
BIFUSP  1. 

 
 

BOLETIM INFORMATIVO DO INSTITUTO DE FÍSICA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ANO XXX No 23 19/08/2011 
 

COLÓQUIO 
 
  

“Os Mitos e Verdades da Energia Nuclear” 
 
 

Prof. Dr. Francisco Rondinelli, Coordenador Geral de Planejamento e Avaliação-CNEN 
 
 

25 de agosto, quinta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h 
 

 

A geração de energia elétrica por intermédio da fonte nuclear é cercada de críticas, 
mitos e lacunas nas informações a respeito da eficiência, da segurança e da 
economicidade das usinas nucleoelétricas. Existem atualmente 440 reatores de 
potência em operação em todo o mundo que fornecem 15% da energia elétrica 
consumida no planeta. É uma participação elevada para um número bastante reduzido 
de instalações o que se constitui em uma das grandes vantagens da geração 
termonuclear em comparação com outras fontes. Por outro lado, a questão da 
segurança nuclear assim como a destinação final dos chamados rejeitos radioativos 
são aspectos críticos que precisam ser mais bem compreendidos a fim de se melhorar 
o nível de aceitação da energia nuclear junto à sociedade. 
 

COLÓQUIO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA MATEMÁTICA - FMA 
 

“Efeitos Quânticos na Gravitação” 
 

Prof. Dr. George Matsas, Instituto de Física Teórica, UNESP 
 

22 de agosto, segunda-feira, Sala Jayme Tiomno, IFUSP, às 16h 
 
 
É bem sabido que o fato da interação gravitacional ser débil em relação às demais faz 
com que ela seja TIPICAMENTE dominante em escalas astrofísicas ou cosmológicas, 
enquanto que efeitos quânticos são PRINCIPALMENTE importantes em escalas 
microscópicas, onde as grandezas relevantes são da ordem da constante de Planck. 
Apesar disso, a mecânica quântica não possui NENHUMA escala de tamanho que a 
impeça de ser importante em regimes macroscópicos. O objetivo deste colóquio 
pedagógico para não especialistas é convencer a audiência de que a mecânica 
quântica pode e tem mais a dizer para astrofísica e cosmologia do que a sabedoria 
popular pode sugerir. 
 

COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
 

Física para todos 
 

“Física e o cérebro” 
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23 de agosto, terça-feira, Centro Universitário Maria Antonia, Sala 103, às 19h 

 
Prof. Dr. Nestor Caticha, FGE, IFUSP 

 
Inscrições:  http://web.if.usp.br/extensao/node/12 

 
Há várias maneiras em que os métodos da Física podem ser úteis para entender algumas propriedades do 
cérebro. Na primeira parte abordaremos o problema de modelagem de sistemas de interesse do ponto de 
vista cognitivo. Como um sistema físico pode ter memória? Quais são as limitações que se pode esperar? 
Como funcionam os circuítos de sistemas sensoriais e o que podemos aprender sobre algumas ilusões? 
Quais são as limitações de um sistema que aprende?  
Uma segunda parte será dedicada ao uso de métodos desenvolvidos em outras áreas da Física para 
estudar o cérebro funcionalmente.  
Estamos interessados em particular em detectar regiões ativas durante a realização de tarefas cognitivas 
usando métodos de Ressonância Magnética Nuclear e Electroencefalograma.  
A terceira parte foge ao enfoque do estudo de um cérebro isolado e descreve como podemos modelar a 
interação entre cérebros que trocam informação e quais as consequências sobre alguns aspectos da cultura 
que podem ser medidos quantitativamente. 
 

