
 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

Serão apresentados os princípios de determinação de estrutura por 

métodos da Cristalografia, as pesquisa do laboratório e os equipamentos. 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018, das 16h30 às 18h, 

20/02/2018, das 16h30 às 18h, 

21/02/2018, das 16h30 às 18h, 

 

Localização: Edifício Basílio Jafet, sala 119 

Responsável(is):  Os técnicos do Laboratório, Antonio Carlos e Tarsis 

 

LABORATÓRIO DE 

CRISTALOGRAFIA 



 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

O acelerador de elétrons Microtron.  

Serão mostrados os sistemas que compõem o acelerador, como eles se 

integram e os princípios físicos que regem o funcionamento da máquina. 

Também serão descritos, rapidamente, os tipos de experimentos que são 

realizados com o acelerador. 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018, das 16h30 às 18h, 

21/02/2018, das 16h30 às 18h 

 

Localização: Laboratório do Acelerador Linear 

Responsável(is):  Marcos Martins, Vito Vanin 

 

ACELERADOR MICROTRON 



 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

Apresentaremos a surpreendente área da Física denominada Fluidos 

Complexos, que possui ampla interface com a nanociência e com a física de 

sistemas biológicos. Trata-se do estudo de fluidos não-convencionais, que 

possuem características impressionantes como auto-organização, por 

exemplo. Após uma breve introdução à área, abordaremos com imagens, 

vídeos e demonstrações, três exemplos de fluidos complexos estudados 

pelo nosso grupo: os cristais líquidos, os coloides magnéticos e os fluidos de 

interesse biológico (lipídios e proteínas). Em seguida, visitaremos alguns dos 

laboratórios do grupo, apresentando brevemente algumas técnicas 

experimentais usadas em nossos estudos. Particularmente, técnicas de 

óptica linear e não-linear, e de caracterização estrutural, como 

espalhamento de raios X, por exemplo. É importante ressaltar que se trata 

de uma área com enfoque multidisciplinar, que promove constante 

interação entre físicos, químicos, biólogos, matemáticos, médicos, 

engenheiros e outros profissionais. 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018, das 16h30 às 18h, 

20/02/2018, das 16h30 às 18h,  

 

Localização: Ed. Basílio Jafet 

Responsável(is):  Dennys Reis e Arnaldo 

 

GRUPO DE FLUIDOS 

COMPLEXOS 



 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

Apresentaremos o laboratório de instrumentação do grupo HEPIC (High 

Energy Physics and Instrumentation Center). Serão mostradas as várias 

bancadas do laboratório onde diferentes equipamentos são utilizados para 

diversas pesquisas com detetores de radiação e partículas a gás e a 

eletrônica que temos desenvolvido para o experimento ALICE do LHC-CERN. 

 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018, das 16h30 às 18h, 

20/02/2018, das 16h30 às 18h, 

21/02/2018, das 16h30 às 18h, 

22/02/2018, das 16h30 às 18h 

 

Localização: Anexo Mario Capelo 

Responsável(is):  Marcelo Gameiro Munhoz 

 

HEPIC 



 

 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

Atelier molecular: Oferecer aos visitantes noções do processo de design 

computacional de novos materiais realizado no grupo teórico de materiais 

(SAMPA) com um hands-on na criação de nanoestruturas e materiais para 

energia. 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018, das 16h30 às 18h (5 vagas) 

21/02/2018, das 16h30 às 18h (5 vagas) 

 

Localização: Sampa - VDG 

Responsável(is):  O responsável e pesquisadores do grupo (Doutorandos e 

Pós-docs) 

 

SAMPA 



 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

Apresentação geral sobre o acelerador (20 min) e visita guiada (25 min) 

dividida em 2-3 subgrupos. 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018, das 16h30 às 18h, 

20/02/2018, das 16h30 às 18h, 

22/02/2018, das 16h30 às 18h 

 

Localização: Ed. Oscar Sala (DFN) 

Responsável(is):  José Roberto B. Oliveira e outros voluntários a serem 

definidos 

 

LABORATÓRIO ABERTO DE 

FÍSICA NUCLEAR - PELLETRON 



 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

O Laboratório de Demonstrações Ernst Wolfgang Hamburger (LDEWH) do 

Instituto de Física (IF) tem como objetivo o desenvolvimento de 

experimentos destinados ao ensino de Física para estudantes e professores 

da USP, assim como à divulgação científica para a comunidade USP, escolas 

de ensinos fundamental e médio e para a sociedade em geral. O Laboratório 

possui um acervo com mais de 400 experimentos, envolvendo fenômenos 

de muitas áreas da Física, sendo a grande maioria possível de ser 

manuseada pelos visitantes, supervisionados pela equipe do laboratório, 

composto pelo técnico responsável e bolsistas-monitores, cuja formação 

está a cargo dos professores que coordenam o LabDemo. 

