
Nesta nova edição do boletim eletrônico temos como tema principal as
pinças óticas e sua aplicações. Selecionamos alguns e-books da
SpringerLink e Cambridge Core sobre o assunto, e, na seção Versões
Eletrônicas de Textos Clássicos, disponibilizamos o artigo de Arthur
Ashkin, considerado o pai das pinças ópticas, publicado em 1970 que
versa sobre o fenômeno do pinçamento óptico e teoriza o possível
aprisionamento de átomos e moléculas por meio de um feixe de laser
focalizado através da objetiva de um microscópio. Confira!

Em Fique Por Dentro, você encontra estudos e discussões sobre as
pinças óticas como, também, avanços e desafios deste campo,

produzidos pelo Instituto de Física (IF) da UFRJ, além de pesquisas
científicas apresentadas na Nature, Physics World e Physics Review
Research. 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, prestigiamos a própria UFRJ! Avaliada como a
melhor Universidade Federal do Brasil pelo ranking britânico QS Latin
America 2022. Confira, também, a Exposição Virtual - 2021 organizada
pela Biblioteca do Instituto de Física da UFRJ. O projeto é uma série de
vídeos sobre o Museu Virtual da instituição. O segundo vídeo é o "Museu
Virtual do IF UFRJ - Professores Fundadores" e, ainda, um vídeo do Prof.
Dr. H. Moysés Nussenzveig, professor emérito da UFRJ e um dos
responsáveis pelo Laboratório de Pinças Ópticas, sobre o Nobel de Física
de 2018 entregue a Arthur Ashkin. Não perca!

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:

Laboratório de Pinças Óticas (LPO) na Universidade Federal do Rio de Janeiro —
(Foto: https://www.if.ufrj.br/laboratorios/lpo//)
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https://www.if.ufrj.br/em-operacao-experimento-connie-tem-nova-tecnologia-de-sensores-para-a-deteccao-de-neutrinos/


Optical tweezers in single-molecule biophysics

OAs pinças óticas tornaram-se o método de escolha nos estudos de manipulação de
moléculas únicas. Neste papel, revisamos no primeiro momento os princípios físicos
das pinças óticas e as características que as tornam uma ferramenta poderosa para
investigar moléculas únicas. Em seguida, introduzimos as modificações do método
para estender a medição de forças e deslocamentos a torques e ângulos, e para
desenvolver pinças óticas com capacidade de detecção de fluorescência
monomolécula. Discutimos a calibração de força e torque desses instrumentos, seus
vários modos de operação e as geometrias experimentais mais comuns. Descrevemos o
tipo de dados obtidos em cada desenho experimental e suas análises. Esta descrição é
seguida por um levantamento das aplicações destes métodos nos estudos "of protein–
nucleic acid interactions, protein/RNA folding and molecular motors". 

Também discutimos a reprodutibilidade dos dados, os fatores que levam à
variabilidade dos dados entre diferentes laboratórios e a necessidade de desenvolver
padrões de campo. Cobrimos as atuais limitações dos métodos e possíveis formas de
otimizar a operação dos instrumentos, extração de dados e análise, antes de sugerir
áreas prováveis de crescimento futuro.

Nature
- Texto Traduzido

Interessado em saber mais sobre o conteúdo deste artigo? Clique no título para acessar o seu

inteiro teor!.

Fique por Dentro
Pinças Ópticas e suas aplicações

As pinças ópticas são instrumentos que utilizam luz fortemente
focalizada por uma lente para prender objetos próximos ao foco da
mesma. Assim, permite a manipulação de objetos micrométricos,

incluindo células vivas, quanto a aplicação e medição de forças na
escala de pN, tornando-se um dos instrumentos mais adequados para
o estudo das propriedades mecânicas materiais moles, como a
membrana celular e o citoesqueleto. A sua construção demanda, de
forma geral, três equipamentos, Um  microscópio,  ou
especificamente, uma objetiva de microscópio de grande aumento e
grande abertura numérica e um laser  com  potência  da  ordem  de 

 décimos  de  watt  montados  sobre  uma  mesa  estabilizada  para 

 filtrar  as vibrações mecânicas do ambiente. 

