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DESTAQUE DA SEMANA 
 

Áxions e a Matéria Escura 
 

Para fazer um contraponto com os temas das duas últimas semanas, o assunto 
desta semana será mais especulativo, bem na fronteira da física. 

Um estudo publicado nesta semana a respeito de evidências experimentais 
para a existência de uma partícula elementar denominada áxion vem sendo um dos 
assuntos mais comentados nos últimos dias. Como as características previstas 
teoricamente para o áxion o fazem um candidato para a partícula de matéria escura, 
sua existência poderia vir a resolver um dos problemas mais importantes da física 
atual. 

A hipótese da existência da matéria escura surgiu para tentar explicar certos 
efeitos gravitacionais em escala cosmológica que não podem ser descritos 
considerando apenas a matéria luminosa. Ou seja, descobriu-se que há discrepâncias 
entre a massa calculada pelos efeitos gravitacionais e a massa inferida a partir da 
matéria que emite radiação eletromagnética (luz).  Uma das primeiras evidências para 
a existência dessa matéria não luminosa foi relatada em 1933 por Fritz Zwicky 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky) de modo a compatibilizar as velocidades 
orbitais de galáxias em aglomerados. A primeira proposta baseada em evidências 
mais robustas foi feita por Vera Rubin no anos de 1960 (vale a pena saber mais sobre 
essa que é uma das grandes cientistas do nosso tempo em 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Rubin). Baseando-se em um estudo detalhado de 
propriedades de rotação de galáxias, Vera Rubin mostrou que a maioria das galáxias 
deve conter cerca de seis vezes mais matéria escura do que pode ser estimado com 
base nas estrelas visíveis.  Hoje sabemos, por diversas outras evidências, que cerca 
de 85% de toda a matéria do Universo é composta de matéria escura (outras 
possibilidades, tais como modificações da  gravitação também são consideradas por 
alguns pesquisadores; veja por exemplo 
http://www.scientificamerican.com/article/dark-matter-modified-gravity/ ).  

O modelo teórico que descreve o áxion (originalmente proposto no contexto de 
certos problemas envolvendo as interações fortes) prevê que, apesar de possuir carga 
nula, o áxion pode se converter em um fóton quando na presença de um campo 
magnético externo. O processo inverso também ocorre quando um fóton se converte 
em um áxion em presença de um campo elétrico externo. No detalhado estudo de 67 
páginas, “Potential solar axion signatures in X-ray observations with the XMM–Newton 
observatory”, por Fraser e colaboradores, publicado no último dia 20 de outubro no 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (preprint em 
http://arxiv.org/abs/1403.2436 ), os dois processos possuem um papel central; o áxion 
seria produzido a partir de fótons térmicos no interior do Sol, se propagaria até a Terra 
e seria convertido em fótons (raios X) na presença do campo magnético terrestre (veja 
figura em http://goo.gl/eZYbg4 ). 

Fraser e colaboradores estudaram detalhadamente dados coletados durante 15 
anos por um telescópio de raios X instalado no satélite artificial  da The European 
Space Agency (http://xmm.esac.esa.int).  O estudo mostra que a variação sazonal do 
fluxo de raios X, devida à variação de intensidade do campo magnético terrestre (mais 
intenso quando o telescópio está entre o Sol e a Terra), pode ser explicada como 
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sendo devida a transformação de áxions solares em raios X. Segundo os pesquisadores várias outros 
fenômenos mais mundanos, tais como interações com o vento solar, puderam ser descartados com base 
nos dados. Mesmo assim os autores do trabalho são cautelosos em afirmar que o áxion foi realmente 
detectado (veja a página da Nature em http://goo.gl/lL2tQN).  De qualquer forma, essa não é a primeira vez 
que são apresentadas evidências para a existência de áxions (veja por exemplo o artigo recente, incluindo 
referências e citações, http://goo.gl/GFrUDF). 

O astrônomo George Fraser, líder do grupo e proponente da idéia, infelizmente faleceu dois dias após 
o trabalho ter sido submetido para publicação. 

Será que 85% da matéria do Universo é feita de áxions?  
Agradeço a colaboração da Professora Ivone Freire Mota Albuquerque pela leitura e sugestões. 

Aproveito também a oportunidade para corrigir o lapso de não ter agradecido ao Professor Paulo Alberto 
Nussenzveig pela leitura e sugestões feitas para o destaque do BIFUSP Nº 31 de 10/10/2014, sobre o 
Nobel de Física de 2014. 
 