CONVITE À FÍSICA 
 
 

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

 
 

“Buracos Negros Super-Massivos e seus Espelhos” 
 
 

Prof. Dr. João E. Steiner, IAG – USP 
 
 

24 de agosto, quarta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h 
 

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

 
 
Apresento resultados recentes obtidos por nosso grupo, utilizando os telescópios Gemini (8m) e com a 
metodologia de Tomografia PCA, desenvolvida por nós. Aplicamos essa técnica ao estudo de núcleos ativos 
de galáxias massivas e mostramos, em boa parte desses objetos, imagens de discos de gás circulando 
buracos negros super-massivos. Além dos discos, imaginamos também, cones de ionização e mostramos, 
de forma inédita, que esses cones produzem imagens refletidas do objeto central. 
 

Os Organizadores 

SEMINÁRIO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DOS MATERIAIS E MECÂNICA - FMT 
 
 

“Gradient Catastrophe and Fermi Edge Resonances in Fermi Gas” 

 
 

Prof. Dr. Paul Wiegmann, University of Chicago, USA 
 
 

http://web.if.usp.br/extensao/node/12
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25 de agosto, quinta-feira, Sala de Seminários José Roberto Leite (Ed. Alessandro Volta - bloco C), às 16h  
 
 
Any smooth spatial disturbance of a degenerate Fermi gas inevitably becomes sharp. This phenomenon, 
called the gradient catastrophe, causes the breakdown of a Fermi sea to multiconnected components 
characterized by multiple Fermi points. We argue that the gradient catastrophe can be probed through a 
Fermi-edge singularity measurement. In the regime of the gradient catastrophe the Fermi-edge singularity 
problem becomes a nonequilibrium and nonstationary phenomenon. We show that the gradient catastrophe 
transforms the single-peaked Fermi-edge singularity of the tunneling (or absorption) spectrum to a sequence 
of multiple asymmetric singular resonances. An extension of the bosonic representation of the electronic 
operator to nonequilibrium states captures the singular behavior of the resonances.     

 

SEMINÁRIO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA – FAP 
 
 

“Proposição de um mecanismo de separação de cargas elétricas, relacionando-o às cores 
das plantas e tentando responder à questão “porque as plantas são majoritariamente 
verdes?" 
 
 

Prof. Dr. Marco Sacilotti, Professeur des Universités/émérite – Université de Bourgogne França e 
pesquisador visitante: Departamento de Física UFPE – Recife - Brasil 

 
 

26 de agosto, sexta-feira, Auditório Giuseppe Occhialini, IFUSP, às 11h 
 
 
Uma pergunta intrigante: porque as plantas são verdes? Os cientistas ainda não sabem a resposta a esta 
pergunta. Os processos fotossintéticos, como a fotossíntese, são aceitos/explicados pelos cientistas e são 
baseados em separação de cargas elétricas (e-, h+, que se atraem), após absorção de fótons solares. Este 
aspecto de separação das cargas elétricas não é razoavelmente explicado pela ciência. Estaremos, nesta 
palestra, mostrando alguns aspectos, do ponto de vista de um físico experimental, como e porque as 
explicações dos processos fotossintéticos naturais e artificiais não representam mecanismos e entidades 
físicas corretas. Na verdade, o modelo atual do mecanismo da fotossíntese (Th. Forster e outros) não 
respeita entidades físicas. Em consequência, mostraremos que os modelos atuais desrespeitam as leis da 
física. Mostraremos as ferramentas necessárias para tal efeito físico de separação de cargas elétricas: a 
existência do campo elétrico e a energia despendida, baseado na engenharia de bandas de energia, 
utilizadas em semicondutores e óxidos.  
Os estudos ópticos de transmissão, absorção e reflexão em folhas/plantas apresentam dados curiosos há  
décadas: as folhas não poderiam ter vida longa em dias ensolarados (de paises tropicais ou equatoriais) se 
não existirem mecanismos físicos/ópticos  rápidos de dispêndio da energia solar absorvida (fótons).  
Apresentaremos um modelo físico (que existe) que explica várias destas deficiências relacionadas a 
fotovoltaicas “separação de cargas”, sem violar leis da física. Estamos propondo que o verde das árvores 
seria majoritariamente uma emissão e não uma reflexão, como sustentado na literatura. Estamos 
associando esta “emissão verde” à energia gasta para separar cargas elétricas nos processos fotovoltaicos. 
Um grupo de pesquisa chinês mostrou que, “dopando” uma planta com nanoparticulas de ouro, pode-se 
mudar a cor das folhas desta. Sendo que, mudando-se o meio onde estão as proteínas, muda-se a cor 
(emissão?) da planta, qual seria a longevidade dos modelos apresentados nos livros escolares que “culpam” 
a clorofila pelo verde (refletido!) da cor das nossas florestas? Estaremos igualmente apresentando alguns 
dados sobre FRET (transporte de energia entre moléculas), GFP (proteínas emitindo no verde) e 
fotovoltaicos artificiais, contendo todos alguns problemas intrínsecos e críticos nos mecanismos de 
transportes (cargas elétricas e energia).  
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MINI-CURSO DE VÁCUO 

