
Esta edição do boletim tem como tema principal a astrofísica e os
buracos negros. Foram selecionados e-books da SpringerLink e
Cambridge Core sobre o assunto, e claro, não poderia faltar o cientista
Stephen Hawking, por isso, sua tese de doutorado está disponibilizada
na seção Versões Eletrônicas de Textos Clássicos. Confira!

Na seção Fique Por Dentro, você encontra estudos sobre os buracos
negros, produzidos pela NASA, e outros publicados pela Quanta
Magazine e Physics World, além da "agenda astronômica" de 2021
apresentada pela Agência Brasil. E ainda não é o fim! No final da seção,

três artigos publicados por respeitáveis periódicos científicos são
sugeridos para leitura. Com o propósito de continuar ampliando sua
biblioteca digital, a seção Livros em Acesso Aberto indica mais um portal
gratuito com conteúdos diversificados.

Já na seção Notícias, novas descobertas e discussões da astrofísica são
expostas.

Para a IBM educação, inovação e sustentabilidade caminham juntas, e
esta é a proposta da plataforma Open P-TECH, sua recente criação.

Entenda melhor na seção SUSTENTA O QUÊ?.
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Editorial

EQUIPE:

Afinal, o que são buracos negros? A NASA não para de produzir pesquisas para responder esta e muitas
outras perguntas, e você é o nosso convidado para estudar mais sobre o assunto. — (Foto:
https://exame.com/ciencia/o-que-a-ciencia-sabe-ate-agora-sobre-buracos-negros/)

https://www.instagram.com/biblioteca_if_ufrj/
https://www.instagram.com/biblioteca_if_ufrj/
https://www.facebook.com/BibliotecaIF
https://www.facebook.com/BibliotecaIF
https://twitter.com/bibliotecaif
https://twitter.com/bibliotecaif
https://www.youtube.com/channel/UCHRoKh6bF1uZLY8rndZPIeA
https://www.youtube.com/channel/UCHRoKh6bF1uZLY8rndZPIeA
https://exame.com/ciencia/o-que-a-ciencia-sabe-ate-agora-sobre-buracos-negros/


O crescente estoque de buracos negros oferece uma sondagem radical do
cosmos

Quando a primeira colisão de buraco negro foi detectada em 2015, foi um divisor de

águas na história da astronomia. Com as ondas gravitacionais, os astrônomos estavam

observando o universo de uma forma completamente nova. Porém, esse primeiro

evento não revolucionou a compreensão sobre os buracos negros, e nem mesmo seria

possível. Essa colisão seria a primeira de muitas, os astrônomos sabiam, e apenas com

essa recompensa viriam as respostas.

Agora, físicos de ondas gravitacionais relatam que estão entrando em uma nova era da

astronomia de buracos negros, impulsionada por um rápido aumento no número de

buracos negros que estão analisando.

O catálogo mais recente dessas chamadas fusões binárias de buracos negros - o

resultado de dois buracos negros em espiral para dentro em direção um ao outro e

colidindo - quadruplicou os dados de fusão de buracos negros disponíveis para estudo.

Existem atualmente quase 50 fusões para os astrofísicos examinarem, sendo esperadas

outras dezenas nos próximos meses e centenas mais nos próximos anos.

QUANTA MAGAZINE
- Texto traduzido

Fique por Dentro
Buracos Negros

Um buraco negro é uma alta quantidade de matéria compactada em

uma área muito pequena. O resultado é um campo gravitacional

extremamente forte, ao ponto de nem mesmo a luz poder escapar

dele. Nos últimos anos, os instrumentos da NASA pintaram um novo

quadro desses objetos estranhos que são, para muitos, os objetos mais

impressionantes do espaço.

Esta ideia de que um objeto no espaço tão grande e denso que a luz

não poderia escapar dele existe há séculos. O mais conhecido é que os

buracos negros foram previstos pela teoria da relatividade geral de

Einstein, pois mostrou que, quando uma estrela massiva morre ela

deixa para trás um pequeno núcleo denso remanescente. Se a massa

do núcleo for mais do que cerca de três vezes a massa do Sol, as

equações revelam, a força da gravidade supera todas as outras forças e

produz um buraco negro.