 

COLÓQUIO 
 

“As políticas de Inovação em Nanotecnologia e o papel da regulação” 
 

Prof. Dr. Flávio Plentz, UFMG 
Coordenador Geral de Micro e Nanotecnologias – MCTI 

30 de outubro, quinta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, 16h 
Entrada franca - Transmissão via iptv.usp.br 

Enviar perguntas para: coloquio@if.usp.br 
As perguntas poderão ser enviadas antes e durante a palestra. 

 

A Nanotecnologia consolidou uma dinâmica de rápido desenvolvimento e aplicação diversificada em 
virtualmente todos os setores econômicos. Já  existem no mercado mundial diversos produtos incorporando 
nanotecnologias, inclusive produtos de consumo de uso amplo, como cosméticos e produtos de higiene 
pessoal. Se por um lado a Nanotecnologia revoluciona a sociedade introduzindo novos produtos e 
processos, ela também trouxe uma preocupação crescente sobre os riscos associados ao seu uso. A 
percepção do consumidor passou a ser conservadora, as empresas passaram a retrair investimentos e até 
a suprimir informações sobre suas atividades em Nanotecnologia. A regulamentação tanto do uso como da 
PD&I em "Nano" passaram para o topo da agenda tanto dos governos como da comunidade científica e 
tecnológica. Como se sabe a insegurança jurídica é um dos principais fatores de represamento dos 
investimentos em novas tecnologias. Essas questões estão bem expressas nas pressões por uma 
regulamentação da Nanotecnologia que inclusive se refletem em projetos de lei no Congresso Nacional. A 
regulamentação da Nanotecnologia é muito mais complexa do que se supunha e, de fato, não há hoje 
nenhum consenso sobre informações científicas básicas que balizem a criação de um sistema regulatório 
apropriado. Há um esforço mundial no sentido de entender-se os aspectos essenciais, por exemplo, da 
interação entre sistemas biológicos e ecológicos com nanopartículas orgânicas e inorgânicas. Não há 
métodos e protocolos confiáveis para acesso a riscos de forma cientificamente referenciada. É nesse 
contexto que articulamos, no âmbito da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN) e do Comitê 
Interministerial de Nanotecnologia (CIN) a adesão do Brasil no maior projeto mundial voltado para dar 
respostas científicas às questões regulatórias associadas à Nanotecnologia. Conduzido pela Comissão 
Europeia dentro do programa FP7, o NANoREG é um esforço de 15 países europeus e de outros países 
como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Canadá. Faremos uma exposição e contextualização da Iniciativa 
Brasileira de Nanotecnologia e da necessidade e oportunidade para iniciativas na área de regulação e das 
ações para adesão ativa a esse projeto, dos principais aspectos e da estrutura do NANoREG, e do escopo 
que está sendo projeto que está sendo gestada no âmbito da IBN. 
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COMUNICADOS DA DIRETORIA 
 

Gostaríamos de parabenizar a Professora Alinka Lépine-Szily por sua posse na Academia de Ciências da 
Hungria em 24 de setembro de 2014. Na ocasião a Professora Lépine-Szily ministrou uma palestra 
inaugural intitulada "Na terra desconhecida dos núcleos exóticos" (veja o resumo em Húngaro em 
http://goo.gl/KJLvm8).  As fotos da recepção e diplomação podem ser vistas em http://goo.gl/aeYW4u. 
 

Em 15 de outubro de 2014, o IF foi representado pelo Professor Silvio Roberto Azevedo Salinas no evento 
de entrega do “18 Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação - Ruy Mesquita”, concedido ao 
Professor José Goldemberg. Esse prêmio é concedido anualmente pelo Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE), em parceria com o jornal O Estado de S.Paulo, à pessoas com contribuições destacadas ao 
ensino e ao avanço do conhecimento. Parabenizamos o Professor Goldemberg por mais essa conquista. 
 
 

CONVITE À FÍSICA 
 

Colóquios dedicados ao público geral, em especial aos alunos ingressantes da USP. 
Organizados pelo Departamento de Física Matemática 

 

“Uma Viagem por Condensados Nunca Dantes Navegados” 
 

Prof. Arnaldo Gammal, IFUSP 
29 de outubro, quarta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h 

Home-page: http://fma.if.usp.br/convite 
 

O que é um condensado de Bose-Einstein?  
Como foi previsto e como foi produzido? Quanto custa fazer um condensado? 
Quais suas propriedades? 
Como se comporta um condensado quando atravessado por um obstáculo? 

