
Esta edição do boletim tem como tema principal os novos materiais da
física. Foram selecionados e-books da SpringerLink e Cambridge Core
sobre o assunto, e, na seção Versões Eletrônicas de Textos Clássicos, é
disponibilizado um estudo produzido pela grande cientista Marie Curie.

Confira!

Em Fique Por Dentro, você encontra discussões sobre materiais
avançados, proporcionadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), além de pesquisas científicas apresentadas pelo MIT
News, Sociedade Brasileira de Física e Phys Org. 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, debates e entrevistas são
expostas.

Para a IBM, sustentabilidade é assunto sério! Entenda os novos
desenvolvimentos tecnológicos sustentáveis da empresa, na seção
SUSTENTA O QUÊ?.
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Editorial

EQUIPE:

Novos materiais / materiais avançados? O Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI) está pronto para te explicar. — (Foto:
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/tecnologias_convergentes/nov
os_materiais.html)

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://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/tecnologias_convergentes/novos_materiais.html


Os físicos descobrem uma nova propriedade importante para o grafeno

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Massachusetts Institute of
Technology - MIT) descobriram recentemente uma importante - e inesperada -

propriedade eletrônica do grafeno, um material descoberto cerca somente de 17 anos
atrás que continua a surpreender os cientistas com sua física interessante. O trabalho,

que envolve estruturas compostas por camadas atomicamente finas de materiais que
também são biocompatíveis, pode inaugurar novos paradigmas de processamento de
informações mais rápidos. Uma aplicação potencial é na computação neuromórfica,

que visa replicar as células neuronais do corpo responsáveis   por tudo, desde o
comportamento até as memórias.

“As heteroestruturas baseadas em grafeno continuam a produzir surpresas fascinantes.

Nossa observação de ferroeletricidade não convencional neste sistema simples e
ultrafino desafia muitas das suposições prevalecentes sobre sistemas ferroelétricos e
pode abrir caminho para uma geração inteira de novos materiais ferroelétricos”, diz
Pablo Jarillo-Herrero, o Cecil e Ida Green Professor de Física no MIT e líder do trabalho,

que estabeleceu uma colaboração com cinco outros professores do MIT de três
departamentos.

MIT NEWS
- Texto traduzido

Fique por Dentro
Novos Materiais

Os Novos Materiais ou Materiais Avançados estão relacionados ao
material que, devido às suas propriedades intrínsecas ou ao processo
tecnológico de preparação, tem a potencialidade de produzir novos
produtos e processos inovadores com grande valor tecnológico e
econômico, de elevar o desempenho, agregar valor ou de introduzir
novas funcionalidades em produtos e processos tradicionais.

De característica inovadora e muitas vezes disruptivas, os Materiais
Avançados impactam diretamente em praticamente todos os setores
da economia global, tais como: energia, defesa nacional e segurança
pública, transporte, aeroespacial, meio ambiente, alimentício, recursos
naturais minerais e biológicos, saúde e outros. Ademais, os Materiais
Avançados, por meio da agregação de valor, redução de custos e
massificação de soluções tecnológicas, podem contribuir
consideravelmente para superação de problemas sociais no Brasil,
como o baixo acesso à água potável, subnutrição, saúde, saneamento
básico inadequado, entre outros.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Para saber mais sobre o assunto, acesse o texto completo publicado
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Aproveite a
leitura!
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Ei, você! Quer ampliar seus
conhecimentos sobre os
novos materiais? Então fique
por dentro desta edição!

https://news.mit.edu/2021/physicists-discover-important-new-property-graphene-0208
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/tecnologias_convergentes/novos_materiais.html


Materiais novos: ondas sonoras viajando para trás

As ondas acústicas em gases, líquidos e sólidos geralmente viajam a uma velocidade

quase constante do som. Os chamados rotons são uma exceção: sua velocidade do som

muda significativamente com o comprimento de onda, e também é possível que as ondas

viajem para trás. Pesquisadores do Karlsruhe Institute of Technology (KIT) estão estudando

as possibilidades de usar rotons em materiais artificiais. Esses metamateriais projetados

por computador, produzidos por impressão a laser 3D ultraprecisa, podem ser usados   no

futuro para manipular ou direcionar o som de maneiras que nunca foram possíveis antes.