NASA SCIENCE
- Texto traduzido

Para saber mais sobre o assunto, acesse o texto completo publicado pela
NASA SCIENCE. Aproveite a leitura!
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Quer saber mais sobre o
universo dos Buracos Negros?
Então não perca nenhum
conteúdo desta edição!

https://www.quantamagazine.org/new-black-holes-offer-physicists-a-radical-probe-of-the-cosmos-20210217/
https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/black-holes


Cientistas falam sobre perspectivas astronômicas para 2021
Ano promete descobertas e observações inéditas do cosmos

O ano de 2021 traz perspectivas animadoras para a astronomia, como a

contagem regressiva para uma missão com destino à Lua e o lançamento de um

supertelescópio que fará imagens inéditas do espaço.

No mês de maio, um eclipse total da Lua será a atração nos céus brasileiros, e em

novembro terá outro eclipse, desta vez parcial. Já no último mês do ano será

possível conferir a famosa chuva de meteoros Geminídeas.

Ademais, inicia este ano também a contagem regressiva para a missão Artemis,

da Nasa, que deve levar a primeira mulher à Lua em 2024, com parceria

brasileira. Os testes não tripulados começam este ano, segundo a agência

espacial norte-americana. A missão teve suas motivações renovadas após a

descoberta de moléculas de água na Lua, detectada pelo telescópio Sofia.

AGÊNCIA BRASIL

Fique por Dentro
Buracos negros girando podem ser deformados por forças de
maré, cálculos revelam

Segundo os novos cálculos de Alexandre Le Tiec, do Observatório de
Paris, e Marc Casals, do Centro Brasileiro de Pesquisa em Física, alguns
buracos negros binários giratórios podem se deformar conforme se
fundem. Os cientistas apontaram que os buracos negros
supermassivos se projetam de forma maré conforme os corpos de
massa estelar entram em espiral. Os resultados oferecem uma nova
orientação para medições futuras das ondas gravitacionais emitidas
por essas fusões de buracos negros.

PHYSICS WORLD
- Texto traduzido

Acesse o conteúdo na íntegra clicando no título. 
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(Foto:

https://posgraduando.com/classif
icacao-periodicos-qualis-capes/)

(Foto:
https://physicsworld.com/a/spinning-

black-holes-can-be-deformed-by-tidal-
forces-calculations-reveal/)

Artigos sugeridos:
 

Deseja aprofundar-se ainda mais em temas da astrofísica? Caso a
resposta seja sim, recomendamos a leitura de três artigos,

intitulados Um escuro quarto do Universo, X-ray quasi-periodic
eruptions from two previously quiescent galaxies e Late time
cosmology with LISA: Probing the cosmic expansion with
massive black hole binary mergers as standard sirens,

publicados respectivamente pelas revistas científicas Cadernos de
Astronomia, Nature e Journal of Physics: Conference Series.

Todas as produções são de acesso livre. Bons estudos!
 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-01/cientistas-falam-sobre-perspectivas-astronomicas-para-2021
https://physicsworld.com/a/spinning-black-holes-can-be-deformed-by-tidal-forces-calculations-reveal/
http://letiec.yolasite.com/
http://www.cbpf.br/~mcasals/MarcCasals.html
https://posgraduando.com/classificacao-periodicos-qualis-capes/
https://physicsworld.com/a/spinning-black-holes-can-be-deformed-by-tidal-forces-calculations-reveal/
https://periodicos.ufes.br/astronomia/article/view/33753
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03394-6
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/840/1/012029


