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A presente edição tem como tema principal o primeiro registro em 

imagem de um buraco negro pelo projeto Event Horizon Telescope 

liderado pela cientista de  dados Katie Bouman do MIT. Sobre o tema, 

selecionamos ebooks da SpringerLink e um texto do autor Karl 

Schwarzschild (1873-1916) responsável pela solução matemática do 

problema dos buracos negros na Teoria da Relatividade Geral que se 

encontra em domínio publico. Na seção Fique por dentro destacamos 

nossa exposição sobre as alunas brilhantes de  Plínio Sussekind 

Rocha e o resultado da campanha de doação de livros. 

E ainda tem notícias, sustentabilidade e ainda nossas novas 

aquisições. Esperamos que gostem! 
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Estamos realizando de 29 de abril a 12 de maio de 2019 uma 
singela exposição sobre Plínio Sussekind Rocha (físico por 
profissão, filósofo por vocação e grande entusiasta do cinema), patrono 
de nossa biblioteca, e algumas de suas alunas, mulheres pioneiras na 
física brasileira, e de grande representatividade para a ciência. 
 
Vale (re)lembrar a história, num momento em que a educação, 
especialmente, as universidades têm sofrido duros golpes. 

Fique por dentro: Plínio & as mulheres na Física 
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Fique por dentro: Resultado para reposição de livros  

A Biblioteca do IF – Plínio Süssekind Rocha realizou uma Campanha de doação de 
livros diferenciada, uma ação que teve o objetivo de repor os livros que foram 
emprestados aos usuári@s e não foram devolvidos a biblioteca. 
A Campanha arrolou uma lista de aproximadamente 60 títulos de diversos assuntos 
ligados a física e que por motivos diversos não retornaram ao acervo. 
Ressaltamos que estes livros são muito importantes para a biblioteca, pois são itens 
de grande procura pela nossa comunidade, por isso, a doação destes itens foi 
fundamental para repormos o nosso acervo. 
 
Ao final da campanha recebemos um total de 49 exemplares para 28 títulos da lista 
(página 6), superando todas as nossas expectativas. Agradecemos à tod@s que 
doaram os livros da lista:  
 

Anderson José da Fonseca 
Caio 
Carlos Zarro 
Erasmo Ferreira 
Hugo de Luna 
Ildeu de Castro 
Iris Yan 
Ioav Waga 
Máximo Ferreira 
Nelson Braga 
Nikolas Bezerra 
Raimundo Rocha dos Santos 
Rodrigo Capaz 
Simone Coutinho 
Stephen Walborn 
Teócrito Abritta 
Victor Barreto B. Mello 
Yara Coutinho  
 
BIBLIOTECA, PATRIMÔNIO DE TOD@S! 



A UFRJ assina a base completa de livros eletrônicos da 
SpringerLink no período de 2005 a 2013. A assinatura permite 
além do acesso, o download e a impressão de cerca de 895 mil 
capítulos dos livros em diversas áreas do conhecimento. Neste 
número, destacamos  capítulos de livros sobre buracos negros. 

SpringerLink Ebooks 
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As a result of significant research over the past 20 years, black holes are now linked to 

some of the most spectacular and exciting phenomena in the Universe, ranging in size 

from those that have the same mass as stars to the super-massive objects that lie at 

the heart of most galaxies, including our own Milky Way. This book first introduces 

the properties of simple isolated holes, then adds in complications like rotation, 

accretion, radiation, and magnetic fields, finally arriving at a basic understanding of 

how these immense engines work.  

The Black Hole-Neutron Star Binary Merger in Full General Relativity  

By Koutarou Kyutoku  

 

This thesis presents a systematic study of the orbital evolution, gravitational wave 

radiation, and merger remnant of the black hole–neutron star binary merger in full 

general relativity for the first time. Numerical-relativity simulations are performed 

using an adaptive mesh refinement code, SimulAtor for Compact objects in 

Relativistic Astrophysics (SACRA), which adopts a wide variety of zero-temperature 

equations of state for the neutron star matter.  [...] 

The author has also determined that the mass of remnant disks are sufficient for the 

remnant black hole accretion disk to become a progenitor of short-hard gamma ray 

bursts accompanied by tidal disruptions and suggests that overspinning black holes 

may not be formed after the merger of even an extremely spinning black hole and an 

irrotational neutron star.  

Black Hole Astrophysics 

By David L. Meier  

“As a result of 

significant 

research over 

the past 20 

years, black 

holes are now 

linked to some of 

the most 

spectacular and 

exciting 

phenomena in 

the Universe”... 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-4-431-54201-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-01936-4


The present volume serves as a tutorial, high-level guided tour through the black-hole 
landscape: information paradox and blackhole thermodynamics, numerical 
simulations of black-hole formation and collisions, braneworld scenarios and stability 
of black holes with respect to perturbations are treated in great detail, as is their 
possible occurrence at the LHC. 

