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APRESENTAÇÃO

Tenho a satisfação de apresentar ã comunidade científica o livro
de programa e resumos do V Encontro de Físicos do Nordeste com rea-
lização nos dias 12 e 13 de novembro de 1987, no Departamento de
Física Teórica e Experimental da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, em Natal.

0 V EFNE conta com a participação de 200 pessoas entre professo-
res e estudantes de graduação e pós-graduação das diversas Universi^
dades do Nordeste (UFAL, UFBa, UFCe, UFNa, UFPb, UFPe, UFPi, UFRN,
UFSe), as quais submeteram 78 comunicações. Além das atividades trâ
dicionais (sessões de Comunicações, ColÕquios e Mesa Redonda) Inclui
Minicursos que objetivam divulgar linhas de pesquisa de Interesse da
comunidade.

MarcTlio Colombo Oliveros
Coordenador geral



A6RADECIMENT0S

O Comitê Organizador deseja expressar seus agradecimentos âs in£
tituições listadas abaixo, as quais propiciaram o suporte financei-
ro para a realização deste encontro.

- Banco do Brasil
- CAPES
- FTI/CEMAR
- Petrobris
• Unisys

O Comitê agradece também ã Administração da UFRN, 5 Fundação No£
te-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), ao Centro de Ciên-
cias Exatas e ao Departamento de Física Teórica e Experimental, por
emprestarem suas dependências e fornecerem a estrutura básica de a-
poio para realização do V EFNE.



COMITÊS

«) Comitê Regional

- Antonio Carlos Rodrigues da Costa
- Antonio Oliveira
- Cesar Augusto Bonato
- Cláudio Macedo
• Kleber C. Serra
- José Marcos
- Luiz Carlos Campeio Cruz
- Manoel Marcos Freire D'Aguiar Neto
- Sandra Viana Sampaio

b) Comitê Local

- Carlos Alberto dos Santos
- Ciclamio Leite Barreto
- Nilza Pires
- UTlame Umbelino Gomes

c) Coordenador geral

(UFPi)
(UFMa)
(UFPb - J.Pessoa)
(UFSe)
(UFA1)
(UFPb - C.Grande)
(UFCe)
(UFBa)
(UFPe)

MarcTiio Colombo Oliveros (UFRN)



INFORMAÇÕES GERAIS

O V Encontro de Físicos do Nordeste terá lugar no Laboratório I
do Departamento de Física Teórica e Experimental, nos dias 12 e 13
de novembro de 1987.

As atividades do Encontro serão divididas em ColÕquios, Minicur
sos, Mesas-Redondas e Sessões de Comunicações, obedecendo ao progrâ
ma abaixo:

7:40
8:00
10:15
14:00
15:15
16:30

QUINTA-FEIRA
12/11

Abertura
Minicursos
Sessões de Comunicações
Sessões de Comunicações
Colóquio
Hesa-Redonda

SEXTA-FEIRA
13/11

Sessões de Comunicações
Sessões úe Comunicações
ColÓquío
Assembléia de Encerramento



SESSÕES DE COMUNICAÇÕES: LOCAIS E DATAS
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10:15/12:00

Al: Física Estatística I

BI: Física de Materiais I

F1: Part. T. Campos Fis.

Matemática I

G1: Prop. Fis. da Matéria I

Hi: Outros Campos da Física

Cl: Física Nuclear

B2: Física de Materiais I I

F3: Part. T. Campos FTs.

Matemática I I I

G3: Prop. FTs. da Matéria I I I

E2: Ótica I I

14:00/15:00

A2: Física Estatística I I

F2: Part. T. Campos Fis.

Matemática I I

G2: Prop. FTs. da Matéria I I

El: Ótica I

B3: Física de Materiais I I I

G4: Prop. FTs. da Matéria IV

SALA

Bahia

Ceara

PiauT

Maranhão

Sergipe

Bahia

Ceará.

PiauT

Maranhão

Sergipe

HOSPEDAGEM

Todos os participantes serão alojados no Hotel Tirol, situado na
Av. Alexandrino de Alencar, distante aproximadamente 4 Km do Campus
Central da UFRN.

REFEIÇÕES

As refeições serão fornecidas pelo Marina's Bar e Restaurante, me
diante apresentação do TICKET REFEIÇÃO fornecido pela Secretaria do
Encontro. Haverá condução para o restaurante nos seguintes horários:
ida, entre 12:30 e 12:45 horas; volta, entre 13:45 e 14:00 horas.



LISTA DC PARTICIPANTES

UNICAMP

Alba Lopez Parada
Clóvis Eduardo Mazzotti de Oliveira

Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Crisõgno Rodrigues da Silva
Denize Francisca da Silva
Heber Ribeiro da Cruz
Ignez Caracelli
Jenner Barretto Bastos Filho
José Euclides de Oliveira
José Tenôrio Cavalcante Filho
Julio Zukerman-Schpector
Kleber Cavalcanti Serra
Lenilda Austrilino Silva
Luiz Lima do Nascimento
Oscar Alves do Nascimento Filho
Sérgio Tavares Pereira
Soiange Bessa Cavalcanti
Uriel Medeiros de Souza Costa
Valnice Salignac de Souza

Universidade Federal da Bahia

Ademir Eugênio de Santana
Adolfo Pedro Carvalho Malbouisson
Arthur Matos Nettos
Benedito Tourinho Dantas
Calo Mário Castro de Castilho
Carmen Jerusa de Oliveira Santos
Hélio Silva Campos
J. David M. Vianna
Nelson Pinheiro Andion
Rejane Helena M. Coutinho
Ronaldo Pereira Farias
Sérgio Lemos
Vaidtzio Soares dos Santos
W.A. Keller



Universidade Federal do Ceará

Ademar Luiz Rodrigues Ribeiro
Antonio de Pãdua Cunha Pires Filho
Antonio José da Costa Sampaio
Antonio Roberto Mendes Martins
Carla Maria Chagas e Cavalcante
Cesar Douglas P. Fernandes
Cícero Marques Tavares Cruz
Cláudio Henrique Rabelo Florindo
Cleuton Freire
Daniel Moreira Auto
Euclímax Passos da Silva
Francisco Erivan de Abreu Melo
Francisco Fiávio Torres de Araújo
611 de Aquino Farias
Hélade Barreto Campeio Cruz
Hellornar Abraão Maia
Homero Lenz Cesar
João Guilherme Nogueira Matias
Jony Marques Geraldo
José Arimatéia Freitas e Silva
José Evangelista de Carvalho Moreira
José Francisco Julião
José Humberto de Araújo
José Ramos Gonçalves
Josué Mendes Filho
Julio Auto Neto
Jurgen Alfred S. Bayer
Luiz Carlos Campeio Cruz
Marcos Antonio Araújo Silva
Márcio Henrique Barbosa
Margarida Maria Moreira Auto
Maria Heveline Bernardes Vieira
Maria José Sales Auto Moreira
Maria Lucimar Maranhão
Maria Mariucia Freitas Santiago
Monica Figueredo Lenz Cesar
Olimar Barroso Brito
Paulo de Tarso C. Freire
Paulo Roberto Quezado Tavares
Raimundo Nonato Aragâo da Silva



(cont. Ceará)

Rodger Franco de Rogério
Silas Lenz Cezar
Simone Maciel de Medeiros
Tereza Verônica Vieira da Costa
Valder Nogueira Freire
Vicente Walroick Almeida Vieira

Universidade Federal do Maranhão

AluTsio Alves Cabral Júnior
Antonio José Silva Oliveira
Aranai Rabelo da Costa
Cândido Justino de Melo Neto
David Lima Azevedo
Edson Dias Aires de Carvalho
Iranor Fonseca Filho
Ivone Lopes Lima
João Inácio Bacelar Almeida Júnior
João José Santos
Joel Alves Batista
José Maria Ramos dos Santos
José Raimundo Rodrigues Siqueira
Júlio César Melo da Costa
Luiz Mário Nascimento Nogueira
Regina Célia de Souza

i

Universidade Federal da Paraíba - Campus J. Pessoa

Adelsindo Liberato de Brito
Aércio Ferreira de Lima
Amar Nath Chaba
Antonio Augusto Souza Brito
Antonio Carlos Pereira
Basilio Baseia
Carlos Augusto Romero Filho
Cezar Augusto Bonato
Djair Aquino de Lima
Eleonoura Enoque da Silva
Fábio Vinícius Ferreira Nunes Barbosa
Fidel Santos Pereira dos Santos
lide Guedes da Silva
Inez Regina Saraiva Santos



Jambunatha 0ayaraman
José Roberto Soares do Nascimento
Julio Melo Teixeir?
Luiroar Cavalcanti Oliveira
Luiz Jorge Negri
Narcos Antonio Amaral Unas
Maria Lewtchuk Espindola
Max de Oliveira Roos
Milton de Lacerda Oliveira
Oslira Espíndola
Pedro Luiz Christiano
Rafael de Lima Rodrigues
Romero Tavares da Silva
Selma Maria Alves Ferreira
Umbel1 no de Freitas Neto
Halter C. C. M11 omen

Universidade Federal da PiraTbi - Cinpuf C. Grande

Elias Vitorino de Lima
Fiavio Gaudencio de Queiroz
José Marcos Gonçalves Viana
Jürgen W. Precker
Memandro Silva do Nascimento
Sueie1de Ferreira Torquato
Vera Solange de Oliveira Farias

Universidade Ftderal de Pernambuco - UFPC

Adauto José Ferreira de Souza
Adolfo M. Nemirousky
Antonio dos Anjos Pinheiro da Silva
Celso P. de Melo
Christiane Ph11l1ppin1 Ferreira Borges
Cláudio Lenz Cesar
Elmo Siivano de Araújo
Fiavio Ariatane
Francisco Geroge Brady Moreira
Frederico Montenegro
61ovan1 Lopes Vasconcelos
Jeremias Borges da Silva



José Ricardo de Souza
J. Wellington R. Tabo?a
Kaline Rabelo Coutir.no
Marcelo de Moura Leite
Marcelo Leite Lyra
Marcelo Palma Grill on
Marcps Antonio Couto dos Santos
Maria Tereza de Araújo
Maurício Domingues Coutinho Filho
Nelson Studart Filho
Paulo Cesar de Oliveira
Petrus Agrippino de Alcântara Junior
Sandra Sampaio Viana
Signo Tadeu dos Reis
Vaidemiro da Paz Brito
Vânia Elisabeth Bariette

Fundação Universidade Federal do PiauT - FUFPI

Antonio Carlos Rodrigues da Costa
Carlos Alberto Pereira da Silva
Jeremias Francisco de Araújo

Universidade Federal do R1o Grandt de Herti - UFRN

Ananias Monteiro Mariz
Andre Henrique Torres Alves
Angelus Giuseppe P. da Silva
Auta Stela de Medeiros Germano
Carlos Alberto dos Santos
Carlos Avelino de Barros
Ciclamio Leite Barreto
Ciodomiro Alves Junior
Ei.do Correia de Souza Tavares
Eli Celso de Araújo Dantas da Silveira
Enivaldo BoneiH
Eraldo Costa Pereira
Eudenilson Lins de Albuquerque
Ezequtel Silva de Souza
George Santos Marinho
Ivanise de Oliveira Barros



Jackson Max Furtunato Maia
Jamilson Pinto de Medeiros
J'.ao Alberto Gomes Duarte
João da Mata Costa
João Maria Fernandes de Souza
Joaquim Mendes Ferreira
Joel Câmara de Carvalho
Jonas Rodrigues de Souza
José Alzatnir Pereira da Costa
José Antonio de Morais Moreira
José Ferreira Neto
José Martins de Souza Filho
José Nilson Franca de Holanda
Josi Nilson de Paiva Macedo
Josenildo B. Alves
Lenival Pereira da Silva
Liacir dos Santos Lucena
MarcTlio Colombo 011veros
Marcrlio Nunes Freire
Márcio Roberto de Garcia Maia
Maria Eliane de Morais
Mario Koechi Takeya
Mário Pereira da Silva
Maurizio Guilherme Lino
Murillo Menna 3arreto de Mello Junior
Nai-Cheng Chao
Niiza Pires
Oscar Bordone Alvarez
Osman Rosso Nelson
Paulo Fuico
Paulo Manoel Mesquita de Medeiros
Paulo Wilson Mauriz
Rita de Cássia Santana
Rui Tertuliano de Medeiros
Sebastião Godeiro Carlos Junior
Uiiatne Umbelino Gomes
Walter Eugênio de Medeiros
Wilson Barbosa da Costa

Universidade Federal de Sergipe - VFSt

Antonio Murilo Santos Macedo
Osmar de Souza e Silva Junior



PROGRAMA

a) Abertura
Local/Data: Salão ricrdeste

12/11, 07:40 hs

b) ColÕquios

Cl: "Supercondutividade"
Prof. Daltro Pinatti (UNICAMP/FTI)

Local/Data: Salão Nordeste
12/11, 15:15 hs

CII: "Resolução de 2% em Microscopia: Realidade e Perspectivas"
Prof. Caio M. Castilho (IF-UFBA)

Local/Data: 13/11, 15:15 hs

c) Mesa-Redonda

"A Pesquisa na Universidade: A questão do Financiamento"

Coordenador: Prof. Eudenilson L. de Albuquerque (Prõ-Reitor de
Pesquisa e Pós-graduação - UFRN)

Participantes:

.Prof. Eustãquio Galvão da Silva (UFMG/Diretor do CNPq)

.Dr. Georges Pellerin (SUDENE)

.Prof. Germano Tabacof (Reitor da UFBA)

.Representante do FIPEC (Banco do Brasil)

Local/Data: Salão Nordeste
12/11 , 16:30 hs

d) Minicursos

NI: "Simulações Computacionais em Mecânica EstatTstica"
Prof, Francisco George Brady Moreira (UFPE)

Local/Data: Sala Bahia
12 e 13/11. 08:00 - 10:00 hs

Mil: "Espectroscopia de Picosegundo de Sólidos e Líquidos"
Prof. Jose Alzamir Pereira da Costa (UFRN)

Local/Data: Sala Ceará
12 e 13/11, 08:00 - 10:00 hs



M U I : "Novos Materiais - Metais, Cerâmicas e Ligas Especiais"
Prof. Daltro Pinatti (UNICAMP/FTI)

Local/Data: Sala Piau?
12 e 13/22, 08:00 - 10:00 hs

e) Sessões de Comunicações

Dia: 12/11 - 10:15 hs

Sessão Al: Física Estatística I
Coordenador: Uriel Medeiros de Souza Costa (UFAL)
Local: Sala Bahia
A1.1 - Solução do Modelo Blume-Capel utilizando o mitodo da

Função de Green
J. Ricardo de Sousa e M.A.G. Moura

Al.2 - Evidencia de comportamento vidro de spin tipo ising no
antiferroraagneto diluído FexZn1_xF?.
F.C. Montenegro, M.D. Coutinho Filho e S.M. Rezende

Al.3 - C o Q2R uma boa simulação do modelo de ising?
U.M.S. Costa e H.R. da Cruz

Al.4 - Transformação extendida de triângulo - estrela para
percolação
N.C. Chão

A1.5 - Percolação e fragmentação nuclear
N.C. Chão

A1.6 - Propriedades termodinâmicas de um tetraedro de Hubbard
A.M.S. Macedo e C A . Macedo