"Quasars, and the menagerie of other galaxies with "unusual nuclei", now

collectively known as Active Galactic Nuclei or AGN, have, in one form or

another, sparked the interest of astronomers for over 60 years. The only

known mechanism that can explain the staggering amounts of energy

emitted by the innermost regions of these systems is gravitational energy

release by matter falling towards a supermassive black hole --- a black

hole whose mass is millions to billions of times the mass of our Sun. AGN

emit radiation at all wavelengths. X-rays originating at a distance of a few

times the event horizon of the black hole are the emissions closest to the

black hole that we can detect; thus, X-rays directly reveal the presence of

active supermassive black holes. Oftentimes, however, the supermassive

black holes that lie at the centers of AGN are cocooned in gas and dust

that absorb the emitted low  energy X-rays and the optical and ultraviolet

light, hiding the black hole from view at these wavelengths. Until recently,

this low-energy absorption presented a major obstacle in observational

efforts to map the accretion history of the universe. In 1999 and 2000, the

launches of the Chandra and XMM-Newton X-ray Observatories finally

broke the impasse. The impact of these observatories on X-ray astronomy

is similar to the impact that the Hubble Space Telescope had on optical

astronomy. The astounding new data from these observatories have

enabled astronomers to make enormous advances in their understanding

of when accretion occurs."

A UFRJ assina a base completa de livros eletrônicos da
SpringerLink no período de 2005 a 2007, além de coleções
específicas de outros anos. A assinatura permite o acesso, o
download e a impressão de cerca de 895 mil capítulos de livros
em diversas áreas do conhecimento.

"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."

E-books SpringerLink

Supermassive Black Holes in the Distant Universe
By Amy J. Barger

Black Hole Astrophysics: The Engine
Paradigm
By David L. Meier

''This book first
introduces the
properties of simple
isolated holes, then
adds in
complications like
rotation, accretion,

radiation ...''
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https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-2471-9
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-01936-4
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-01936-4


"High-energy astrophysics has unveiled a Universe very different

from that only known from optical observations. It has revealed

many types of objects in which typical variability timescales are as

short as years, months, days, and hours (in quasars, X-ray binaries,

and other objects), and even down to milli-seconds in gamma ray

bursts. 

This book evolved from lectures given to master and PhD students

at the University of Geneva since the early 1990s. It aims at

providing astronomers and physicists intending to be active in

high-energy astrophysics a broad basis on which they should be

able to build the more specific knowledge they will need. While in

the first part of the book the physical processes are described and

derived in detail, the second part studies astrophysical objects in

which high-energy astrophysics plays a crucial role. This two-

pronged approach will help students recognise physical processes

by their observational signatures in contexts that may differ widely

from those presented here."

"Beginning with some basic facts about the observable

universe the authors consider in successive chapters the

complete range of topics that make up a degree course in

cosmology and particle astrophysics. The outstanding feature

of this book is that it is self-contained, in that no specialised

knowledge is required on the part of the reader, apart from

basic undergraduate mathematics and physics.

This paperback edition will again target students of physics,

astrophysics and cosmology at the advanced undergraduate

level or early graduate level. One of the book’s biggest strong

points is that the authors rapidly involve students in the most

exciting of today's developments in the field in a simple and

self-contained manner, relegating the more technical aspects

to appendices. The worked examples throughout the book,

and summaries at the end of each chapter, which were

expanded in the second edition, have been very well received

by students.

This book offers advanced undergraduate level and beginning

graduate level students a highly readable, yet comprehensive

review of particle astrophysics. Competing books cover this

topic at too advanced a level for this readership."

E-books SpringerLink

High Energy Astrophysics: An Introduction
By Thierry J.-L. Courvoisier

Cosmology and Particle Astrophysics
By Lars Bergström, Ariel Goobar

''One of the book’s
biggest strong points is
that the authors rapidly
involve students in the
most exciting of today's
developments in the
field in a simple and self-
contained manner,
relegating the more
technical aspects to
appendices.''
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https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-30970-0
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-30970-0
https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-37719-0


"Black holes and gravitational radiation are two of the most dramatic

predictions of general relativity. The quest for rotating black holes -

discovered by Roy P. Kerr as exact solutions to the Einstein equations - is

one of the most exciting challenges facing physicists and astronomers.

Gravitational Radiation, Luminous Black Holes and Gamma-Ray Burst

Supernovae takes the reader through the theory of gravitational radiation

and rotating black holes, and the phenomenology of GRB-supernovae.