 
 

 Minicurso de Vácuo: HV/UHV Technology seminar 
 
 

Seminário do Laboratório de Novos Materiais Semicondutores (LNMS) 
 
 

Orador: Sean Duffin e Walter van Hemert (Agilent Vacuum Technologies, formerly Varian Vacuum Div.) 
 
 

25 de agosto, quinta-feira, Auditório Gleb Wataghin (Auditório Norte), IFUSP 
 
 
 
As a premier supplier of high and ultra-high vacuum equipment, the scientific community has always been of 
key importance to our business. Integral to our customer engagement, especially in the research community, 
is our desire to build relationships.  It is in this regard that we have offered technology seminars at no charge 
to academic and government institutions for many years. The subject seminar, running in its current format 
since 2001, has been offered to undergrads / post-docs / technicians / engineers /  faculty from KEK/Japan, 
HEPI/Beijing to TRIUMF/Canada and SLAC/USA. The seminar is approx. 4 hours of material, covering 
vacuum science on an introductory basis through to the basics of system design. The seminar is useful to 
those with all levels of experience and background. Included in the seminar is a reference set of notes in 
booklet form; if attending a full version of the seminar (approx. 4 hour run time). Agilent will also sponsor a 
light meal break. In view of the cost of the program your commitment to registration must be done through 
valid institutional email address.   
 
Programação:    
 
13:00 - Inscrição;  
13:30 - Início (primeira parte);  
15:00 - Coffee break (cortesia);  
15:15 - Início (segunda parte);  
17:00 - Encerramento.  
 
O curso será ministrado em inglês. Aqueles que fizerem a pré-inscrição (contactando antecipadamente, por 
e-mail em português ou inglês, Robin Arons (robin.arons@agilent.com)) receberão no dia do curso uma 
pasta contendo a versão  impressa completa do curso assim como panfletos dos produtos da Agilent 
relacionados com  vácuo. A pré-inscrição deve ser feita a partir de um e-mail da USP para comprovar o  
vínculo institucional.    
 
Sejam bem vindos ! 

Prof. Dr. Alain André Quivy 

 
 

MINI-CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

Curso de Pós-Graduação em Física - IFUSP 
 

 
A disciplina Aceleração de Fermi, Leis de Escala e Expoentes Críticos em Bilhares Clássicos (PGF 5271), 
de curta duração (mini-curso), será ministrada pelo Dr. Edson Denis Leonel, um especialista no tema do 
curso e em teoria do caos, no IF-USP. Essa disciplina deverá complementar a formação dos alunos de pós-
graduação interessados em caos e sistemas dinâmicos.  
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Título:  Aceleração de Fermi, Leis de Escala e Expoentes Críticos em Bilhares Clássicos (PGF 5271) 
Ministrante: Prof. Dr. Edson Denis Leonel (Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e 
Computação – UNESP – Rio Claro) 
Horário: Dias 24 e 31 de agosto e 14 e 21 de setembro, das 12:30 às 14 horas (sala 208 da ala II). 
Número de Créditos: 2 
 