Sessão BI: FTsica de Materials I
Coordenador: Uilame Umbelino Gomes (UFRN)
Local: Sala Ceara
B1.1 - Determinação da Resistência série de células solares

FotoeletroquTmicas
J.F. JuHão, A.L.R. Ribeiro, R.A. Taimag e G.F. Lima

BI.2 - Medida "In situ" por técnicas Óticas, da espessura de
filmes anõdicos de Pentõxido de Niõbio, NbgOg
J.F. Julião, C.D.P. Fernandes, J.W.R. Chagas e H.L. César

BI.3 - Desenvolvimento de um novo tipo de capacitor eletrolTtico
de NbTa
U.U. Gomes e D.G. Pinatti

B1.4 - Estudos e filmes anõdicos de alumínio (A12O3)
S.G. Carlos Junior, U.U. Gomes e J.F, Julião



BI.5 - Analise comparativa de algumas técnicas de medida de

espessura de filmes anõdicos de õxidos de Niõbio e Tíntalo
J.N.F. de Holanda eU.U. Gomes

Sessão F1: Partículas, Teoria de Campos e Física Matemítica I
Coordenador: Jenner B. Bastos Filho (UFAL)
Local: Sala PiauT
F1.1 -Constantes de movimento para sistemas mecânicas gerais

0.Espíndola, M.L. Espíndola e N.L. Teixeira
F1.2 - Hamiltonizações alternativas para teorias de campos

N.L. Espíndola, 0.Espíndola e N.L. Teixeira
F1.3 - Transformações canonóides na mecânica generalizada

L.J. Negri, L.C. de Oliveira e J.M. Teixeira
F1.4 - Os infinitésimos e as teorias dos meios contínuos

J.B. Bastos Filho
F1.5 - Sobre os conceitos de covariância, complexidade e corres-

pondência
J.B. Bastos Filho

F1.6 - Jogos clássicos e quãnticos
J.B. Bastos Filho e S.B. Cavalcanti

Sessão G1: Propriedades Físicas da Matéria I
Coordenador: Nelson Studart (UFPE)
Local: Sala Maranhão
G1.1 - Construção de um calorimetro para medir o calor especifico

de amostras do solo
J.W. Precker

G1.2 - Radiômetro solar com sensor de semicondutor
A.C. Pereira e A.A.S. Brito

G1.3 - Energia do estado fundamental de um gas de polaron em mi-
croestrutura de semicondutores bidimensional
li. de Freitas Neto, N. Studart, 0. Hipólito e M. Oegane

G1.4 - Estados elétricos localizados na superfície de filmes de
hélio líquido: um tratamento autoconsistente

61.5 - Estrutura eletrônica de poços quãnticos acoplados na pre
sença de campo elétrico
L.A. Cury e N. Studart

G1.6 - Campo crítico superior em supercondutores muiti-conexos
J.M.C. Malbouisson



Sessão Ht: Outros Campos da Física
Coordenador: Mário K. Takeya (UFRN)
Local: Sala Sergipe
H1.1 - Descartes e o ensino das ciências

L.A. Silva
HI.Z - Modelamento de crosta da região do Serido con base em

dados aeromagnêticos e gravimêtricos
J.A.M. Moreira, W.E. Medeiros, J.U.P. Macedo e F.A.L. Lins-

HI.3 - Evolução e perspectivas da atividade sísmica era João Cãma-
ra-RN.
J.M. Ferreira, M.K. Takeya, J.M. Costa, R.T. de Oliveira e
J.A.M. Moreira

HI.4 - Projeto de comunicação serial
M.H.B. Vieira, M.R. Pereira e E.T. da Silva Junior

HI.5 - FrequencTraetro programãvel
C.M.C. e Cavalcanti, M.R. Pereira e J.E.C. Moreira

H1.6 - Sistema de automoção de uma porta
M.H.B. Freire, P.R.Q. Tavares, C.M.T. Cruz, R.N.A. da
Silva, J. Mendes Filho e J.E.C. Moreira

Dia 12/11 - 14:00 hs

Sessão A2: Física Estatística II
Coordenador: Liacir dos Santos Lucena (UFRN)
Local: Sala Bahia
A2.1 - Transporte de energia em um autômato celular

U.M.S. Costa e H.J. Herrmann
A2.2 - Estabilidade de uma mistura de autômatos celulares

L.S. Lucena, L.R. da Silva e H.J. Herrmann
A2.3 - Uma teoria de campo de polTmeros rrmificados

A.M. Nemírovsky, M.6. Bawendi e K.F. Freed
A2.4 - Expansão perturbativa para a matriz densidade: uma técnica

apropriada para o cálculo da poiarizabiUdade de cadeias
poliméricas
C. P. de Melo

Sessão E1: Ótica I
Coordenador: José E. de Carvalho Moreira (UFC)
Local: Sala Sergipe
E1.1 - Estudo de soluções coloidais de silica pela técnica de

correlação de fõtons
M.F.L. Cesar e J.E.C. Moreira



El.2 - Expansão da automação de um espectrômetro Ranara
J.R. Gonçalves, A. Donegan, J. Mendes Filho, F.E.A. Melo
e J.E. Moreira

E1.3 - Conjugação de fase ótica em SFg: dependência angular e
propriedade de polarização
C L . Cesar, J.W.k. Tabosa, P.C. de Oliveira, M. Ducloy
e J.R.R. Leite

El.4'- Mistura de ondas e susceptibilidades de ordem superior era
J.W.R. Tabosa, C L . César, M. Ducloy e J.R.R. Leite

Sessão F2: Partículas, Teoria de Campos e Física Matemática II
Coordenador: Carlos A. Romero Filho (UFPB)
Local: Sala Piauí
F2.1 - Sobre as soluções da equação do calor

A.P.C. Malbouisson, M.A.R. Monteiro eF.R.A. Simão
F2.2 - Cálculo do potencial elétrico sob condições de contorno

periódicas
N.P. Andion e C.M.C. de Castilho

F2.3 - Análise qualitativa de modelos cosmológicos na teoria
de Brans-Dicke
C. Romero

F2.4 - Sistemas infinitos de partículas clássicas
A.Matos Neto e J.O.M. Vianna

Sessão G2: Propriedades Físicas da Matéria II
Coordenador: Tereza Verônica V. da Costa (UFC)
Local: Sala Maranhão
62.1 - Estudo do meteorite Ibitira (acondrito) através de espec

troscopia MÍJssbauer e raios-X.
T.V.V. Costa, V.W. Vieira e M.A.B. Araújo

62.2 - Determinação da distorção tetragonal nos complexos
Na 3 - X | Fe(CN)5Lx| nH20 por espectroscopia Mdssbauer
J.H. de Araú jo , M.A.B. de Araújo, I.S. Moreira e A.L. Coelho

G2.3 - Fator Debye wal ler de átomos de super f íc ie
P.W. Mauriz e E.L. Albuquerque

Dia 13/11 - 10:15 hs

Sessão B2: Física de Mater iais I I
Coordenador: Josué Mendes Fi lho (UFC)
Local: Sala Ceará



B2.1 - Produção dè selenatos de metais alcalinos pa-tindo do SeO2

e dos respectivos carbonatos
M.L. Maranhão, J. Mendes Filho, F.E.A. Melo e j.E.X. Matos

B2.2 - Seienato de rubõdio (Rt>2Se04) partindo do RbBr e do Se02

M.L. Maranhão, J. Mendes Filho, F.E.A. Melo e J.E.X. Matos
B2.3 - Crescimento de monocristais de GaAs

C E . M. de Oliveira e M.M.G. de Carvalho
B2.4 - A rapidez nos "chips" da microeletrônica

C L . Barreto

Sessão Cl: Física Nuclear
Coordenador: Miguel Luksys (UFPB)
Local: Sala Bahia
Cl.1 - Estudos da variação da quantidade de pesticidas marcados

com carbono-14 em amostras de solo do nordeste brasileiro
V.S.O. Farias, F.G. de Queiroz e J.W. Precker

Cl.2 - Estudo do movimento de pesticidas marcados com carbono-14
em amostras de solo do nordeste brasileiro
F.G. Queiroz, V.S.O. Farias e J. Precker

Cl.3 - Detecção de chuveiros atmosféricos através do uso de radia_
ção cerenkov
I.R.S. dos Santos, M. Luksys e A.A.S. Brito

Cl.4 - Fissão ternãria do alumínio, titânio, cobalto e zircõnio
induzida por fõtons de 0,8 a 1,8 GeV
E.V. de Sousa, W.C.C. Mil ornem, D.A. de Lima e D. Husmann

C1.5 - Reatores de fusão
S.T. dos Reis

• j ••• ';

Sessão F3: Partículas, Teoria de Campos e Física Matemática III
Coordenador: Jambunatha Jayarama (UFPB)
Local: Sala Piauí
F3.1 - Espalhamento quântico em uma dimensão

V.E. Barlete, M.M. Leite e S.K. Adhikari
F3.2 - R.H.S. para o poço infinito

O.S. Silva Junior
F3.3 - Supersimetria e a degenerescência acidental

J. Jayaraman e R.L. Rodrigues
F3.4 - 0 espectro de momento angular orbital com a álgebra de

supersimetria
J. Jayaraman



F3.5 - Da mecânica clássica ã s'ipersiaetria
G.L. Vasconcelos

F3.6 - Una teoria de propagador clássico aplicado ã mecânica on-
dulatõria no espaço de fase
A.E. Santana, A.Matos NetoeO.D.M. Viana

Sessão G3: Propriedades Físicas da hatiria III
Coordenador: Hélio Silva Campos (UFBA)
Local: Sala Maranhão
G3.1 - A Linear model for accurate determination of lattice

constant and crystal orientation by the divergent-beam
tecnique
W.A. Keller. E. Ratajczyk and T. Sarnecki

G3.2 - A self-consistent rocking-curve in the bragg case
H.S. Campos and W.A. Keller

G3.3 - Um resumo de espectroscopia fotoacústica de sólidos e
algumas aplicações
A.R.L. Parada e J.C.V. de Mattos

G3.4 - Microwave transport properties of highly excited
semiconductor plasmas
V.N. Freire, A.S.C. Esperidião and A.J.C. Sampaio

G3.5 - Estudos de hemoproteinas nítrosiladas através de resso-
nância paranagnética eletrônica (I) Eritrocruorina de
annelidae glossoscolex paulistus
I. Caracelli

63.6 - Estudos de hemoproteTnas nitrosiladas através de resso-
nância paramagnetica eletrônica (II) Hioglogina de aplysia
brasiliana
I. Caracelli

Sessão E2: Ótica II
Coordenador: BasTlio Baseia (UFPB)
Local: Sala Sergipe
E2.1 - Filmes finos para óptica de precisão

J.F. de Araújo
E2.2 - Espalhamento em esferas com rugosidade

S.L. Cesar, E.F, Vasconselos e G.A. Farias
E2.3 - Teoria do laser com a inclusão natural da perda da radU

ção em termos do operador densidade
A. Liberato e B. Baseia



E2.4 - Flutuações no campo da radiação
I . Guedes e B. Baseia

E2.5 - Espectroscopia em átomos de sódio com onda evanescente
M.T. de Araúj .

Dia 13/11 - 14:00 hs

Sessão G4: Propriedades Físicas da Matéria IV
Coordenador: Marcelo Leite Lyra (UFPE)
Local: Sala Maranhão
G4.1 - Superredes magnéticas unidimensionais - propriedades

termodinâmicas
J. Borges e M.L. Lyra

G4.2 - Anomalia da função dielêtrica em cristais magneto-eletricos
J.N.de Souza Filho e E.L. Albuquerque

G4.3 - Espectro de energia em super-redes: uso da técnica de
matriz transferência
W.B. da Costa e E.L. Albuquerque

G4.4 - Polaritons em super-redes tipo nipi
E.L. Albuquerque

Sessão B3: Física de Materiais III
Coordenador: Caio M.C. de Castilho (UFBA)
Local: Sala Ceara
B3.1 - Oi fração de raios-X: estrutura cristalina e molecular de

um análogo de hormônios anti-juvenis
J. Zukerman-Schpector e C A . de Simone

B3.2 - Interação do cobre com o tri(hidreximeti1) ami no metano
L.A. Silva, M.F. Colombo, O.R. Nascimento, E.E. Casteliano
e M. Tabak

B3.3 - Influência da adição de um diluente Inerte na condutivi-
dade térmica e no calor específico de sistemas amorfos em
baixas temperaturas
J.E. de Oliveira e K.C. Serra

B3.4 - Acomodação molecular e adsorção induzida no microscópio
iônico de campo
C.M.C. de Castilho, N.P. Andion e D.R. Kingham
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Al.1 SOLUÇÃO DO MODELO BLUME-CAPEL UTILIZANDO O MÉTODO DA FUNÇÍO
DE GBEEH*
J. Ricardo de Sousa e M.A.G. Moura
Departamento de Física - UFPE, SO.739 Recife-PE

0 «odeio Blume-Capel ("Ising cor. anisotropia un;axial") foi proposto
inicialmente para explicar a transição de fase de 1* orden no mate-
rial ÜO,. Recentemente Siqueira e Fittipaldi propuseram uma nova te£
ria de campo efstivo, na qual utilizaram a técnica do operador dife-
rencial e obtiveram melhores resultados que o do campo molecular (JLLsiz.
me e Capei). porém os melhores resultados deste modelo foram obtidos
por Alcântara Bonfin. utilizando a técnica do grupo de renormalização
no espaço real, atualmente existem vários métodos alternativos para
obtenção de resultados cada vez melhores, entre eles temos: o método
variacional. expansão em série e método de monte cario. Estudamos o
modelo B^Ç^ utilizando o método da função de Greer '"'-JL^ > com decou-
pling na F.G. de exchange e resolvendo exatamente a parte da F.G. de
anisotropia; verificamos que quando utilizamos decoupling cie 1* or-
dem obtemos os mesmos resultados de Blume-Capel. porém a utilização
de decoupling de 2* ordem na F.G. de exchange deve melhorar os resuj_
tados. Os decoupling de 1* ordem que utilizamos foram o RPA e Cal-
len (Simétrico), e verificamos que os resultados são equivalentes ,
enquanto que o decoupling de 2* ordem que utilizamos, foi o proposto
por Kondo e Yamaii no modelo Heisenberg isotrópico (S*l/2) 1D,2O. A-
plicamos este mesmo decoupling no modelo Ising (S=l/2) ID a campo nu
Io e obtivemos os mesmos resultados exato.

*
Trabalho parcialmente financiado pelo CNPq e CAPES.

