. br

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/USP

Objetivos
Verificar a correlação entre a atividade solar dos
ciclos 23 (maio 1996-jan. 2008) e 24 (4 jan.
2008-dias atuais) e a perturbação no campo
magnético terrestre, avaliando o comportamento
de 5 parâmetros: (i) fluxo de prótons, (ii) fluxo
de elétrons, (iii) distribuição de clarões (flares),
(iv) índice F10.7, (v) índice Kp.

Fig. 3: Média diária de clarões (flares) classes
C (vermelho), M (verde) e X (azul), 1º/4/199613/7/2016.

Métodos e Procedimentos
As médias diárias dos 5 parâmetros analisados
foram compiladas pelo National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) e estão
disponíveis em ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indi
ces/old_indices/: (i) fluxo de prótons para 3
níveis de energia: >1MeV, >10MeV, >100MeV;
(ii) fluxo de elétrons para 2 níveis de energia:
>0,6MeV e >2MeV (1998-2011); >0,8MeV e
>2MeV (2012-2016); (iii) clarões em raios X
(classes C, M, X); (iv) emissões solares de
comprimento 10,7cm (2800MHz), conhecidas
como índice F10.7; (v) 3 índices Kp: em média
latitude (Fredericksburg), em alta latitude
(College), estimativa para o planeta. Os gráficos
com as séries temporais desses 5 parâmetros
foram
elaborados
usando
o
programa
WebROOT (A. A. P. Suaide, WebROOT,
http://webroot.if.usp.br, 2011).

Fig. 4: Média diária de emissão de onda de
rádio 10,7cm, 1º/4/1996-13/7/2016.

Fig. 5: Média diária do índice A: Kp
Fredericksburg (azul), Kp College (verde), Kp
estimativa
para
o
planeta
(vermelho),
1º/4/1996-13/7/2016.

Conclusões (parciais)

Fig. 1: Média diária do fluxo de prótons >1MeV
(vermelho), >10MeV (verde), >100MeV (azul),
1º/4/1996-13/7/2016.

Pela análise visual das Fig. 1-5, constata-se que
aparentemente há não correção entre o fluxo de
elétrons (Fig. 2) e o índice A (Fig. 5); e que há
correção entre o fluxo de prótons (Fig. 1), média
de clarões (Fig. 3) e o índice F10,7 (Fig. 4) com
o comportamento do índice A (Fig. 5), sobretudo
entre o fluxo de 1MeV, flares classe C e o índice
Kp estimado para o planeta (os 3 na cor
vermelha). Durante o ciclo solar 23 ocorreu mais
atividade solar que durante o ciclo solar 24, e
houve mais alterações no campo magnético
terrestre no ciclo solar 23 que no 24. Entre os
dias 3970 e 5200, ocorreu menos atividade
solar, no mesmo período também houve menos
variação no campo magnético da Terra.

Fig. 2: Média diária do fluxo de elétrons
>0,6MeV (1996-2011) e >0,8MeV (2012-2016)
(azul), >2MeV (rosa), 1º/4/1996-13/7/2016.

EDDY, J. A.. The Sun, the Earth, and NearEarth Space: A Guide to the Sun-Earth System.
National Aeronautics and Space Administration,
2009.
SOLAR PHYSICS. Marshall Space Flight
Center. Disponível em: <http://solarscience.
msfc.nasa.gov/>. Acesso em: jul. 2016.
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Resumo do Trabalho em português:

Análise do potencial de aquisição de dados magnetométricos por
Veículo Aéreo Não Tripulado
Daniel Cunha Coelho
Wladimir Shukowsky - Orientador
IAG/USP
danielcunhacoelho@gmail.com

Objetivos
Técnicas convencionais de magnetometria
apresentam limitações relacionadas a custos
e/ou acessibilidade da área a ser investigada,
tornando-se importante explorar métodos mais
eficientes. Neste contexto, o objetivo deste
trabalho foi avaliar o potencial de Veículos
Aéreos Não Tripulados (VANTs) na aquisição
de dados magnetométricos. Para tanto,
desenvolveu-se um sistema de aquisição de
dados magnetométricos leve e de baixo custo a
partir de sensores microeletromecânicos, que
foi aerotransportado por um VANT para a
aquisição dos dados magnéticos.

mapa de campo magnético obtido. A região
representada pelo dipolo magnético (rosa e
azul) corresponde ao ponto onde se encontrava
a fonte da anomalia (automóvel), evidenciando
que o método avaliado foi eficaz para a
aquisição de dados magnetométricos.

Métodos e Procedimentos
Utilizou-se sensores de campo magnético do
tipo fluxgate, para desenvolver um sistema
data-logger, a partir de sensores GPS e um
Arduino alimentado por pequenas baterias.
Todo o sistema foi embarcado em uma caixa
resistente de dimensões 21 x 13,5 x 8 cm. O
sistema completo possui massa de 615 g.
Utilizando-se um VANT para transporte do
data-logger e um automóvel estacionado como
fonte magnética, foi realizado um voo em
campo aberto a fim de se identificar a anomalia
magnética gerada pelo veículo que se
localizava próximo ao centro da área
sobrevoada. Os dados adquiridos foram
interpolados no software Oasis Montaj, versão
8.31 da Geosoft.

Resultados
A resolução das medidas de campo magnético
obtidas
experimentalmente
foi
de
aproximadamente 10 nT. A figura 1 ilustra o

SIICUSP 05/09/2016 14:15

Página 89

Figura 1: Mapa de campo magnético total obtido a
partir do aerolevantamento realizado por VANT.

Conclusões
Os VANTs se mostraram uma ferramenta
promissora para a aquisição de dados
magnetométricos, principalmente por conta de
sua estabilidade e rapidez para coleta de dados
em ambientes de difícil acesso.

Referências Bibliográficas
MARANGONI, Y. R. O campo magnético conceitos e aplicações em geofísica 3. São
Paulo, 2014.
REYNOLDS, J. Near surface geoscience. First
Break, v. 29, p. 68–75, 2011.
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Resumo do Trabalho em português:

Estudos Geoelétricos Com o Método TDEM por Meio da Técnica de
Tx-Fixo e Rx-Móvel Aplicados à Exploração de Àgua Subterrânea na
Bacia do Paraná
Gabriela Serejo e Jorge Luis Porsani

IAG/USP
gabriela.serejo.oliveira@usp.br

Objetivos
Os principais objetivos desta pesquisa são
mapear a variação de resistividade elétrica
da bacia do Paraná, visando determinar a
espessura das camadas sedimentares
(aquífero sedimentar raso) e localizar
zonas de fraturas dentro da camada de
basaltos (aquífero cristalino).

Métodos e Procedimentos
Os estudos foram realizados no município
de Ibirá, localizado na região ao noroeste
do Estado de São Paulo e pertencente à
Microrregião de São José do Rio Preto. A
região de Ibirá encontra-se localizada sobre
a Bacia Sedimentar do Paraná de acordo
com Milani et al. (2007).
Os métodos utilizados foram o TDEM Eletromagnético no Domínio do Tempo
(McNeill, 1980) e ER - Eletrorresistividade
(técnica de SEV - Sondagem Elétrica
Vertical).
Os dados foram adquiridos por meio da
técnica de loop transmissor (Tx) fixo e
bobina receptora (Rx) 3D móvel, também
conhecida como técnica fixed-loop.

Resultados
Os dados foram processados e invertidos
por meio do software IX1D (Interpex,Ltd).
A figura 1 representa o perfil pseudo-2D
criado a partir da interpolação dos modelos
invertidos
individualmente
do
caminhamento TDEM entre as posições
400 e 600 m da linha de 1000 m.

Todas as sondagens processadas estão
representadas na parte de cima da figura 1
e abaixo delas é representado o perfil
pseudo-2D.
Cada camada foi definida em subsuperfície
assim como suas variações e espessuras.
Pôde-se observar que todas as sondagens
convergiram para um modelo de camadas
compatível com a geologia da região.

Conclusão
O
perfil
pseudo-2D
auxiliou
na
compreensão da distribuição das camadas
e em suas espessuras em subsuperfície.
O aquífero sedimentar raso Bauru foi bem
definido
com
espessura
de
aproximadamente 30 m para a região
estuda. Já a espessura do aquífero
cristalino Serra Geral varia bastante, cerca
de 80 m a 150 m devido a perca de
resolução do método com o aumento da
profundidade.
Os resultados mostram a versatilidade do
método TDEM, sendo uma ferramenta
importante para busca de novas fontes de
água, diante da crise hídrica em São Paulo.
Além disso, os resultados são de grande
importância para região de Termas de Ibirá,
já que a exploração de águas em grandes
profundidades, mais precisamente no aquífero
cristalino Serra Geral, foi melhor compreendida
e pode ser explorada.

Referências
McNeill, J.D., 1980. Applications of
transient
electromagnetic
techniques,
Geonics Limited, technical note TN-7.
Milani, E., Melo, J., Souza, P., Fernandes,
L., França, A. B. Bacia do Paraná. Boletim
de Geociencias da Petrobrás, 15, No.1,
265-287. Rio de Janeiro, Brasil, 2007.

Figura 1: Perfil pseudo-2D
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Resumo do Trabalho em português:

DETERMINAÇÃO EPICENTRAL DOS SISMOS DE MATOZINHOS (MG)
Higor Oliveira, Marcelo Assumpção
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade
de São Paulo
higor.oliveira@usp.br

Objetivos
Estudar os sismos próximos da cidade de
Matozinhos, Minas Gerais, determinando seus
epicentros e estudar a orientação da falha que
os gerou. Analisar também as incertezas
presentes no estudo dos sismogramas e
buscar reduzi-las para obter dados mais
precisos.