O Laboratório de Pinças Óticas (LPO) iniciou suas operações em 2002 e
desde então atua nas seguintes linhas de pesquisa: Pinças óticas e
biologia celular: propriedades mecânicas de células, extração de
amarras e TNTs, microreologia celular; Pinças óticas e interações de
superfícies: força de Casimir e força eletrostática de dupla camada
entre microesferas,

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Para saber mais sobre o assunto e o histórico do LPO, acesse o texto
completo através do título, ou o site do laboratório. Aproveite,
também,  a palestra do Prof. Dr. Moyses Nussenzveig sobre o tema
Pinças Ópticas: manipulando células vivas com pinças de luz
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Ei, você! Quer ampliar seus
conhecimentos sobre pinças
ópticas? Então fique por
dentro desta edição!

https://www.nature.com/articles/s43586-021-00021-6
http://sites.if.ufrj.br/lpo/wp-content/uploads/sites/23/2015/11/2008_LPO_revista_ICB.pdf
http://sites.if.ufrj.br/lpo/
http://ciencia19h.ifsc.usp.br/ciencia19hwp/pincas-opticas-manipulando-celulas-vivas-com-pincas-de-luz-laser/


Enhanced optical tweezer speeds up nanodiamond transport

Físicos nos EUA desenvolveram uma nova plataforma para prender e manipular
rapidamente as posições de objetos quânticos em nanoescala. Justus Ndukaife e colegas
da Universidade de Vanderbilt e do Laboratório Nacional Oak Ridge utilizaram uma
combinação de matrizes nanopilares de ouro e uma pinça óptica especializada para
transportar nanodiamonds individuais para locais específicos em apenas alguns
segundos. Suas técnicas poderiam abrir caminho para uma gama diversificada de
tecnologias quânticas avançadas.

Os nanodiamonds coloidais suspensos são ferramentas altamente eficazes para melhorar
as interações entre a luz e a matéria. Medindo menos de 100 nm de diâmetro, cada
nanodiamante contém um defeito pontual conhecido como um centro de variação de
nitrogênio que pode emitir fótons individuais sob condições de temperatura ambiente -

um bloco de construção chave para a fotônica quântica. Para explorar estes defeitos
pontuais em aplicações práticas, as propriedades de emissão dos nanodiamonds devem
ser primeiramente melhoradas, prendendo grupos deles e depois criando
emaranhamento entre os estados de rotação de seus centros de vacância de nitrogênio.

PHYSICS WORLD
- Texto traduzido

Fique por Dentro
Medição da Força de Casimir na Presença de Eletrólitos Utilizando
uma Pinça Óptica

Nos últimos 20 anos, uma série de experimentos de medidas de precisão da
força de Casimir motivou o desenvolvimento de novos modelos teóricos mais
realistas. Graças à nova abordagem de espalhamento para o efeito Casimir,
desenvolvida pelo grupo de Pinças Óticas da UFRJ em colaboração com os
grupos de pesquisa do Laboratório Kastler-Brossel da École Normale
Supérieure (França) e do Instituto de Física da Universidade de Augsburg
(Alemanha), atualmente é possível investigar como a blindagem devido à
presença de eletrólitos em solução modifica a interação de Casimir. As
previsões desta teoria mostram que a interação de Casimir na presença de
eletrólitos decai mais lentamente com a distância do que previsto pela teoria
baseada em flutuações eletrostáticas proposta na década de 70.

Recentemente, pesquisadores do Laboratório de Pinças Ópticas da UFRJ (LPO)

utilizaram uma pinça óptica capaz de medir forças na escala do femtonewton
(fN) para medir a força de Casimir entre duas microesferas dielétricas imersas
em meio eletrolítico, para distâncias na faixa entre 200 e 400 nanômetros. Os
resultados experimentais obtidos confirmam as previsões da teoria de
blindagem da força de Casimir baseada na abordagem de espalhamento,

podendo ter impacto na área de colóides, com suas ramificações em físico-

química e biologia molecular, dentre outras áreas.