Um relatório sobre o trabalho dos pesquisadores foi publicado na Nature

Communications.

Os rotons são quasipartículas, o que significa que se comportam de maneira semelhante

às partículas livres. Ao contrário das ondas acústicas comuns em gases, líquidos e sólidos,

a velocidade do som muda significativamente com o comprimento de onda. Além disso,

certas frequências geram três ondas parciais diferentes. “O mais lento entre eles é uma

onda para trás: o fluxo de energia e as frentes de onda correm em direções exatamente

opostas”, explica o professor Martin Wegener do Instituto de Física Aplicada (APH) e do

Instituto de Nanotecnologia do KIT (INT).

PHYS ORG
- Texto traduzido

Fique por Dentro
Físicos preveem novo material supercondutor

A existência de um novo material supercondutor, o eletreto Li5C, foi prevista
por simulações computacionais realizadas pelos físicos Edison Zacarias da
Silva, pesquisador da UNICAMP associado ao Centro de Desenvolvimento de
Materiais Funcionais (CDMF), Zenner Pereira, da Universidade Federal Rural
do Semi Árido (Ufersa), campus de Caraúbas - RN, e Giovani Faccin, da
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) - MS. O trabalho foi
destaque de capa da revista científica Journal of Physical Chemistry C.

Zacarias lembra que, este ano, comemora-se os 110 anos da descoberta, em
1911, por Kamerlingh Onnes, da supercondutividade, a capacidade de um
material transportar corrente elétrica sem qualquer resistência. Em 1957,

Bardeen, Cooper e Schrieffer propuseram a teoria definitiva para explicar o
fenômeno, conhecida hoje como a teoria BCS. Foi só com a evolução dos
computadores a partir dos anos 1980 que a teoria BCS, generalizada por
Midgal e Eliashberg, aliada ao desenvolvimento dos cálculos de primeiros
princípios baseados no funcional da densidade, permitiram aos físicos
realizarem simulações em busca de novos materiais supercondutores.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA

- Texto traduzido

Acesse o conteúdo na íntegra clicando no título. 
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https://phys.org/news/2021-06-materials.html
https://phys.org/tags/acoustic+waves/
http://www.sbfisica.org.br/v1/home/index.php/pt/destaque-em-fisica/1332-fisicos-preveem-novo-material-supercondutor


"Physics of New Materials After the discoveries and applications of

superconductors, new ceramics, amorphous and nano-materials, shape

memory and other intelligent materials, physics became more and more

important, comparable with chemistry, in the research and development

of advanced materials. In this book, several important fields of physics-

oriented new-materials research and physical means of analyses are

selected and their fundamental principles and methods are described in

a simple and understandable way. It is suitable as a textbook for university

materials science courses."

"The articles collected in this book cover a wide range of

materials with extraordinary superconducting and magnetic

properties. For many of the materials studied, strong electronic

correlations provide a link between these two phenomena

which were long thought to be highly antagonistic. Both the

progress in our understanding of fundamental physical

processes and the advances made towards the development of

devices are reported here. The materials studied come in a

variety of forms and shapes from bulk to epitaxial films, nano-

and heterostructures down to those involving single molecules

and double quantum dots. In some cases the structuring

serves the study of bulk properties. More often it is the change

of these properties with nanostructuring and the properties of

different materials in close proximity with each other that are

of key interest because of possible application of these

materials or heterostructures to quantum computing and

spintronics."

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 além do
acesso, o download e a impressão de cerca de 895 mil
capítulos dos livros em diversas áreas do conhecimento. Neste
número, destacamos livros na área da física de novos materiais.