Al.2 EVIDÊNCIA DE COMPORTAMENTO VIDRO DE SPIN TIPO ISING NO
ANTIFERROMAGNETO DILUÍDO FexZni-xF2-
Frederico C. Montenegro+, Maurício D. Coutinho-Filho e
Sérgio Machado Rezende
Departamento de Física - UFPE, 50.73* Reciía-PE

Medidas de magnetização e susceptibilidade d.c. revelam que para bai
xas concentrações de íons magnéticos (x<0.30), o antiferromagneto di.
luído FexZni_xF2 altamente anisotrópico, em campos magnéticos
0<H<65kOe apresenta uma fase de vidro de spin (VS) em baixas tempera,
turas. Este estado é caracterizado por propriedades magnética» fortçj,
mente dependentes da história, remanência n« magneri^çao, dependên-
cia temporal nao-exponencial, um pico na susceptibi I idade i.c. e com
portamento crítico na susceptibilidade não-linear. Uma analise de es.
cala para fenômenos críticos na amostra Fe _ 25Zn. 75F2,,resu*ta n a ^e~
terminação de expoentes c-íticos que sugerem a existência de univer-

salidade no comportamento crítico de VS Ising, independente da natu-
reza isolante ou metálica do sistema. Esta descoberta c de especial
interesse devido às recentes expectativas quanto ao aparecimento de
VS de caráter verdadeiramente Ising com os quais os resultados de mo.
delos teóricos possam ser comparados. Por outo lado, estes estudos po.
derão ajudar no entendimento do cruzamento do comportamento de campo
aleatório para VS em antiferromagnetos diluídos, visto que para x>0.4
o composto FexZni_xF2 tem sido reconhecido como uma realização expe-
rimental ideal de um modelo Ising com campo aleatórios três dimensões.

Endereço Permanente: Departamento de Física,
UFPB - 58.100 - Campina Grande-PB



Al.3 É O Q2R UMA BOA SIMULAÇÃO DO MODELO DE ISING?

Uriel M.S.Costa e Ueber R.da Cruz

Departamento de Física - UFAL

57000 - Macei: - Al

Tea-se proclamado que o autômato celular conhecido como Q2R pode s^

mular o modelo de Ising tanto para sistemas ferromagnêticos como an

tiferromagnéticos. Neste trabalho calculamos a magnetiz«ção, como

função da energia para o Q2R. Verificamos que esta magnetizaçâo ,

quando tomamos duas sub-redes, depende das condições iniciais; oque

nio acontece quando fazemos uma simulação de Monte Carlo para o mo-

del» de Ising. Esta conclusão pode nos levar a explicar a diferença

encontrada na susceptibilidade entre o modelo de Ising e o Q2R.

Al. 4 TRANSFORMAÇÃO EXTEND IDA DE TRIÂNGULO - ESTRELA PARA PERCOLAÇÃO

N.C. CHÃO

DEPARTAMENTO D£ FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL - UFRN

59.072 - NATAL - RN.

Propomos uma transformação de triangulo-estreIa que possibiíiza a
transformação de algumas redes complicadas as rede mais simples como
a rede triangular e •hex-itjonal . Usondo esta transformação extendida,
podemos determinar as probabilidades criticas de algumas redes bidi-
mensionais através das probabilidades criticas das redes triangular
e hexagonal. Os resultados sao seguintes:

P = 0,498 460, para rede Kagomé

= 0,501 640, para rede de dado
= 0,454 493, para rede 3 - 1 2
= 0,545 507, para rede Asanoha.

Al.5 PERCOLAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO NUCLEAR
N.C. CHÃO
DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL - UFRN
59.072 - NATAL - RN
K.C. CHUNG
DEPARTAMENTO DE FÍSICA NUCLEAR E ALTAS ENERGIAS - CBPF
22.290 - RIO DE JANEIRO - RJ.

Apficemo» um novo processo de percolação para estudar a fragmentação
nuclear. Nosr,o modelo e testado otraves de simulações de Monte-Carlo
P9P» s,stemas de nucleons arranjados numa re*de FCC di-ntro de esfera.
Nosso resultado mostram que as distribuições de frugmentos obdecem
L « O ío P O t! n C' a C ° m •«P*»"»"t.P«rto de 2,5 na probabilidade crítica
Z ^S resultd í

O í o ! P*»"t.P«rto de 2,5 na probabilidade crítica
, i' - ^ S r e s u l t a d 0 9 ••• compatíveis com os do. experimentei,
colisões p+Kn e pJ. Xe.



At.6 PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DE UM TETRAEDRO DE HUBBARD

Antonio M.S. Macedo e Cláudio A. Macedo

Departamento de Física - UFS

49.000 - Aracaju - SE

Aplicamos o modelo de Hubbard a um cluster tetraédrico (quatro sí-
tios). Propriedades termodinâmicas são calculadas com o uso de um
ensemble grand canônico. Resultados para calor específico, suscep-
tibilidade magnética e funções correlação spin-spin são analisados
em termos do número de elétrons, da repulsão coulombiana e da tem-
peratura. Estabelecemos uma comparação com cálculos similares efe-
tuados usando um ensemble canônico. (INEP/SE).
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A2*1 TRANSPORTE DE ENERGIA EM UM AUTÔMATO CELULAR

Uriel M.S.Costa*$ e Hans J.Herrmann§

* Departamento de Física - UFAL

§ SPhT, CEN Saclay, 91191 - Gif-Sur-Yvette. Cedex, France.

Estudamos o transporte de energia no autômato celular determinísti-

co, o Q2R. Encontramos dois diferentes processos de transporte: um

processo tipo difusão e um transporte muito eficiente em autoro-

tas". A dependeéncia de ambos os tipos com a energia ê investigada.

Trabalho parcialmente financiado pela CAFES.

A2.2 ESTABILIDADE DE UMA MISTURA DE AUTÔMATOS CELULARES
Liacir S.Lucena*/ Luciano R.da Silva*+ e Hans J. Herrmann+
•Departamento de Física da UFRN
+Service de Physique Theorique, CEN-Saclay, 91191,
Gif sur Yvette - França

Estudamos o efeito de pequenas mutações sobre a evolução temporal de
um sistema de n células, ãs quais estão associadas variáveis do tipo
"Boole", XÍ, e sujeitas à ação de dois autômatos celulares que com-
petem entre si. Os autômatos utilizam como sítios influentes K
células, vizinhas ao sitio considerado. O primeiro autômato atua com
probabilidade p e favorece o valor 1,tomando este valor quando pe-
lo menos um dos K vizinhos tem valor 1. 0 outro autômato atua com
probabilidade (1 - p) e dá como resultado 0 quando a soma de XJ, for
par e 1 quando ímpar. Em geral, o resultado independe da concentra-
ção inicial de l's e zeros. Para K > Kc observa-se uma transição
entre um comportamento estável em relação ã perturbação e outro on-
de há uma instabilidade, com o distanciamento do sistema modificado
com respeito ao sistema evoluido a partir do original.



A2.3 OMA TEORIA DE CAMPO DE POLÍMEROS RAMIFICADOS
A.M. Nemirovsky*. M.G. Bawendi** e K.F. Freed**
•Departamento de Física, UFPE, 50.000, Recife-PE
**James Franck Institute, Univ. Chicago, Chicago, IL.60637,
USA

Propomos una representação exata do sistema de polímeros autoexclu-
dentes com ramificações arbitrárias como uma teoria de canpo. A apro.
ximaçao de campo médio coincide com a teoria de Flory, mas não dis-
tingue entre distintas geometrias de igual peso molecular. Desenvol-
vemos uma expansão sistemática em potências de Z onde Z e o numero
de coordenação da rede e avaliamos a entropia e a probabilidade de
inserção por sítio comparando várias geometrias das cadeias polime-

itricas.

A2.4 EXPANSÃO PERTURBATIVA PARA A MATRIZ DENSIDADE: UMA TÉCNICA
APROPRIADA PARA 0 CALCULO DA POLARIZABILIDADE DE CADEIAS
POLIMÉRICAS
Celso P.de Melo
Departamento de Física - UFPE
50739 - Recife - PE

As características principais da técnica de EPMD são discutidas. Ên
fase e dada â comparação dessa técnica com métodos alternativos de
calculo das polarizabilidades linear e não-lineares de moléculas gran
des. Em particular se mostra que a EPMD pode ser vista como uma ge^
neralizaçao rigorosa de técnicas variacionais-perturbativas usualmen
te adotadas para cálculo de correção de energia em segunda ordem. Ã
aplicação da técnica de EPMD é feita para cadeias poliênicas e poli-
diacetilenos.e os resultados correspondentes serão discutidos.



SESSÃO BI

FÍSICA OE MATERIAIS I

COORDENADOR: P r o f . Uiiame Umbelino Gomes

DFTE - UFRN

BI .1 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA SÉRIE DE CÉLULAS SOLARES FOTOELETROQUÍMICAS.
J.F.Julião,Ademar L.R.Ribeiro,R.A.Talmag,G.F.Lima
Departamento de Fís ica - UFC - Caixa Postal 6030-Fortaleza,Ceará

O objetivo deste trabalho é determinar a res i s tênc ia sér ie de células so la
res de junção semicondutor-eletrolito (células solares fotoeletroquímicas), usan-
do métodos tradicionalmente empregados em células solares convencionais. Para '
t a i s determinações fo i usado o método de Wolf e Rauschenbach, tomando-se apenas '
uma curva caracter í s t ica (I-V) obtida sob intensidade luminosa constante e simu -
lando-se outra curva (I-V) através de um microcomputador. Este método é comparado
com o método de Handy e com o método de corrente no escuro. 0 primeiro u t i l i z a vá
rias curvas (I-V) com diferentes intensidades de luz e sobre cada uma delas mar -
ca-se um ponto equidistante da corrente de curto c i rcu i to , sendo a res i s tênc ia se
r ie obtida através da inclinação da reta que passa pelos pontos marcados em cadaT

curva. O método da corrente no escuro u t i l i z a uma curva (I-V) , no escuro, e a
res i s tênc ia série é determinada pela razão AV/I, onde AV é a diferença de poten -
c ia i entre o caso ideal (R =• 0) e o caso real (R M ) , para uma dada c o r r e n t e
I s s

(Trabalho financiado pelo CNPq e FIPEC).



BI . 2 ÍCDIDA "IN SITU" FOR "ÍCNICAS ÓiICAS, DA ESPESSURA IK FILMES ANÔDICOS DE

PENTÕXIDO DE NIÕBIO,Nb2O5. J.F.Julião,C.Douglas P.Fernandes,J.W.R.Chagas e H.L.
César - DeptÇ de Física da UFC - Franco Decker - Inst i tuto de Física da UNICAMP.

Durante a formação anódica de filmes de Nb295 s o o r e eletrodos de niõbio, produzi-
dos em condições galvanostáticas numa solução de H3PO4 a lZ,a uma temperatura '
T • 22°C,foram detetados, "in s i tu", fenômenos de interferência da luz refletida'
do sistema eletról i to/ f i lme/substrato, e f e i to o seu registro e-n função do terapo.
Concomitantemente foi registrada, em função do terapo, a diferença de potencial '
(voltagem de anodizaçao) que surge entre os eletrodos da célula, devido ã varia -
ção de espessura do filme e, consequentemente, de sua resistência: Da análise das
curvas de refletância foram traçadas curvas de espessura x tempo (X versus t ) pa-
ra cada filme, que comparadas com as respectivas curvas de voltagem de anod iza -
ção versus tempo (V x t ) , resultaram curvas de espessura do filme versus voltagem
de anodizaçao (X versus V). Estas últimas obedeceram a relação X » mV. Experiên -
cias realizadas com diversos valores de corrente constante e mesma corrente apl i -
cada pulsadamente ã uma freqüência de 1 Hz, resultaram o mesmo valor de m=21fl/v,
que esta muito próximo do valor m - 22fi/v reportado na l iteratura e obtido por ou
tros métodos de medida de espessura. (Trabalho realizado com financiamento do
CNPq).

BI.3 DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO TIPO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO DE
NbTa

UTiame Umbelino Gomes* e Daltro G. P inat t i**
* Departamento de F í s i ca - UFRN

59.072 - Natal,RN
** Fundação de Tecnologia Industrial - FTI/CEMAR

Cx. Postal - 16, 12.600 Lorena, SP.

A principal apl icação do tânta lo é seu emprego na fabricação de ca-
pacitores e l e t r o l T t i c o s . Devido aos a l tos custos a indústr ia de tân.
t a l o tem conseguido desenvolver pós de a l to c v / g , porem e s t e desen-
volvimento não tem^conseguido vencer seus pr inc ipais concorrentes ,
os capacitores cerâmicos e de alumínio. Neste trabalho apresentamos
os resultados para um novo t ipo de capacitor e l e t r o l i t i c o de uma ]i.
ga Nb46%p Ta, produzida por redução aluminotérmica (ATR) da mistura
dos Õxidos Nb 20 5 /Ta 20 5 . 0 pó de Nb 46% p Ta s in ter i zado a 1500°C/30
min. resul tou em a l t o valor de cv/g (-8.000 vF v /g) e a previsão de
se atingor 12.000 uF v/g é bastante real após a otimização das vari^
ãveis do processo. 0 produto ATR desses materiais i de custos bas-
tante reduzidos relativamente aos processos convencionais de produ-
ção^do po de Ta. Será dir r «itido também neste trabalho o e f e i t o do a
lumTnio na s in ter i zação do ATR-NbTa, alem de parâmetros caracterTs"
t i c o s do capac i tor .



B1-4 ESTUDOS EM FILMES ANÕDICOS DE ALUMÍNIO (A12O3)
Sebastião Godeiro Carlos Jr.*, UTlame Umbelino Gemes** t
üosi Francisco Juliao***
*) Departamento de Engenharia Elétrica - UFRN

59.072 - Matal-RN^
**) Departamento de Física - UFRN

59.072 - Natal-RN
***) Departamento de Física - UFCe

60.000 - Fortaleza-Ce

Os filmes anõdicos de õxidos de tãntaio, rüõbio, titânio e Alumínio,
de modo geral os chamados metais válvula, são amplamente empregados
em capacitores elétricos como também em proteção superficial. 0 e-
feito válvula é designado para os filmes õxidos que têm condutivida-
de unidirecional. Neste trabalho os filmes anõdicos de Al^O? foram
crescidos em solução eletrolTtica de H,P0^ em várias concentrações,
no processo ã corrente constante. São estudados o problema da efici-
ência de corrente bem como os seguintes parâmetros do filme: espessji
ra, voltagem inicial de formação, densidade de doadores e potencial
de banda plana.

BI.5 ANALISE COMPARíT!"* DE ALGUMAS TÉCNICAS Dè MEDIDA DE ESPES-
SURA DE FILMES AN&ÜICOS DE OXIDOS DE NIÕBIO E TANTALO.
José Nilson F. de Holanda, UTlame Umbelino Gomes
Departamento de Física - UFRN
59.072 - Natal-RN.

Os filmes anõdicos de Nb2O5 e Ta.Or têm uma vasta aplicação que vão
desde objetos decorativos, proteção superficial até dispositivos da
microeletrõnica. Neste trabalho os filmes são crescidos anodicamen-
te em solução eletrolTtica de H3PO. 1%, em processo a corrente cons
tante sob diferentes voltagens terminais de anodização. Em trabalhos
anteriores (IV EFNE) foram apresentados resultados de caracterização
de vários parâmetros desses filmes através de medidas de capacitãn-
cia diferencial. No presente trabalho serão discutidos os resulta-
dos de medidas de espessura dos filmes empregando Lei de Faraday,
capacitãncia e Microbalança.