 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018, das 16h30 às 18h 

20/02/2018, das 16h30 às 18h 

21/02/2018, das 16h30 às 18h 

Localização: Ala 1, Sala 104 

Responsável(is):  André Rodrigues/ Cecil Chow Robilotta/ Suzana Salém/ 

Vito Vanin 

LABORATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES 

ERNST W. HAMBURGER 



 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

O Laboratório de Física Atmosférica (LFA) trabalha com propriedades físicas 

e químicas da atmosfera. Em particular, problemas associados com a 

poluição do ar em áreas urbanas como São Paulo e com as questões ligadas 

às mudanças climáticas globais, tais como queimadas na Amazônia e metais 

pesados na Antártica. Conheça as pesquisas desenvolvidas pelo grupo. 

 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018, das 16h30 às 18h, 

20/02/2018, das 16h30 às 18h, 

21/02/2018, das 16h30 às 18h 

22/02/2018, das 16h30 às 18h 

 

 

Localização: Ed Milênio 

Responsável(is):  Fabio  

 

LABORATORIO DE FÍSICA 

ATMOSFÉRICA 



 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

Visita do sistema de epitaxia por feixes moleculares (MBE) onde são 

crescidas as amostras contendo nanoestruturas semicondutoras (poços e 

pontos quânticos), visita da sala limpa classe 1000 (fotolitografia, 

alinhadora de máscara, corrosão química, perfilômetro) onde são 

processados os dispositivos optoeletrônicos (células solares e 

fotodetectores de radiação infravermelha), visita da sala de caracterização 

e teste dos dispositivos (RTA, probe station, wire bonder, corpo negro, 

FTIR, PL, AFM, FFT, curvas I-V).  Quem tiver interesse em usar algum 

equipamento do grupo MBE durante o Curso de Verão do IFUSP deve 

contactar com antecedência o Prof. Quivy por e-mail (aquivy@if.usp.br).   

Página do laboratório: http://romeo.if.usp.br/~aquivy  

 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

19/02/2018 das 16h30 às 18h,  

20/02/2018 das 16h30 às 18h,  

21/02/2018 das 16h30 às 18h,  

22/02/2018 das 16h30 às 18h 

 

Localização: Ala 2, sala 109 

Responsável(is):  Thales dos Santos, Tiago Cantalice, Alain André Quivy 

 

LABORATÓRIO DE NOVOS 

MATERIAIS 

SEMICONDUTORES / 

GRUPO MBE 

http://romeo.if.usp.br/~aquivy


 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO? 

No Laboratório de Física de Plasmas do IFUSP são realizadas pesquisas com 

plasmas de hidrogênio confinados por campos magnéticos no tokamak 

TCABR. O objetivo das pesquisas é aprofundar o conhecimento da física 

envolvida no comportamento de plasmas confinados de alta temperatura, 

visando a futura construção de reatores nucleares a fusão. Nestes reatores, 

a fusão nuclear de átomos de hidrogênio produziria grande quantidade de 

energia que seria transformada em energia elétrica. 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

20/02/2018, das 16h30 às 18h, 

21/02/2018, das 16h30 às 18h, 

22/02/2018, das 16h30 às 18h 

 

Localização: Tokamak 

Responsável(is):  Iran Iraburu Elizondo 

 

  

TOKAMAK 



 

 

 

 

 

O QUE SERÁ APRESENTADO?  

Visita ao sistema de sputtering para a produção de filmes finos e ao 

sistema de observação de domínios magnéticos com resolução micro e 

nanoscópica. Será feita uma demonstração com a observação de domínios 

magnéticos. 

 

Datas de Visitação (lista diária – sujeito a modificações) 

21/02/2018, das 16h30 às 18h, 

22/02/2018, das 16h30 às 18h 

 

Localização: Ed. Mario Schenberg, sala 204 

Responsável(is):  Antonio Domingues dos Santos 

 

  

 

MATERIAIS MAGNÉTICOS 


