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35  Instituições
139  Pesquisadores 
~ 140 Estudantes de Pós Graduação
100 alunos de IC 
3 Sub-áreas com algumas superposições



RESULTADOS RELEVANTES

EIXO I - AVALIAÇÃO
EIXO II - DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CT&I
EIXO III - APROXIMAÇÃO COM O SETOR EMPRESARIAL
EIXO IV - APROXIMAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO



O projeto engloba quase 100 grupos de pesquisa em áreas muito diversas que abrangem a 
Física Nuclear básica, que investigam a compreensão de fenômenos fundamentais em 
diferentes escalas, e a Física Nuclear Aplicada, utilizando conceitos da Física Nuclear para 
solucionar questões ambientais, culturais, tecnológicas, produtivas, etc. 

Assim, os resultados alcançados pelo INCT de Física Nuclear e Aplicações são muitas vezes 
representados por publicações científicas, frutos de modelagens e análises matemáticas ou 
experimentos cujo objetivo está em conhecer a estrutura e a interação entre partículas do 
núcleo atômico ou o estado da matéria em condições extremas.  

Considerando a grande produção científica do INCT-FNA, mais de 800 artigos em revistas 
indexadas publicados nestes últimos 30 meses, existem muitos trabalhos de alto impacto 
científico, mas devido  à limitação do tempo, citamos 1 exemplo para cada tema, apenas 
como exemplos de maiores destaques do nosso projeto entre muitos outros. 

EIXO I - AVALIAÇÃO



The Worldwide Marine Radiocarbon Reservoir Effect: Definitions, Mechanisms, and Prospects de Alves et al. 2018, na Reviews of Geophysics; 



NUMEN project EPJA 54, 72 (2018) Neste projeto são estudadas reações de recarga que ajudarão a obter de forma mais precisa as 
massas dos neutrinos. 



  

- O artigo Causality of the Einstein-Israel-Stewart Theory with Bulk Viscosity, Phys. Rev. Lett. 122, 
221602, publicado em 7 de junho de 2019, com participação fundamental do membros do INCT.

- chamou atenção do editorial, Scientific American, Brasil.  

- Foi demonstrado pela primeira vez, que a equação hidrodinâmica relativística, acoplada ao campo 
gravitacional via Relatividade Geral possui a propriedade de estabilidade.

Esses resultados servem de base para efeitos de viscosidade 
nas simulações de sinais de ondas gravitacionais provenientes 
de estrelas de nêutrons 



Produção Científica  (01/2017-09/2019)



Quantitativos da Formação de Recursos Humanos
 (01/2017-09/2019)





A difusão da ciência na área de Física Nuclear tem importante papel social na 
conscientização dos efeitos da radiação, tanto nos seus aspectos negativos, com 
demonstração de princípios de radioproteção, quanto no que diz respeito a 
tratamentos médicos, irradiação de alimentos e o uso da energia nuclear. 

Entender e desmistificar a Física Nuclear contribui para uma sociedade mais crítica. 

As aplicações multidisciplinares da Física Nuclear constituem-se em uma ferramenta 
em prol da divulgação científica, visto que atingem o público leigo nos seus mais 
diversos interesses: arqueologia, medicina, artes, questões ambientais, variações 
climáticas, biologia, agricultura, genética, etc. 

EIXO II - DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CT&I



A revista Physics Letters A (Phys. Lett. A) publicou lista recente (2018-2019) dos artigos que 
mais chamaram atenção em mídias sociais, de acordo com o PlumX Metrics, e o trabalho 
“Novel effect induced by spacetime curvature in quantum hydrodynamics“, com autoria de 
nossos membros, publicado em 25/05/2019 foi o 5to colocado. 



Primeira Conferência Latino Americana de Radiocarbono. 



O nosso site, https:\\inct-fna.if.uff.br foi arquitetado para unir a comunidade extremamente heterogênea, visando a comunicação entre membros, 
estimular intercâmbios, e considerar o desenvolvimento da área do ponto de vista mais amplo.
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Simpósios INCT 

1º Simpósio INCT-FNA em Maresias 04/09/2018
Apresentações palestrantes estrangeiros
Andres Kreiner, Carlos Bertulani, Edgar Casanova 
e Larry McLerran

2º Simpósio INCT-FNA em Niterói 2019
Palestrantes estrangeiros: 10
Palestrantes nacionais: 20
Poster section: (2 melhores orais)



Além de um grande chamariz para o público leigo e a sociedade em geral, a Física 
Nuclear e suas aplicações estão presentes em setores da indústria. Dentre as aplicações 
desenvolvidas pelo INCT-FNA destacamos algumas. 