SESSBO B2

FÍSICA DE MATERIAIS II

COORDENADOR: Prof. Josué Mendes Filho

DF - UFC

B2.1 PRODUÇÃO DE SELENATOS DE METAIS ALCALINOS PARTINDO DO SeO2 <
E DOS RESPECTIVOS CARBONATOS.
Maranhão,M.L.
J.Mendes F i lho
F.E.A.Kelo
J.E.X.Matos
Departamento de F í s i c a - Universidade Federal do Ceara

Obtenção do A c . S e l é n i c o (H2SeO4) - Adiciona-se o SeO2 fo H2O2 (30%) em
quantidades es tequiométr i .as , sob agitação. Coloca-se a solução obtida em refluxo
por um período de 6 a 12horas, para que a reação se complete. Reação:

°2
SeO2+H2O2(30%) + H20 ^

Obtenção dos selenatos: Selenato de l í t i c (Li^SeO^ - Adiciona-se o LÍ2ÇO3 ao
H2Se04 sob agitação a reação e levemente exotermicas. Coloca-se a solução diluída
de LÍ2SeO4 em banho-Maria coberto com um vidro de relógio para cristalizar. A eva
poração deve ser lenta para evitar formação de precipitado. Os cristais obtidos
são filtrados e a solução volta para o banho-maria, até cristalizar todo o selena
to contido na solução. Reação:

Li2CO3 + H£SeO4 Li2Se04 + C02 + H20.

Os selenatos de sódio, potássio, rubídio, césio partindo dos carbonatos, seguem o
mesmo processo.

B2.2 SELENATO DE RUBÍD10 (Rb2Se04) PARTINDO DO RbBr e do SeO2-

Maranhão,M.u.
J.Mendes Filho
F.E.A.Melo
J.E.X.Matos
Departamento de Física - Universidade Federal do Ceará

Obtenção do ãc.selênico (H2SeO4> ~ Adiciona-se o SeO2 ao H2O? (30Z) em qu^ntida -
des estequiométrica» e sob rgitação. Coloca-se a solução obtida em refluxo por um
período de 6 a 12 horas para que a reação se complete. Reação:

SeO2 * H20 (30%) + H20 T §

Obtenção do Rb̂ SeO^ - Adiciona-se o RbBr (em excesso) ao H2SeO4, sob agitação. Em
seguida, adiciona-se H2O2 00%) ã solução» (em quantidades pequenas,^pois a rea -
ção i bastante exotérmica), para oxidar o brometo existente na solução e expulsá-
lo em forma de bromo. A solução é colocada em um evaporador rotativo e vai adicio
nando H2O2 (30%) até que todo o bromo seja iliminado. Feito i s so , coloca-s» a ser
lução contendo Rb2SeO4 em banho-maria coberto com um vidro de relógio para crista
lizar. Os cristais obtidos são filtrados (à vácuo) e a solução volta para o banho-
maria ate cristalizar todo o Rb2SeÜ4 existente na solução. Reação:

2HbBr • H2Se0A + H2O2 (30%) Rb2Se04 + 2H20 + Br



B2.3 CRESCIMENTO DZ MONOCRISTAIS DE GaAs
Clôvis Eduardo Mazzoti de Oliveira e
Mauro Montarr^ Garcia de Carvalho
Departamento ae Física Aplicada - ÜNICAMP
13081 - Campinas - SP

O Arseneto de Gãlio (GaAs) e \m semicondutor que desponta como
um ótimo substituto do Silício (Si) era muitas aplicações. Suas
características de alta mobilidade de portadores e gap direto o
tornam eficiente na fabricação de dispositivos eletrônicos ul-
tra-râpidos, dispositivos para micro-ondas, lasers de semicondu
tor, dispositivos opto-eletror.iccs, etc.
A síntese do GaAs monocristalino é realizada em laboratórios es
peciais através de vários métodos e processos que estão sendo
pesquisados e desenvolvidos desde a década de 50. O método
Bridgman foi escolhido para esta pesquisa devido â sua simplici
dade tecnológica, baixo custo e bons resultados no que diz res-
peito â perfeição dos cristais obtidos. Pretendo.r.os com este tra
balho abordar a dinâmica do crescimento de cristais, o sistema
montado para implementar o método Bridgman e os problemas físi-
cos e tecnológicos encontrados. Os resultados até então obtidos
e possibilidades futuras também serão discutidos.

Este Trabalho foi subvencionado pela Telebrás.

B2.4 A RAPIDEZ NOS "CHIPS" DA MICROELETRÕNICA

Ciclamio L. Barreto

DeptQ de Fisica/UFRN. Caixa Postal 1524 - 59.072 Natal-RN.

Nos dispositivos semicondutores a rapidez ê de suma importância. A-

lém da miniaturização, pode-se aumentar a rapidez de um dispositivo

elevando-se a velocidade dos elétrons que fluem pelo interior do ma

terial. As tecnologias optantes por essa abordagem tomam o arseneto

de gálio (GaAs), e não o silico (Si), como matéria-prima básica. A

menor massa efetiva, e dai a maior mobilidade eletrônica no GaAs em

relação ao Si, ê um dos fatores determinantes dessa mudança.

Apresentamos um breve resumo da realidade atual, os métodos de

fabricação dos "chips" ultra-rãpidos, a contribuição advinda do de-

senvolvimento de "lasers" de semicondutores, as perspectivas para a

computação óptica e fenômenos relacionados.



SESSÃO B3

FÍSICA DE MATERIAIS III

COORDENADOR: Prof. Caio M.C. de Castilho

IF - UFBA

B 3 # 1 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X: ESTRUTURA CRISTALINA E MOLECULAR DE UM
ANÁLOGO DE HORMÔNIOS ANTI-JUVENIS

J.Zukennan-Schpector e CA.de Siraone - Laboratório de Cristalografia
e FÍsico-Química dos Materiais-CCEN/UFAL e E.E.Castellano- Institu-
to de Física e Química de Sao Carlos- DFCM/USP.

Os hormônios anti-juvenis, ou precocenos, representara uma alter-
nativa promissora no controle de insetos, seriam inseticidas natura-
is de 3» geração. Recentemente foi sintetizada, pelo grupo do Prof.
J.T.B.Ferreira do Depto. de Química da UFSCar, uma série de análo-
gos dos precocenos contendo enxofre no heteroclclo. Como o conheci-
mento da configuração geométrica destas substâncias pode ser de gran
de ajuda para compreender o seu mecanismo de ação a nível molecular
é que começamos um estudo sistemático das estruturas tridimensionais
destes compostos. Neste trabalho apresentamos a estrutura do primei-
ro membro da série cuja estrutura já determinamos:7-metil-2,2-dime-
til-benzopirano-l,l-dioxi. O composto cristaliza no sistema ortorrom
bico, grupo espacial P2 2 2 , a=7.3.57(2) ,b=10.186(2) ,c=15.253(2)X,
V=1143(2)A3, Z=4, Dc=1.29g.crrr3, P.^0.055 para 664 reflexões e 110
parâmetros refinados. Algumas das distancias e ângulos encontradas:

^ ° S-0=l. 438(5), 1.446(7)A\ S-C=l .753(9) ,1.8l(l)X;

0-S-0=118.7(4)°; 0-S-C=109.0(4)°; C-S-C=101.6(4)°

Trabalho parcialmente financiado pelo CNPq e CAPES

B3.2 INTERAÇÃO DO COBRE COM 0 TRI(HIDROXIMETIL) AMINO METANO
Lenilda Austrílino Silva*
M.F.Colombo §
O.R.Nascimentos
E.E.CastellanoS
M.TabakS
* Departamento de Física - UFAL
I Departamento de Física e Química - USP/São Carlos

A estrutura do tri(hidroximetil) araír.o metano cocplexado com cobre
(II) Cu[NH2C(COH3)3]2+H2O foi determinada por difração de raio-X. 0
átomo de cobre foi localizado pelo mapa de Patterson e o restante
da estrutura foi determinado utilizando-se síntese de Fourier dife-
rença. A estrutura foi refinada até fatores R finais de R-0.034 e
Rw'0.030. 0 átomo de cobre está localizado em um eixo de simetria
de ordem dois e é coordenado por cinco outros átomos, os quais for-
mam aproximadamente uma pirâmide de base retangular. Esta estrutura
obtida por difração de raios-X foi comparada com a estrutura previs
ta por técnicas de EPR, as quais são essencialmente diferentes devT
do a presença da molécula de água que aparece no vértice da pirâmi-
de de cooidenação. Entretanto, os resultados de EPR podem ser corop£
tibilízados com os crístalográficos. A da terminação desta estrutura
é utilizada na interpretação da formação de complexos de cobre com
tri(hidroxímetil) amíno metano em função do pH.



B3.3 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE UM DILUENTE INERTE NA CONDUTIVIDADE
TÉRMICA E NO CALOR ESPECÍFICO DE SISTEMAS AMORFOS EM BAIXAS
TEMPERATURAS
Jo3é Euclides de Oliveira e Kleber Cavalcanti Serra
Departamento de Física - UFAL
57000 - Maceió - Al

Alguns do8 problemas mais importantes da Física do Estado Solido, os
quais ainda não estão completamente entendidos, são as propriedades
dos vidros. A condutividade térmica, por exemplo, varia V P para tem'
peraturas abaixo de 1K, possui uma região de condutividade quase
constante em torno de 10K e acima desta temperatura varia aproximad£
mente com T. 0 calor especifico, quando representado num gráfico
C/T*xT, aumenta quando a temperatura diminui, passa por um máximo em
torno de 6K e abaixo de 1K pode ser representado pela expressão C»
aT+bTJ, onde o termo linear em temperatura predomina. Em nenhum in-
tervalo de temperatura o calor específico obedece ã lei de Debye
tCVP), a qual tem sido comprovada para materiais cristalinos em tem
peraturas menores do que 6/10 (6 representa a temperatura de Debye).
Duas destas características universais, o patamar na condutividade
térmica e o excesso de calor específico em torno de 6K, as quais vem
sendo estudadas por *v> 40 anos, formam a parte central do nosso traba_
lho. Em particular analisaremos a influência da adição de um diluen-
te inerte (xylene) ao sistema DGEBA (Araldite MY75O)+EDA[H2N(CH2)2

NH t]. Essa análise será fundamentada em modelos em voga, tais como o
de localização de phonons e o modelo phonon-fracton.

ACOMODAÇÃO MOLECULAR E ADSORÇÃO INDUZIDA NO
MICROSCÓPIO I&NICO DE CAMPO
Caio M. C. de Castilho*, Nelson P. Andion*. e David R. Kingham*
Instituto de Física, UFBa, Campus da Federação
40 210 Salvador, Bahia, Brasil

VG Ionex Ltd., Maltings Park
Burgegs Hill, West Sussex, RH15 9TQ, U. K.

í o í t « I í ? - ^ m o l l S c u l a« d o Sãs imageante apôs um pulso de alta
ill S ? apuado a amostra do MicroscSpio IÔnico áe Campo (Field
Ion Microscope - FIM) e simulada através de um modelo simplificado
Llll^A e q u a c a o- d e »°vimento de uma molécula permite o calculo
oonátlr, d**Comoã*S*<>> ° q»«l, segundo nossa interpretação, cor?
r7™ín, A l Pâra ° aumento na tax* *• ionizaçio conforme os expf
rjmentos de Sweeney e Tsong. Assim, estima-se o tempo para a forml
çao de uma camada adsorvida na superfície da amostra no FIM ~
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FÍSICA NUCLEAR

COORDENADOR: Prof. Miguel Luksys
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C1 •! ESTUDOS DA VARIAÇÃO DA QUANTIDADE DE PESTICIDAS MARCADOS CCM CARBONO-14
EM AMOSTRAS DE SOLO DO NORDESTE BRASILEIRO.
Vera S.O. Farias, Flávio G. de Queiroz e Jürgen W. Precker
Departamento de Física - CCT - UFPb
58.100 Campina Grande - PB

Em estudos da mobilidade de alguns pesticidas marcados com C-14 em camadas delga-
da de solo (TLC) pelo método de autoradiografia, verificou-se que após vários
dias de exposição, os filmes revelados não apresentavam qualquer resultado, isto
é, nenhuma densidade no negativo do filme era observada.
Por outro lado, fazendo-se a contagem das partículas 3 emitidas em diferentes
dias, para assim obter-se a distribuição dos pesticidas no solo, observou-se
um decréscimo nas taxas de contagens. Can a finalidade de tentar encontrar as
razoes para este fato inesperado, foi feito un acompanhamento preliminar da varia
ção na quantidade dos pesticidas. Pontos de pesticidas marcados com C-14 foram
colocados em folhas de papel e as partículas B emitidas foram contadas durante
dez dias. 0 procedimento a seguir é o de efetuar medidas semelhantes em diferen-
tes tipos de solo, levando-se em consideração as influências de alguns parâme-
tros ambientais como irradiação aolar, temperatura e unidade.



Cl 2 ESTUDO DO MOVIMENTO DE PESTICIDAS MARCADAS COM CARB0N0-14
EM AMOSTRAS DE SOLO DO NORDESTE BRASILEIRO.

Flãvio 6. Queiroz, Vera S.O. Farias e Jflrgen Precker
Departamento de Física - CCT - UFPB
58.10C Campina Grande-PB.

iteste trabalho detenv. ,.u.;,os quantitativamente a distribuição do pes-
t icida C-14 malathion em camadas delgadas de sojo (TLC). Os solos iri
vestigados possuem características f ís icas e químicas bem d is t in tas ,
especialmente textura, teor da matéria orgânica e coeficiente de sojr
ção. Em estudos da inf i l t ração de água, mediu-se a posição da frente
de molhamento em função do tempo, comparando-se os resultados experj^
mentais com as previsões teóricas a par t i r da Equação de Darcy. A teo
r ia foi comprovada, ajustando-se experimentalmente as condições i n i -
c ia is . Pontos com C-14 malathion foram colocados nas amostras de so-
lo e a seguir foi fe i ta a percolação com água. A distribuição do ma-
lathion foi então determinada pelos métodos da autoradiografia e
scanning. Os resultados encontrados foram acentuadamente diferentes,
refletindo os tipos diferentes dos solos. A comparação com previsões
teóricas do transporte de pesticidas, a par t i r da equação de conti-
nuidade, encontra-se em andamento.

"1.3 rErJ2CÇÃO D2 CHUCHUS fíTMOSíÊKIOOS ATRKVÉS IX) USO EE RVDTft̂ D CEíEKKOV
I . P S . dos Santos, VL Luksys e A.A.S. Brito

Este trabalho visa o doninio da técnica de detecção de cascatas eletrcmag

n^tica através da radiação Cererikov emitida pela passagem de partículas na atmos-

£ara,p£jTLículõs estas oriundas da interação de fctons gama oósmLcos de a l ta ener-

r:.5 na atirosféra superior. Um segvndo passo é determinar a influência da espessu-

ra equivalente de água na atmosfera sobre o limiar energético de detecção 1 das

cascatas eletromagnéticas ou chuveiros atmosféricos extensos.

A detecção dos 3 =mpejos de radiação Cexenkov se faz através de una foto -

multiplicadora colocada no foco de um espelho parabõlico fo s inal produzido por es

tes lanpe jos são então ccnvertldos em s ina l e l é t r i c o e registrados por instrumen-

tos eletrcnicos adaptados para es te fim.