Métodos e Procedimentos
A análise dos sismogramas foi feita através do
software SAC para determinar o momento de
chegada das ondas P e S para cada estação
que registrou os eventos. Através do programa
Hypocenter1 é possível, ao usar um modelo de
velocidades2, determinar a distância do evento
a cada estação e com isso a posição
geográfica de cada evento.

Resultados
Pela determinação do epicentro dos sismos foi
possível plotar suas localizações, conforme
Figura 1. Partindo do ponto de referência, a
cidade de Matozinhos, MG (-19.55, -44.07) o
sismo mais distante da cidade teve o epicentro
a 47 km e o sismo mais próximo da cidade a 7
km. A distância observada entre os epicentros
dos sismos mais distantes entre si é de 48 km.
Todos os sismos estudados possuem
magnitude baixa, sendo o sismo de maior
magnitude de 3,3 e o de menor magnitude 2,0.
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Figura 1: Sismo localizados próximo da cidade de
Matozinhos, MG

Conclusões
Foram estudados oito sismos ocorrentes desde
do dia 01 de Janeiro de 2016 até o dia 24 de
junho de 2016, sendo todos de baixa
magnitude. A distância entre os epicentros (até
48 km) é bem maior do que se espera para um
sismo de magnitude 3,3 (distância menores
que 1 km). Isso implica em que as
determinações absolutas têm muita incerteza.
Os
epicentros
serão
refinados
com
identificação das chegadas das ondas P e S
por correlação da forma de onda.

Referências Bibliográficas
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Lienert, B. R. E., Berg E., and Frazer, L. N.,
1986. Hypocenter: An earthquake location method
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2010. An improved velocity model for regional
epicentre determination in Brazil. IV Simpósio
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Resumo do Trabalho em português:

Estudo geofísico dos Depósitos Auríferos na região da Lavrinha, Sudoeste do Cráton
Amazônico, MT
Hyana Martins Labanca e Marta Mantovani
IAG – USP
hyana.labanca@usp.br
Objetivos
Os Depósitos Auríferos na região da Lavrinha
estão associados à zona de cisalhamento
Morro Solteiro de direção NW, a qual está no
contato entre a Formação Fortuna e o
embasamento formado pelo Tonalito Lavrinha e
o Granito – Gnaisse Santa Helena. Através da
magnetometria e gama-espectrometria buscouse identificar anomalias geofísicas que
pudessem estar correlacionadas com as
ocorrências minerais mapeadas e tentar
identificar possíveis novos alvos de interesse
mineral.

Métodos e Procedimentos
Na magnetometria, primeiro removeu-se a
componente regional do campo utilizando-se
um polinômio de primeiro grau. A partir dos
dados residuais foram calculadas as derivadas
direcionais e o filtro tilt derivative (Miller e
Singh,
1994)
para
identificação
dos
lineamentos magnéticos.
Na gamaespectometria foram utilizados os
mapas de cada radioelemento (K, U e Th), o
mapa ternário destes mesmos radioelementos
os cálculos de K e U anômalos para a área
estudada.

Resultados
A direção dos lineamentos magnéticos e
gamaespectométricos obtidos concordam com
a direção da zona de cisalhamento Morro
Solteiro. Foi possível observar que os
depósitos 3, 5 e 9 e as ocorrências destacadas
da região estão relacionados aos lineamentos
magnéticos
e
gamaespectométricos
e
igualmente à zonas de maiores contagens de
potássio (Área 1). Foi indentificada em uma
outra área (Área 2) mesmo tipo de assinatura
geofísica, as quais podem ser avaliadas
futuramente.
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Fig. 01 – Mapa com os resultados obtidos para região da
Lavrinha.

Conclusões
A partir dos resultados, pode-se observar que
as metodologias utilizadas na região de estudo
possibilitaram a identificação de uma nova área
de interesse para prospecção de ouro (Área 2)
baseando-se nos depósitos 3,5 e 9 e nas
ocorrências destacadas. Nos outros depósitos
e ocorrências não foram observados os
mesmos resultados.

Referências Bibliográficas
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Resumo do Trabalho em português:

TOMOGRAFIA REGIONAL DE TEMPO DE PERCURSO PARA ONDAS P E
S NO PLATÔ DE PUNA
Israel A. Dragone, Marcelo Bianchi
Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas/USP
israel.dragone@usp.br, m.bianchi@iag.usp.br

Introdução
A formação e evolução dos Andes está relacionada
a subducção da placa de Nazca sob a placa Sul
Americana, região onde se destaca o Altiplano
Boliviano (3.2km de altitude) e o platô de Puna
(4.2km) limitados por regiões onde a placa de
Nazca subduz sub- horizontalmente. Estudos
prévios apontam diferenças na estrutura da crosta e
manto para os platôs (Whitman et al., 1996; Heit et
al., 2007, Bianchi et al., 2013) indicando que
processos de delaminação litosférica podem estar
ajudando a sustentar tal região.

Por fim, geramos modelos sintéticos para avaliar a
confiabilidade e resolução do modelo de anomalia
3D.
Figura 1: Triângulos
branco
são
as
estações, em azul os
epicentros
relocalizados com sua
incerteza dada pelo
tamanho do círculos.

Objetivos
O objetivo do trabalho é realizar a inversão do
modelo de velocidade 3D que ajusta os terremotos
locais registrados na região durante o período de
2007 à 2009 pelas 74 estações (Figura 1, triângulos
brancos) sismográficas operadas pelo projeto PUNA
(GFZ/CornellUniversity).
Tendo como foco profundidades entre 5 e
80 km visando complementar o trabalho de Bianchi
et al., 2013 que não apresentou resolução nessa
profundidade
por
trabalhar
com
eventos
telessísmicos.

Metodologia
O primeiro passo é a seleção dos eventos do
catálogo de acordo com o número de leituras e
distância do arranjo de estações, e em seguida
filtramos usando o diagrama de Wadati aceitando
somente as leituras com uma razão de Poisson
entre 1.73 e 1.83.
Feito isso utilizamos o software LOTOS
(Koulakov, I., 2009) para realizar a tomografia. Que
se inicia com a relocalização dos eventos utilizando
um método de busca por grade, em seguida faz o
traçamento dos raios, inversão do modelo de
velocidade 1D seguida da 3D para diferentes
grades. E por fim é feita a combinação dessas
grades para gerar o modelo final de anomalias para
ondas P e S.
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Resultados & Conclusões
No total foram selecionados 1474 eventos dos 2599
contidos no catálogo. Mais de 90% dos eventos
relocalizados tiveram uma incerteza menor que 15
km (Figura 1).
Foi possível observar as feições indicadas
por Bianchi et al., 2013 que indicam delaminação
litosférica, como também do corpo magmático do sul
de Puna e a influência da subducção da placa de
Nasca.
O uso de eventos locais se mostrou
eficiente para mapear com boa resolução
profundidades entre 5 e 80 km. Outro ganho
importante veio do uso da fase S, propiciando
mapas de anomalia Vp/Vs que auxiliam na
diferenciação de zonas quentes de frias.

Referências Bibliográficas
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Resumo do Trabalho em português:

MODELO PETROFÍSICO PARA A RESISTIVIDADE ELÉTRICA DE
ARENITOS SATURADOS COM SOLUÇÕES AQUOSAS
José Carlos A. Santos1, Carlos A. Mendonça1
1

Departamento de Geofísica, IAG-USP

jose.carlos.santos@usp.br, carlos.mendonca@iag.usp.br

Objetivos
O presente trabalho desenvolve um modelo
petrofísico que explica a resistividade de
rochas porosas contendo soluções aquosas
com resistividades elétricas compatíveis com
valores desde a água do mar até da água
destilada (ou da chuva). Este trabalho descreve
a resistividade de arenitos saturados usando
um modelo desenvolvido a partir da Lei de
Archie (Choo et al., 2014), denominado modelo
de resistores em paralelo.

Materiais e Métodos
As amostras foram preparadas em formato
cilíndrico (comprimento de 3 cm e diâmetro 2.6
cm) e encapsuladas em tubos de PVC com
dispositivos para entrada e saída de água. Um
recipiente com a solução aquosa foi instalado
de maneira a permitir o bombeamento de água
através da amostra até saturá-la.
As
resistência e corrente elétricas foram medidas
através de um circuito em série composto pela
amostra, fonte de tensão controlada e uma
caixa resistiva de precisão. A partir da
resistência determina-se a resistividade
da
amostra segundo
; sendo
a
resistência elétrica,
a área da seção
transversal e seu comprimento.

Resultados
A Figura 1 mostra a variação da resistividade
da rocha
em função da resistividade da água
. Observam-se dois patamares na curva, um
linear e outro constante, o primeiro é descrito
pela Lei Archie e o segundo envolve
propriedades da interface do mineral,
respectivamente.

Figura 1: Resistividade da rocha ( ) em função da
resistividade do fluido ( ). Para
maior 100 ohm.m a
resistividade
torna-se constante.