E-books SpringerLink

Physics of New Materials
By Francisco Eiichi Fujita

Electron Correlation in New Materials and
Nanosystems
By Kurt Scharnberg, Sergei Kruchinin

''The materials studied
come in a variety of
forms and shapes from
bulk to epitaxial films,
nano- and
heterostructures down
to those involving
single molecules and
double quantum dots.''
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https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-46862-9
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-5659-8


"Carbonaceous materials play a fundamental role in electrochemical

energy storage systems. Carbon in the structural form of graphite is

widely used as the active material in lithium-ion batteries; it is abundant,

and environmentally friendly. Carbon is also used to conduct and

distribute charge effectively throughout composite electrodes of

supercapacitors, batteries and fuel cells. The electronic conductive

pathways are critical to delivering and extracting current out of the

device. However, many challenges and the understanding of the role of

carbon and its stability and efficiency in charge storage applications still

exists. This NATO-ARW volume contains a diverse collection of papers

addressing the role of carbon in some key electrochemical systems, both

conventional and emerging. These papers discuss the latest issues

associated with development, synthesis, characterization and use of new

advanced carbonaceous materials for electrochemical energy storage.

Such systems include: metal-air primary and rechargeable batteries, fuel

cells, supercapacitors, cathodes and anodes of lithium-ion and lithium

polymer rechargeable batteries, as well as nanocarbon materials of the

future."

"Thermoelectric devices could play an important role in

making efficient use of our energy resources but their

efficiency would need to be increased for their wide scale

application. There is a multidisciplinary search for materials

with an enhanced thermoelectric responses for use in such

devices.

This volume covers the latest ideas and developments in this

research field, covering topics ranging from the fabrication

and characterization of new materials, particularly those with

strong electron correlation, use of nanostructured, layered

materials and composites, through to theoretical work to gain

a deeper understanding of thermoelectric behavior. It should

be a useful guide and stimulus to all working in this very

topical field."

E-books SpringerLink

New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy
Storage Systems: Batteries, Supercapacitors and Fuel
Cells
By Igor V. Barsukov, Christopher S. Johnson, Joseph E. Doninger, Vyacheslav Z.
Barsukov

New Materials for Thermoelectric Applications:

Theory and Experiment
By Veljko Zlatic, Alex Hewson

''This volume covers the latest
ideas and developments in this
research field, covering topics
ranging from the fabrication
and characterization of new
materials, particularly those
with strong electron
correlation, use of
nanostructured, layered
materials and composites,
through to theoretical work to
gain a deeper understanding of
thermoelectric behavior. ''
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https://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-4812-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-4984-9


"This is a clear account of the application of electron-based microscopies to

the study of high-Tc superconductors. Written by leading experts, this

compilation provides a comprehensive review of scanning electron

microscopy, transmission electron microscopy and scanning transmission

electron microscopy, together with details of each technique and its

applications. Introductory chapters cover the basics of high-resolution

transmission electron microscopy, including a chapter devoted to

specimen preparation techniques, and microanalysis by scanning

transmission electron microscopy. Ensuing chapters examine identification

of superconducting compounds, imaging of superconducting properties by

low-temperature scanning electron microscopy, imaging of vortices by

electron holography and electronic structure determination by electron

energy loss spectroscopy. The use of scanning tunnelling microscopy for

exploring surface morphology, growth processes and the mapping of

superconducting carrier distributions is discussed. Final chapters consider

applications of electron microscopy to the analysis of grain boundaries, thin

films and device structures. Detailed references are included."

"The new edition of this popular textbook provides a fundamental

approach to phase transformations and thermodynamics of

materials. Explanations are emphasised at the level of atoms and

electrons, and it comprehensively covers the classical topics from

classical metallurgy to nanoscience and magnetic phase

transitions. The book has three parts, covering the fundamentals of

phase transformations, the origins of the Gibbs free energy, and

the major phase transformations in materials science. A fourth

part on advanced topics is available online. Much of the content

from the first edition has been expanded, notably precipitation

transformations in solids, heterogeneous nucleation, and energy,

entropy and pressure. Three new chapters have been added to

cover interactions within microstructures, surfaces, and

solidification. Containing over 170 end-of-chapter problems, it is a

valuable companion for graduate students and researchers in

materials science, engineering, and applied physics."

E-books Cambridge Core

Characterization of High Tc Materials and Devices by
Electron Microscopy
By Nigel D. Browning, Stephen J. Pennycook

Phase Transitions in Materials
By Brent Fultz
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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.