Tópicos a serem abordados: O problema da aceleração de Fermi e modelos matemáticos; propriedades 
dinâmicas, leis de escala de transição de fase; dissipação e suas consequências na aceleração de Fermi; 
bilhares 2-D; a conjectura LRA e a aceleração de Fermi; verificação da conjectura LRA em alguns modelos; 
extensão da conjectura LRA; supressão de aceleração de Fermi; tipos de força de dissipação na supressão 
de aceleração de Fermi; teoria de escala; localização de curvas invariantes spanning na transição local-
globalmente caótico; uma descrição fenomenológica dos expoentes críticos. 

 

ASSISTÊNCIA ACADÊMICA 
   
 
Estão abertas de 17 a 31 de agosto de 2011, as inscrições ao Concurso de Títulos e Provas visando a 
obtenção do Título de Livre Docente, junto aos seis Departamentos do IFUSP -  Edital IF-71/11.       
 
O formulário de inscrição e o edital estão disponíveis no site   http://web.if.usp.br/ataac/view/concurso       
 
Maiores informações poderão ser obtidas na Assistência Acadêmica na sala 339 da Ala I, ramais 6902 e 
7000. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

COMUNICADOS DA ASSISTÊNCIA ACADÊMICA: 
 
 

1) Na eleição realizada no dia 20/06/2011 para representantes das categorias de Professor Doutor (MS-3) e 
Professor Associado (MS-5) junto à Congregação, foram eleitos os seguintes professores para exercer o 
mandato no período de 25/08/11 a 24/08/13: 

 
 
 

PROFESSOR  DOUTOR 

Prof. José Helder Facundo Severo Prof. Giancarlo Espósito de Souza Brito 

Prof. Paulo Reginaldo Pascholati Prof. Hideaki Miyake 

Profa. Carmen Silvia de Moya Partiti Prof. Rafael Sá de Freitas 

Prof. Raphael Liguori Neto Prof. José Fernando Diniz Chubaci 

Prof. Kaline Rabelo Coutinho Prof. André de Pinho Vieira 

Prof. Cristiano Rodrigues de Mattos Profa. Maria Regina Dubeux Kawamura 

Prof. Leandro Romeiro Gasques Prof. Nemitala Added 

Profa. Maria José Bechara Prof. Paulo Roberto Costa 

Profa. Eloisa Madeira Szanto Prof. José Luciano Miranda Duarte 

Prof. Américo Adlai F. Sansigolo Kerr Prof. João Zanetic 

Profa. Nora Lia Maidana Profa. Cristina Leite 

Prof. Adriano Mesquita Alencar Prof. Márcio Teixeira do Nascimento Varella 

Prof. Philippe Gouffon Prof. Luiz Carlos Camargo Miranda Nagamine 

Prof. Daniel Reinaldo Cornejo Vago 

 
 
 

http://web.if.usp.br/ataac/view/concurso
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PROFESSOR ASSOCIADO 