Conclusões
A Lei de Archie se mostra adequada para
descrever a resistividade de uma rocha porosa
contendo fluidos com baixas resistividades
(trecho linear na Figura 1). Quando a
resistividade da solução aumenta (maior que
100 ohm.m), a linearidade é perdida e a
relação de Archie deixa de ser válida. Segundo
o modelo de dois resistores, essa resposta é
esperada, pois a condução se dá também pela
interface do mineral (condutividade superficial).
A condução superficial é uma constante, pois
expressa
a
condição
de
equilíbrio
termodinâmico entre a água de poro e a fase
sólida definida pelo grão mineral.

Agradecimentos
Ao Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC) – CNPq.
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Resumo do Trabalho em português:

Determinação de incertezas experimentais para sísmica rasa
Klaus Contiero
Faculdade/Universidade Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosférias/Universidade de São Paulo
klaus.contiero@usp.br

Objetivos
O objetivo do presente projeto é buscar um
aprimoramento do método de refração sísmica
rasa, através da comparação dos resultados do
picking tradicional com os da proposta, que
utiliza incertezas estimadas pela análise dos
dados. Deste modo, pretendemos responder a
duas perguntas de pesquisa: É possível que o
método de refração sísmica rasa seja
aprimorado? O aprimoramento do método de
refração sísmica possibilita melhorar a precisão
da velocidade da propagação de ondas
sísmicas em subsuperfície?

de um tiro direto. Para as ondas refratadas
ajustou-se uma reta e determinou-se uma
incerteza para o tempo que fizesse o ajuste ter
um bom valor de Chi². A Figura 1 representa o
ajuste ótimo.

Métodos e Procedimentos
A partir de um ajuste convencional de picking,
será realizado um processo inverso para
determinação das incertezas na posição e no
tempo. A partir de um ajuste dos dados brutos
e filtrados e de sua análise estatística será
obtida uma incerteza. Esta análise é realizada
comparando-se o valor de Chi², o número de
pontos do gráfico e o de graus de liberdade,
buscando-se verificar qual valor de incerteza é
adequado. Após tratamento estatístico –
análise do Chi² e dos resíduos – pretende-se
uma determinação de incertezas na posição e
no tempo (VUOLO, 1996). Espera-se, ainda,
observar uma diferença no sismograma tratado
desta forma em relação ao picking tradicional,
inferindo-se a influência de um picking mal
realizado ao resultado final das velocidades.

Resultados
Após análise de dados provenientes de um
estudo no município de Ibirá-SP (RUIZ, 2014),
realizou-se o picking em um conjunto de dados
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Figura 1: Gráfico com reta ótima aos pontos de
primeiras chegadas.

Conclusões
As conclusões iniciais mostram que o valor
obtido para incerteza no tempo foi de 2ms, bem
próximo de 1ms, que é o valor tipicamente
adotado (site de Cambridge University), o que
mostra o potencial da proposta.

Referências Bibliográficas
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Resumo do Trabalho em português:

VALORES DE INTENSIDADE MERCALLI MODIFICADA A PARTIR DE
RELATOS DO SISTEMA “SENTIU AÍ?”
Mariana Lion, Marcelo Bianchi
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas / USP
mariana.lion@usp.br, m.bianchi@iag.usp.br

Objetivos
A determinação rápida e adequada da intensidade
dos sismos ocorridos é essencial, visto que auxilia
na avaliação do risco sísmico e danos locais. O
objetivo deste trabalho é desenvolver uma
metodologia capaz de obter os valores máximo e
mínimo de intensidade Mercalli Modificada de um
sismo e gerar mapas de intensidade para esse
evento, incluindo estimativas de incerteza.

Métodos e Procedimentos
A metodologia é baseada no sistema “SentiuAí?”,
que foi implementado pelo Centro de Sismologia da
USP e consiste em 15
questões
semelhantes
às
utilizadas
pelo
USGS/NEIC e outros
centros de sismologia
internacionais. Para
cada alternativa é
atribuída uma curva
de
probabilidade,
cujos valores são
estabelecidos
pela
interpretação
da
Escala
Mercalli
Modificada (Wood and Neumann, 1931) de acordo
com as características do Brasil e fornecem a
probabilidade de um sismo possuir determinada
intensidade. A Figura 1 mostra uma curva de
probabilidade, atribuída à alternativa “Sim e segui
dormindo” da pergunta “Você estava dormindo?”. A
partir dos relatos coletados pelo sistema, são obtidas
diversas curvas, que devem ter seus valores
processados por um programa em linguagem Python
que calcula a média das probabilidades, revelando a
possível intensidade do sismo e gerando um mapa
de intensidade.
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Resultados
A Figura 2 mostra
um exemplo de cálculo
da
intensidade,
realizado a partir do
relato recebido em 23
de outubro de 2015,
referente ao sismo
ocorrido em Cajati-SP.
Apesar dos ajustes que
ainda devem ser feitos,
é possível saber que a
intensidade
Mercalli
Modificada desse sismo
está em torno de 4.

Conclusões
A
realização
deste
trabalho
agiliza
o
processamento de dados sísmicos coletados pelo
Centro de Sismologia da USP, contribuindo para os
estudo da sismicidade brasileira. Os valores de
probabilidade atribuídos mostraram-se adequados,
mas ainda devem ser calibrados para aperfeiçoar o
método, através de comparações com outras formas
de obtenção da intensidade Mercalli Modificada.
Também devem ser implementadas novas formas de
relacionar
as
curvas
de
probabilidade
e
complementos para o desenvolvimento de mapas de
intensidade.

Referências Bibliográficas
-WOOD, Harry O.;NEUMANN, Frank. Modified
Mercalli Intensity of 1931. Bulletin of the
Seismological Society of America.
-DENGLER, L. A. ; DEWEY, J. W.. An Intensity
Survey of Households Affected by the Northridge,
California, Earthquake of 17 January 1994. Bulletin
of the Seismological Society of America, Vol. 88, No.
2.
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Resumo do Trabalho em português:

Experimentos de laboratório para caracterizar a acumulação e escape
de gases em testes de injeção de ar (Air Sparging)
Santos, M.C.S.; Mendonça, C.A.
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas / USP
mcarlosssantos@gmail.com

Objetivos
O método Air Sparging (AS) consiste na
injeção de ar da atmosfera no substrato com o
objetivo de remediar áreas contaminadas
(Ahfeld et. al, 1994). O presente projeto realiza
ensaios de laboratório para identificar os
fatores que relacionam o escape do ar injetado
com parâmetros externos de carga hidráulica e
regime de bombeamento.

líquido, g a aceleração gravitacional, P0 a
pressão inicial e Pk uma pressão de barreira. A
Figura 1b mostra a constância dessa pressão
de barreira Pk≅17kPa que deve ser superada
para que o gás escape. Para diferentes pontos
de injeção esse coeficiente é aproximadamente
o mesmo, mostrando que ele depende da
permeabilidade do meio e diametro do furo.

a)

b)

Métodos e Procedimentos
A simulação em laboratório consistiu no
bombeamento de ar em uma placa porosa
saturada com água dentro de um tanque.
Medidas de pressão foram realizadas conforme
ilustra a Figura 1.
Figura 1: a) Pressão do ar injetado para diferentes H
b) pressão com subtração da variação da pressão inicial
para cada H.

Conclusões

Figura 1: Conexão do bombeador ao tanque, com: (1)
bomba de seringa; (2) tanque preenchido por água com
uma placa porosa saturada; (3) conexões pneumáticas em
T; (4) conector adaptado para fluxo unidirecional; (5) sensor
da pressão na seringa; (6) sensor da pressão na bolha.

.

Resultados
Como mostra a Figura 1, a pressão de escape
depende da carga hidráulica aplicada ao meio,
indicando que, em situações práticas, a
profundidade do nível freático condiciona o
escape do gás. A variação de pressão obedece
a uma relação Pe=ρgH+P0+Pk, sendo H a
altura da coluna d’água, ρ a densidade do

O escape de ar é controlado por caminhos
preferenciais de migração, provavelmente
associados a heterogeneidades do meio,
fazendo com que o escape nem sempre seja
ascendente (controlado pelo empuxo). A
resistência
ao
escape
é
linearmente
proporcional ao aumento da carga hidráulica, o
que em situações práticas depende da
profundidade do ponto de aplicação.

Referências Bibliográficas
- Ahlfeld, D. P., Dahmani, A. and Ji, W. (1994),
A Conceptual Model of Field Behavior of Air
Sparging and Its Implications for Application.
Groundwater Monitoring & Remediation, doi:
10.1111/j.1745-6592.1994.tb00491.x
PROCESSO FAPESP 2015/08492-5 (IC)
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Resumo do Trabalho em português:

Utilização do GPR na localização de ramais e redes de passagem de
gás, água e coleta de esgoto
Nayara Bonati Pires e Jorge Luís Porsani
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
nayara.pires@usp.br

Objetivos
Com o uso do GPR é possível mapear
precisamente a localização de estruturas
presentes no subsolo. O Sítio Controlado de
Geofísica Rasa II é um campo de provas
construído no terreno do Instituto de Física da
USP e nele estão enterrados diversos alvos,
simulando
interferências
encontradas
no
subsolo urbano. O objetivo é avaliar o emprego
do GPR na detecção de tais interferências.

De acordo com o mapa do sítio, são tubos de
PVC e ferros fundidos, com no máximo 100
mm de diâmetro e cheios de água enterrados
na profundidade de 1 m, e, a 0,5 m, um cano
metálico de referência.