"Much of the content
from the first edition
has been expanded,

notably precipitation
transformations in
solids, heterogeneous
nucleation, and
energy, entropy and
pressure.."

https://www.cambridge.org/core/books/characterization-of-high-tc-materials-and-devices-by-electron-microscopy/5CE9DE186240CF7442D5D83E55C0A8D0
https://www.cambridge.org/core/books/phase-transitions-in-materials/654FD0332505DBF186363DE899CC80E7
http://sibi.ufrj.br/index.php/inicio/413-ufrj-disponibiliza-acesso-a-mais-de-39-mil-e-books-da-cambridge


"Learn about the most recent advances in 2D materials with this

comprehensive and accessible text. Providing all the necessary materials

science and physics background, leading experts discuss the fundamental

properties of a wide range of 2D materials, and their potential applications

in electronic, optoelectronic and photonic devices. Several important

classes of materials are covered, from more established ones such as

graphene, hexagonal boron nitride, and transition metal dichalcogenides,

to new and emerging materials such as black phosphorus, silicene, and

germanene. Readers will gain an in-depth understanding of the electronic

structure and optical, thermal, mechanical, vibrational, spin and

plasmonic properties of each material, as well as the different techniques

that can be used for their synthesis. Presenting a unified perspective on

2D materials, this is an excellent resource for graduate students,

researchers and practitioners working in nanotechnology, nanoelectronics,

nanophotonics, condensed matter physics, and chemistry."

"This book is a comprehensive design text for permanent

magnets and their application. Permanent magnets are very

important industrially, and are widely used in a variety of

applications, including industrial drives, consumer products,

computers and cars. In the early 1970s a new class of magnet -

the rare earths - was discovered, the properties of which

showed sustained improvement over the following two

decades. New materials such as these have spawned many

new markets for magnets, with significant performance gains

in the devices for which they are used. Until now, however,

there has been no text that unified all the relevant information

on the wide range of modern permanent magnet materials.

This book is a comprehensive review of the technology,

intended for scientists and engineers involved in all stages of

the manufacture, design and use of magnets."

E-books Cambridge Core

2D Materials: Properties and Devices
By Phaedon Avouris, Tony F. Heinz, Tony Low

Permanent Magnet Materials and their
Application
By T. Padmanabhan
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"New materials such as these
have spawned many new
markets for magnets, with
significant performance gains
in the devices for which they
are used. Until now, however,
there has been no text that
unified all the relevant
information on the wide
range of modern permanent
magnet materials."

https://www.cambridge.org/core/books/2d-materials/A87B3521C3A8A5885319F58E6F387830#fndtn-information
https://www.cambridge.org/core/books/2d-materials/A87B3521C3A8A5885319F58E6F387830#fndtn-information
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Phaedon%20Avouris&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Tony%20F.%20Heinz&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/books/permanent-magnet-materials-and-their-application/712741EA3EA725ADEC57340339676740


"Les recherches sur les substances radioactives ont pour point de départ la

découverte des rayons uraniques faite par M. Becquerel en 1896. L’uranium

et ses composés émettent spontanément des radiations qui

impressionnent les plaques photographiques, et se propagent

rectilignement. Mais ces radiations ne sont pas des rayons lumineux. Les

rayons uraniques impressionnent les plaques photographiques au travers

du papier noir opaque à la lumière ou d’une feuille mince de métal ; ils

traversent, en général, toutes les substances, mais seulement sous une

faible épaisseur, car ils sont fortement absorbés par tous les écrans et

même par l’air dans lequel ils ne se propagent pas au-delà de quelques

centimètres. Les rayons uraniques ne se réfléchissent pas, ne se réfractent

pas et ne se polarisent pas ; ces rayons rendent l’air qu’ils traversent

conducteur de l’électricité, et c’est là une de leurs propriétés les plus

importantes."

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.

Abaixo, é apresentada uma das produções da brilhante física e química polonesa, Marie Sklodowska
Curie. A cientista foi a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel em Ciências, e ainda a primeira
pessoa a receber duas vezes essa condecoração. Saiba mais sobre a história de Marie Curie aqui.