Topics covered include Kerr black holes and the frame-dragging of

spacetime, luminous black holes, compact tori around black holes, and

black-hole spin interactions. It concludes with a discussion of prospects

for gravitational-wave detections of a long-duration burst in gravitational-

waves as a method of choice for identifying Kerr black holes in the

Universe. This book is ideal for a special topics graduate course on

gravitational-wave astronomy and as an introduction to those interested

in this contemporary development in physics."

"Bayesian methods are being increasingly employed in many

different areas of research in the physical sciences. In

astrophysics, models are used to make predictions to be

compared to observations. These observations offer

information that is incomplete and uncertain, so the

comparison has to be pursued by following a probabilistic

approach. With contributions from leading experts, this volume

covers the foundations of Bayesian inference, a description of

computational methods, and recent results from their

application to areas such as exoplanet detection and

characterisation, image reconstruction, and cosmology. It

appeals to both young researchers seeking to learn about

Bayesian methods as well as to astronomers wishing to

incorporate these approaches in their research areas. It

provides the next generation of researchers with the tools of

modern data analysis that are already becoming standard in

current astrophysical research."

E-books Cambridge Core

Gravitational Radiation, Luminous Black Holes
and Gamma-Ray Burst Supernovae
By Maurice H. P. M. van Putten

Bayesian Astrophysics
By Andrés Asensio Ramos, Íñigo Arregui
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A UFRJ, por meio do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI),
adquiriu em novembro de 2020 e-books da Cambridge Core. 

Ao longo de um ano, a comunidade acadêmica da UFRJ terá acesso a
todos os e-books disponibilizados pela Cambridge Core. Concluído esse
período, os e-books com o maior número de acesso e download serão
adquiridos por aquisição perpétua pela universidade. Confira aqui as
orientações de acesso ao conteúdo, através do seu login institucional.

"With contributions from
leading experts, this volume
covers the foundations of
Bayesian inference, a
description of
computational methods,
and recent results from
their application to areas
such as exoplanet detection
and characterisation, image
reconstruction, and
cosmology."

https://www.cambridge.org/core/books/gravitational-radiation-luminous-black-holes-and-gammaray-burst-supernovae/C786AAF4FEFC0646EA57F6BB5BA98AA4
https://www.cambridge.org/core/books/bayesian-astrophysics/1CA329AE81A7BADB4E385BA439F8CF2C
http://sibi.ufrj.br/index.php/inicio/413-ufrj-disponibiliza-acesso-a-mais-de-39-mil-e-books-da-cambridge


"This authoritative textbook - the second volume of a

comprehensive three-volume course on theoretical

astrophysics - deals with stellar physics. Designed to help

graduate students and researchers develop an understanding

of the key physical processes governing stars and stellar

systems, it teaches the fundamentals, and then builds on them

to give the reader an in-depth understanding of advanced

topics. The book's modular design allows the chapters to be

approached individually, yet seamless transitions create a

coherent and connected whole. It can be used alone or in

conjunction with Volume I, which covers a wide range of

astrophysical processes, and the forthcoming Volume III, on

galaxies and cosmology. After reviewing the key observational

results and nomenclature used in stellar astronomy, the book

develops a solid understanding of central concepts including

stellar structure and evolution, the physics of stellar remnants,

pulsars, binary stars, the sun and planetary systems, interstellar

medium and globular clusters. Throughout, the reader's

comprehension is developed and tested with more than

seventy-five exercises. This indispensable volume provides

graduate students with a self-contained introduction to stellar

physics, and will allow them to master the material sufficiently

to read and engage in research with heightened

understanding."

"This timely review provides a self-contained introduction to the

mathematical theory of stationary black holes and a self-consistent

exposition of the corresponding uniqueness theorems. The opening

chapters examine the general properties of space-times admitting

Killing fields and derive the Kerr-Newman metric. Strong emphasis is

given to the geometrical concepts. The general features of stationary

black holes and the laws of black hole mechanics are then reviewed.