Métodos e Procedimentos
O princípio do método GPR consiste na
emissão de ondas eletromagnéticas a partir de
uma antena transmissora e, ao encontrarem
um meio diferente do que estão se
propagando,
sofrem
reflexões
que são
recebidas
pela
antena
receptora. Para
aquisição dos dados as antenas permanecem a
uma distância constante entre si enquanto o
equipamento se move ao longo do perfil. O
sinal recebido é digitalizado, amplificado e
armazenado no computador. O processamento
dos dados se dá com base na aplicação de
filtros, ganhos, remoção de tendências geradas
pelo acoplamento da antena com o solo e na
conversão do tempo de viagem da onda para
profundidade.

Figura 1: Hipérboles indicando localização e
profundidade de alvos enterrados

Conclusões
Como ilustrado, o GPR é eficiente para mapear
canos de aço e plástico, independente das
dimensões. Por esse motivo, é ideal para
localizar interferências encontradas no subsolo
de cidades antes da realização de obras a fim
de prevenir acidentes.

Referências Bibliográficas
Resultados
A figura 1 mostra parte do perfil obtido com a
antena de 270 MHz depois de processado. As
hipérboles
apontam
a
localização
e
profundidade das estruturas enterradas a 1 m e
0,5 m de profundidade.
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Porsani, J. L., Ground Penetrating Radar
(GPR): Proposta metodológica de emprego em
estudos geológico-geotécnicos nas regiões de
Rio Claro e Descalvado – SP. 1999. 174 f.
Tese de Doutorado em Geociências – Instituto
de
Geociências
e
Ciências
Exatas,
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro,
1999.
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Resumo do Trabalho em português:

US O D A AS S IME TR I A D E B AC I AS P AR A O E S TU D O
NE OTE C TÔN IC O N A B OR D A OE S TE D A B AC I A D O P AR AN Á
N O E S T AD O D E M ATO GR OSS O D O SU L
BIANCA MAIA NARDELLI ESCOBOSA, EDILCE DO AMARAL ALBREZ,
RÔMULO MACHADO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
bianca.escobosa@usp.br

Objetivos
Apresentar
o
trabalho
realizado
sobre o estudo da tectônica rúptil na
borda oeste da Bacia do Paraná, no
estado do Mato Grosso do Sul.

Métodos e Procedimentos
A partir de imagens SRTM foram extraídas as
drenagens, bacias e sub-bacias da área em
questão. Para isso foram utilizadas diversas
ferramentas do algoritmo TauDem ( T e r r a i n
Analysis
Using
Digital
Elevation
Models) dentro do software Arcgis.

Resultados

Imagem 2: Sub-bacias

Conclusões
Por meio desses resultados a pesquisa da
assimetria da bacia terá continuidade com a
aplicação do método T (COX, 1994: Transverse
Topographic Symmetry). Este método é
baseado no fato de que as direções
preferenciais de assimetria podem ser
associadas com a atividade tectônica da
região.

Referências Bibliográficas

Imagem 1: Drenagens

As imagens finais geradas estão ilustradas
(ainda que com baixíssima definição) nas
imagens 1 e 2.
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Cox,
R.
T.,
1994.
Analysis
of
drainage-basin symmetry as a rapid
technique
to
identify
areas
of
possible
Quaternary
tilt-block
tectonics: an example from the
Mississippi Embayment. Geological
Society of America Bulletin 106, 571581.
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Resumo do Trabalho em português:

VARIAÇÃO DO NÍVEL RELATIVO DO MAR E DA
PALEOTEMPERATURA DAS ÁGUAS COSTEIRAS EM GUARAPARI
(ES), A PARTIR DA ANÁLISE DE VERMETÍDEOS HOLOCÊNICOS
Orientador: Paulo César Fonseca Giannini
Aluna: Caroline Campos Soares
Universidade de São Paulo / Instituto de Geociências
caroline.soares@usp.br

Resumo
A datação de carapaças aragoníticas de
vermetídeos tem sido utilizada como
método para reconstituição do paleonível
oceânico durante o Holoceno (Laborel,
1979, 1986, Suguio et al., 1985, Angulo et
al.,
1999,
2006).
Os vermetídeos
constituem uma família de gastrópodes
bentônicos sésseis, surgida durante o
Eoceno. Assim, a proposta principal do
presente projeto é realizar o estudo de
variação do nível relativo do mar no litoral
centro-sul do Espírito Santo, baseando-se
no nivelamento e na datação de carapaças
de vermetídeos.

Objetivos
A proposta principal do presente projeto de
Iniciação Científica é realizar o estudo de
variação do nível relativo do mar (NRM) no
litoral centro-sul do Espírito Santo,
baseando-se no nivelamento e na datação
de carapaças de vermetídeos. Como
proposta paralela, pretende-se investigar
também a variação no tempo da
paleotemperatura das águas costeiras,
através da análise química (Ca, Mg, Sr, Ba)
e isotópica destas carapaças.

Métodos
A obtenção dos resultados em laboratório
configurou-se como a principal atividade da
bolsista. As conchas de vermetídeo foram
separadas manualmente usando a lupa
estereoscópica até perfazer massa de 2g e
homogeinizadas. Essas amostras foram
destinadas a: I. DRX; II. datação 14C, pela
técnica da espectrometria de massa
acelerada (AMS); III. análises de δ13C e
δ18O; IV. análises dos elementos Ca, Ba,
Sr e Mg, e de suas razões, por
espectrometria de fluorescência de Raiox X
(FRX); V. arquivo para outros ensaios
eventuais.

Resultados e conclusões
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Os resultados acumulados nos dois anos
de projeto permitiram responder questões
relacionadas à micromorfologia das
bioconstruções (lupa), às associações
biológicas envolvidas (seções delgadas), à
composição mineralógica das alíquotas de
vermetídeo separadas por catação (DRX),
à variação do nível do mar e às variações
de paleossalinidade e paleotemperatura.
com o resultados obtidos pela datação 14C
AMS, foi possível levantar a curva de
variação do NRM para a região em estudo.
A tendência de variação do NRM de
Guarapari nos últimos 7 ka é similar, em
linhas gerais, aos resultados compilados
por Angulo et al. (2006) para o SudesteNordeste do Brasil, com máximo de 3,3m
±1,0 em 5,5 ka AP e queda subsequente
até o nível atual.

Bibliografia
Angulo R.J., Giannini P.C.F., Suguio K.,
Pessenda L.C.R. 1999. Relative
sea level changes during the last
5500 years in the Laguna -Imbituba
region (Santa Catarina, Brazil),
based on vermetid radiocarbon
ages. Marine Geology, 159: 323339.
Angulo R.J.; Lessa G.C., Souza M.C. 2006.
A critical review of mid- to lateHolocene sea-level fluctuations on
the eastern Brazilian coastline.
Quaternary Science Reviews, 25:
486-506.
Laborel J. 1979. Fixed marine organisms as
biological indicator for the study of
recent sea level and climatic
variations along the Brazilian tropical
coast.
In:
Proc.
International
Symposium on Coastal Evolution in
the Quaternary, São Paulo, 1978,
p.193-211.
Laborel J. 1986. Vermetid gastropods as
sea-level indicators. In: O. Van De
Plassche
D.
(ed.)
Sea-level

VARIAÇÃO DO NÍVEL RELATIVO DO MAR E DA
PALEOTEMPERATURA DAS ÁGUAS COSTEIRAS EM GUARAPARI
(ES), A PARTIR DA ANÁLISE DE VERMETÍDEOS HOLOCÊNICOS
Orientador: Paulo César Fonseca Giannini
Aluna: Caroline Campos Soares
Universidade de São Paulo / Instituto de Geociências
caroline.soares@usp.br
Research: a Manual for the
Collection and Evaluation of Data.
Norwich Geo Books, p.: 281-310.
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Resumo do Trabalho em português:

ESTUDO DOS MINERAIS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DO PEGMATITO
DE PERUS, SÃO PAULO
Fernanda Aparecida Ferretti1; Daniel Atencio2
Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo
fernanda.ferretti@usp.br1; datencio@usp.br2

Os minerais sugeridos pelas análises por difratometria de raios X foram: quartzo, albita, microclínio, apatita, tridimita, vermiculita, saponita, monazita, chenikovita, haiweeíta, uranofânio-beta, meta-autunita, além do grupo das
micas, grupo da turmalina, grupo da granada e
grupo da carnotita. Análises químicas por microscopia eletrônica de varredura reforçaram a
presença dos minerais meta-autunita, chernikovita, um mineral do grupo da turmalina e da
apatita. A Tabela 1 resume alguns representantes das classes minerais encontradas.

Conclusões
Os minerais encontrados nesta pesquisa são
coerentes com a literatura. São contempladas
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PS264-1
PS264-2

Ca0.90 (UO2)2.08
[(PO4)1.96(AsO4)0.11] . 4.27H2O
Ca0.88 (UO2)2.03 (PO4)1.98 .
3.07H2O

PS264-4

Chernikovita

(H3O)_ (UO2)1.98 (PO4)2.05 . _ H2O

Meta-autunita

PS264-3

PS279-1
PS279-2
PS279-3
PS279-4
PS279-5
PS279-6
PS279-7
PS279-8

Ca1.02 (UO2)2.22 (PO4)2.21 . 2.8H2O

PS0711-1
PS0711-2
PS0711-3

Na0.82 [Ca0.14Mn1.04]Al8.89
Si7.52O22.56

Turmalina

Resultados

Table 1: Síntese dos principais grupos minerais encontrados nas amostras de Perus. Análises por MEV.