INSTITUTO DE FÍSICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Texto de Diney Ether e Paulo Américo Maia Neto

Acesse o conteúdo na íntegra clicando no título. Interessado em saber mais sobre o
experimento? Confira o artigo publicado na Physical Review Research, clicando aqui!
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https://physicsworld.com/a/enhanced-optical-tweezer-speeds-up-nanodiamond-transport/
https://www.if.ufrj.br/medicao-da-forca-de-casimir-na-presenca-de-eletrolitos-utilizando-uma-pinca-optica/
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.3.033037
https://journals.aps.org/prresearch/pdf/10.1103/PhysRevResearch.3.033037


This groundbreaking text has been established as the market leader

throughout the world. Now profusely illustrated with full color figures

and diagrams throughout the text, Transmission Electron Microscopy: A

Textbook for Materials Science, Second Edition, provides the necessary

insight and guidance for successful hands-on application of this versatile

and powerful materials characterization technique. For this first new

edition in 12 years, many sections have been completely rewritten with

all others revised and updated. The new edition also includes an

extensive collection of questions for the student, providing

approximately 800 for self-assessment and over 400 that are suitable for

homework assignment.

There are probably few people who do not dream of the good

old times, when do ing science often meant fascination,

excitement, even adventure. In our time, do ing science

involves often technology and, perhaps, even business. But

there are still niches where curiosity and fascination have their

place. The subject of this book, technological as its title may

sound, is one of the fortunate examples. It will report on lasers

generating the coldest places in the Universe, and on table top

laser microtools which can produce a heat "inferno" as it

prevails in the interior of the Sun, or simulate, for specific plant

cells, microgravity of the space around our plan  et Earth. There

will be some real surprises for the reader. The applications

range from basic studies of the driving forces of cell division

(and thus life) via genetic modification of cells (for example, for

plant breeding) to medical applications such as blood cell

analysis and finally in vitro fertilization. What are these

instruments: laser microbeams and optical tweezers? Both are

lasers coupled with a fluorescence microscope. The laser

microbeam uses a pulsed ultraviolet laser. Light is focused, as

well as possible, in space and time, in order to obtain

extremely high light intensities - high enough to generate, for

a very short instant, extremely hot spots which can be used to

cut, fuse or perforate biological material.

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 partículas.

Em dúvida sobre como acessar a base de livros eletrônicos da
SpringerLink? Clique aqui para acessar o tutorial disponibilizado
pela biblioteca!

E-books SpringerLink

Transmission Electron Microscopy
By David B. Williams, C. Barry Carter

Micromanipulation by Light in Biology and Medicine
By Karl Otto Greulich

At the beginning of this
century, microscopists
learned that a powerful
conventional light
source focused into a
microscope could be
used to manipulate
biological objects
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http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/ebooks/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-76501-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4110-2#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-7949-0#about


In 1919, Otto Stern launched the revolutionary molecular beam

technique. This technique made it possible to send atoms and

molecules with well-defined momentum through vacuum and to

measure with high accuracy the deflections they underwent when

acted upon by transversal forces. These measurements revealed

unforeseen quantum properties of nuclei, atoms, and molecules that

became the basis for our current understanding of quantum matter.

This volume shows that many key areas of modern physics and

chemistry owe their beginnings to the seminal molecular beam work

of Otto Stern and his school. 

Written by internationally recognized experts, the contributions in this

volume will help experienced researchers and incoming graduate

students alike to keep abreast of current developments in molecular

beam research as well as to appreciate the history and evolution of

this powerful method and the knowledge it reveals.

Once the second edition was safely off to the printer, the 110

authors breathed a sigh of relief and relaxed, secure in the

belief that they would “never have to do that again.” That

lasted for 10 years. When we finally awoke, it seemed that a

lot had happened.

In particular, people were trying to use the Handbook as a

textbook even though it lacked the practical chapters

needed. There had been tremendous progress in lasers and

fiber-optics and in our understanding of the mechanisms

underlying photobleaching and phototoxicity. It was time for

a new book. I contacted “the usual suspects” and almost all

agreed as long as the deadline was still a year away.