TITULAR SUPLENTE 

Prof. Mikiya Muramatsu Prof. Pedro Kunihiko Kiyohara 

Prof. Masao Matsuoka Prof. Celso Luiz Lima 

Profa. Elisabeth Mateus Yoshimura Profa. Ana Regina Blak 

Prof. Antonio Domingues dos Santos Prof. André Bohomoletz Henriques 

Prof. Rubens Lichtenthäler Filho Prof. Emerson José Veloso de Passos 

Prof. Said Rahnamaye Rabbani Prof. Sadao Isotani 

Profa. Helena Maria Petrilli Profa. Maria Cecília B. da Silveira Salvadori 

Prof. José Roberto Brandão de Oliveira Prof. Nilberto Heder Medina 

Profa. Rosangela Itri  Prof. Álvaro Vannucci 

Prof. Paulo Teotônio Sobrinho Prof. Paulo Alberto Nussenzveig 

Profa. Frederique Marie B. Sylvie Grassi Prof. Thereza Borello Lewin 

Prof. Airton Deppman Profa. Suhaila Maluf Shibli 

Prof. Valdir Guimarães Prof. Arnaldo Gammal 

Prof. Gustavo Alberto Burdman Prof. Fernando Tadeu Caldeira Brandt 

Prof. Valmir Antonio Chitta  Profa. Euzi Fernandes Conceição da Silva 

Prof. Hélio Dias Prof. Sérgio Luiz Morelhão 

Prof. Lucy Vitória Credidio Assali Profa. Carla Goldman 

Prof. Luiz Carlos Chamon Vago 

 
 
 

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Disciplina de Pós Graduação: 
 
 
A disciplina Interação radiação-matéria: conceitos, modelos teóricos e simulação Monte Carlo, será 
ministrada pelo Professor José Maria Fernández-Varea da Universidade de Barcelona, Espanha, 
que estará no nosso Instituto por 6 meses, como professor visitante, desenvolvendo atividades de 
pesquisa no Laboratório do Acelerador Linear. A primeira aula ocorrerá no dia 2 de setembro, de 
maneira que ainda é possível matricular-se na disciplina. A disciplina terá duração de 12 semanas 
e dará direito a 12 créditos. É suficiente ter seguido um bom curso de Mecânica Quântica na 
graduação para acompanhar a disciplina. 
 
Os objetivos do curso são: Conhecer os principais fenômenos associados à propagação das 
radiações ionizantes na matéria; Saber realizar cálculos com modelos simplificados (átomo de 
hidrogênio, gás de elétrons livres) para descrever a interação de partículas carregadas e fótons 
com átomos e matéria condensada; Conhecer formalismos mais elaborados de interação radiação-
matéria (átomos multieletrônicos, meios dielétricos); Entender os fundamentos das técnicas de 
simulação Monte Carlo do transporte de radiação; Saber empregar o código PENELOPE para 
realizar simulações de modelos (simplificados) de detetores. 
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SEMINÁRIO DE OUTRAS UNIDADES 
 
 

COLÓQUIO - MAP 
 

“Problemas Matemáticos em aberto nos fundamentos da mecânica estatística” 
 

Prof. Dr. Constantino Tsallis 
 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas -  CBPF - RJ 
 

(tsallis@cbpf.br) 
 
“A entropia e a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs são reconhecidamente as adequadas para 
sistemas que satisfazem certas hipóteses tais como ergodicidade. Entretanto, fora destas hipóteses abre-se 
um mundo fascinante e complexo, atualmente sob exploração intensiva. Focalizaremos este mundo, onde 
aparecem uma entropia não aditiva que generaliza a de Boltzmann-Gibbs, sistemas dinâmicos não lineares 
com expoente de Lyapunov maximo nulo, generalizações da transformada de Fourier, do Teorema do Limite 
Central e da delta de Dirac, estruturas algébricas não distributivas, etc. Após uma breve introdução à área e 
a suas aplicações em sistemas naturais, artificiais e sociais, serão apresentados diversos problemas 
matemáticos abertos, de forte relevância nos fundamentos da mecânica estatística”. 
 
BIBLIOGRAFIA: (i) C. Tsallis, Introduction to Nonextensive Statistical Mechanics - Approaching a Complex World 
(Springer, New York, 2009); (ii) C.Tsallis, Entropy, in Encyclopedia of Complexity and Systems Science, ed. R.A. 
Meyers (Springer, Berlin, 2009); (iii) S. Umarov, C. Tsallis, M. Gell-Mann and S. Steinberg, J. Math. Phys. 51, 033502 
(2010); (iv) F. Nobre, M.A.R. Monteiro and C. Tsallis, Phys. Rev. Lett 106, 140601 (2011); 
(v)http://tsallis.cat.cbpf.br/biblio.htm. 