PS0711-4

[Ca4.31Mn0.2] (PO4)3.0

Apatita

Neste estudo utilizaram-se amostras previamente coletadas em Perus, São Paulo. Foram
selecionadas 26 amostras para realizar a coleta
do material. Cada amostra foi observada por
meio de lupa binocular, e o mineral de interesse era coletado utilizando-se pinças, agulhas e
raspadores de metal, dependendo da resistência do material. Posteriormente, para a obtenção do difratograma de raios X, uma porção de
cada mineral foi macerada e disposta no lado
fosco de uma lâmina de vidro. Para a obtenção
dos dados através da microscopia eletrônica de
varredura, foram feitas seções em resina, posteriormente metalizadas por uma fina camada
de carbono com 15 nm de espessura.

Fosfatos

Métodos e Procedimentos

Minerais uraníferos

O principal objetivo deste trabalho é identificar
minerais contidos em amostras coletadas em
Perus e fornecer dados para sua catalogação.

as classes de silicatos e fosfatos, em especial,
os fosfatos uraníferos. Segundo Atencio (1991),
a chernikovita está presente em associação
com a meta-autunita, o que é verificado na
série PS264. Nos pegmatitos de Perus, a apatita pode aparecer sob a forma de inclusões na
turmalina ou em prismas, como indicam as
amostras da série PS0711. A série PS279 mostrou-se a mais homogênea e, apesar do seu
grau de alteração, propiciou bons resultados e
indicou a presença da meta-autunita.

Grupo da Grupo da
apatita turmalina

Objetivos

Referências
ATENCIO, D. Furcalita e outros minerais uraníferos secundários de Perus, São Paulo. Tese
de doutorado – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
24º Simpósio Internacional de Iniciação Científica
Inscrição No.: 2840
__________________________________________________________________________________________________________________

Resumo do Trabalho em português:

ESCREVIVENDO CIÊNCIAS NO MUSEU
Helen Oliveira; Jackson Brito; Lizandra Bahiana
UFBA - Universidade Federal da Bahia
gelen.oliveira@gmail.com; jackson.brito@live.com; lizandrasu@hotmail.com

Objetivos
O Projeto Escrevivendo Ciências no Museu
(Programa
de
Iniciação
Científica
Universidade Federal da Bahia) realizou
observação sistematizada de centros de
ciências baianos para: conhecer seu acervo,
recursos materiais, tecnológicos e estratégias
de mediação; compreender seu discurso
expositivo e as possibilidades de acesso do
público escolar ao conjunto desses materiais;
elaborar quadro de referência que situe a
atividade pedagógica do Museu Geológico da
Bahia (MGB), locus das ações do projeto, no
contexto local.

interativos permitem aos visitantes uma atitude
mais ativa que contemplativa em relação à
exposição. No entanto, quase não há recursos
adaptados às necessidades de inclusão
(deficiências motoras e sensoriais).
UNICA

MHN UFBA

ZOO

6
4
2
0

Métodos e Procedimentos

Figura 1: Gráfico de avaliação dos centros de
ciências.

Definiram-se categorias para orientação do
trabalho: espaço físico; características das
exposições;
recursos
tecnológicos
e
interatividade; acessibilidade e inclusão;
estratégias de relacionamento com o público.
Disso resultou protocolo empregado na
visitação às seguintes instituições: UNICA Universo da Criança e Adolescente (Camaçari
– BA); Museu de História Natural / UFBA;
Parque Zoobotânico de Salvador – BA.

Conclusões

Resultados
A análise dos protocolos, baseada em
proposições sobre o discurso expositivo
(MARANDINO, 2013) e as práticas educativas
em museus (NASCIMENTO, 2013) indica: o
espaço físico dessas instituições se harmoniza
precariamente com seu projeto museológico,
sem, no entanto, comprometer o êxito das
exposições, afinadas aos desafios dos
problemas contemporâneos; os recursos
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Apesar de limitações concernentes à estrutura
física, as instituições avaliadas inserem com
êxito na cena sociocultural baiana práticas
educativas inovadoras; atender às demandas
de acessibilidade e inclusão é uma tarefa ainda
a cumprir.

Referências Bibliográficas
MARANDINO, M. Museus de ciências como
espaços de educação. In: FIGUEIREDO, B. G.;
VIDAL, D. G. (Org.). Museus: dos gabinetes de
curiosidades à museologia moderna. 2. ed.
Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. p. 173-183.
NASCIMENTO, S.S. O desafio de construção
de uma nova prática educativa para os
museus. In: FIGUEIREDO, B. G.; VIDAL, D. G.
(Org.). Museus: dos gabinetes de curiosidades
à museologia moderna. 2. ed. Belo Horizonte:
Fino Traço, 2013. p. 173-183.
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Resumo do Trabalho em português:

CONTAMINAÇÃO POR ELEMENTOS TRAÇO EM AMBIENTES URBANOS
- CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA E MINERALÓGICA DA POEIRA
DE RUA E DE SOLOS ADJACENTES NO CAMPUS BUTANTÃ-USP
Oliveira, J.B.; Bourotte, C.
Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo
jade.oliveira@usp.br

Objetivos
Fluxos e os processos de transporte e retenção
de metais traço são complexos em ambientes
urbanos. Recentemente, a poeira de rua (PR)
tem sido objeto de estudo em áreas urbanas.
Portanto, o objetivo deste trabalho consiste em
caracterizar a PR e os solos adjacentes e
avaliar suas interações no Campus da
Universidade de São Paulo.

Métodos e Procedimentos
Foram coletadas 11 amostras de PR e 25
amostras de solo superficial (0-10cm) no
campus da USP-Butantã. A composição
química foi determinada por ICP-MS (Mo, As,
Ba, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Ni, Zn, Hg, Pd e Pt) e a
mineralógica por Difração de Raios-X. Análises
granulométricas foram realizadas em todas as
amostras, e a PR também foi caracterizada por
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As
concentrações dos elementos traço foram
comparadas com os valores de qualidade de
solo estabelecidos pela CETESB. Mapas de
concentração foram elaborados para avaliar a
distribuição espacial de cada elemento traço
estudado.

Resultados
- Composição mineralógica dos solos e da PR:
predominantemente relacionada com minerais
primários (quartzo, feldspato e micas) e
secundários (argilominerais e óxidos).
- Fração granulométrica predominante: areia
(2,00 mm a 0,062 mm).
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- MEV: Partículas provenientes dos solos
adjacentes,
biogênicas
e
antrópicas
(fragmentos associados ao desgaste de pneus,
construção das vias, entre outros).
- Elementos traço: concentrações médias
acima dos valores de referência para Mo, Pb,
Ni e Hg no solo e na PR. Concentrações de
Zn>Ba>Cr>Pb>Cu>Ni>As>Co>Mo>Cd>Hg nos
solos superficiais e Zn>Cu>Pb>Cr>Ni>Co>Cd>
Mo>As>Hg>Pd>Pt na PR.
- Contaminação: em alguns pontos, Ni, Zn e Cd
na PR e Ni no solo em concentrações
superiores aos valores de referência.
- A razão PR/solo evidencia concentrações de
metais mais elevadas na PR (fig1).
- As maiores concentrações estão localizadas
próximas as portarias do campus.

Figura 1: Razão de concentração média em PR e
solos para principais elementos traço.

Conclusões
A PR apresenta concentrações de metais
associados à emissões veiculares mais
elevadas do que nos solos. A PR representa
um vetor de transferência de contaminantes na
interface atmosfera-superfície com possíveis
impactos sobre a saúde e o ambiente.
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Resumo do Trabalho em português:

RELAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA 87Sr/86Sr COM O TEOR DE
CARBONO ORGÂNICO NOS FOLHELHOS DO GRUPO IRATI, BACIA DO
PARANÁ: IMPLICAÇÕES NAS EXPLORAÇÕES DE ÓLEO E GÁS NÃO
CONVENCIONAL
J.D. de Souza, C. C.G. Tassinari
Instituto de Geociências/USP
jessica.dias.souza@usp.br

Objetivos
O estudo em questão teve como finalidade
comparar a razão isotópica de87Sr/86Sr com o
teor de Carbono Orgânico Total (COT) dos
folhelhos negros da Formação Irati, no intuito
de avaliar as possíveis correlações entre o
conteúdo de matéria orgânica apresentado e a
contribuição de materiais continentais nos
ambientes de sedimentação da Formação Irati,
aferindo as implicações resultantes desta
relação na exploração de óleo e gás não
convencional.

maiores valores de COT para a região de São
Mateus (PR) e não apresentaram qualquer
relação para a região de Ortigueira (PR).
Dentre os folhelhos negros formados nas
condições estudadas pode-se considerar
queaqueles que apresentarem maiores valores
de 87Sr/86Sr terão maior teor de matéria
orgânica e maior potencial para geração de
óleo e gás.

Métodos e Procedimentos
Para o trabalho foi realizado o levantamento
bibliográfico da região estudada e do Método
Isotópico Rb/Sr empregado, com a finalidade
de dar suporte para as questões apresentadas.
Foi realizado também trabalho de campo para
o aprendizado da bolsista de técnicas de
amostragem para análises geoquímicas e
isotópicas. Posteriormente houve a preparação
das amostras no Centro de Pesquisas
Geocronológicas da Universidade de São
Paulo (CPGeo-USP), e o acompanhamento
das amostras em laboratório para tratamento
químico. Os resultados obtidos foram tratados,
discutidos e interpretados.