As with the previous editions, the editor enjoyed a

tremendous amount of good will and cooperation from the

124 authors involved. Both I, and the light microscopy

community in general, owe them all a great debt of

gratitude. On a more personal note, I would like to thank

Kathy Lyons and her associates at Springer for their

unstinting support on one of the biggest books they have

done in microscopy and the assistance of her co-workers at

Chernow Editorial Services, Barbara Chernow and Kathy

Cleghorn

E-books SpringerLink

Molecular Beams in Physics and Chemistry
Edited by Bretislav FriedrichHorst Schmidt-Böcking

Handbook Of Biological Confocal Microscopy
By James B. Pawley

Laser assisted confocal
microscopy has made a lot
of progress over the past
few years. Laser systems
have become more
modular and compact.
There is an ever-increasing
number of available laser
excitation lines as well as an
improvement in user
friendliness and ease of use

Boletim Eletrônico da Biblioteca Plínio Sussekind Rocha                                                                 Página 5

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-63963-1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-45524-2


Combining state-of-the-art research with a strong pedagogic approach,

this text provides a detailed and complete guide to the theory, practice

and applications of optical tweezers. In-depth derivation of the theory of

optical trapping and numerical modelling of optical forces are supported

by a complete step-by-step design and construction guide for building

optical tweezers, with detailed tutorials on collecting and analysing data.

Also included are comprehensive reviews of optical tweezers research in

fields ranging from cell biology to quantum physics. 

Featuring numerous exercises and problems throughout, this is an ideal

self-contained learning package for advanced lecture and laboratory

courses, and an invaluable guide to practitioners wanting to enter the field

of optical manipulation. The text is supplemented by

www.opticaltweezers.org, a forum for discussion and a source of additional

material including free-to-download, customisable research-grade

software (OTS) for calculation of optical forces, digital video microscopy,

optical tweezers calibration and holographic optical tweezers.

Principles of Optics is one of the most highly cited and most

influential physics books ever published, and one of the classic

science books of the twentieth century. To celebrate the 60th

anniversary of this remarkable book's first publication, the

seventh expanded edition has been reprinted with a special

foreword by Sir Peter Knight. The seventh edition was the first

thorough revision and expansion of this definitive text. Amongst

the material introduced in the seventh edition is a section on

CAT scans, a chapter on scattering from inhomogeneous media,

including an account of the principles of diffraction tomography,

an account of scattering from periodic potentials, and a section

on the so-called Rayleigh–Sommerfield diffraction theory. This

expansive and timeless book continues to be invaluable to

advanced undergraduates, graduate students and researchers

working in all areas of optics.

E-books Cambridge Core

Optical Tweezers
By Philip H. Jones, Onofrio M. Maragò, Giovanni Volpe

Principles of Optics
By Max Born, Emil Wolf
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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.

The physical principles
underlying the optical
phenomena with which
we are concerned in this
treatise were substantially
formulated before 1900.
Since that year, optics, like
the rest of physics, has
undergone a thorough
revolution by the discovery
of the quantum of energy.

https://www.cambridge.org/core/books/optical-tweezers/D2D5FD82066E9FF88284C89095A2CB60
https://www.cambridge.org/core/books/principles-of-optics/9D54D6FF0317074912CB285C3FF7341C
http://sibi.ufrj.br/index.php/inicio/413-ufrj-disponibiliza-acesso-a-mais-de-39-mil-e-books-da-cambridge


Covering a broad range of topics in modern optical physics and

engineering, this textbook is invaluable for undergraduate students

studying laser physics, optoelectronics, photonics, applied optics and

optical engineering. This new edition has been re-organized, and now

covers many new topics such as the optics of stratified media, quantum

well lasers and modulators, free electron lasers, diode-pumped solid

state and gas lasers, imaging and non-imaging optical systems,

squeezed light, periodic poling in nonlinear media, very short pulse

lasers and new applications of lasers. The textbook gives a detailed

introduction to the basic physics and engineering of lasers, as well as

covering the design and operational principles of a wide range of optical

systems and electro-optic devices. It features full details of important

derivations and results, and provides many practical examples of the

design, construction and performance characteristics of different types

of lasers and electro-optic devices.