Os Organizadores. 
 
 

JOURNAL CLUB DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DOS MATERIAIS E MECÂNICA 
 

Nesta semana, Diana Lizeth Torres Sanchez, doutoranda no Grupo de Materiais Magnéticos, 
comentará o artigo "Caloric Materials near Ferroic Phase Transitions" 

 

30 de outubro, quinta-feira, Sala de Seminários José Roberto Leite 
Ed. Alessandro Volta (bloco C) – Sala 110, IFUSP, às 13h 

 

Referência: X. Moya et al., Nature Materials 13, 439 (2014),  DOI:10.1038/nmat3951 
Visite a página do Journal Club do FMT: http://fmt.if.usp.br/~jclubfmt 
 
 

COLÓQUIO MAP 
 

“AN INTRODUCTION TO AMENABLE GROUPS” 
 

Prof. Dr. Brice Rodrigue Mbombo, bricero@yahoo.fr, IME/USP 
31 de outubro, sexta-feira, Auditório Antonio Gilioli – Sala 247/262 – Bloco A – IME/USP, das 16h às 17h 

Café às 15h30, na sala 265 A (Chefia do MAP) – transmissão on line 
 

Abstract: The class of amenable groups was isolated in 1929 by J. von Neumann in the course of study of 
the Banach-Tarski paradox. This is a class of groups which plays an important role in many areas of 
mathematics such as ergodic theory, harmonic analysis, representation theory, dynamical systems, 
geometric group theory, probability theory and statistics. There are many equivalent formulations of 
amenability, involving, for example: fixed point properties, representation theory, random walks, operator 
algebras. According to Nate Brown and Narutaka Ozawa, amenability of a group admits the largest known 
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number of equivalent definitions: around 10^{10^{10}}. In this talk we will provide an introduction to this topic 
and focus (if time permit) to some well know characterization of amenability like: Day characterization, Fölner 
characterization, Kesten-Day characterization. 
 

 

TESES E DISSERTAÇÕES 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 

Aline dos Santos Lira Durães 
“Sílica mesoporosa ordenada luminescente” 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Márcia Carvalho de Abreu Fantini (orientadora – IFUSP), Giancarlo 
Espósito de Souza Brito (IFUSP) e Tereza da Silva Martins (UNIFESP)  
29/10/2014, quarta-feira, Ed. Principal, Ala 2, sala 209, IFUSP, às 14h. 
 
 

TESE DE DOUTORADO 
 
 

André Alencar da Costa  
“Vínculos observacionais em modelos com interação entre energia escura e matéria escura” 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Élcio Abdalla (orientador – IFUSP), Luís Raul Weber Abramo (IFUSP), 
Marcos Vinícius Borges Teixeira Lima (IFUSP), Luís Carlos Bassalo Crispino (UFPA) e Ioav Waga (UFRJ) 
30/10/2014, quinta-feira, Ed. Principal, Ala 2, sala 209, IFUSP, às 15h. 
 
 
 

Comunicado do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências 
(Ensino de Física, Ensino de Química e Ensino de Biologia) 

 
 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 
 

José Osvaldo Xavier de Souza Filho 
“Escola e emancipação: um papel para as ciências?” 
Comissão Examinadora: Prof. Dr. Luis Carlos de Menezes (orientador – IFUSP), Prof. Dr. Elie George 
Guimaraes Ghanem Junior (FE-USP) e Prof. Dr. João Zanetic (IFUSP) 
29/10/2014, quarta-feira, Auditório Novo 2, Ala Central, Ed. Principal – IFUSP, às 10h 
 
 

Kellen Nunes Skolimoski 
“Cosmologia na teoria e na prática: possibilidades e limitações no ensino” 
Comissão Examinadora: Prof. Dr. João Zanetic (orientador – IFUSP), Prof. Dr. Marcelo Porto Allen (IFSP) e 
Prof. Dr. Paulo Rogério Miranda Correia (EACH-USP) 
31/10/2014, sexta-feira, Auditório Novo 2, Ala Central, Ed. Principal, IFUSP, às 14h 
 
 