Resultados
Foi observadouma correlação positiva entre os
parâmetros analisados, ou seja, as amostras
com maiores valores de 87Sr/86Sr apresentaram
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Figura 1: Gráfico COT vs. 87Sr/86Sr

Conclusões
Para a região de São Mateus (PR) os folhelhos
negros do Irati apresentaram correlação
positiva, indicando que a parte depositada com
maior contribuição de sedimento terrígeno
continental possui uma tendência a apresentar
maiores teores de COT.

Referências Bibliográficas
Faure, G., 1986. PrinciplesofIsotopegeology.
John Wiley& Sons. 589p.
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Resumo do Trabalho em português:

METAMORFISMO DE METAPELITOS E METAMARGAS DO GRUPO
LAJEADO NA AURÉOLA DE CONTATO DO GABRO DE APIAÍ, FAIXA
RIBEIRA MERIDIONAL
Milani, L. A.; Faleiros, F. M.
Instituto de Geociências (IGc)/ Universidade de São Paulo (USP)
lucas.milani@usp.br

Objetivos
O
presente
trabalho
engloba
os
metassedimentos próximos ao Gabro de Apiaí
e tem como objetivos: a) mapear as zonas
metamórficas referentes ao metamorfismo de
contato; b) identificar as paragêneses de cada
zona e interpretar suas condições P-T; c)
quantificar as condições de temperatura,
utilizando de geotermômetro por ângulo de
abertura de petrotramas de eixo-c de quartzo;
d) estabelecer as relações entre os eventos de
metamorfismo termal, regional e fases de
deformação regional através de análises em
escala macro e microscópica; e) averiguar a
presença de fusão parcial ao metamorfismo
termal.

Métodos e Procedimentos
Foram realizadas descrições de seções
delgadas de rocha, para análises petrográficas
e microtectônicas, e identificar evidências de
fusão parcial ao microscópio petrográfico;
medidas de atitudes de eixo-c de quartzo para
determinação da temperatura de deformação
pelo
ângulo
de
abertua
da
trama;
geotermobarometria
tradicional
para
determinação de condições P-T..

Resultados
Nas rochas pelíticas ocorrem porfiroblastos de
granada crescidos sobra a matriz e cristais de
andalusita
prismática,
relacionados
ao
metamorfismo de contato desenvolvem-se
veios de composição granítica, que sugerem
ser resultados de fusão parcial. Obteve-se
temperatura por meio de ângulo de abertura de
tramas de eixo-c de quartzo de 715°C para
amostras próximas ao gabro.
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Figura 1: Andalusita hornfels, com paragênese de
maior grau indicada.

Conclusões
O metamorfismo de contato possui paragênese
de pico metamórfico marcada pela associação
(Fig.1) And+Kfs+Bt+fundido nos metapelitos, o
que caracteriza condições de alta temperatura
e baixa pressão, sustentado pelas condições PT obtidas por ângulo de abertura de tramas de
eixo-c de quartzo. A ocorrência de
porfiroblastos crescidos sobre a matriz, e o
metamorfismo restrito às rochas de topo do
Grupo Lajeado, sugerem que o metamorfismo
de contato é anterior ao regional.

Referências Bibliográficas
Campanha, G. A .C., Basei, M. S., Faleiros, F. M., Nutman, A. P.
(2016). The Mesoproterozoic to early Neoproterozoic passive
margin Lajeado Group and Apiaí Gabbro, Southeastern
Brazil.Geoscience Frontiers.
Faleiros, F. M., Moraes, R., Pavan, M., Campanha, G. A. C. (2016).
A new empirical calibration of the quartz c-axis fabric opening-angle
deformation thermometer. Tectonophysics, 671, 173-182.
Sawyer, E.W., (1999). Criteria for the recognition of partial melting.
Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and

Geodesy 24, 269-279.
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Resumo do Trabalho em português:

Petrografia e química mineral de dacitos da Província Magmática
Paraná-Etendeka na região de São Marcos, RS
Barbosa, M.O.(1), Guimarães, L.F., Janasi, V.A.
Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo
(1) mariana.oliveira.barbosa@usp.br

Objetivos
Esse trabalho tem como objetivos a descrição
macro e microscópica de amostras de rochas
vulcânicas da Província Magmática ParanáEtendeka coletadas na região de São Marcos,
RS para a caracterização petrogáfica dos
dacitos e rochas associadas, com ênfase no
reconhecimento de estruturas e texturas que
possam dar indícios de um caráter efusivo ou
piroclástico dos depósitos. Além disso, foi
prevista a análise química do vidro e dos
fenocristais de plagioclásio e piroxênio para
obter-se estimativas termobarométricas (e.g.,
Putirka, 2008).





Rochas
ácidas
com
textura
inequigranular porfirítica de matriz
vítrea a fina com fenocristais de 0,020,1mm.
Texturas
encontradas:
swallow-tale, shards, reabsorção de
feldspato e trichitas orientadas.
Rochas
ácidas
com
estruturas
filamentosas
com
textura
inequigranular de matriz vítrea e
fenocristais
de
0,02-0,35mm.
Apresenta
texturas
pilotaxítica,
glomeroporfirítica e trichitas orientadas.

Métodos e Procedimentos
A fase inicial do projeto concentrou-se em
pesquisa bibliográfica para a revisão e
aprimoramento dos estudos realizados sobre a
Província Magmática Paraná-Etendeka e
conceitos sobre a ocorrência de rochas
vulcânicas
ácidas.
Após
isso,
foram
desenvolvidas análises petrográficas com a
utilização de microscópio petrográfico com luz
transmitida e microscópio eletrônico de
varredura (MEV). Após esta etapa, foi prevista
a utilização da microssonda eletrônica para a
realização da análise de química mineral.

Resultados
As amostras analisadas podem-se dividir em
três grupos distintos:
 Rochas
básicas,
com
textura
inequigranular seriada a porfirítica, com
matriz muito fina a fina e fenocristais de
0,2-0,7mm. Zonamento em plagioclásio
marcante.
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Figura 1: (A) Textura geral do basalto da amostra SM-07
com objetiva de aumento de 4x e polarizadores
descruzados (B) Destacado shard encontrado na lâmina
SM-35 (rocha ácida). Objetiva com aumento de 10x e
polarizadores descruzados (C) Textura glomeroporfirítica
presente na amostra SM-18a. Objetiva com aumento de
10x, polarizadores descruzados.

Conclusões
Apesar de insuficiente, as texturas como a de
shard indicam uma componente piroclástica no
fluxo vulcânico.

Referências Bibliográficas
Putirka, K.D. (2008). Thermometers and barometers for
volcanic
systems.
Reviews
in
Mineralogy
and
Geochemistry, 69(1), 61-120.
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Resumo do Trabalho em português:

MEV como ferramenta na determinação de sais formados em uma lagoa
salina no Pantanal. Estudo de caso
Orientador: Joel Barbujiani Sígolo Bolsista: Mario Rubens Gomes
Santos
Universidade de São Paulo
jbsigolo@usp.br; mario.santos@usp.br

Objetivos

quartzo, assim se desenvolvem em torno e
também sobre os quartzos envolvendo-os.

Essa Iniciação objetiva analisar e caracterizar
os sais das lagoas salinas. Visa determinar a
composição química dos sais de uma lagoa
específica de Nhecolândia, para melhor
entendimento de suas condições físicoquímicas, obtendo desse modo, dados que
auxiliem no entendimento da evolução
geoquímica dessas lagoas.

Métodos e Procedimentos
O estudo envolve análises de imagens de
microscopia eletrônica de varredura (MEV)
geradas por elétrons secundários e suas
respectivas espectrometrias por energia
dispersiva (EDS) de cristais de sais. As
técnicas utilizadas permitem a análise
morfológica e relações espaciais entre sais e
grãos de quartzo e, a determinação da
composição química por análises químicas
semiqualitativas, da imagem pré-definida de
elétrons secundários.

Resultados
Os sais foram identificados diversas feições
baseadas nos formatos: semicilíndrico,
acicular, cilíndrico de base oca, hábito
botrioidal, tabular fino, tabular, geminado,
paralelepípedo, topo curvado e convexo, hábito
cúbico, prismático de diversas faces. Esses
sais não apresentam um arranjo espacial
característico, estão dispostos aleatoriamente.
E não há uma concentração de determinados
tipos de sais, ou seja, os diferentes tipos de
sais associam-se sem aparente controle
composicional ou espacial. Depositam-se
preenchendo espaços vazios entre os grãos de
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Figura 1: Imagem do MEV da disposição não
orientada dos sais.

Conclusões
Os sais foram classificados de acordo com
suas características morfológicas. Foram
identificadas halita (NaCl) e silvita (KCl), porém
não foi definida a morfologia correspondente a
essas composições. O estudo sugere a
existência de uma maior variedade
composicional de sais não ainda não
determinados.