This book presents a systematic account of optical coherence

theory within the framework of classical optics, as applied to

such topics as radiation from sources of different states of

coherence, foundations of radiometry, effects of source

coherence on the spectra of radiated fields, coherence theory

of laser modes, and scattering of partially coherent light by

random media. The book starts with a full mathematical

introduction to the subject area and each chapter concludes

with a set of exercises. The authors are renowned scientists

and have made substantial contributions to many of the

topics treated in the book. Much of the book is based on

courses given by them at universities, scientific meetings and

laboratories throughout the world. This book will

undoubtedly become an indispensable aid to scientists and

engineers concerned with modern optics, as well as to

teachers and graduate students of physics and engineering.

E-books Cambridge Core

Lasers and Electro-optics
By Christopher C. Davis

Optical Coherence and Quantum Optics
By Leonard Mandel, Emil Wolf
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The concept of probability is of
considerable importance in
optics, as in any situation in
which the outcome of a given
trial or measurement is
uncertain. Under these
conditions it is desirable to be
able to associate a measure with
the likelihood of the outcome or
the event in question; such a
measure is called the probability
of the event.

https://www.cambridge.org/core/books/lasers-and-electrooptics/1299703ECCCB4673F9EE0B41A55B75CE
https://www.cambridge.org/core/books/optical-coherence-and-quantum-optics/F8CB94C70FA64CD3FB60890CA2048168#fndtn-contents
https://www.cambridge.org/core/books/physics-of-ettore-majorana/1C506756234E311DDA6FF8EECCF9985F


Micron-sized particles have been accelerated and trapped in stable

optical potential wells using only the force of radiation pressure from a

continuous laser. It is hypothesized that similar accelerations and trapping

are possible with atoms and molecules using laser light tuned to specific

optical transitions. The implications for isotope separation and other

applications of physical interest are discussed.

This Letter reports the first observation of acceleration of freely suspended

particles by the forces of radiation pressure from cw visible laser light. The

experiments, performed on micron-sized particles in liquids and gas, have

yielded new insights into the nature of radiation pressure and have led to

the discovery of stable optical potential wells in which particles were

trapped by radiation pressure alone. 

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 apresentado o estudo publicado por Arthur Ashkin em que relata o fenômeno do pinçamento
óptico - "[...] that radiation pressure from lasers can “trap” transparent dielectric spheres [...]" e teoriza a
possibilidade da utilização deste fenômeno para pinçar átomos ou moléculas. Convidamos os leitores
interessados a ser aprofundar no histórico de Arthur Ashkin acessar o seguinte artigo publicado na
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, clicando aqui.

Versões Eletrônicas de Textos
Clássicos

Acceleration and Trapping of Particles by Radiation Pressure
By A. Ashkin
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Da direita para a esquerda: Arthur Ashkin, Steven Chu e John
Bjorkholm em 1986.

(Foto: https://www.pnas.org/content/118/7/e2026827118)

https://www.pnas.org/content/118/7/e2026827118
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.24.156
https://www.pnas.org/content/118/7/e2026827118


A UFRJ é a melhor universidade federal do país. A avaliação é do

QS Latin America 2022, um dos mais respeitados rankings

acadêmicos. O estudo, publicado no dia 25/8, foi produzido pela

consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). Nessa 11ª

edição do ranking, 416 instituições da América Latina foram

avaliadas. Na região latino-americana, a UFRJ ficou em nono

lugar pela quarta vez consecutiva.

Segundo a reitora Denise Pires de Carvalho, é preciso mais

investimento do governo federal na UFRJ para avanço da

instituição.  [,,,] A média da UFRJ na pesquisa foi de 91 pontos,

de um total de 100. [...]. A Universidade teve nota máxima em

dois indicadores: impacto na internet e quantidade de

professores com doutorado.