An outgrowth of a topical and tutorial summer school, this extensive set of carefully 

edited notes has been set up with the aim of constituting an advanced-level, multi-

authored textbook which meets the needs of both postgraduate students and young 

researchers in the fields of modern cosmology, astrophysics and (quantum) field 

theory. 

Physics of Black Holes  
By Eleftherios Papantonopoulos  
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Gravity is one of the four types of forces that are found throughout the universe. In 
fact, although it is a relatively weak force, it operates at huge distances, and so must 
be accounted for in any cosmological system. Unfortunately, gravity continues to defy 
our neat categorization of how all the forces in nature work together. 

Professor Tai Chow, from the California State University at Stanislaus in Turlock, lays 

out for us the basic ideas of Einstein, including his law of gravitation, explains the 

physics behind black holes, and weaves into this an absorbing account an explanation 

of the structure of the universe and the science of cosmology, including presenting the 

various models of the Big Bang, the Inflationary Universe, and the Unification of 

Forces. Travel with him down this engaging path to reach some fascinating 

conclusions, which raise even more interesting questions for the future of astronomy 

and physics. 

Gravity, Black Holes, and the Very Early Universe  
By Tai L. Chow  

“Gravity is one of the 

four types of forces that 

are found throughout 

the universe. In fact, 

although it is a 

relatively weak force, it 

operates at huge 

distances, and so must 

be accounted for in any 

cosmological system.”  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-88460-6
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-73631-0


Esta seção destina-se a divulgar os trabalhos mais importantes da 
história das ciências naturais que encontram-se disponíveis 
eletronicamente na web.  A maioria dos trabalhos divulgados aqui já 
estão em domínio público ou em acesso aberto no Brasil.  

Versões eletrônicas de textos clássicos 
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Clique na imagem 

para acessar o 

link 

Já conhecemos que os buracos negros foram previstos na Teoria da Relatividade 
Geral formulada por Albert Einstein. No entanto, nesta sessão, destacamos o 
trabalho Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen 
Theorie (1916) do físico alemão Karl Schwarzschild (1873-1916) que foi muito 
importante para o aprofundamento da compreensão sobre o fenômeno dos 
buracos negros. Trazemos para você o link do paper digitalizado, disponibilizado 
na Wikimedia Commons. 

Karl Schwarzschild (1873-1916). ©Wikimedia Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/K._Schwarzschild_-_%C3%9Cber_das_Gravitationsfeld_eines_Massenpunktes_nach_der_Einsteinschen_Theorie_%281916%29.pdf


Nesta seção, listamos os 28 títulos recebidos pela biblioteca entre os 60 que faziam 

parte da lista. Os tútlos já estão na base Minerva.  

Campanha de reposição de livros: títulos doados 
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1. ALONSO, Marcelo. Física: um curso universitário. 2 v.  

2. ARAÚJO, Paulo Ventura. Geometria diferencial.  

3. ASHCROFT, Neil W. Solid state physics.  

4. BEER, Ferdinand Pierre. Mecânica vetorial para engenheiros. 

5. BRUSH, Stephen G. (Ed.). History of physics: selected reprints. 

6. BUTKOV, Eugene. Física matemática. 

7. BUTTLAR, Haro Von. Nuclear physics: an introduction. 

8. CARMO, Manfredo Perdigão do. Geometria Riemanniana. 

9. CARUSO, Francisco. Física moderna: origens clássicas e fundamentos quânticos.  

10. GERRY, C. C. Introductory quantum optics. 

11. HALLIDAY, David. Fundamentos de física. 4 v. 

12. HARRISON, Edward R. Cosmology: the science of the universe.  

13. HEWITT, Paul G. Física conceitual.  

14. KLEINERT, Hagen. Path integrals in quantum mechanics:statistics and polymer 

physics. 

15. LORENTZ, H. A. O Princípio da relatividade. 

16. McWEENY, R. Methods of molecular quantum mechanics . 

17. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. 4 v. 

18. O’HARA, J. G. Hertz and the Maxwellians . 

19. POSTON, T. Catastrophe theory and its applications. 

20. PURCELL, Edward M. Electricity and magnetism . 

21. SAKURAI, J. J. Modern quantum mechanics . 

22. SEELEY, Robert T. Cálculo de uma variável. 

23. STEWART, James. Cálculo. 2 v. 

24. SYMON, Keith R. Mechanics  

25. WEBB, Steve (Ed.). The Physics of medical imaging. 

26. WEINBERG, Steven. Gravitation and cosmology:principles and applications of 

The General Theory of Relativity . 