Referências Bibliográficas
Almeida,T.I.R;
Fernandes,E.;
Mendes,D.;
Sígolo, J. B. (2006) Distribuição espacial de
diferentes classes de lagoas no Pantanal de
Nhecolândia,MS: uma contribuição ao estudo
de sua compartimentação e gênese. Anais
1ºSimpósio de geotecnologias no Pantanal,
Campo Grande, Brasil, 11-15 novembro de
2006, Embrapa Informática Agropecuária/INPE,
p.155-164.
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Resumo do Trabalho em português:

RECONSTITUIÇÃO DAS MUDANÇAS DA PRECIPITAÇÃO NO SUDESTE DA
BAHIA DURANTE OS ÚLTIMOS 15 MIL ANOS A.P. ATRAVÉS DE REGISTROS
ISOTÓPICOS DE ESTALAGMITES
Narubia Gonçalves, Francisco W. Cruz
Instituto de Geociências/USP
narubia.goncalves@usp.br, cbill@usp.br

Objetivos

Métodos/Procedimentos

geocronológico é baseado em 43 datações UTh com erro inferior a 1 % na maioria dos
casos. Os resultados são apresentados na
Figura 1. Os resultado obtidos indicam que a
insolação de verão exerce um papel importante
no controle da atividade convectiva da Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) na
região, com diminuição da atividade convectiva
associada à ZCAS (valores mais negativos)
concordante com o aumento da insolação de
verão. A relação antifásica entre as chuvas de
monção e a curva de insolação indica a
atuação do cavado do nordeste no controle do
posicionamento da ZCAS (Cruz et al., 2009).
Espeleotemas

Seco

LAP1
NGR2
NGR3
NGR4
NGR5

Resultados e Discussão
Ao todo, foram produzidas 1004 análises
isotópicas de oxigênio, cobrindo o intervalo
entre 90 e 14153 anos AP. O controle
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Foram selecionadas seis estalagmites, que
foram cortadas e polidas. Após isso foi
realizada a amostragem para datação
geocronológica, extraindo CaCO3 em pó
através de uma micro retífica, o material
coletado foi enviado para o laboratório de
geocronologia da Universidade de Minnessota EUA, onde foi datado pelo método
230U/234Th. Após esta etapa, foi a realizada a
amostragem isotópica, na qual é coletada
calcita em pó, por microamostradores de alta
precisão, o material foi encaminhado para o
Laboratório de Isótopos Estáveis (LIE -CPGeo)
IGc –USP onde foram realizadas as análises
isotópicas de oxigênio e carbono.

2

0
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Reconstituir a paleoprecipitação na região
sudeste da Bahia a partir de registros
geocronológicos e isotópicos de estalagmites
para identificar e descrever padrões da
variação da paleoprecipitação em escala
orbital, com periodicidade de ~ 23 mil anos
(ciclos de precessão), para os últimos 15 mil
anos, como também descrever as variações
climáticas ocorridas em escala milenar do tipo
Heinrich
e
Dansgaard-Oeschger
(com
oscilação entre ~ 1.5 a 3 mil anos), e a
ocorrência de eventos Bond durante o
Holoceno.
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Figura 1 – Série isotópica de δ O de estalagmites
do sudeste da Bahia em comparação com a curva
de insolação do mês de Janeiro calculada para a
latitude 20° S

Referências Bibliográficas
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Resumo do Trabalho em português:

CRISTALIZAÇÃO EXPERIMENTAL NO SISTEMA BASÁLTICO A PARTIR DE
BASALTOS TOLEIÍTICOS NATURAIS

Carvalho, P. R., Cruz, V. I., Vlach, S. R. F.
Instituto de Geociências (IGc)/ Universidade de São Paulo (USP)
paulo.rafael.carvalho@usp.br; victor.cruz@usp.br

Objetivos
Experimentos de cristalização de basalto
toleiítico foram conduzidos para examinar
características texturais e composicionais sob
condições controladas de temperatura, pressão
e fugacidade de oxigênio (O2). A amostra de
partida foi uma amostra natural da Província
Magmática Paraná.

andorinha”, etc.), indicativas de resfriamento
rápido (Fig. 1). Plagioclásio é a fase liquidus
neste sistema.

Métodos e Procedimentos
O experimento foi efetuado em fornalha tubular
vertical (AT) sob condições anidras, pressão
atmosférica e O2 equivalente ao tampão QFM
(Quartzo-Magnetita-Faialita), utilizando vidro
sintético obtido a partir da amostra inicial,
montado em wire-loop de Pt. O vidro foi levado
à temperatura sobre-liquidus de 1150C para
fusão e depois cristalizado até a temperaturaalvo de 1035C, com gradiente de -1C/hora,
seguido de repouso por 96 h; após o produto
foi congelado em H2O sob temperatura
ambiente. Foi preparada uma seção delgadapolida com o produto, que foi analisada aos
microscópios óptico e eletrônico, obtendo-se
imagens ópticas, de eletrons retro-espalhados
e análises químicas por espectrometria de
dispersão de energia (EDS). Todas as etapas
foram realizadas nos laboratórios do NAP
GeoAnalítica USP.

Resultados
O produto mostra grau de cristalização  75%
(vol.), confirmando simulações teóricas com o
programa Rhyolite-Melts (Gualda et al. 2012).
Os produtos observados foram plagioclásio (Pl)
+ clinopiroxênio (Cpx) + óxidos de Fe-Ti, (Il) +
quartzo microcristalino (Qz) e vidro (Vr), com
formas sempre alongadas (até ca. 2 mm), por
vezes radiados e texturas diversas (instersertal,
porfirítica, esqueletal, sub-ofítica, em “rabo de
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Figura 1: Imagem da pérola de basalto obtida a
1035C, sob luz plano polarizada. Ver texto para
abreviações.

Análises semi-quantitativas dos elementos
maiores e comparações com a composição da
amostra natural, indicam perdas relevantes de
Fe, K e Na, causados por absorção de Fe pela
Pt e volatilização, particularmente durante o
processo de produção do vidro de partida,
afetando a mineralogia da rocha.

Conclusões
Os resultados preliminares obtidos condizem
com os modelos teóricos, porém a perda
destes elementos sugere ser melhor trabalhar
com óxidos (pós) como material de partida.

Referências Bibliográficas
Gualda G.A.R., Ghiorso M.S., Lemons R.V., Ca
rley T.L. (2012). Rhyolite-MELTS: A modified
calibration of MELTS optimized for silica-rich,
fluid-bearing magmatic systems. Journal of
Petrology, 53, 875-890.
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Resumo do Trabalho em português:

	
  

CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DE ZIRCÃO E TITANITA DA SUÍTE
ALCALINA DA ILHA MONTE DE TRIGO, SP.
Thaiz Lima de Oliveira
Gaston Eduardo Enrich Rojas
Instituto de Geociências
Universidade de São Paulo
thaiz.oliveira@usp.br

Objetivos
Este projeto tem por objetivo realizar a análise
petrográfica dos minerais acessórios zircão e
titanita em rochas do magmatismo sienitico na
ilha Monte de Trigo, localizada no litoral norte
do Estado São Paulo. O estudo destes
minerais pode fornecer informações relevantes
para complementar o modelo petrológico,
proposto por Enrich (2009). Desta maneira,
foram descritas as ocorrências de zircão e
titanita, com o intuito de analisar as proporções
modais e também possíveis texturas que
evidenciem
alterações
químicas
nestes
minerais.

estão associados a minerais exóticos como
hiortdahlita e eudialita que evidenciam a
composição química peculiar desses diques.
Nos diques miaskíticos e nos sienitos com
nefelina, o zircão e a titanita são menos
abundante que nos diques agpaíticos. O zircão
é arredondado e a titanita losangular, embora
ambos
podem
apresentar
texturas
esqueléticas. Nos nefelina sienitos a ocorrência
desses minerais é mais rara.

Métodos e Procedimentos
O método utilizado foi a microscopia óptica,
onde
observou-se
lâminas
delgadas
representativas das rochas do stock nefelinasienítico da Ilha Monte de Trigo. Para isso,
utilizou-se o microscópio petrográfico da marca
Olympus, do modelo BX40.

Resultados
O magmatismo sienítico inclui um stock que
pode ser dividido em três fáceis: nefelina
sienito I, nefelina sienito II, álcali feldspato
sienito com nefelina cortados por diques sinplutonicos de nefelina microssienito miaskíticos
e agpaíticos. Nestas litologias, o zircão e a
titanita ocorrem em maior proporção nos diques
miaskíticos e agpaíticos e também nos sienitos
com nefelina. Nos diques agpaíticos os cristais
de zircão e titanita apresentam textura
esquelética (Figura 1), sugerindo corrosão, e
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Figura 1: (a) titanita (b) zircão. Ambos com textura
esquelética.

Considerações Parciais
A menor abundância de zircão e titanita nas
rochas do stock sienítico que nos diques indica
uma evolução magmática a partir das rochas
do stock para os diques, com aumento do teor
de Zr e Ti no magma. Além disso, pode-se
observar uma maior variação da associação
mineralógica nos diques.

Referências Bibliográficas
ENRICH, G.E.R.; RUBERTI, E.; GOMES, C.B.
2009. Geology and Geochronology of Monte de
Trigo island alkaline suite, Southeastern Brazil.
Rev. Bras. Geoc., 39: 67-80.
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Resumo do Trabalho em português:

Caracterização petrográfica e geoquímica das rochas da
Província Magmática do Paraná, região de Guarapuava, PR
Victor Augusto Costa Monteiro
USP
victor.augusto.monteiro@usp.br

(2007). Foram utilizados gráficos, como o da
figura 1 para a classificação das amostras..

Objetivos
O trabalho de Mestrado de Pedro G. Angelini
propõe elucidar a origem de megacristais e a
ambiguidade a respeito do modelo eruptivo das
rochas ácidas da Província Magmática do
Paraná (efusivo x explosivo), escolhendo as
rochas porfiríticas do grupo Chapecó para tal.
Fazendo

uma

comparação

química

e

petrográfica das rochas básicas e ácidas
encontradas na região. A Iniciação se insere
com a análise geoquímica e petrográfica das
rochas

básicas,

fornecendo

dados

para

comparação no projeto de Mestrado.