Critical steps towards the proof of the 'no-hair' theorem are then

discussed, including the methods used by Israel, the divergence

formulae derived by Carter, Robinson and others, and finally the sigma

model identities and the positive mass theorem. The book is rounded

off with an extension of the electro-vacuum uniqueness theorem to self-

gravitating scalar fields and harmonic mappings. This volume provides a

rigorous textbook for graduate students in physics and mathematics. It

also offers an invaluable, up-to-date reference for researchers in

mathematical physics, general relativity and astrophysics."

E-books Cambridge Core

Black Hole Uniqueness Theorems
By Markus Heusler

Theoretical Astrophysics
By T. Padmanabhan

Boletim Eletrônico da Biblioteca Plínio Sussekind Rocha                                                                 Página 7

"After reviewing the key
observational results and
nomenclature used in stellar
astronomy, the book develops a
solid understanding of central
concepts including stellar
structure and evolution, the
physics of stellar remnants,
pulsars, binary stars, the sun
and planetary systems,
interstellar medium and
globular clusters."

https://www.cambridge.org/core/books/black-hole-uniqueness-theorems/23BF6CEE039C581138CB05A1957B5136
https://www.cambridge.org/core/books/theoretical-astrophysics/9CBE263C88139D85858FD74FE2E5D7E2


"Some implications and consequences of the expansion of

the universe are examined. In Chapter 1 it is shown that this

expansion creates grave difficulties for the Hoyle-Narlikar

theory of gravitation. Chapter 2 deals with perturbations of

an expanding homogeneous and isotropic universe. The

conclusion is reached that galaxies cannot be formed as a

result of the growth of perturbations that were initially small.

The propagation and absorption of gravitational radiation is

also investigated in this approximation. In Chapter 3

gravitational radiation in an expanding universe is examined

by a method of asymptotic expansions. The 'peeling off'

behaviour and the asymptotic group are derived. Chapter 4

deals with the occurrence of singularities in cosmological

models. It is shown that a singularity is inevitable provided

that certain very general conditions are satisfied."

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 está em
domínio público ou em acesso aberto no Brasil.

A produção apresentada abaixo trata-se da tese de doutorado de Stephen Hawking (1966),

disponibilizada livre e gratuitamente pela Universidade de Cambridge. Hawking foi um importante
cientista inglês, cosmologista, e escreveu diversos livros que se tornaram best-sellers, dentre eles, A
Brief History of Time (Uma breve história do tempo) publicado em 1988. Para conhecer mais sobre a
história do físico que revolucionou com estudos referentes aos buracos negros e o Big Bang, confira
aqui um pouco de sua biografia.

Versões Eletrônicas de Textos
Clássicos

Properties of expanding universes
By Stephen Hawking
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Stephen William Hawking (1942-2018) foi um físico teórico e
cosmólogo britânico, estimado mundialmente por suas contribuições
à ciência. — (Foto: https://www.bbc.co.uk/teach/a-brief-history-of-
stephen-hawking/z43k382)

https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://escola.britannica.com.br/artigo/ci%C3%AAncia-e-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico/482466
https://www.hawking.org.uk/biography
https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/251038
https://www.bbc.co.uk/teach/a-brief-history-of-stephen-hawking/z43k382


O Observatório MIT Haystack é uma das 13 instituições

interessadas que compõem a colaboração Event Horizon

Telescope (EHT), que produziu a primeira imagem de um buraco

negro. O EHT apresentou uma nova visão do objeto massivo no

centro da galáxia M87: como ele se parece na luz polarizada.

Esta é a primeira vez que astrônomos conseguem medir a

polarização, uma assinatura de campos magnéticos, tão

próximo da borda de um buraco negro. As observações são

cruciais para explicar como a galáxia M87, localizada a 55

milhões de anos-luz de distância, é capaz de lançar jatos

energéticos de seu núcleo.