O sistema medirá a freqüência dos eventos de chuveiros,bem como a pressão

atmosférica, tenperatura e a quantidade de água na atmosfera a fim de determinar

o nível de influência destas variáveis no processo de detecção.

Alar. ds propiciar o domínio da técnica e um maior conhecimento da aàtrono

ida gama de a l ta energia,há o fato de que experimentos desta natureza não são de-

senvolvidos ainda no Brasil . O sistema, uma vez calibrado,pode funcionar como nedJL

dor de unidade atiroefiSrica intregada verticaiüiente.



Cl 4 FISSÃO TERNÂRIA DO ALUMÍNIO, TITÂNIO, COBALTO E ZIRCÔNIO IKDU
ZIDA POR FÕTONS DE 0,8 A 1,8 GeV.

Elias V. de Sousa - Dept9 4e Física - UFPb - C. Grande/PB.
Walter C.C. Milomem - Dept9 de Física - FUFMT - Cuiabá/MT.
Djair A. de Lima - Dept9 de Física - UFPb - J. Pessoa/PB.
D. Husmann - Phys. lost. Univ. Bonn - Alemanha.
Odilon A.P. Tavares - CBPF/CNPq - Rio de Janeiro/RJ.

Lâminas de Al e Ti em contato .-om placas de CR-39* e lâminas de Co e
Zr em contato com folhas de makrofol+ foram bombardeadas cem fótons
de "Bremsstrahlung", de energias máximas entre 0,8-1,8 GeV, extraídos
.'3 Electron Synchrotron de 2,5 GeV da Universidade de Bonn -Alemanha.
As partículas resultantes das interações deixaram traços nos detect£
res que, após revelados por ataques químicos adequados, foram anali-
sados ao microscópio óptico. Com base nos mecanismos de fissao^e nas
propriedades de registro dos detectores foram estabelecidos métodos
capazes de identificar os eventos provenientes de fissão binaria e
ternária. Neste trabalho obtemos os rendimentos da fissão ternaria,
as correspondentes seções de choque e fissionabilidades nucleares dos
elementos estudados. As seções de choque obtidas são: o^ ^^-(0 ,3±0 ,7)

ubarn, ok T i« (1 ,7±1,5) ubarn, ^k>Co«(0 ,5±0 ,5) ubarn eo^^-díl) obarn;

e as fissíonabilidades obtidas sao: fAl«<0,6 ± 1,4) 10~S fTi - (2,0 ±

± l,8)10~4, fCo=(0,5±0,5)10"
4 e f2r» (0 ,7±0 ,7)IO"

4 .

* Allyl diglycol carbonate polymer by American Acrylics and Plastics.
+ Makrofol N, Auftrag 90002 (0.7 Kg) by Bayer AG.

C1.5 REATORES DE FUSÃO
Signo Tedeu do. Reis
Departamento de Física - UFPE, 50.739 Recife-PE

I. Uma classe de reações nucleares que oferece possibilidades como
fonte de energia é a fuslo. Para que a mesma seja fonte de energia ,
-Ia deve apresentar uo elevado valor de Q(>0), e uma grande seção de
choque. Dentro das reações utilizadas em processos *e fusão nu-
clear, podemos destacar as que envolvem núcleos de Deutério. Estas
reações chamadas DD, ocorrem em 50% do tempo, mas além de não apre-
sentarei um valor Q alto, também possuem baixa seção de choque,e são
mais importantes como fonte de Trítio para reações do tipo DT, que
resultam na formação de (He,n) com Q de 17,59 MeV. Es"a reação é cha.
mada DT, e apesar do valor de Q não ser alto, sua seção de choque é
aproximadamente 200 vezes maior que as reações DD, no intervalo de
energia de interesse. Para que as reações DD e DT ocorram,os núcleos
reagentes devem ter no mínimo 10 KeV de energia cinética relativa. A,
tualmente as reações DT recebem mais atenção no desenvolvimento de
trabalhos sobre fusão. II. Para que reações de fusão envolvendo nú-
cleos de Deutérios e Trítios ocorram é necessário obter um método de
mantê-los numa zona "reagente" de dimensões suficientes para a fusão
ter chance de ocorrer 10a espalhamentos. Em geral a temperatura do
sistema neste processo é da ordem de 106cK e um gás a essa temperatu.
ra estará totalmente ionizado mantendo-se numa mistura estacionaria
de io*>» e elétrons, constituindo um plasma. Assim em qualquer reator
de fusão, o plasma deve ser confinado de modo a manter altas tempera
turas e densidades suficientes para que ocorra a reação durante um
certo tempo, obtendo-se um ganho de energia.
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E1.1 ESTUDO i)E SOLUÇÕES COLOIDAIS DE SÍLICA PELA TÉCNICA DE CORRE
LAÇÃO DE FOTONS.
Monica Figueiredo Lenz Cesar
Jose Evangelista de Carvalho Moreira
Departamento de Física - Universidade Federal do CearI

O objetivo desse trabalho é obter informações sobre a dinâmica _ do
processo de gelificação e sua evolução desde o estágio de solução
coloidal ate a formação de um vidro. 0 processo é acompanhado^atra-
vés da correlação de fotons. Mede-se a função de autocorrelaçao do
campo espalhado, S(q,t), e sua dependência com o vetor de onda de
espalhamento q. Em sistemas conexos obtem-se um valor constante de
(T/q2) em relação a q, sendo F a largura de linha da luz espalhada.
Em algumas condições, dependentes da solução original, a relação p£
de ser do tipo

onde D é a dimensão de fractal do agregado de partículas de silica.
Os resultados experimentais são comparados com modelos teóricos '
existentes e com simulações em computador.

ei o
EXPANSÃO DA AUTOMAÇÃO DE UM ESPECTRÔMETRO RAMAN.
J.R.Gonçalves
A.Donegan
J.Mendes Filho
F.E.A.Melo
J.E.Moreira
Departamento de Física - Universidade Federal do Ceará

Como parte da expansão no sistema de automação de um espectrometro
Raman foi desenvolvido um programa para comparação de vários espec
tros Raman através do computador, com saída em vídeo, impressora i"
ploter (Xxt e XxY) , visando a aprimorar a análise dos espectros Ra
man. Serão apresentados alguns detalhes do software. ~



El. 3 CONJUGAÇÃO DE FASE ÓTICA EM SF : DEPENDÊNCIA ANGULAR E
PROPRIEDADE DE POLARIZAÇÃO
Cláudio L. Cesar, T.W.R. Tabosa, P.C. de Oliveira, M. Ducloy*
e J.R. Rios Leite
Departamento r r'sica - IFPE
50.739 Recife-PE

Mostraremos resultados experimentais da dependência angular da Re-
fletividade na Conjugação de Fase por mistura degenerada de quatro
ondas em SFg utilizando laser de C02[l]- Estes dados são comparados,
com um modelo teórico de 2 níveis [2] mostrando uma boa concordân-
cia. Foratn também analisadas as propriedades de polarização e refle.
tividade do feixe com respeito às polarizações dos campos incideii
tes.

[l] "Angular Dependence of Phase Conjugation in SF,". Lenz, Tabosa,
de Oliveira, Ducloy e Rios Leite

[2J S.M. Wandzura, "Effects of atomic motion on wavefront conjuga-
tion by resonantly enhanced degenerate four-wave mixing",
Optics Letters, 4., 208

*
Laboratoire de Physique des Lasers,
Univeraité Paris-Nord. France.

El.4 MISTURA DE ONDAS E SUSCEPTIBILIDADES DE ORDEM SUPERIOR EM SF6
J.W.R. Tabosa, Cláudio L. Cesai, M. Ducloy* e J.R. Rios Leite
Departamnto <?e Física - UFPE
50.739 Recita - PE

Neste trabalho, descreveremos uma técnica que permite resolver espa-
cíalmente as suscep: I',:>,'. ' .idade de ordem superior X de u m 8 a 8 mole-
cular L_1_J . Mostraremos resultados experimentais obtidos em SFg para
as misturas d quatro, seis e oito ondas, que aão relacionadas res-
pectivamente nos tímo3 X^3^i X^ e X da polarização não'linear.
Um estudo teórico para as relações X /X^^ e X^'/X será apre-
sentado e comparado aos resultados experimentais.

[l] S. Le Boiteux et ai. IEEE J. Quant. Electron, QE jZ2 1229 (1986)

»
Endereço permanente: Laboratoire de Physique des Lasers -
Uníversité Paris-Nord - France

Fianciado parcialmente pelo CNPq e FINE?.

#
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E2 1
FILMES FINOS PARA ÓPTICA DE PRECISÃO
Jeremias Francisco de Araújo
Departamento de Física -CCN-UFPI
64.000-Teresina-PI

Neste trabalho a tecnologia de precisão de filmes finos dielétri-

cos e ou metálicos para componentes ópticos de alta precisão é dis-

cutido.Para flexibilizar o projeto desses filmes de multi-camadas ,

desenvolvemos programas computacionais que calculam e graficam os

espectros de refletância e transmitância dos filmes. A tecnologia de

evaporação à vácuo, de vários materiais foi implantada e vários fil-

mes de interesse em óptica foram produzidos. A possibilidade de fa

zer o cálculo das características do filme e posteriormente produzi

-Io diminui drasticamente o tempo requerido para produção de um •

novo tipo a menos custos.

Unitermos :filmes finos .componentes ópticos,filtros ópticos.



E2.2 ESPALHAMLNTO FM ESFERAS CCM RUGOSIDADE
S.L.Cesar,
E.F.Vasconcelos
C.A.Farias
Departamento de Física - Universidade Federal do Ceará

Estudamos o espalhamento de Mie por uma esfera com rugosidade esta-
tística, Calculamos os campos espalhados pela esfera rugosa até se-
gunda ordem no desvio médio quadrático da rugosidade relativo ao
raio da esfera. Foi feito o calculo da seção de choque de esferas '
rugosas condutoras e dielétricas (constante dielltrica complexa) no
limite de grandes comprimentos de onda.

E2.3 TEORIA DO LAFFF COM 7> INCLUSÃO NATURAL DA PEFDA DA RADIA-

ÇÃO EM TERMOS DO OPERADOR DENSIDADE.

A. LI3EFAT0 e B. BASEIA

DEPARTAMENTO DE jfSICP. - C. C. E. N. - ÜPPb.

João Pessoa - Pb - 58.000

Usamos_um resultado recente , que descreve a perda do campo de
radiação, em uma cavidade ótica de forma natural, na teoria do La-
ser. A çerda do canpo, devido ao feixe de luz transmitido e o ganho
devido a presença dos átomos ativos, mesmo sendo devidos a dois
mecanismos não ínteraqentes, são corretamente adicionados para
gerar a eauação de movimento para o operador densidade do campo
de radiação. A substituição dos operadores individuais que aparecem
nos tratamentos convencionais por operadores coletivos, é uma
diferença conceituai oue surge na presente abordagem .

r.Referências:

1. B. Baseia, F. J. B. Feitosa e A. Liberato em: Can.J.Phys., 65,
359(1987). —

2. " Laser theory with natural inclusion of radiation-loss? Density
operator approach "; by: A. Liberato and B. Basel?. Pub. ao
Can. J. Phvs.



E 2' 4 FLUTUAÇÕES NO CAMPO DA BADIAÇÃO
I.Guedes e B.Baseia - DF/UFPB

Investigamos o aspectro de flutuação para o campo livre,inter

no a uma cavidade óptica, acoplada ao meio exterior. Nas teorias con

vencionais, é comum acoplar o sistema com um reservatório térmico e

considerar o campo da radiação inicial em um estado térmico. Efetiva

nos cálculos sem invocar a existência do reservatório,que foi substi

tuido, normalmente, pela cavidade óptica exterior e supondo agora o

campo num estado coerente com fase aleatória. Obtem-se os resultados

conhecidos para várias funções de correlação, sem apelar para mode -

los artificiais. Investigamos também as funções de correlação para

fora da cavidade, uma região naturalmente inacessível nos modelos

tradicionais.

E2.5 ESPECTROSCOPIA ^M ÁTOMOS »E SÓDIO COM ONDA EVANESCENTE
Maria Tereza de Araújo, Departamento de Física - UFAL
57.000 Maceió - AL
e Sandra S. Vianna - Departamento de Física - UFPE
50.739 Recife - PE

Resultados experimentais recentes têm revelado que a espectrosco-
pia com onda evanescente é uma técnica muito útil tanto para o estu-
do das modificações causadas no espectro atômico, devido à proximid^a
de do átomo a uma superfície sólida, como também, para o estudo de
colisões átomo-superfície. Utilizando esta técnica estamos desenvol-
vendo um experimento que permite investigar alterações no comporta-
mento radioativo do vapor atômico, devido à presença de um meio die-
létrico.
Neste experimento utilizamos uma célula de Sódio, aquecida a temperja
furas da ordem de 200°C, tendo numa das pontas um prisma de vidro no
qual incidimos um feixe de luz, produzido por um laser de corante
pulsado, sintonizável. A fluorescência emitida pelos átomos próximos
da superfície, durante a reflexão interna total do feixe de luz na
interface, é detectada. 0 estudo da dependência temporal desta fluo-
rescência permite investigar as modificações no tempo de vida dos e±
tados 3P, e 3P, dos átomos de sódio.

REFERENCIA
1. P. Simoneau, S.Le Boiteaux, Cid B. de Araújo, D. Bloch, J.R. Rios

Leite e M. Ducloy, Optics Coram. 5± (1986) 103.
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Fl.l CONSTANTES DE MOVIMENTO PARA SISTEMAS MECÂNICOS GERAIS
Oslim Espíndola, Maria Lewtchuk Espindola e Nelson
Lima Teixeira
Grupo de FTsica-Matemática
Caixa Postal 5035 - Cidade Universitária
58051 - João Pessoa-Pb
DeptÇ de Física - Universidade Federal da Paraíba

E desenvolvida uma técnica para determinar as constantes de movimen^
to para qualquer sistema mecânico com N graus de liberdade. Demons-
tra-se que o cálculo destas constantes se reduz a determinação das
2N integrais intermediárias de um sistema de equações diferenciais
parciais quase-lineares. Os sistemas de Ermakovsão obtidos como C£
sos particulares. Esta técnica é aplicável também para outros siste_
mas tais como nao-holonõmicos e de ordem superior.

F1.2 HAMILTONIZAÇOES ALTERNATIVAS PARA TEORIAS DE CAMPOS
Maria Lewtchuk Espíndola, Oslim Espindola e Nelson Lima
Teixeira
Grupo de FTsica-Matematica
Caixa Postal 5035 - Cidade Universitária
58051 - João Pessoa - Paraíba
Dept? de FTsica - Universidade Federal da Paraíba

E_proposto um procedimento de Hamiltonização para Teorias de Campo
válido para Laçjrangeanos lineares (em $t) e não lineares. Mostra-se
que a Formulação Hamiltoniana usual é baseada na escolha da solução
envoltória de uma equação diferencial parcial. A escolha da solução
completa da mesma equação conduz a uma descrição Hamiltoniana alte£
nativa do mesmo campo no caso não-linear, enquanto que para siste-
mas Lagrangeartos lineares esta escolha se torna a única possTveT.
Os resultados são aplicados para teorias nas quais o processo de Ha
miltonização é problemático (Schrfldinger, KdV) obtendo-se um Ham11~
toniano correto. (Aceito para publicação no Hadronic Journal).