Entre as 95 universidades brasileiras classificadas, três aparecem

entre as dez melhores da América Latina − além da UFRJ, a

Universidade de São Paulo (USP), que ficou na segunda posição,

atrás apenas da Pontifícia Universidade Católica do Chile, e a

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que ficou em

sétimo lugar.

Optical tweezers offer revolutionary opportunities for both

fundamental and applied research in materials science, biology, and

medical engineering. However, the requirement of a strongly focused

and high-intensity laser beam results in potential photon-induced and

thermal damages to target objects, including nanoparticles, cells, and

biomolecules. 

Here, we report a new type of light-based tweezers, termed opto-

refrigerative tweezers, which exploit solid-state optical refrigeration

and thermophoresis to trap particles and molecules at the laser-

generated cold region. While laser refrigeration can avoid

photothermal heating, the use of a weakly focused laser beam can

further reduce the photodamages to the target object. This novel and

noninvasive optical tweezing technique will bring new possibilities in

the optical control of nanomaterials and biomolecules for essential

applications in nanotechnology, photonics, and life science.

A matéria sobre o tema publicada na Physics World pode ser acessada

aqui, enquanto que a pesquisa pode ser acessada através do título.

Notícias

UFRJ é a melhor universidade federal do Brasil, avalia
ranking britânico
QS Latin America 2022 avaliou as 416 melhores universidades
da América Latina
Artigo escrito por Victor França
Conexão UFRJ - 09/09/2021

Opto-refrigerative tweezers
Localized laser cooling provides a new way to trap and
manipulate small objects.
Artigo escrito por Jingang Li, Zhihan Chen, Yaoran Liu, Pavana Siddhartha
Kollipara, Yichao Feng, Zhenglong Zhang e Yuebing Zheng
Science Advances- 25/06/2021 
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Capa do periódico Science
Advances, volume 7, número 26,

de junho de 2021. (Foto:

https://www.science.org/toc/sciadv
/7/26)

Segundo QS Latin America 2022, UFRJ segue
como melhor universidade federal do Brasil |
Ilustração: Caio Caldara (Coordcom/UFRJ)

(Fonte: https://conexao.ufrj.br/2021/09/ufrj-e-a-

melhor-universidade-federal-do-brasil-avalia-

ranking-britanico/)

https://physicsworld.com/a/opto-refrigerative-tweezers-prevent-trapped-particles-from-overheating/
https://conexao.ufrj.br/2021/09/ufrj-e-a-melhor-universidade-federal-do-brasil-avalia-ranking-britanico/
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh1101
https://www.science.org/toc/sciadv/7/26
https://conexao.ufrj.br/2021/09/ufrj-e-a-melhor-universidade-federal-do-brasil-avalia-ranking-britanico/


A UFRJ através do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI)

adquiriu em Junho de 2021 e-books da MIT Press Direct.

Durante um ano, a comunidade acadêmica da UFRJ terá acesso

a TODOS os e-books disponíveis pela MIT Press. Finalizado esse

período, os e-books que tiverem tido maior número de acesso e

download, ou seja, aqueles de maior interesse para comunidade

UFRJ serão os livros adquiridos por aquisição perpétua pela

universidade.

Os e-books contemplam as seguintes áreas do conhecimento:

Arquitetura, artes, ciências biomédicas, negócios, ciências

cognitivas, ciência da computação, estudos culturais, design,

humanidades digitais e novas mídias, economia, educação,

engenharia, meio ambiente, estudos de jogos, ciências

humanas, linguística e linguagem, matemática e estatística,

neurociência, filosofia , Ciências Físicas, Ciência, Tecnologia e

Sociedade, Ciências Sociais e Urbanismo.

Para saber como ter acesso aos e-books consulte o tutorial

elaborado e disponibilizado pelo SiBI aqui.

Um método de seleção e classificação óptica de nanopartículas de

acordo com suas propriedades mecânicas quânticas foi

desenvolvido por pesquisadores no Japão. O método poderia ser

uma ferramenta crucial para fabricantes de nanoestruturas que têm

aplicações em sensoriamento quântico, imagens biológicas e

tecnologia de informação quântica.