Maria Clara Igrejas Amon Santarelli 
“O papel da formação continuada de física na relação de professores com as atividades experimentais” 
Comissão Examinadora: Prof. Dr. Mikiya Muramatsu (orientador – IFUSP), Profa. Dra. Ana Archangelo 
(UNICAMP) e Prof. Dr. Alberto Villani (IF-USP) 
31/10/2014, sexta-feira, Auditório Novo 1, Ala Central, Ed. Principal – IFUSP, às 14h 
 
 

Vanessa Sanches Pereira da Silva 
“Objetos de aprendizagem: limitações funcionais no ensino médio e aplicabilidade no ensino de física sob 
uma perpectiva vigostkiana” 
Comissão Examinadora: Prof. Dr. Alberto Gaspar (orientador – UNESP), Prof. Dr. Laércio Ferracioli (UFES) 
e Prof. Dr. Cristiano Rodrigues de Mattos (IFUSP) 
03/11/2014, segunda-feira, Auditório Novo 2, Ala Central, Ed. Principal, IFUSP, às 9h30 
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COMUNICADOS DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Calendário de trabalho da CPG para o período de festas e férias 
do final de 2014 e início de 2015: 

 
 

1. Para que a defesa tenha chance de ocorrer ainda em 2014, até dia 17/12, as teses de Doutorado 
devem ser depositadas até o dia 31/10/2014 e as de Mestrado até o dia 07/11/2014; 

2. Para que o processo de montagem de bancas para defesa em 2015, tais como definição da data, se 
inicie ainda em 2014, as teses e dissertações devem ser depositadas até dia 12/12/2014.  

3. A CPG lembra a todos que esses prazos estão condicionados à agenda de férias e de viagens de 
pesquisadores indicados para compor as bancas. 

4. De 15/12/2014 a 09/01/2015 não serão recebidos depósitos de dissertações e teses. A partir de 
12/01/2015 o recebimento de dissertações e teses volta a ser normal. A CPG lembra a todos que os 
prazos para a montagem das bancas e defesas poderão ser maiores que os usuais, devido férias tanto 
dos funcionários, membros da CPG bem como dos professores sugeridos para a banca. 

 

Inscrições para Pós-Graduação – primeiro semestre de 2015 
 

A CPG informa que as inscrições para o programa de pós-graduação em física (matrícula e/ou classificação 
para bolsas), para o primeiro semestre de 2015 estarão abertas de 20 de outubro a 14 de novembro de 
2014. 
CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA O FATO DE QUE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO OCORRERÁ ANTES DO 
RESULTADO DO EXAME DE INGRESSO (EUF) E QUE OS CANDIDATOS NÃO DEVEM ESPERAR O 
RESULTADO DESTE PARA SE INSCREVER. 
 
 

Relatório de atividades e renovação de bolsas 
 

Os alunos cujos nomes constam da relação divulgada na página da CPG na Internet: 
http://web.if.usp.br/pg/ devem preencher o formulário eletrônico e anexar o relatório de atividades, 
exclusivamente pela internet no período de 15 a 30 de novembro de 2014. O formulário de 
encaminhamento, com a manifestação do orientador sobre o desempenho do aluno será feita 
posteriormente, também pela internet. 
Lembramos que a não entrega do relatório implica na suspensão de todo e qualquer auxílio da CPG ao 
aluno podendo levar ao desligamento do programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIFUSP  6. 

 
 

aTIVIDADES  DA  SEMANA 
 
 

4ª. FEIRA, 29.10.14 
 
 

CONVITE À FÍSICA 
“Uma Viagem por Condensados Nunca Dantes Navegados” 
Prof. Dr. Arnaldo Gammal, IFUSP 
Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h 
 
 

5ª. FEIRA, 30.10.14 
 
 

JOURNAL CLUB DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DOS MATERIAIS E MECÂNICA 
Nesta semana, Diana Lizeth Torres Sanchez, doutoranda no Grupo de Materiais Magnéticos, comentará o 
artigo "Caloric Materials near Ferroic Phase Transitions" 
Sala de Seminários José Roberto Leite – Ed. Alessandro Volta (bloco C) – Sala 110, IFUSP, às 13h 
 
 

COLÓQUIO 
“As políticas de Inovação em Nanotecnologia e o papel da regulação” 
Prof. Dr. Flávio Plentz, UFMG - Coordenador Geral de Micro e Nanotecnologias – MCTI 
Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, 16h 
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