Versões Eletrônicas de Textos
Clássicos

Les nouvelles substancias radioativas et les rayons
qu'elles émettent
By Marie Curie
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Marie Sklodowska Curie (1867-1934) importantíssima física e química
polonesa, naturalizada francesa, ganhadora de dois Prêmios Nobel. —
(Foto: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?

infoid=1158&sid=7)

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1158&sid=7
https://library.si.edu/digital-library/book/nouvellessubsta00curi
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1158&sid=7


O físico Ivan Bozovic, do Laboratório Nacional Brookhaven do

Departamento de Energia dos EUA (DOE), foi selecionado pela

The American Physical Society (APS) como co-recebedor do

Prêmio James C. McGroddy de 2021 para Novos Materiais.

Estabelecido em 1997 e patrocinado pela IBM e pela APS

Division of Materials Physics, este prêmio reconhece as

realizações excepcionais na ciência e aplicação de novos

materiais.

Bozovic, James Eckstein da University of Illinois at Urbana-

Champaign e Darrell Schlom da Cornell University foram

selecionados ''por serem pioneiros na síntese atômica camada

por camada de novos materiais de óxidos complexos

metaestáveis   e a descoberta de novos fenômenos resultantes''.

Bozovic - um cientista sênior da Divisão de Física da Matéria

Condensada e Ciência dos Materiais do Brookhaven Lab

(CMPMS), líder do Grupo de Epitaxia de Feixe Molecular de

Óxido da divisão e professor adjunto do Departamento de

Química da Universidade de Yale - projetou e construiu uma

epitaxia de feixe molecular (MBE), sistema para o crescimento

de filmes finos de materiais óxidos complexos. 

- Texto traduzido

O bifenileno, um novo material de carbono atomicamente fino, foi

descoberto por pesquisadores das universidades de Aalto, na

Finlândia, e de Marburgo, na Alemanha, e divulgado na revista

científica Science.

O material é quase tão fino quanto o grafeno e é formado por

quadrados, hexágonos e octógonos, em uma estrutura ordenada.

Embora a diferença estrutural pareça ser pequena em relação ao

grafeno, os cientistas afirmam que as propriedades eletrônicas desta

nova estrutura são muito diferentes.

Notícias

Ivan Bozovic, da Brookhaven, vence o prêmio James C.

McGroddy de 2021 por novos materiais
O prêmio da American Physical Society reconhece Bozovic e dois
colaboradores universitários pelo desenvolvimento de um
método para fazer óxidos complexos e pela descoberta de novos
fenômenos nesses materiais
Brookhaven National Laboratory - 12/11/2020

'Não é grafeno': Pesquisadores descobrem novo tipo de
carbono atomicamente fino
A pesquisa foi coordenada pelas universidades de Marburgo,
na Alemanha, e de Aalto, na Finlândia
Artigo escrito por Renato Barcellos
CNN Brasil - 21/06/2021    
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(Foto:

https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/

2021/05/22/nao-e-grafeno-

pesquisadores-descobrem-novo-tipo-de-

carbono-atomicamente-fino)

Ivan Bozovic com o sistema de síntese
atômica camada por camada que ele
desenvolveu e usa no Brookhaven Lab. (Foto:

https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?

a=117498)

https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=117498
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2021/05/22/nao-e-grafeno-pesquisadores-descobrem-novo-tipo-de-carbono-atomicamente-fino
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2021/05/22/nao-e-grafeno-pesquisadores-descobrem-novo-tipo-de-carbono-atomicamente-fino
https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=117498


A seção Prata da Casa apresenta pós-graduandos do Centro Brasileiro

de Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro (RJ), que se destacam

durante o processo de formação. 

Nesta quarta edição, foi entrevistada  a pós doutoranda peruana

Cynthia Paola Contreras Medrano, recentemente contemplada com

um mini grant no Forum for Early Career Scientists (FECS) para o

encontro de março da The American Physical Society (APS).

A pós-doc conversou com o Núcleo de Comunicação Social do CBPF

sobre sua formação, a vinda para o Brasil, suas experiências e seus

planos.

Confira a entrevista completa no site.