Métodos e Procedimentos
O método escolhido foi de preparação das
amostras para análise de FRX, para obtenção
e análise dos dados obtidos, aliando, sempre,
estudos bibliográficos para desenvolvimento
dos conhecimentos do estudante.
Os procedimentos para preparação das
pastilhas, fundidas e prensadas, incluem a
utilização de prensa hidráulica, moinho de
anéis e micronização. Tudo seguido de acordo
com Mori et al. (1999).

Resultados
Os resultados obtidos estão coerentes com o
trabalho utilizado como base de Janasi et al.
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Figura 1 – Gráfico TAS com as amostras plotadas.

Conclusões
As amostras foram classificadas de acordo com
a sua composição química e os dados obtidos
devidamente comparados para que houvesse
certeza da classificação obtida. Buscando usar
métodos simples e diretos para que houvesse
uma minimização dos erros que podem ocorrer
no decorrer de uma pesquisa.
Os resultados obtidos foram considerados
satisfatórios, dado que a veracidade dos
indices obtidos pela análise foi confirmada pela
comparação com o trabalho base.

(Eds): Large Igneous Provinces. Geophysical
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Resumo do Trabalho em português:

Estudo dos isótopos de C e O da Formação Tamengo (Grupo Corumbá)
– Ediacarano
Vinicius Alves Pires
Paulo Cesar Boggiani
Instituto de Geociências – USP
vinicius.alves.pires@usp.br
A Formação Tamengo (Período Ediacarano –
Grupo Corumbá) tem-se mostrado de interesse
para estudos geoquímicos por apresentar boa
amarração estratigráfica advinda da presença
de intercalações de níveis de tufos vulcânicos,
os quais possibilitam precisas datações
geocronológicas, além de calcários com boa
preservação dos dados geoquímicos primários.
Além dessa importância geoquímica, a
Formação Tamengo se destaca pelas
ocorrências paleontológicas, com destaque
para os fósseis de metazoários Cloudina e
Corumbella.

Objetivos
O projeto teve por objetivo o estudo dos
isótopos de C e O da Formação Tamengo. O
trabalho consistiu na investigação dos
parâmetros que influenciam na alteração dos
seus valores primários, análises petrográficas e
de isótopos estáveis (C e O) das amostras
coletadas na Mina Corcal, em Corumbá, além
da correlação da ocorrência ou não da
Excursão Shuram nesta unidade.

Métodos e Procedimentos
Após levantamento de seção estratigtráfica,
com coleta de amostras, as mesmas foram
investigadas no sentido de se obter, por
drilhagem com broca milimétrica, amostras
para análise de isótopos de C e O.
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Resultados

Foram obtidas 19 análises de δ13CPDB e
δ18OPDB, os de isótopos de C são todos
positivos variando de 2,27 a 4,49 0/00 enquanto
os de isótopos de O são negativos e variando
de – 7 a – 9 0/00. Não foi observada a excursão
negativa de isótopos de C, como a encontrada
na base da Formação Tamengo na Mina
Laginha, até porque a seção estuda não atinge
a base desta formação, já os valores de
isótopos de O são os esperados para calcários
neoproterozóicos, ao redor de – 8 0/00, o que
indicariam estarem os valores primário de C
preservados, o que foi confirmado também pela
análise petrográfica prévia e análises
qualitativas do teor de Mn feita em Microscópio
Eletrônico de Varredura.

Conclusões
Os resultados obtidos na seção estudada (Mina
Corcal) demonstram o patamar de valores
positivos, que caracteriza a Formação
Tamento. Não foram encontrados valores
negativos de isótopos de C, o que poderia
indicar a excursão negativa Shuram, sendo que
essa incursão negativa foi observada, na base
da Formação Tamengo, apenas em uma
localidade (Mina Laginha). A seção estudada
(Mina Corcal) não é completa, o que não
possibilita, portanto, descarta a ocorrência
dessa incursão, considerada variação global no
período Ediacarano.
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Resumo do Trabalho em português:

Integrando a geologia ao planejamento de uso da água subterrânea em
Recife (PE)
Vinícius Berti Girotto1 Jeane Glaucia Santos2 Ricardo Hirata3
Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas/Instituto de
Geociências/Universidade de São Paulo
1. vinicius.girotto@usp.br 2.jgsantos@usp.br 3. rhirata@usp.br

Objetivos
O principal objetivo desse trabalho foi de
auxiliar na interpretação de dados geológicos
de parte da Bacia de Pernambuco em Recife,
para a construção de um modelo numérico de
fluxo das águas subterrâneas, para estimar os
riscos de salinização do mais importante
reservatório de água subterrânea da cidade, o
Sistema Aquífero Cabo. Este trabalho foi parte
do Projeto COQUEIRAL (Challenge Of
Water Quality in Urban Environmental Issue:
Recife Aquifers and Land use), desenvolvido no
consórcio USP, UFPE e ANR-França, e que se
propôs a avaliar os impactos da ação antrópica
nos aquíferos de Recife.

lentes e horizontes descontínuos, já os
arenosos predominam na área de estudo e são
mais contínuos que os outros materiais, porém
não seguem esse padrão na porção sul, onde
são descontínuos.

Métodos e Procedimentos
A coleta de dados hidrogeológicos foi feita em
instituições federais (CPRM) e estaduais
(CPRH e APAC).. Os dados foram organizados
em MS-Excel e armazenados no programa
ADAGE (Geo-Hid) e interpretados em
ARCMAP e GMS (AQUAVEO).

Resultados
A área está inserida na Bacia Sedimentar de
Pernambuco e incluem uma sucessão de
unidades do Cretáceo até o Holoceno. As
seções geológicas mostraram que os
conglomerados ocorrem preferencialmente
como
camadas
em
contato
com
o
embasamento pré-cambriano, e começam de
W da área e vão até o centro da bacia. Os
sedimentos carbonáticos ocorrem próximos à
linha de costa atual, nas porções NE e SE, na
parte superior da bacia. Os sedimentos
argilosos ocorrem em toda a bacia na forma de
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Figura: Modelo geológico 3-D da área de estudos.

Conclusões
Foi possível estabelecer a geometria das
diferentes unidades litológicas, de forma
inédita, o que foi fundamental para a
construção do modelo numérico preditivo de
fluxo das águas subterrâneas.
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Resumo do Trabalho em português:

Estudo comparativo LA-ICP-MS e SHRIMP
em badeleíta do Maciço Alcalino de Tunas, PR
Yuri Kuivjogi Fernandes
Universidade de São Paulo
yuri.kuivjogi.fernandes@usp.br

Objetivos
Um dos principais métodos utilizados na
determinação da idade de rochas refere-se à
análise do mineral zircão através de técnicas
SHRIMP e LA-ICP-MS. A badeleíta é um
mineral relativamente raro, muito semelhante
ao zircão, compatível com o urânio e sem
chumbo ‘’primitivo’’ em sua estrutura cristalina,
tornando-a potencialmente útil para datação
absoluta na geologia. O objetivo principal da
pesquisa é definir uma rotina e implementá-la
para as futuras datações feitas a partir do
mineral badeleíta junto ao CPGeo-Igc-Usp.

Métodos e Procedimentos
Em campo foram coletadas cerca de 10
amostras do Maciço de Tunas, função de
diferenças observadas principalmente quanto a
mineralogia presente, estruturas e texturas das
rochas. Destas foram selecionadas para a
pesquisa 2 amostras. Nos laboratórios do
CPGeo-IGc-USP
foram
realizados
os
procedimentos de concentração de minerais
pesados, a exemplo do zircão e da badeleíta.
Esses procedimentos envolveram quebra
manual das rochas (dimensões da ordem de 3
a 4 cm), britagem (dimensões inferiores a
0,5cm),
moagem
(moinho
de
discos;
dimensões
inferiores
a
100
mesh),
peneiramento
coletando
amostra
com
granulação entre 150 e 250 mesh e menores
que 250 mesh, concentração dos minerais
pesados por meio da mesa de Wifley,
concentração de minerais não magnéticos (imã
de mão e FRANTS) e separação densimétrica
(bromofórmio e iodeto de metileno).
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Resultados
Neste projeto foram obtidos oito resultados de
datações, pelos métodos SHRIMP e LA-ICPMS, todos eles entre 80,1 ± 0,82Ma e 85,0 ±
1,0Ma, coerentes com as idades existentes (KAr em anfibólios, U-Pb-SHRIMP, e ID-TIMS,
em zircão), indicando o Cretáceo Superior
como principal período de formação dessas
rochas (Cordani & Hasui, 1968; Siga Júnior et
al, 2007).

Conclusões
Quanto à identificação e caracterização do
mineral, ainda não há como afirmar com
certeza, de que se tratam de badeleítas. Por
outro lado, a petrografia indica um caráter
predominantemente
alcalino
(oligoclásio,
leucita, aegirina-augita e kaersutita e etc)
portanto, podemos afirmar que o ambiente de
cristalização das rochas do Maciço Alcalino
Tunas foi insaturado em sílica, dificultando,
porém, não anulando, a formação de zircões.
Há também a possibilidade de se tratarem de
zirconolitas, mineral este com composição
intermediária entre zircão e badeleíta.
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