F1.3 TRANSFORMAÇÕES CANON51 DES NA MICANICA GENERALIZADA
Luiz Jorge Negri , Luimar c .de O l i v e i r a e J u l i o M. Te ixe ira
Departamento de F í s i c a - CCEN - üFPb
C. Gtaiversitãria
58.000 - João Pessoa - Pb

As condições para a e x i s t ê n c i a de una transformação canonõiâe para
s is temas c l á s s i c o s usuais com r graus de l iberdade foxan recente
mente e s t a b e l e c i d a s ( 1 ) . A extensão dos resul tados obt idos para a
mecânica general izada é f e i t a a p a r t i r da demonstração da equivalên
c i a formal entre s i s temas mecânicos com r graus de l iberdade ,depen
dentes de derivadas temporais até ordem s , e s i s temas c l á s s i c o s ^ u
s u a i s com r s graus de l iberdade. Demonstra-se também que os meto
dos de Ostrogradsky e o de redução de ordem desenvolvido na r e f .
( 2 ) , e s t ã o l i gados por uma transformação canonica.

Referências:
1) Canonoid transformation and constants of motion - Luiz J . Negr i ,

Luimar C. de O l i v e i r a e J u l i o M. Te ixe ira - Ace i to para p vi? l i ca
ção no J . Math Phys.

2) s - e q u i v a l e n t Lagrangiansin genera l i s ed mechanics - Luiz J .Negr i
e Edna G. da S i l v a Phys. Rev. D 33 (8) 2227, 1986

F1.4 OS INFINITÉSIMOS E AS TEORIAS DOS MEIOS CONTÍNUOS
Jenner Barretto Bastos Filho
Departamento de Fís ica - UFAL
57000 - Maceió - Al

Refutando(t) certos aspectos de trabalhos publicados por colegas dos
EUA ( 2 , 3 ) , explora-nos a diferença fundamer.tal entre a Extensão car-
tesiana e a Massa Newtoniana. Mostramos, que, ao aprofundarmos o an-
tagonismo ex i s tente entre as duas qualidades acima sublinhadas,
através das d i a l é t i c a s plenitude versus vacuidade e d iy i s ib i l idade
"ad iufinítum" das partes versus atomismo, podemos exp l i c i tar a d i -
ferenca entre as f í s i c a s de Desc&.'tes e de Newton expostas nos seus
respectivos "Principia" (4 ) . A partir dessa l inha, se abriu espaço
para a discussão sobre densidade ( 5 , 6 ) ; investigamos presentemente
as idéias do atomísmo, da teoria matemática dos inf ín i tés imos a fim
de entender aspectos fundamentais das teorias de meios contínuos
e teorias de campo.

1. J.B.Bastos F i lho , Am.J.of Physics, Vol.54 p.201 (1986)
2. A.P.French, Am.J.of Physics, Vol.53 p.499 (1985)
3 . H.Erlichson, Am.J.of Physics, Vol.53 p.497 (1985)
4. J.B.Bastos Filho e R.M.Xavier, Notas de Fís ica CBPF n955/86, sub-

metido aos "Cadernos de Hist , e F i loso f ia da Ciincia"
5. H.Erlichson, Am.J.of Physics, Vol.55 p.104 (1967)
6. J.B.Bastos F i lho , Am.J.of Physics, Vol.55 nov.(1987)



F1.5 SOBRE OS CONCEITOS DE COVARIÂNCIA, COMPLEXIDADE E CORRESPON-

DÊNCIA

Jenner Barretto Bastos Filho

Departamento de Física - UFAL

57000 - Maceió - AL

Ressaltamos os importantes conceitos de covariância e complexidade

no contexto das equações, de Schrodinger e de Klein Gordon para a

partícula livre. Discutimos as idéias de correspondência envolven-

do as transformações de Galileu e de Lorentz (para espaço tempo,

quantidade de movimento e energia), apresentando algumas conclu-

sões

JOGOS CLÁSSICOS E QUÃNTICOS

Jenner Barretto Bastos Filho e Solange Bessa Cavalcanti

Departamento de Física - ÜFAL

57000 - Maceió - Al

Discute-se o comportamento de sistemas físicos através de jogos que

seguem leis clé .tficas e quãnticas respectivamente. 0 problema é su-

til • pobto de exigir o discernimento do que seja análogo e do que

seja conflitante. Problemas importantes como a não localidade, a in

terferência de amplitudes de probabilidade complexas surgem natural^

mente na discussão. Refuta-se a divisão neopositivista entre forme-

lismo e interpretação.
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F2 1
SOBRE AS SOLUÇÕES DA EQUAÇÃO DO CALOR

A.P.C. Malbouisson, M.A. Rego Monteiro, F.R.A. Simão
CBPF/CNPq - Rio de Janeiro RJ

Mostra-se , para uma grande classe de operadores, que a soluçãa da e-
quação do calor associada, pode ser obtida como uma serie. Isto é feito usan-
do a transformada de Mel1 in inversa do Kernel da s-ésima potência do operador,
juntamente com as propriedades analíticas do Kernel no plano complexo s.

F2.2 CXLCÜLO DO POTENCIAL ELÉTRICO SOB CONDIÇÕES DE
CONTORNO PERIÓDICAS
Nelson P. Andion e Caio M. C. de C a s t i l h o
I n s t i t u t o de P í s i c a , UFBa., Campus da Federação
40 210 Salvador, Bahia, B r a s i l .

A solução da equação de Laplace sob condições de contorno per iód icas
em uma dimensão e inves t igada . A expansão em s é r i e s de Fourier adqui
re uma forma s impl i f icada que pode ser empregada para uma geometria*
de, em p r i n c í p i o , estruturação qualquer e cuja s imetr ia é u t i l i z a d a
na s impl i f i cação do problema mediante uma mudança de v a r i á v e i s . Um
exemplo p a r t i c u l a r correspondente a um arranjo per iódico de "l inhas
de carga" é reso lv ido neste espaço transformado para, em seguida,
ser expresso nas coordenadas do espaço o r i g i n a l .

F2.3 ANALISE QUALITATIVA DE MODELOS COSMOLOGICOS NA TEORIA
DE BRANS-DICKE
Carlos Romero
Departamento de Física * UFPB
58,000 - João Pessoa-PB.

Investigamos modeles homogêneos e 1sotr8p1cos na Cosmologia de Brans
Dicke fob o ponto de vista da Teoria de Sistemas Dinâmicos. Apresen"
tamos um quadro geral das soluções das equações de campo, compacti-
ficando o piano^de fase na esfera de Poincarê. Analisamos a estafci-
1 Idade, a existência de singularidades e o comportamento global dos
model Of cuja fonte de curva tura se constitui de fluido per fe i to .



F2.4 SISTEMAS INFINITOS DE PARTÍCULAS CLÁSSICAS
A. Matos Neto e J. David N. Vi an na »

 +

•Instituto de Física da UFBa
+Departanento de Física da UnB.

Uma formulação usando operadores de campos que criam e destroem paj_
tlculas clássicas idênticas, no espaço de fase F=(q,p) é apresenta^
da. A formulação permite que variáveis dinâmicas clássicas sejam ex
pressas sem referência ãs coordenadas canonicamente conjugadas das
partículas individuais, e sem referência ao número de partículas pre_
sentes no sistema. Com a descrição obtida mostra-se diretamente (sem
o uso do Limite Termodinâmico) que um sistema infinito de partículas
clássicas interagindo como esferas absolutamente elásticas, indepen
dente do número de partículas presentes, é um sistema dinâmico in
trinsicamente randÔmico (K-fluxo). Este resultado, alem de represen
tar uma generalização de estudos desenvolvidos anteriormente (siste_
ma finito de esferas rígidas em volume finito), possibilita a elabo
ração de uma Teoria Cinética Clássica via primeiros princípios.
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f3(-| ESPALHAMENTO QUÂNTICO EM UMA DIMENSÃO
V.E. Barlete, Marcelo M. Leite e Sadhan K. Adhikari
Departamento de Física - CCEN - UFPE
50.739 - Recife-PE

Recentemente, Gibson tratou o problema do espalhamento quântico
de forma generalizada p/ n z 2. O caso n=l é incomum, pois os cor-
pos espalhados não têm mais infinitas direções de espalhamento porém
só duas. Visamos com este trabalho dar uma visão geral através da
técnica da matriz de transição para o espalhamento auântico •• uma
dimensão. Obtemos a eq. de Lipmman-Schwinger no espaço dos momenta
através da análise de ondas parciais. 0 teorema óptico também é obt_i.
do através das duas técnicas acima consistente com o espalhamento em
três dimensões. Finalmente faz-se uma expansão de alcance efetivo pü.
ra cada onda parcial análogo ao problema em três dimensões.

REFERÊNCIAS:

[lj - Gibson, O.C. Wright and W.G.; Am. J. Phys., xx, xxx (1988)



F3.2 R . H . S . FA:;A c ?050 IITFINITO
Osmar S.Silvt. Jr.
Departamento- r»̂  *"sica - CCET - Univ. Fed. Sergipe
49.000 - Aracj.jv.-J2

Neste trabalho crnftrui-ios um Espaço de Hilbert Equipado (R.H.S.)pa_
ra o sistema f í s ico constituído por uma partícula aprisionada num
poço quadrado infinito unidimensional. 0 espaço de Hilbert usual ê
equipado, neste caso, com o espaço das funções de teste infinitamen.
te deriváveis e de suporte linitado sobre a reta real , e o espaço '
distribucional a ele associado. Neste contexto, discutimos as pro-
priedades do espaço matemático das funções de onda, ilustrando a
utilidade dos R.H.S. como refinarr.snto nateinãtico para a Mecânica
Quantica. Esta aplicação, que vem se somar a outras já encontradas
na literatura especializada (oscilador harmônico simples, problema
do transporte de neutrons, espalhamento quântico), objetivou mostrar
a aplicabilidade dos R.H.S. à Física, em particular à formulação
matemática da Mecânica Quantica.

Apoio financeiro: CNPq

F 3 . 3 SUPERSIME'-TvlA E A DZGZNERESCErCIA ACIDENTAL

J. Jayarauinn e 1^.^- . <'<e Lima Rodrigues

Departimento de f í s i c a (CCEN) - UFPB

58.000 - Jcr.o Pessoa - PB

Analisamos certos modelos de Hamiltonianas eu três dimensões envolvendo

o pote icí.21 cancrcl de oceií Jor, superposto de potenciais tipo spin-órbita e ou

tro do tipo — - t discutidos recentemente por Ui e Takeda (Prog. Theoret. Phys.
r 2

77, 266 (1984)) e Balantekin (Ann. i-hys. 164, 277 (1385)), no contexto de supersime-

t r i a . Da nossa análise, apontamos os papeis de uma álgebra de supersimetrla e

também de uma álgebra de Wigner-Heisenberg envolvidas nestes modelos, de nodo a

obter os espectres de energia e suas degenerescências acidentais supersiaétricas

desses sistemas. Tratamos também uma versão generalizada dos modelos supersi-

mctricôs mencionados acima, fornecida recentemente por Celka e Hussin (Mod. Phys»

Lett. 2 » 391 (1987)). Explorando o uso de una fatorizaçao esférica desta

Hamiltoniana generalizada, abordamos transparentemente suas característ icas su-

peraimétxicás, o.que nos leva às degenerescincias exibidas pelo sistema. Enquanto

que Celka e Hus^xn r.''or?ram o de3envolvimento de Wybourne (Classical Groups for
Physicists (Wiley, N.Y., 1974) pp. 212) para obter o espectro de energia, nós demonstra
mos, com emprego J?3 cordenadas feruíõnicas, a conexão do sistema com a álgebra de
Wigner-Heisfiiberg da rr̂ do a obter facilmente o espectro.



P3.4 O ESPECTRO DE MOMENTO ANGULAR ORBITAL COM A ALGEBRA DE SUPERS1MÊTRIA

J. Jayaraman

Departamento cs " :':a (CCEH) - UFPB

58.000 - João Pessoa - PB

A conexão supersimêtrica entre o potencial de uaa caixa com paredes rígidas e o

potencial de PBschl-Teller *>* ^—— ê bem conhecida (Sukuaar, J. Phys. A:Math,
sen Q( x

Gen. 18, L57 (1985)). No problema de autovalor associado ao momento angular or-

bital L » r x p, encontramos, de fato, o potencial m2 na equação diferen-
sen*0

ciai de segunda ordem para a variável 0, a qual fatorizamos i.a maneira supersime

trica para um valor fixo do núaero quântico magnético m. Aplicando os chamados

métodos supersimétricos da Mecânica Quântica, construímos uaa hierarquia de alge-

bras supersimétricas associadas aos problemas de autovalores alinhados e deduzi-

mos o espectro de momento angular orbital e as autofunções. Pela curiosidade, to-

mamos para consideração o caso modelo da expressão clássica para o quadrado de mo

mento angular orbital dada por <r « \>J + — ^ Pi n a s c o o r d e n a d a 8 P ° l « " «5
féricas, juntamente coei as substituições quânticas hermitianas p-* ~i^(í»+ ~2—)

« P,p-»-ln typ e demonstramos, pelos métodos supersimétricos, que o espectro de
"H2

?«2 — -j- é, interessantemente, de valores semi-inteiros.

F3.5 DA MECÂNICA CLÁSSICA À SU^ERSIMETRIA*
Giovani Lopes Vasconcelos
Departamento de Txsica - ÜFPE
50.739 Eecife-PE

A despeito da beleza in tr ínseca e do mérito de incorporar graus de l i
berdade bosônicos e fermiônicos em um mesmo arcabouço t e ó r i c o , a mecj.
nica quântica supersimêtrica parece apresentar uma grave ass imetria
em relação às teor ias quânticas de Schrodinger e Dirac. É in teressan-
te notar que as duas mecânicas quânticas acima seguem o mesmo recei,
tuario^ básico para suas formulações: ambas partem de uma equação "clás
s i ca são de energia esão então "quantizadas" convenientemente. É vál ido
perguntar, portanto, se é poss íve l obter a mecânica quântica supers i -
mêtrica a partir de uma equação c l á s s i c a de energia . Este trabalho
pretende responder afirmativamente a essa pergunta. Essa abordagem,
além de conferir à mecânica quântica supersimêtrica o mesmo "status"
das outras duas t e o r i a s , contribui também para uma melhor compreensão
de aspectos relevantes dessa t e o r i a .

*
Financiado parcialmente pelo CNPq e FINEP.



F3.6 UMA TEORIA DE PROPAGADOR CLÁSSICO APLICADO A MECÂNICA OHDDLATÕ
RIA NO ESPAÇO DE CASE. * * +

^ Ademir E. Santana , A. Matos Neto , J. David M. Vianna '
I n s t i t u t o de F í s i c a - UFBa

^Departamento de F í s i c a - UnB

i desenvolvida uma t e o r i a de perturbação dependente do tempo na Mecâ_
nica E s t a t í s t i c a C l á s s i c a , que corresponde a uma expansão do propaga^
dor associado a equação de Liouvil le-SchBnberg, nas v a r i á v e i s do e£
paço de^fase. Uma representação gráf ica associada a cada termo da ex
pansão é e s tabe l ec ida de modo univoco. A t e o r i a é aplicada a um gás
idea l espalhado por um p o t e n c i a l V ( r ) . Uma solução exata é obtida e
mostra-se que no l i m i t e de t-*-°° uma solução e s tac ionar ia é" encontra^
da. (CNPq).
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61-! CONSTRUÇÃO DE UM CALORlMETRO PARA MEDIR O CALOR ESPECIFICO
DE AMOSTRAS DO SOLO.