EIXO III - APROXIMAÇÃO COM O SETOR EMPRESARIAL



Devido ao fracionamento 
isotópico diferenciado, 
materiais de origens diferentes 
tem sinais característicos



Empresas e Indústrias com as quais o CIE mantem parcerias:
 
- Vinagre Belmont S.A. (Vinhos/vinagres)
- Buriti Honey Ltda. (Mel)
- Apiário Só Mel Eireli – ME (Mel)
- Castelo Alimentos S/A  (Vinhos/vinagres)
- Bebidas Fruki S/A (Sucos e néctares)
- Indústria e Comércio de Bebidas Imperial S/A  (Sucos e néctares)
- Ducoco Produtos Alimentícios S/A (Água de coco)
- Jurupinga Dinalle Ind. Com. de Bebidas Ltda.  (Vinhos/vinagres)
- Sociedade de Bebidas Panizzon Ltda.  (Vinhos/vinagres)
- Bebidas Poty Ltda.  (Sucos e néctares)
- Loop Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.  (Sucos e néctares)
- Laboratório Randon Ltda.  (Vinhos/vinagres)
- Tosin Consultoria, Assessoria Ltda.  (Vinhos/vinagres)
- EBBA – Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A (Sucos e néctares)
- Salles e Salles Com. de Mel e Cera de Abelhas Ltda. (Mel)
- Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG. (Material vegetal para projeto de pesquisa)
- Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica (Material vegetal para projeto de pesquisa)



Único laboratório na América do Sul capaz de determinar fração renovável de plásticos, combustíveis e fármacos, utilizando a análise de carbono 14 por 
Espectrometria de Massa com Aceleradores. 



Tecnologia do Vácuo na Indústria

Curso de extensão para pessoas ligadas à indústria (60 horas)
(50 a 70 inscritos e 20 vagas) Oferecimento 2012-13, 2015- 2018  web.if.usp.br/tecvac

                                            sala de aula                                                                Laboratório de Tecnologia do Vacúo



Participantes provenientes das seguintes empresas:

Alpha Technics Ltda, Amazônia Azul Tec. de Defesa, Aplivac, Astro34, Atlas Copco, Avaco, Busch do Brasil 

Ltda, Centro Tecnológico da Marinha, Chancelier Jóias, Edwards Vacuum, Elmitec, INMETRO, Gardener, 

Guardian (Porto Real, RJ), Liotécnica, Metagal, Metalização 3 Corações, Málaga, Metalcryo, Metalvac, Movel 

Parts, Nanotecnologias, Olsa Brasil, Osram, PrestVac, Radchom, Sansuy, Selovac Ind. e Com. Ltda., Sodexo, 

Siemens, Symbol, Resil, Valeo, Villares, VKautomação, etc.

Funcionários do IPT, POLI-USP, IQUSP e IFUSP.

Total ~130 participantes

Curso de Tecnologia do Vácuo para a Indústria gratuito. Consultoria sem cobrar nada. Os funcionários 

dessas empresas vêm com alguns problemas. Se dão sugestões de como resolvê-los. Como contrapartida 

eles fornecem alguns materiais para o laboratório de vácuo do IFUSP, que acabam no próprio acelerador 

Pelletron do IF-UDP.



EIXO IV - APROXIMAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO











- Esses chips foram encomendados pelo próprio INPE para serem embarcados nos próximos 
satélites.

- Os testes feitos no Pelletron são essenciais para a finalização o projeto, pois os resultados 
indicam o que deve ser melhorado.

- Um grande acelerador cobra da ordem de mil euros por hora para fazer um teste desses. 

- Existe um embargo dos EUA para a aquisição de chips tolerantes à radiação pelo Brasil.

- No Brasil tem poucas empresas que trabalham nessa área.

- As empresas que dominam o mercado são americanas e europeias.

- Várias empresas americanas e europeias interessadas em fazer testes no Pelletron. Porém a 
energia do feixe do Pelletron é baixa e não podemos qualificar totalmente um dispositivo.

- Para satisfazer todas as normas da ESA (Agência Espacial Europeia) temos que ter feixes com 
energias  que só podem ser obtidas quando o LINAC da USP entrar em operação.
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