O cientista pesquisador do Haystack, Vincent Fish, declarou que

"centenas de pessoas em todo o mundo na colaboração EHT,

incluindo cientistas e engenheiros da Haystack, trabalharam

muito para investigar o papel dos campos magnéticos na

formação de jatos em torno dos buracos negros. Os campos

magnéticos podem se acumular e dominar a intensa atração da

gravidade? Nossos dados fornecem uma resposta. ”

- Texto traduzido

A Via Láctea é cercada por buracos negros, entretanto, uma

descoberta recente apontou que um deles é muito mais

especial que os demais. Ele tem cerca de 55 mil vezes a massa

do Sol, porém o que o torna tão ímpar, segundo a comunidade

científica, é a possibilidade de ter se formado antes das

primeiras estrelas e galáxias.

Pesquisadores acreditam que o buraco negro  em questão pode

ser a semente dos buracos negros supermassivos de hoje,

podendo ajudar a estimar o número total desses objetos no

universo.

Notícias

Astrônomos imaginam campos magnéticos na borda
do buraco negro do M87
A nova imagem do M87 revela sua aparência em luz
polarizada
Observatório do MIT Haystack
MIT News - 24/03/2021

Buraco negro recém-descoberto pode ter se formado
antes das estrelas e das galáxias
Artigo escrito por Sara Rigby
BBC News Brasil - 05/04/2021    
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(Foto:

https://www.bbc.com/portuguese/geral-
56639392)

(Foto: https://news.mit.edu/2021/astronomers-
image-magnetic-fields-edge-m87s-black-

hole-0324)

https://www.haystack.mit.edu/researcher/vincent-fish/
https://news.mit.edu/2021/astronomers-image-magnetic-fields-edge-m87s-black-hole-0324
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56639392
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56639392
https://news.mit.edu/2021/astronomers-image-magnetic-fields-edge-m87s-black-hole-0324


Os físicos do Laboratório LIGO do MIT (Massachusetts Institute of

Technology) procuraram bósons ultraleves utilizando buracos negros -

objetos que são de ordens de magnitude mais massivas do que as

próprias partículas. Conforme as previsões da teoria quântica, um

buraco negro de certa massa deveria atrair nuvens de bósons

ultraleves, que por sua vez deveriam desacelerar coletivamente o spin

de um buraco negro. Se as partículas existem, todos os buracos negros

de uma massa específica devem ter spins relativamente baixos.

Todavia, os físicos descobriram que dois buracos negros detectados

anteriormente estão girando rápido demais para serem afetados por

qualquer bóson ultraleve. Em consequência de seus grandes spins, a

existência dos buracos negros exclui a existência de bósons ultraleves

com massas entre 1,3x10-13 elétronvolts e 2,7x10-13 elétronvolts - cerca

de um quintilionésimo da massa de um elétron.

Os resultados das pesquisas realizadas pela equipe de cientistas,

estreitam ainda mais a busca por axions e outros bósons ultraleves. O

estudo também é o primeiro a usar os spins de buracos negros

detectados pelo LIGO e Virgo, e dados de ondas gravitacionais, para

procurar matéria escura.

- Texto traduzido

Bósons ultraleves são partículas hipotéticas cuja massa é estimada em

menos de um bilionésimo da massa de um elétron. Eles interagem

relativamente pouco com seus arredores e, até o momento, escaparam

de pesquisas para confirmar sua existência. Se eles existirem, bósons

ultraleves, como os axions, provavelmente seriam uma forma de

matéria escura, a substância misteriosa e invisível que constitui 85% da

matéria no universo.

Notícias

Buracos negros de rotação rápida restringem a busca
por partículas de matéria escura
Seria de se esperar que certos bósons ultraleves travassem
os buracos negros, mas novos resultados não mostram tal
desaceleração
Artigo escrito por Jennifer Chu
MIT News - 14/04/2021
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(Foto: https://news.mit.edu/2021/black-holes-dark-matter-0414)

https://news.mit.edu/2021/black-holes-dark-matter-0414
https://news.mit.edu/2021/black-holes-dark-matter-0414


A Time Travel Dialogue

Autor: John W. Carroll, et al

"Is time travel just a confusing plot device deployed by science fiction

authors and Hollywood filmmakers to amaze and amuse? Or might

empirical data prompt a scientific hypothesis of time travel?