Os cientistas têm várias maneiras de manipular e posicionar objetos

minúsculos sem tocá-los. Pinças ópticas, por exemplo, usam um

feixe de laser altamente focalizado para gerar forças ópticas que

seguram e movem objetos na trajetória do feixe. Tais pinças se

tornaram ferramentas poderosas na pesquisa biológica, microfluidos

e micromecânica. Entretanto, elas só podem manipular objetos

relativamente grandes, porque a difração restringe o tamanho do

ponto do feixe laser de captura a cerca da metade do comprimento

de onda da luz iluminante. 

Se interessou sobre o tema? Clique no título da matéria para acessar

o seu conteúdo na integra!

Notícias

UFRJ|SiBI disponibiliza acesso a mais de 3 mil e-

books da MIT Press
SiBI/UFRJ - 08/06/2021

Optical technique sorts nanoparticles by their quantum
properties
by Isabelle Dumé
Physics World - 30/01/2021 - Texto traduzido
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The experimental setup.

Courtesy: Hajime Ishihara and
Keiji Sasaki.
(Foto adaptada::

https://physicsworld.com/a/optic
al-technique-sorts-nanoparticles-
by-their-quantum-properties/)

Logo da MIT Press. Foto:

(https://twitter.com/mitpress)

https://drive.google.com/file/d/1jKwywSk2vV3sr0wTP54ZTHDUCjho3sn5/view
https://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio/484-ufrj-sibi-disponibiliza-acesso-a-mais-de-3-mil-e-books-da-mit-press
https://physicsworld.com/a/optical-technique-sorts-nanoparticles-by-their-quantum-properties/
https://physicsworld.com/a/optical-technique-sorts-nanoparticles-by-their-quantum-properties/
https://twitter.com/mitpress


Notícias

Museu Virtual do IF/UFRJ
Biblioteca Plínio Sussekind Rocha
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Confira o depoimento do Prof. Dr. Moysés Nussenzveig sobre Arthur Ashkin, um dos ganhadores
do Prêmio Nobel de Física de 2018, e sobre o Laboratório de Pinças Óticas da UFRJ, acesse o vídeo
através da imagem acima ou por meio do seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=pb-

HUizO_qc

Moysés Nussenzveig comenta Nobel de Física de 2018
Instituto de Física UFRJ

Confira o segundo vídeo da Exposição Virtual da Biblioteca do Instituto de Física da UFRJ -

2021. O projeto é uma série de vídeos sobre o Museu Virtual da instituição. Este segundo
vídeo "Museu Virtual do IF UFRJ - Professores Fundadores" apresenta os professores
fundadores, físicos ilustres que contribuíram para a criação e a construção da história e da
memória do Instituto de Física da UFRJ!

O vídeo da exposição pode ser acessado no link: https://www.youtube.com/watch?v=fvsnGpRoPl8

https://www.youtube.com/watch?v=JSusXk3qt3M
https://www.youtube.com/watch?v=fvsnGpRoPl8
https://www.youtube.com/watch?v=pb-HUizO_qc
http://biblioteca.if.ufrj.br/museu-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=pb-HUizO_qc
https://www.youtube.com/watch?v=pb-HUizO_qc
https://www.youtube.com/watch?v=fvsnGpRoPl8


Charged Particle Optics Theory (2015)

Autor: Groves, Timothy R.

Charged Particle Optics Theory: An Introduction identifies the most

important concepts of charged particle optics theory, and derives

each mathematically from the first principles of physics. Assuming an

advanced undergraduate-level understanding of calculus, this book

follows a logical progression, with each concept building upon the

preceding one. Beginning with a non-mathematical survey of the

optical nature of a charged particle beam, the text: Discusses both

geometrical and wave optics, as well as the correspondence between

them Describes the two-body scattering problem, which is essential

to the interaction of a fast charged particle with matter Introduces

electron emission as a practical consequence of quantum mechanics

Addresses the Fourier transform and the linear second-order

differential equation Includes problems to amplify and fill in the

theoretical details, with solutions presented separately

Optically Induced Nanostructures: Biomedical and Technical
Applications (2015)