Jflrgen W. Precker
Departamento de Física - CCT - UFPB
58.100 Campina Grande-PB

COMO a temperatura do solo influencia bastante o crescimento das plaii
tas, torna-se necessário conhecer o perfil da temperatura do solo em
função da profundidade. Modelos matemáticos permitem o cálculo deste
perfil, conhecendo-se a temperatura na superfície do solo e a ener-
gia depositada pela irradiação solar. Para efetuar esses cálculos,
precisa-se saber a condutividade térmica ou capacidade térmica do so
Io. Com a finalidade de determinar a capacidade térmica dos solos es
tamos desenvolvendo um caTorfmetro do tipo isotérmico. Serão discuti^
dos os tipos de calorímetros, enfatizando se o tipo isotérmico e as
razoes da sua escolha. Cálculos detalhados sobre as suas proprieda-
des serão apresentados.

(*) Projeto financiado pelo CNPq.



Gl•? RADIOMETRO SOLAR COM SENSOR DE SEMICONDUTOR
Antonio Carlos Pereira e Antonio A.S.Brito
Departamento de Física - UFPB
58.000 - João Pessoa - Pb

Um parâmetro meteorológico importante é a medida da radiação
solar global, feita geralmente com radiSmetros de absorção térmica
do tipo Eppley PSP. Propomos um radipmetro baseado nas propriedades
fotoelétricas de semicondutor:. Estudos teóricos preliminares indi-
cam que o fotodiodo tipo PIN ( Positivo-Intermediãrio-Negativo ) é
mais eficiente. Utilizamos um foto transia tor MRD 300 (MOTOROLA), co-
mo um fotodiodo, e verificamos o comportamento da curva resposta ca
racterlstica corrente-tensão do sensor em função da intensidade lu-
minosa; comparando os resultados com um luxlmetro. No momento esta-
mos selecionando o sensor que melhor responda a intensidade da ra -
diaçac solar, a faixa do espectro solar, estabilidade com a tempera
tura e angulo de incidência. Como o sensor serã interfaceado a um
microcomputador dedicarão, as correções necessárias: resposta ao co-
seno, resposta espectral e efeito da temperatura poderão ser feito.»
diretamente no instrumento, ou parte delas através de programa de
calibraçao a partir de um radiômetro padrão tipo Eppley categoria A.

Auxilio CNPq

Gl . 3 ENERGIA DO ESTADO FUNDAMENTAL DE UM GAS DE POLARON EM MICROES
TRUTURA DE SEM1CANDUTORES BIDIMENCIONAL.
U. de Freitas Neto(DF-UFPB).Nelson Atudart(DF-UFPe).Oscar Hi-
Dolito(IFOSC-SP) e M.Deqane(IFOSC-SPl.

O efeito de blindagem da interação elétron fonon na energia

polarônica é considerada investigando-se as propriedades de um gás

de polaron interagindo nas heterojunção e poços quânticos de GaAs-

ALGaAs. O modelo consiste de elétrons bidimensionais interagindo

com fonos óticos via hamiltoniana de Frolích e entre si via ponten-

cial de Coulomb blindado. A contribuição eletron-polaron para ener-

gia de estado fundamental é determinada considerando a função res -

posta do gás de elétrons numa aproximação melhor que a RPA.



V

G1 4 ESTADOS ELETRÔNICOS LOCALIZADOS NA SUPERFÍCIE DE FILMES DE
HÉLIO LÍQUIDO: UM TRATAMENTO AUTOCONSISTENTE
Gilmar E^ Marques (Depto. de Física - ÜFSCar) e
Nelson Studart (Depto. de Física- UFPE)

Neste trabalho estudamos os estados eletrônicos localizados sobre um
filme de hélio líquido absorvido em um substrato sólido. A localiza-
ção dos elétrons é devida a forças imagens provenientes do substrato
e à aplicação de um campo elétrico perpendicular, que deforma» a su-
perfície através de uma pequena depressão. Realizamos um cálculo au-,
toconsistente da equação de Schrõdinger e da equação de equilíbrio
mecânico na superfície par.* a determinação da função de onda radial
e o perfil da deformação, determinamos a energia e massa efetiva do
complexo elétron • deformação como função da espessura do filme e
campo elétrico. Os resultados numéricos são comparados com resulta-
dos analíticos aproximados em certos limites. As propriedades dinaini.
cas são determinadas usando as usuais equações de transporte. Calcu-
lamos a mobilidade do complexo que concorda muito bem com recente re.
sultado experimental. A transição de estados delocalizados para est£
dos localizados é também discutida.

G1.5 ESTRUTURA ELETRÔNICA DE POÇOS QUÂNTICOS ACOPLADOS NA PRESENÇA
DE CAMPO ELÉTRICO
Luiz A. Curv (Depto. de Física - IFQSC-USP) e
Nelson Studart (Depto. de Física - UFPE)

Neste trabalho determinamos a estrutura dos níveis dos estados qua-
se-ligados e virtuais em sistemas de poços quânticos acoplados de
AlGaAs-GaAs na presença de um campo elétrico externo (Voltagem) per-
pendicular às camadas semicondutores. As heteroestruturas de AlGaAs-
GaAs sao modeladas por um conjunto de poços quânticos de potencial
unidimensionais. Utilizamos a aproximação de função envelope que re-
duz o problema à solução usual da equação de Schrõdinger de massa e-
fetiva. Os níveis sletrônicos sâo então determinados utilizando a so
lução exata da Eq. de Schrõdinger em termos das funções de Airy nos
poços e barreiras e um formalismo de Matriz de Iteração com Análise
de "Phase-shift". Nossos resultados estão em boa concordância com re
sultados experimentais de medidas ótica?.

61 «6 CAMPO CRITICO SUPERIOR EM SUPERCONDUTORES MULTI-CONEXOS
J.M.C. Malbouisson
Instituto de Física - UFBa.
40.210 - Salvador - Ba.

0 campo crítico superior HCí é calculado a partir das equações de
Ginsburg - Landau linearizadas na presença de singularidades topológi
cas da fase do parâmetro de ordem st/percondutor. A aplicabilidade dos"
resultados obtidos a supredes S-N, fases de Chevrel e outors sistemasé
üscutida.
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62.1 ESTUDO DO METEORITO IBITIRA (ACONDRITO) ATRAVÉS DE ESPECTROS-
COPIA MttSSBAUER E RAIOS-X.
T.V.V.Costa
V.W.Vieira
M.A.B.Araújo
Departamento de F í s i c a - Universidade Federal do Ceará

Espectros copia MBssbauer e Raios-X foram utilizadas na identificação dos mi-
nerais de ferro presentes no meteorito Ibitira (acondrito). O espectro Mãssbauer
a temperatura ambiente mostra que o estado de oxidaçao do ferro no meteorito é
Fe(II). 0 composto de ferro mais abundante é o ortopiroxênio f (rag,Fe)SiO~ [. 0
espectro consiste de dois dubletos não resolvidos, correspondentes ao Fe(II) em
dois s í t ios cristalográficos distintos: o s í t i o M, com simetria octaédrica e o s£
tio M2 que apresenta distorção considerável em relação S simetria octaédrica (1).
No espectro obtido a 12K os dois dubletos são resolvidos. 0 desdobramento quadru-
polar do s í t io M£ é praticamente o mesmo observado I temperatura ambiente_enquan-
to que o desdobramento do s í t io M, apresenta um aumento considerável. Estão sendo
feitas medidas no intervalo de temperatura entre 300K e 12K, com o objetivo de es
tudar a variação do desdobramento quadrupolar com a temperatura. Medidas a tempe-
raturas mais baixas (<8) serão importantes para verificar a possível existência '
de efeito de relaxação (2).
REFERENCIAS
(1) Bancroft,G.M., Maddock.A.G. and Burns,R.G. - Geochim. et Cosmochim. Acta, J31,

2219 (1967).

(2) Srivastava.K.K.P. - J. Phys. C, 20, 2161 (1987).



6 2 . 2 DETERMINAÇÃO DA DISTORÇÃO TETRAGONAL NOS COMPLEXOS
N a 3 _ x | Fe(CN) 5 L x jnHjO POR ESPECTROSCOPIA MBSSBAUER.

J . H . d e Araújo ,M.A.B. de Araújo
Departamento de F í s i c a - UFC

e
I . S . M o r e i r a , A . L . C o e l h o
Departamento de Química Orgânica e Inorgânica-UFC
60.000-Forta leza-Cear i

O deslocamento isomerico (D.I) ê uma conseqüência da interação eletrostatica en -
tre o núcleo e os elétrons-s, de tal modo que, reflete as mudanças ocorridas na
densidade eletrônica no núcleo Mossbauer. A teoria do orbital molecular prevê que
estas mudanças sao causadas principalmente por dois mecanismos: o-doação ligante'
para metal (o ^ >̂ e ir-retrodoação metal para ligante (TI ^ . . ) . Pode-se mostrar'
que os efeitos combinados (o + TT ) aumentam a densidade eletrônica no núcleo
e consequentemente contribuem para aiminuir o valor do D.I.
Nos complexos de pentaciano ferrato (II) , as interações entre os orbitais 3d do
metal e os orbitais a-doadores e 7T-receptores do ligante L sao as responsáveis p£
Ia distorção tetragonal (D.T) que provoca o desdobramento dos orbitais t_ e eg.
Propõe-se neste trabalho, uma correlação linear entre a D.T e o D.I, de mSdo que
o parâmetro D.T possa ser determinado a partir dos valores de D.I obtidos pela es_
pectroscopia Mossbauer.

(APOIO CNPq FINEP).

G2.3 FATOR DEBYE WALLER DE ÁTOMOS DE SUPERFÍCIE.
P.W. Mauriz e E.L. Albuquerque
Departamento de F ís ica Teórica e Experimental - CCE - UFRN
59.072 - Natal - RN.

Apresentamos um modelo t e ó r i c o para se determinar o MSD ("Mean Squa-
re Displacement") de átomos s u p e r f i c i a i s e consequentemente tecer
considerações acerca do fa to r Debye-Waller assim de f in ido :
In f = - K* u2 . Aqui, K e a constante de propagação da radiação
gama e u 3 e o MSD. 0 método de calculo u t i l i z a d o e baseado na t e o -
r i a da função resposta l inear dentro da aproximação e l á s t i c a . Cálcu-
los recentes demonstraram, que para o caso da super f íc ie l i v r e , ex is
t e uma profundidade c r i t i c a a p a r t i r da qual a contr ibuição de vo lu -
me passa a ser mais importante que a de super f íc ie (meio isotropico) .
Neste t rabalho discutimos os e f e i t o s de anisotropia do meio bem como
o caso da inter face entre 2 meios quaisquer.
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G3.1 A LINEAR MODEL FOR ACCURATE DETERMINATION OF LATTICE CONSTANT
AND CRYSTAL ORIENTATION BY THE DIVERGENT-P^AM TECNIQUE
W.A.Kel ler , Edmund Ratajczyk and Tomasz Sarnecki
I n s t i t u t o de F i s i c a - UFBA
4 0 . 2 1 0 - Salvador - BA

A complete solution obtained for the X-ray diffraction pattern in
the divergent-beam tecnique provides for the "best" determinations
of the lattice constant and crystal orientation as well as the sta-
t ist ical evaluation of their reliability. In first step a true but
unknown solution is numerically approximated by means of the dedica-
ted computer program the algorithms of which result from the comple-
tely know mathematical model of the experiment. Measured rtflection
spots of a preferably great number but chosen without restrictions,
are reiterat ively approximated by the calculated ones under the
least-squares criterion. The same criterion provides for mutually-
adjusted "best" values for all the sought-for quantities as well as
the complementing model constants, i.e.", the distances X-ray source-
crystal and crystal film with the coordinates of the film-center.
The fact, that the quantities and constants which define a model of
the experiment make a complete set, justifies a hypothesis that
there are no remaining systematic errors. The latter in second step
validates the linearization procedure which is used for the determi-
nation of random errors and for the statistical evaluation of the
overall accuracy. This is given by the calculated standard deviations
for all the sought-for quantities and essential constants.
*Partially supported by CNPq

G3.2 A SELF-CONSISTENT ROCKING-CURVE IN THE BRAGG CASE
H.S. Campos and U.A.Keller
I n s t i t u t o de F i s i c a - UFBA
40.210 - Salvador - BA

Theoret ical rocking curves have been numerical ly ca lcu la ted for the
s e r i e s of c r y s t a l models characterized by a v a r i a b l e number of the
cons t i tu t ing d ipo le p lanes . The obtained r e s u l t s show the rocking
curves of a changing shape. For small number the curves are i d e n t i -
cal with patterns of the kinematic theory. For great number the c a l -
culated rocking curves are a l i k e the real ones showing the asymme-
t r i c a l p r o f i l e s and the correct peak breadth. However, while these
l a t t e r are interpreted by the dynamic theory as the t o t a l r e f l e c t i o n
curves deformed by absorpt ion, the s e l f - c o n s i s t e n t model used for
the c a l c u l a t i o n exact ly s a t i s f i e s conservation of energy and no
absorption can take p lace . The only reason to exp la in the evident
discord i s that in the models used in the dynamic theory for tracing
the to ta l r e f l e c t i o n curves the principal assumption made i s that EM
f i e l d should be formed fo l lowing the c r y s t a l p e r i o d i c i t y . This
assumption can never be true in the real c a s e . It i s easy to see if
we note that the two strong waves are incident on the f i r s t d ipo le
plane and the only one wave on the l a s t plane.

* P a r t i a l l y supported by CNPq



G3.3 UM RESUMO DE ESPECTROSCOPIA FOTOACOSTICA DE SÕLIDOS E ALGU-
MAS APLICAÇÕES.
Alba Rosa LÓpez Parada, José Carlos V. de Mattos
DFA LPD - UNICAMP.

A Espectroscopia Fotoacústica (PAS) permite o estudo de proprieda-
des ópticas e térmicas dos sólidos (em particular dos semiconduto-
res) não acessíveis por técnicas de espectroscopia convencionais
permitindo estudar materiais sólidos ou amorfos, opacos ou transpa^
rentes. 0 estudo da absorção óptica em sólidos usando a PAS e fei-
to colocando a amostra dentro de uma câmara fechada contendo ar ou
outros gases e um microfone sensível, formando uma célula fotoacújs
tica. A amostra é iluminada com luz monocromática modulada mecani-
camente. Se a amostra absorve alguma luz incidente algum nível de
energia e exitado, esse nível subseqüentemente relaxará sua energia
para o meio. Assim a exitação óptica periódica da amostra resulta
em uma flutuação periódica da sua temperatura (relaxação não radi£
tiva) cedida parao gás em contato coma amostra, resultando em u-
ma oscilação periódica da pressão do gás dentro da célula, detecta^
da pelo microfone. Registrando o sinal fotoacústico em função de
parâmetros como temperatura, comprimento de onda e freqüência de
modulação, pode-se obter várias informações sobre a amostra.