 
DATA: 26.08.2011 – sexta-feira  
HORÁRIO: das 16:00 às 17:00 horas   
LOCAL: SALA B - 05 - IME - USP  
 
OBS.: Às 15:30 horas haverá café, chá e biscoitos na sala 244-A - Chefia do MAP.  
 

TESES E DISSERTAÇÕES 
 
 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
Júlio César David da Fonseca 
"Barreiras de transporte em plasmas e mapas simpléticos não-twist" 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Iberê Luiz Caldas (orientador - IFUSP), Ricardo Egydio de Carvalho 
(UNESP – Rio Claro) e Ricardo Luiz Viana (UFPR). 
23/08/11, terça-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 209, às 14h 
 
 
Bernardo José Braga Batista 
"Avaliação de dosímetros termoluminescentes para uso em radioterapia com fótons de alta energia" 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Elisabeth Mateus Yoshimura (orientadora - IFUSP), Nora Lia Maidana 
(IFUSP) e Oswaldo Baffa Filho (FFLCRP). 
25/08/11, quinta-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 209, às 14h 
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aTIVIDADES  DA  SEMANA 

2ª. FEIRA, 22.08.11 

Seminário do Laboratório de Plasmas - FAP 
“Electron fishbones nos tokamaks Tore Supra e FTU”  
Dr. Zwinglio Guimarães Filho, International Institute for Fusion Science - Université de Marseille, França  
Ed. Basílio Jafet, Sala 105, IFUSP, às 14h  
 

Colóquio do Departamento de Física Matemática - FMA 
“Efeitos Quânticos na Gravitação” 
Prof. Dr. George Matsas, Instituto de Física Teórica, UNESP 
Sala Jayme Tiomno, IFUSP, às 16h 
 

3ª. FEIRA, 23.08.11 

Seminário do Grupo de Hadrons e Física Teórica - GRHAFITE   
"Sistemas bipartites de spin 1/2 : Descrição de emaranhamento e compressão na linguagem de espaço de fase"   
Prof. Dr. Diógenes Galetti - IFT- UNESP   
Ed. Principal, Ala 2, Sala 335, às 17h   
 

Física para todos 
“Física e o cerébro” 
Prof. Dr. Nestor Caticha, FGE, IFUSP 
Centro Universitário Maria Antonia, Sala 103, às 19h 
 

4ª. FEIRA, 24.08.11 

Convite à Física 
“Buracos Negros Super-Massivos e seus Espelhos” 
Prof. Dr. João E. Steiner, IAG – USP 
Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h 
 

5ª. FEIRA, 25.08.11 

Colóquio 
“Os Mitos e Verdades da Energia Nuclear” 
Prof. Dr. Francisco Rondinelli, Coordenador Geral de Planejamento e Avaliação-CNENAuditório 
Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h 
 

Seminário do Departamento de Física dos Materiais e Mecânica - FMT 
“Gradient Catastrophe and Fermi Edge Resonances in Fermi Gas” 
Prof. Dr. Paul Wiegmann University of Chicago, USA 
Sala de Seminários José Roberto Leite (Ed. Alessandro Volta - bloco C), às 16h  
 

6ª. FEIRA, 26.08.11 

Seminário do Laboratório de Plasmas - FAP 
“Proposição de um mecanismo de separação de cargas elétricas, relacionando-o às cores das plantas e 
tentando responder à questão “porque as plantas são majoritariamente verdes?" 
Prof. Dr. Marco Sacilotti, Professeur des Universités/émérite – Université de Bourgogne França e 
pesquisador visitante: Departamento de Física UFPE – Recife - Brasil 
Auditório Giuseppe Occhialini, IFUSP, às 11h 
 

Seminário do INCT/GFCx  
"Novas perspectivas para o estudo da aterosclerose" 
Andréa Moreira Monteiro, Aluna de Pós Doutorado do Grupo de Fluidos Complexos 
Ed. Principal do IFUSP, Auditório Giuseppe Ochialini (Sul), às 15h 
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