Editor: König, Karsten, Ostendorf, Andreas

Nanostructuring of materials is a task at the heart of many modern
disciplines in mechanical engineering, as well as optics, electronics,

and the life sciences. This book includes an introduction to the
relevant nonlinear optical processes associated with very short laser
pulses for the generation of structures far below the classical optical
diffraction limit of about 200 nanometers as well as coverage of
state-of-the-art technical and biomedical applications. These
applications include silicon and glass wafer processing, production of
nanowires, laser transfection and cell reprogramming, optical
cleaning, surface treatments of implants, nanowires, 3D nanoprinting,

STED lithography, friction modification, and integrated optics. The
book highlights also the use of modern femtosecond laser
microscopes and nanoscopes as novel nanoprocessing tools.

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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OPEN ACCESS PUBLISHING IN EUROPEAN NETWORKS (OAPEN)

A Fundação OAPEN é uma organização sem fins lucrativos sediada na Holanda, com sede

registrada na Biblioteca Nacional em Haia. A OAPEN dedica-se a livros de acesso aberto,

revisados por pares. Foi desenvolvida com o objetivo de alcançar um modelo de publicação

sustentável para livros acadêmicos da área de humanidades e ciências sociais e, também,

aprimorar a visibilidade e usabilidade da pesquisa acadêmica de alta qualidade na Europa.

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/41693
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27421
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/41693
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27421
https://oapen.org/


As ameaças das mudanças climáticas são reais. As temperaturas recordes registradas no

noroeste do Pacífico dos Estados Unidos em julho deste ano teriam sido praticamente

impossíveis sem as mudanças climáticas . A mesma afirmação vale para explicarmos a onda

de calor da Sibéria em 2020, que acelerou a um ritmo alarmante o derretimento do

permafrost, ou pergelissolo (tipo de solo existente na região do Ártico), rico em carbono.

Chuvas extremas, inundações e incêndios florestais catastróficos estão se tornando mais

frequentes e intensos em todo o mundo, com cada evento extremo exibindo cada vez mais

as marcas das mudanças climáticas causadas pelo homem.

Como parte da missão da IBM de acelerar soluções para mudanças climáticas, estamos

conduzindo novas pesquisas para construir soluções reais e focadas no impacto para que as

organizações modelem e avaliem seus riscos climáticos e estratégias de mitigação. Para

isso, um grupo de pesquisadores da IBM apresentou nove novos artigos de pesquisa na

Conferência Internacional de Aprendizado de Máquina (ICML) 2021: Combatendo as

Mudanças Climáticas com Aprendizado de Máquina – incluindo um artigo selecionado

como destaque, uma honra dada para menos de 10% das submissões aceitas.

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?
Como a IA pode ajudar a prever extremos climáticos
IBM - 26/08/2021
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https://urldefense.com/v3/__https:/www.worldweatherattribution.org/western-north-american-extreme-heat-virtually-impossible-without-human-caused-climate-change/__;!!N96JrnIq8IfO5w!x9YlXp57sFXnMNfsoBzaWmA5_rov6Kfl_fHZc0uK2Xf55gDlk7fgE96tQcuwWtJeCCHeyQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.worldweatherattribution.org/siberian-heatwave-of-2020-almost-impossible-without-climate-change/__;!!N96JrnIq8IfO5w!x9YlXp57sFXnMNfsoBzaWmA5_rov6Kfl_fHZc0uK2Xf55gDlk7fgE96tQcuwWtKIxHxbhQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.climatechange.ai/events/icml2021.html__;!!N96JrnIq8IfO5w!x9YlXp57sFXnMNfsoBzaWmA5_rov6Kfl_fHZc0uK2Xf55gDlk7fgE96tQcuwWtIF0x9lYg$
http://biblioteca.if.ufrj.br/
http://biblioteca.if.ufrj.br/
https://www.ibm.com/blogs/ibm-comunica/ia-para-prever-extremos-climaticos/