G3.4 MICROWAVE TRANSPORT PROPERTIES OF HI OILY EXCITED SEMICONDUCTOR PLASMAS

Valder Nogueira Fre ire , A.Sérgio C.Esperidiao , and A.J.C.Sampaio

Departamento de F í s i c a , Centro de Ciências - UFC

60.021 - Fortaleza,Ceará.Brasil

We ca lcu late the transport properties of a highly photoexcited plasma in polar
semiconductors submited t o intense AC e l e c t r i c f i e l d s , with ÜT 1 in the range
of relaxation times of the system. For th i s we have u t i l i z e d a nonlinear
transport theory for many-body systems away from equilibrium based on the
nonequilibrium s t a t i s t i c a l operator (NSO) method in Zubarev's approach. We
shown that the temporal evolution of the dynamical variables of i n t e r e s t
strongly in f luent ia tes each other.

*
Universidade Federal da Bahia.



y PARAMAGNÉTICA ELETRC. -JA. (I) . ERITROCRUORINA DE Annelidae
/ Glossoscolex Paulistus

Ignez Caracelli - EMBRAPA/EPEAL - Maceió - AL

0 oxido NÍtricô (NO) liga-se às hemoproteínas da mesma foma que
a molécula de 02, em configurações similares com o grupo heme. 0 NO
é uma sonda que permite estudar variações e perturbações na estrutu-
ra nativa da proteína. Ao contrário dos compostos oxigenados, os com
postos nitrosilados são paramagnéticos e pode-se então utilizar a
técnica de Ressonância Paramagnética Eletrônica para seu estudo. 0
objeto de estudo foi uma eritrocruorina (Ec).pigmento respiratório
da minhoca Annelidae Glossoscoloex paulistus (EcNOAGp),da qual não
se possuem muitos dados e especificamente não se conhece o aminoáci-
do distai nem sua interação com o ligante. Os resultados mostram que
há duas conformações em equilíbrio, separadas por uma barreira ener-
gética calculada em 2.17kcal.mol~1. 0 espectro em baixas temperatu-
ras apresenta um desdobramento superhiperfino com 9 linhas, indican-
do a predominância da espécie I, enqi.anto que em altas temperaturas,
o espectro exibe a forme, de uma linha larga, indicarão neste caso a
predominância da espécie II. A coexistência destas duas espécies num
largo intervalo de temperatura, permite postular a presença de um
anminoácido distai cuja interação com o NO é mais fraca da que a que
ocorre com a histidina;possivelmente trata-se de uma glutamina.

G3.6 ESTUDOS DE HthÜPROTElNAS NITROLISADAS ATRAVÉS DE RESSONÂNCIA
PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA. (II). Mioglobina de Aplysia brasi
liana
Ignez Caracelli
EMBRAPA/EPEAL - Maceió - AL.

A Aplysia brasiliana (Apb) é um molusco gasterCpode que habita prin-
cipalmente o litoral norte do estado de São Paulo. Atualmente, devi-
do ao aumento considerável da poluição, a população deste molusco tem
decrescido consideravelmente. A mioglobina (Mb) de Apb, não possui
hístid-fna distai. Os resultados de RPE mostram que a forma do espec-
tro, que apresenta desdobramento superhiperfino com 9 linhas não va-
ria com a temperatura, apenas perde a resolução em temperaturas al-
tas, indicando que há apenas um estado conformacional e que a depen-
dência com a temperatura dos espectros de RPE se origina de uma sÓ
espécie hexacoordenada. Os espectros a baixa temperatura de EcAGp
(parte I) e MbApb são semelhantes, embora a estrutura hiperfina da
MbApb seja melhor resolvida, devido aos valores de largura de linha
AH intrínsecos: enquanto a constante de desdobramento superhiperfino
a«>6,5G, A Hintrjnseco=5.5G para AGp e aN«6,8G, A HintrTnseco»5,2G
para Apb. Além disso constatou-se que o Valor de pH baixo dificulta
a ligação da proteína com o NO.
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64.1 SUPERREDES MAGNÉTICAS UNIDIMENSIONAIS - PROPRIEDADES TERMODI-
NÂMICAS -
J. Borges e M.L. Lyra
Departamento de Física - UFPE
50.739 - Recife-PE

O comportamento termodinâmico de uma superrede magnética unidimensio.
nal é estudado através da técnica da Matriz de Transferência-. O sis-
tema é uma cadeia linear periódica cuja célula mínima é constituída
por um conjunto de .a átomos do tipo A. e um outro de b. átomos do tipo
B, com interação tipo Ising apenas entre primeiros vizinhos. A inte-
ração de intercâmbio entre átomos A é Jj, entre átomos B é J2 « en-
tre um átomo .A e um átomo | é Jg. LevanTaraos os diagramas da aagnetjL.
zação, susceptibilidade e calor específico em função da tempertura ,
campo magnético aplicado, dos parâmetros da rédea eb e das relações
a=Jj/JQ e R ^ ^ / J Q , e analisamos a forma como o caráter de superrede
é refletido no comportamento termodinâmico desse sistema.

G4.2 ANOMALIA DA FUNÇÃO Dl ELÉTRICA EM CRISTAIS MAGNETO-ELÉTRICOS.
José Martins de S. Filho e E.L. Albuquerque
Departamento de Física Teórica e Experimental - CCE - UFRN
59.072 - Natal - RN.

Cristais magneto-eletricos (Ba Mn F. por exemplo) apresentam uma in-
teração entre os modos opticamente ativos e os modos opticamente ina_
tivos (magnons, por exemplo) descrita geralmente por um Hatni Itoniano
do tipo^H = Ei. E. H.. Este acoplamento provoca uma modificação
na função dieletrica do cristal devido à reI ação genera Iizada de Ly-
ddane-Sachs-Teller (LST), e(0) A ( - ) = ̂ (Wj^/W.^)' . 0 objetivo '
deste trabalho e o de estudar-se esta anomalia usando um tratamento
baseado na teoria da função resposta linear (Função de Green).
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Ê4-3 ESPECTRO DE ENERGIA EM SUPER-REDES: USO DA TÉCNICA DE MATRIZ
TRANSFERÊNCIA
W.B. da Costa e E.L. Albuquerque
Departamento de Física Teórica e Experimental - CCE - UFRN
59.072 - Natal - RN.

Consideramos uma super-rede uni dimensional formada pela associação
de dois semi-condutores A e B. A energia de interação entre eles e
definida por V._ = V. x V_ e V. e V_ sao respectivamente as ener-
gias potenciais dos semicondutores isolados. 0 HamiItoniano do sis-
tema e definido de acordo com o modelo "tight-binding" i.e.

H = It \n >< n| + I, Yn, n+« | n+6 >< N|
1 n, o

n

onde a soma sobre n e limitada ao primeiro vizinho. 0 nosso objetivo
neste trabalho e o de, utilizando a equação de Dyson

G(z) = (z-h-r1 = z"1!! + H G(z)|
onde G(z) e a função de Green do HamiItoniano, e a técnica da matriz
transferencia, determinarmos o espectro de energia do sistema. I re-
mos considerar inicialmente o caso simples do modelo de 1 banda e
posteriormente extendemos este resultado para a situação mais real is_
ta do modelo de 2 bandas. Pretendemos também comparar os nossos re-
sultados com os obtidos usando-se a aproximação da massa efetiva.

64 .4 POLARITONS EM SUPER-REDES TIPO NIPI.
E.L.Albuquerque
Departamento de Física - UFRN - Natal,RN
M.M.Auto e G.A.Farias
Departamento de Física - Universidade Federal do Ceará

Estudamos a propagação de polaritons de volume e sugerficie em super-redes tipo
nipi. Neste sistema calculamos a relação de dispersão de volume e de superfície,
usando o formalismo de matriz transferência e levando em conta efeito de retarda
men to.
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Hi 1
DESCARTES E O ENSINO DAS CIÊNCIAS
Lenilda Austrilino Silva
Departamento de Física - UFAL
57000 - Maceió - AL v

Um dos aspectos da obra o "O Discurso do Método" de Descartes é con-
cernente a uma critica refinada a postura curricular escolastica de
La Flêche. A crítica de Descartes é contundente, bastante radical
na medida em que busca razões para a busca da verdade, mas não é tal
que menospreze a tradição; Descartes inclusive se refere aos exercí-
cios proveitosos que o currículo de La Flêche oferecia, sendo bastan
te rigoroso também quanto ao seu caráter não satisfatório; a não utT
lidade do teor ministrado em La Flêche era bastante questionada. Um
dos elementos importantes no "Discurso do Método" constitui-se na
clareza cartesiana da necessidade de uma transição entre o ensino e£
colástico e um novo, o qual a partir daí iria começar, pois não se
poderia trocar os alicerces de um Estado "demolindo-o para tornar a
levantar"(O. Confronta-se essa crítica com a vivenciada no ensino
da Ciência dos dias atuais e em especial em nosso país.

(1) R.Descartes, Discurso do Método, flemus (São Paulo)
Trad, de Torrieri Guimarães.



HI.2 MODELAMENTO DE CROSTA NA REGIÃO DO SERIDO COM BASE EM DADOS
AEROMAGNÉTICO* c GRAVIMEniCOS.
J.A.M. Moreira*, W.E. Medeiros", J.W. Paiva Macedo* e F.A.L.
Lins**
* Grupo de Geofísica - DFTE/CCE/UFRN

** Grupo de Geofísica - DG/CCE/UFRN

A continuação para cima (10 Km) dos dados aeromagnéticos da região
do Seridõ indica a presença de uma grande anomalia de caráter regi^
onal, que atribuimos a existência de uma crosta mais magnética na
região compreendida entre as falhas de Frei Martinho e Jardim do
Seridõ, enquanto a oeste da falha de São Vicente haveria a predo-
minância de uma crosta mais ácida coincidindo com a região onde se
observa uma maior presença de (volumosos) corpos graníticos. São
apresentados alguns modelos de crosta consistentes com as anoma-
lias magnéticas e gravimêtricas observadas na região e é sugerido
um modelo de evolução tectõnica ensiãlica, nos moldes daqueles pro_
postos por Kroner (1981,1982) para cinturões móveis do proterozoi-
co africano. 0 modelo apresentado é consistente com o que é obser-
vado em várias regiões de escudo no mundo, onde anomalias magnéti-
cas indicando crostas mais magnéticas, em geral, estão associadas
a um espessamento da crosta, enquanto crostas mais ácidas estão a_s
sociadas a uma subida da Mono.

Kroner, A., (ed)-1981 - Precambrian Plate Tectonics. Elsevier. Amsterdam. 781 pp.
Kroner, A.-1982-Archean and early Proterozoic tectonics and Crustal evolution:
a review. Rev. Bras. Geoc, 12 (1-3): 15-38.

n1"5 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS DA ATIVIDADE SlSMICA EM JOfiO CAMARA-
RN.
Joaquim M. Ferreira, Mário K. Takeya, João da M. Costa,
Ronaldo T. de Oliveira, José A.M. Moreira.
Departamento de Física - UFRN
Marcelo Assumpção, José A.V. Veloso
Departamento Geociências - UNB
Robert Pearce
Universidade de Cardiff

Desde 5 de agosto de 1986 a região de João Câmara (RN) vem sendo pai
co de inusitada atividade sísmica com a ocorrência até agora de 1?
sismos de magnitude mb > 4,Q4 tendo um deles, de magnitude 5,1 e 1n-
tensiaade VII MM, causando sérios danos materiais em residências e
pinico na população. Desde o inicio dessa atividade a UFRN vem deseji
volvendo estudos visando compreender tal fenômeno em colaboração com
a UnB e, mais recentemente^ com a Universidade de Cardiff (Grã-Bretanha).
Resultados dos estudos ate agora efetuados serão apresentados bem co
mo uma análise das perspectivas da evolução da sismicidade da região*

Apoio financeiro: MINTER, SUDENE, DNPM, Conselho Britânico.



H1«* PROJETO DE COMUNICAÇÃO SERIAL
Maria Heveline Bernardes Vie ira
Marcos Roberto Pere ira
El ia s Teodoro da S i l v a Junior
Departamento de F í s i c a - Universidade Federal do Ceará

0 pro je to c o n s i s t e da comunicação s e r i a l entre do i s microcomputado-
r e s . A comunicação u t i l i z a duas l i n h a s , uma pra transmissão e outra
para recepção. 0 software em linguagem assembly já fo i concluído vi.
sando uma otimização do p r o j e t o , um novo software e s t á sendo desen-
vo lv ido de modo a tornar a transmissão e recepção dos pacotes mais,
segura; nes te novo proje to apenas uma l inha de comunicação I u t i l i -
zada. Pretent'endo-se uma futura expansão do número de microcomputa-
dores u t i l i z a d o s optou-se pela linguagem de a l t o .vivei c' por e l a
apresentar f a c i l i d a d e de compat ib i l ização entre os micros , nao ne -
cessitando de endereços físicos dos dispositivos serão apresentados
o software concluído em assembly e o software (em desenvolvimento )
em linguagem c.

H1.5 FREQUENCIMETRO PROGRAMAVEL
Carla Maria Chagas e Cavalcante
Marcos Roberto P e r e i r a
José E v a n g e l i s t a de Carvalho Moreira
Departamento de F í s i c a - Universidade Federal do Ceará

Rea l i za medidas da f reqüênc ia de eventos mecânicos,^como pê ndu lo s ,
s i s t emas massa-mola ou movimentos c i r c u l a r e s , em t r ê s e s c a l a s d i s -
t i n t a s (hz ,khz ou Mhz). Outro modo de operação c o n s i s t e de contar*
eventos por um tempo determinado (ou indef in idamente ) e de contar '
o tempo por uma contagem de eventos p r é - e s t a b e l e c i d o (ou também iri
d e f i n i d a m e n t e ) . Esse modo opera em t r ê s e s c a l a s de tempo d i s t i n t a s :
segundos , mi l i segundos ou microsegundos . Poderá ser u t i l i z a d o tam-
bém como um temporizador, que r e a l i z a r á uma c e r t a contagem de tem-
po e , ao f i n a l , mandará um s i n a l e l é t r i c o a um s e n s o r .

Hl . 6 SISTEMA DE AUTOMOÇÃO DE UMA PORTA
FREIRE .M.H.B.
TAVARES,P.R.Q.
CRUZ,C.M.T.
DA SILVA, R.N.A.
J.Mendes Filho
J.E.C.Moreira
Departamento de Física - Universidade Federal áo Ceará

0 projeto se destina ao controle de uma porta f e i t a através de microprocessador
com uma interface de leitura de cartão. Tem com aplicação direta a segurança '
dos laboratórios, permitindo a entrada somente daqueles que possuem o código -
chave da porta. 0 sistema divide-se nos seguintes blocos: interface de leitura*
de cartão, microprocessador e a parte mecânica da porta. 0 microprocessador rec£
be a informação da interface de le i tura (fotosensores) , e manda um sinal para a~*
parte mecânica habilitando ou não a abertura da porta.