Notícias

Cynthia Medrano, física experimental e pós-doc do
CBPF, fala à ‘Prata da Casa'
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - 29/03/2021
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(Cynthia Paola Contreras Medrano. Foto: https://portal.cbpf.br/pt-br/ultimas-
noticias/cynthia-medrano-fisica-experimental-e-pos-doc-do-cbpf-fala-a-prata-da-casa)

https://portal.cbpf.br/teste-idiomas/pt-br/ultimas-noticias/cynthia-medrano-fisica-experimental-e-pos-doc-do-cbpf-fala-a-prata-da-casa
https://portal.cbpf.br/teste-idiomas/pt-br/ultimas-noticias/cynthia-medrano-fisica-experimental-e-pos-doc-do-cbpf-fala-a-prata-da-casa


The Physics of Materials: How Science Improves Our Lives (1997)

Autor: Division on Engineering and Physical Sciences; Commission on

Physical Sciences, Mathematics, and Applications

"This short report, The Physics of Materials: How Science Improves Our

Lives, is an early output of the ongoing study, intended for a broad

audience. It highlights some of the fundamental science at the

forefront of research in the field and demonstrates, through

illustrative examples, the field's impact on our everyday lives.

Even though the highlights presented are primarily physics based,

the committee would like to emphasize the importance of links with

other fields of science and engineering and the inherent

interdisciplinary nature and unity of materials research."

Condensed-Matter and Materials Physics: The Science of the World

Around Us: An Interim Report (2006)

Autores: National Research Council; Division on Engineering and

Physical Sciences; Board on Physics and Astronomy; Committee on

CMMP 2010: An Assessment of and Outlook for Condensed-Matter and

Materials Physics; Solid State Sciences Committee

"As part of the 2010 physics decade survey project, DOE and NSF

requested the NRC to assess opportunities, over roughly the next

decade, in condensed matter and materials physics (CMMP). The study

is to review recent accomplishments and new opportunities; identify

potential future impact of CMMP; consider its contributions to national

needs; assessing priorities for tools and facilities; analyze current

research and funding; and make recommendations for realizing the full

benefit of CMMP. This interim report provides a summary of the early

assessment of eight important challenges facing CMMP research in the

coming decade and a brief review of the international situation. The

final report will present a detailed discussion of these challenges

including recommendations for addressing them.''

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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National Academies Press (NAP)  

A National Academies Press (NAP) publica mais de 200 livros por ano em uma ampla gama de

tópicos em ciência, engenharia e medicina, fornecendo informações confiáveis, pesquisadas de

forma independente, sobre assuntos importantes em ciência e política de saúde. São oferecidos

mais de 8.500 títulos em formato PDF. Quase todos esses PDFs podem ser baixados gratuitamente

pelo capítulo ou pelo livro inteiro.         

https://www.nap.edu/catalog/9090/the-physics-of-materials-how-science-improves-our-lives#overview
https://www.nap.edu/catalog/11730/condensed-matter-and-materials-physics-the-science-of-the-world


Quanto mais átomos, mais complexa se torna uma molécula - quase uma infinidade de

configurações moleculares possíveis. Portanto, significa um longo, caro e tedioso processo

de tentativa e erro de descoberta de materiais, onde o sucesso não é garantido.

Com a Inteligência Artificial (IA) impulsionando enormemente o design molecular

tradicional e com a computação quântica se preparando para entrar em ação, a ciência está

entrando na era da descoberta acelerada. A era da descoberta rápida de novos materiais

avançados, vitais para a fabricação de produtos sustentáveis   que podem ajudar a enfrentar

uma imensidão de desafios globais - desde mudanças climáticas até redução de resíduos e

segurança alimentar e energética, por exemplo.

Ainda é o começo, porém os pesquisadores da IBM já estão aplicando essa nova abordagem

impulsionada pela IA para projetar materiais mais sustentáveis. Uma equipe criou

recentemente novas moléculas chamadas geradores de fotoácidos (PAGs). Com mais

melhorias, eles poderiam ajudar a produzir dispositivos de computação mais ecológicos.

- Texto traduzido

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.
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Site:

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

SUSTENTA O QUÊ?

A IBM aumenta a descoberta de materiais para tornar os gadgets mais

sustentáveis
Escrito por Katia Moskvitch
IBM - 08/02/2021
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http://biblioteca.if.ufrj.br/
http://biblioteca.if.ufrj.br/
https://www.ibm.com/blogs/research/2021/02/accelerated-discovery-sustainable-pags/