© Visual Hunt 

https://minerva.ufrj.br/F
https://visualhunt.com/photo/76153/books-in-basket-with-lavender-and-coffee-cup-on-wooden-table/


as pessoas de volta? [...] 

Mas não pense que tudo 

que você vê no filme foi 

criado por algum 

roteirista maluco.  

 

Muitos conceitos de 

viagem no tempo em 

"Ultimato" estão 

conectados, pelo menos 

No final de Vingadores: 

Guerra Infinita, metade 

da população (incluindo 

heróis e vilões) no 

universo somem com o 

estalar do dedo de 

Thanos.  

Então, como 

poderiaVingadores: 

Ultimato tentar trazer 

em nome, à moderna 

teoria científica, de 

simulação e especulação. 

 

  

 

 

Contém spoilers! 

Conheça os conceitos científicos em 'Vingadores: Ultimato'  

Galileu  -  30/04/2019 
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Notícias 

Cientistas sonham com internet dos pensamentos  

Inovação Tecnológica com informações da Frontiers in Neuroscience - 06/05/2019  

Comunicações, 
educação, trabalho e o 
mundo como o 
conhecemos seriam 
transformados. 

É nisto que está 

pensando uma 

colaboração 

internacional liderada 

por pesquisadores da 

Imagine uma 
tecnologia que forneça 
acesso instantâneo ao 
conhecimento 
acumulado pela 
humanidade e 
à inteligência 
artificial para analisá-
lo, simplesmente 
pensando em um 
tópico ou questão 
específica.  

Universidade da 

Califórnia em Berkeley e 

do Instituto de 

Manufatura Molecular 

dos Estados Unidos. 

smartphones, lasers e 

telecomunicações.  

Em 2016, a Comissão 

Europeia anunciou 

investimento de 1 

bilhão de euros em dez 

anos. E o presidente 

americano sancionou 

lei que define 

computação quântica 

como uma tecnologia de 

interesse estratégico 

Investimentos em 

tecnologias quânticas 

2.0 ganham o mundo. 

Hoje, formam a base 

para o entendimento de 

diversos ramos da 

ciência, como a física 

nuclear, a química e a 

ciência dos materiais. 

Tecnologias essenciais 

ao nosso dia a dia, como 

computadores, 

para os Estados Unidos. 

E o Brasil, como está 

nessa corrida?  

Para responder a essa 

questão, o Jornal da USP 

no Ar entrevistou o 

professor do Instituto de 

Física (IF) da USP, 

Gabriel Landi.  

  

Avanço da física quântica no País depende de investimentos  

Jornal da USP -  22/02/2019 

https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/04/vingadores-ultimato-o-que-achamos-do-fim-da-saga-do-infinito.html
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/04/vingadores-ultimato-o-que-achamos-do-fim-da-saga-do-infinito.html
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/04/conheca-os-conceitos-cientificos-em-vingadores-ultimato.html
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=interface-cerebro-humano-nuvem-viabilizar-internet-pensamentos&id=010150190506#.XNMLfNRKiM9
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=interface-cerebro-humano-nuvem-viabilizar-internet-pensamentos&id=010150190506#.XNMLfNRKiM9
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=Intelig%EAncia%20Artificial
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=Intelig%EAncia%20Artificial
https://jornal.usp.br/atualidades/avanco-da-fisica-quantica-no-pais-depende-de-investimentos/


Novas Aquisições 
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BASDEVANT, Jean-Louis. 12 leçons de mécanique quantique. Paris: 

Vuibert, 2006. 

BOHM, David. A totalidade e a ordem implicada: uma nova percepção da 

realidade. São Paulo: Cultrix, 1980. 

BONINI, Edmundo Eboli. Estatística: teoria e exercícios. São Paulo: LPM, 1972. 

BUECKEN, Francisco J. Vocabulário técnico: portugues, inglês, francês, 

alemão. 4. Ed. São Paulo: Melhoramentos:, 1961. 

CHRISS, Neil; GINZBURG, Victor. Representation theory and complex 

geometry. Boston: Birkhäuser, 1997. 

COHEN-TANNOUDJI, Claude; DUPONT-ROC, Jacques. Photons et atomes : 

introduction à l'électrodynamique quantique. Paris: Savoirs Actuels, 1987. 

_____. Processus d'interaction entre photons et atomes. Paris : Savoirs 

Actuels, 1987. 

COUGHLAN, G. D.; DODD, J. E. The ideas of particle physics: an 

introduction for scientists. 2. ed. Cambridge [England]; New York: Cambridge 

University Press, 1994. 

DECONNINCK, G. Introduction to radioanalytical physics. Amesterdam: Elsevier, 

1978. 