Structured on a fascinating dialogue involving a distinguished

physicist, Dr. Rufus, a physics graduate student and a computer

scientist this book probes an experimentally supported hypothesis of

backwards time travel – and in so doing addresses key metaphysical

issues, such as causation, identity over time and free will. The setting

is the Jefferson National Laboratory during a period of five days in

2010. Dr. Rufus’s experimental search for the psi-lepton and the

resulting intractable data spurs the discussion on time travel."

Physical (A)Causality: Determinism, Randomness and Uncaused
Events

Autores: Karl Svozil

"This book addresses the physical phenomenon of events that seem
to occur spontaneously and without any known cause. These are to be
contrasted with events that happen in a (pre-)determined,

predictable, lawful, and causal way.

All our knowledge is based on self-reflexive theorizing, as well as on
operational means of empirical perception. Some of the questions
that arise are the following: are these limitations reflected by our
models? Under what circumstances does chance kick in? Is chance in
physics merely epistemic? In other words, do we simply not know
enough, or use too crude levels of description for our predictions? Or
are certain events "truly", that is, irreducibly, random?

The book tries to answer some of these questions by introducing
intrinsic, embedded observers and provable unknowns; that is,

observables and procedures which are certified (relative to the
assumptions) to be unknowable or undoable."

Livros em Acesso Aberto
Esta seção tem como objetivo divulgar plataformas que

disponibilizam livros de temas diversos em acesso

aberto, ajudando ainda mais a disseminar informações.
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Directory of Open Access Books (DOAB) 

O objetivo principal do DOAB é aumentar a descoberta de livros em acesso aberto. É uma

infraestrutura comprometida com a ciência aberta, sendo um serviço da DOAB Foundation, uma

entidade legal sem fins lucrativos de acordo com a lei holandesa ('stichting'), estabelecida pela

OAPEN Foundation e OpenEdition. A Fundação está sediada na Biblioteca Nacional de Haia.          

https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/30604
https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/37979
https://www.doabooks.org/en


A IBM segue consolidando sua plataforma de educação gratuita Open P-
TECH por meio da colaboração com importantes organizações mundiais

e regionais para acelerar o acesso de estudantes do ensino médio,

educadores e familiares a ferramentas e conteúdo de qualidade. As

colaborações incluem acesso a conteúdo sobre tecnologias como

inteligência artificial, nuvem e blockchain, com o intuito de estimular o

conhecimento e a aplicação dessas tecnologias disruptivas a temas como

sustentabilidade, ciência, astronomia e astrofísica. 

“As colaborações que estamos estabelecendo buscam atrair o interesse

dos estudantes e capacitá-los sobre sustentabilidade, ciências,

astronomia e tecnologias disruptivas. Em tempos de distanciamento

social, a tecnologia nos conecta, nos une e nos empodera. Queremos

despertar a curiosidade dos jovens para que comecem a explorar o

mundo das ciências e tecnologia com uma perspectiva sustentável desde

cedo. Assim, podemos ajudá-los a desenvolver as habilidades que serão

necessárias para formar parte da força de trabalho do futuro”, garantiu

Flavia Roberta Silva, head de Corporate Social Responsibility para a IBM

América Latina. 

A Biblioteca 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 1964.

BIBLIOTECA PLÍNIO SUSSEKIND ROCHA

ONDE ESTAMOS
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 

Site:

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

SUSTENTA O QUÊ?
Estudantes e educadores da América Latina poderão

aprender sobre sustentabilidade, ciência e astronomia

de forma gratuita com a IBM
Por IBM - 15/12/2020
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Entusiasmado com a

proposta da plataforma

Open P-TECH? Realize

sua inscrição agora

mesmo pelo site, ou

aponte a câmera do seu

dispositivo para o QR

Code abaixo. Se não for

o seu caso, compartilhe

com possíveis

interessados! 

http://biblioteca.if.ufrj.br/
http://biblioteca.if.ufrj.br/
https://www.ibm.com/blogs/ibm-comunica/ibm-open-p-tech-lanca-globalmente-canal-de-sustentabilidade/
https://www.ptech.org/es/open-p-tech/