DONALDSON, S. K.; KRONHEIMER, P. B. The geometry of four-manifolds. 

Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1990. 

FRAIDENRAICH, Naum; LYRA, Francisco. Energia solar: fundamentos e 

tecnologia de conversão heliotermoelétrica e fotovoltaica. Recife: UFPE, 1995. 

HALL, Brian C. Lie groups, Lie algebras, and representations: an 

elementary introduction. Springer: New York, 2003. 

HETEM JUNIOR, Annibal; GREGORIO-HETEM, Jane. Ombros de gigantes: 
história da astronomia em quadrinhos. 2. ed. São Paulo: Devir, 2010. 

KLASEN, Michael. Mécanique quantique relativiste: théories de jauge, cours 

et exercices corrigés. Paris: Dunod, 2009. 



Novas Aquisições 
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KLERER, Melvin; GROSSMAN, Fred. A new table of indefinite integrals: 

computer processed. New York: Dover Publications, 1971. 

KOONIN, Steven E. Computational physics. Menlo Park, CA: Benjamin/

Cummings Pub. Co., 1986. 

KUECKEN, John A. How to make home electricity from wind, water & 

sunshine. Blue Ridge Summit, Pa.: Tab Books, c1979. 

LANDAU, L. D.; LIFSHITZ, E. M. Statistical physics: part 2. Oxford; New York: 

Butterworth-Heinemann, 1980. 

LIBOFF, Richard L. Introductory quantum mechanics. 3. ed. Reading, 

Masschusetts: Addison-Wesley, 1988. 

MARLE, Charles-Michel. Systèmes dynamiques: une introduction. Paris: 

Ellipses, 2003. 

MERMIN, N. David. Boojums all the way through: communicating science in 

a prosaic age. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1990. 

MUSKHELISHVILI, N. I. Singular integral equations: boundary problems of 

function theory and their application to mathematical physics. 2. ed. Mineola, 

N.Y.: Dover Publications, 1992. 

OMNÈS, Roland. Comprendre la mécanique quantique. Les Ulis Cedex A., 

France: EDP Science, 2000. 

PARKER, Steve. Galileu e o universo. São Paulo : Scipione, 2004. 

_____. Newton e a gravitação. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2004. 

REICHENBACH, Hans; REICHENBACH, Maria. The direction of time. 

Mineola, N.Y.: Dover, 1999. 

TOLMAN, Richard C. Relativity, thermodynamics, and cosmology. New 

York: Dover Publications, 1987. 

VILLAS BÔAS, Newton. Tópicos de Física, 2: termologia, ondulatória, óptica. 

16. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

WEINBERG, Steven. Os três primeiros minutos do universo: uma discussão 

moderna sobre a origem do universo. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1980.  



Enzimas formam tesoura molecular que destrói PET 

Redação do Site Inovação Tecnológica -  16/04/2019 

 

Em 2016, um grupo de pesquisadores japoneses descobriu uma bactéria que 
cresce no PET (polietileno tereftalato), o material das garrafas de refrigerante, e 
se alimenta parcialmente do polímero tão difícil de degradar.  

Eles descobriram que a bactéria Ideonella sakaiensis possui duas enzimas 

especiais, PETase e MHETase. A PETase decompõe o plástico em blocos de 

construção de PET menores, principalmente o MHET, e a MHETase divide esse 

MHET em dois blocos precursores básicos do PET, o ácido tereftálico e o 

etilenoglicol. 

Ambos os componentes são muito valiosos para sintetizar PET novo sem a adição 

de petróleo - para um ciclo de produção e recuperação sustentável e fechado. 

 

Sustenta o quê? 

Site:  

http://biblioteca.if.ufrj.br/ 

Av. Athos da Silveira Ramos, 149 

Prédio do Centro de Tecnologia – 

Bloco A -3º andar – sala 340  

Ilha do Fundão – Rio de Janeiro – 

RJ – Brasil 

CEP: 21.941-909  

Tel. +55 (21) 3938-7691/7692/7693 

Fax. +55 (21) 3938-7368  

Email: ifbib@if.ufrj.br 

 

A Bibioteca Plínio Sussekind Rocha faz parte do Instituto de Física (IF) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e integra o Sistema de Bibliotecas 

e Informação (SiBI). A instalação da Biblioteca se deu pouco tempo após a 

inauguração do IF, criado pela resolução 22 de 19 de março de 1942. 

Biblioteca Plínio Sussekind Rocha 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=enzimas-tesoura-molecular-destroi-pet&id=010125190416#.XNMZp9RKiM9
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=brasileiros-ajudam-melhorar-enzima-come-pet&id=010125180425
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=brasileiros-ajudam-melhorar-enzima-come-pet&id=010125180425
http://biblioteca.if.ufrj.br/

