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Foi uma grande satisfação realizar a V Semana da Física da Universidade 

Federal de Jataí (UFJ), de 7 a 9 de Novembro de 2022. O evento teve caráter 

híbrido, com alunos e professores da  UFJ participando juntos, presencialmente, no 

Auditório da Pós-Graduação. Simultaneamente tivemos os palestrantes e 

participantes cooperando de forma remota. Foi muito importante a contribuição dos 

excelentes palestrantes, residentes no Brasil e no exterior. A abrangência do evento 

foi também gratificante, com participantes comentando e fazendo perguntas de 

todas as partes do Brasil.  

Agradecemos toda a estrutura fornecida pela UFJ, a Coordenação do curso 

de Física e o auxílio de todos que contribuíram de alguma forma para a realização 

do evento. 

Por fim, um especial agradecimento a todos que submeteram suas 

pesquisas e projetos para o evento. As sessões remotas e orais de apresentação 

também foram um sucesso. Aqui apresentaremos os anais com os trabalhos 

submetidos e as menções honrosas concedidas no evento. 
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Modalidade pôster (presencial): 

 

Estudo do Comportamento Magnético de Nanopartículas de  

Magnetita Dopadas com Mn 

Ana Gabriela Machado Nunes, Marcos Antonio de Sousa 

Unidade Acadêmica de Ciências Exatas, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil 

 
 

As nanopartículas de óxido de ferro (NPS), geralmente, são magnéticas e por isso têm uma 

vasta aplicação em várias áreas. São superparamagnéticas, e seu campo de estudo vem 

crescendo muito atualmente. O objetivo desta pesquisa é o estudo dos efeitos do Mn, 

utilizado como dopante de nanopartículas de óxido de ferro sintetizadas pelo método de 

coprecipitação, e estudo da morfologia e das propriedades magnéticas dessas 

nanopartículas (NPs). Para a sintetização das nanopartículas de óxido de ferro (Fe2O3), foi 

diluído 12,20 g cloreto de ferroso tetrahidratado (FeCl2.4H2O) e 21,13 g cloreto férrico 

hexahidratado (FeCl3.6H2O) na proporção molar de 1:2. E separou- se 3 partes para o 

processo de dopagem com 10%, 20% e 30% de nitrato de manganês.O processo de 

caracterização foi feito por magnetomentria de amostra vibrante, que indicou que o Mn 

utilizado como dopante contribuiu para um comportamento ferromagnético das amostras; 

espectroscopia por energia dispersiva de raios – x, onde confirmou- se a existência do Fe e 

Mn; e microscopia eletrônica de transmissão (MET), que provou o tamanho dessas 

nanopartículas. 
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Análise da Dinâmica das Manchas de Sangue 

David Michael da Silva1, Adilson Pereira2, Ariadne de Andrade Costa1 

1 Grupo de Redes Complexas Aplicadas de Jataí, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil  

2 Faculdade Volpe Miele, Ribeirão Preto, SP, Brasil 

 
 

O estudo das manchas de sangue em cenas de crimes, acidentes e em outras ocorrências 

podem nos dar várias informações sobre o que aconteceu, o modo, a ordem dos 

acontecimentos e até os tipos de objetos utilizados. Seu formato, angulação e alongamento 

podem oferecer informações cruciais para a elucidação de um caso. Porém, essa ainda é 

uma área em desenvolvimento e necessita de cada vez mais estudos para análises mais 

precisas. Com essa questão, objetivamos padronizar as manchas de sangue de acordo com 

uma variedade de materiais utilizados para produzi-las. Para tanto, planeja-se a construção 

de um aparato onde possamos alterar tanto o tipo de superfície que produzirá a mancha 

quanto a sua energia no momento da produção. Desta ideia, um cano de ferro anexado 

paralelamente a um rolamento ou roldana para que haja o mínimo de perda de energia por 

atrito, poderemos alterar o tamanho desse cano e com isso conseguir variar a energia e 

conseguir medidas mais precisas em cada caso. Além disso, em uma extremidade do cano 

terá uma adaptação onde se poderá anexar variados tipos de materiais, estes irão colidir em 

queda com uma pequena “poça” de sangue, originando assim as manchas que serão 

analisadas. Com este trabalho, espera-se conseguir padronizar os tipos de formatos de 

manchas de sangue formadas por diferentes materiais, com isso, conseguindo diferenciar 

umas das outras, de forma a auxiliar na elucidação de casos em que haja manchas de 

sangue, conseguindo saber qual material foi utilizado em determinado caso apenas pelas 

características da mancha. Visto que não há muitos trabalhos com este tipo de análise, 

visamos contribuir com a área de Física Forense e com a perícia criminal, fazendo deste 

trabalho um ponto de partida para aperfeiçoamentos nesta área.   
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Análises Destendenciadas das Flutuações de Séries Temporais de  

Diferentes Tamanhos de Redes Neuronais 

Edson Eduardo Borges da Silva, Ariadne de Andrade Costa 

Grupo de Redes Complexas Aplicadas de Jataí, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil  

 
 

Pesquisas mostram que um cérebro saudável opera em regime crítico, sendo a 

criticalidade frequentemente relacionada à invariância de escala e à fractalidade; contudo, a 

relação entre essas propriedades não é bem definida. O presente trabalho tem o objetivo de 

analisar o efeito do tamanho da rede em um modelo de neurônios integra-e-dispara 

estocásticos particularmente na análise de flutuações destendenciadas (DFA) e verificar se 

as séries temporais de ganhos neuronais e/ou densidades de neurônios ativos em regime 

crítico correspondem a um ruído fractal. Para isso, foram observadas séries temporais  de 

densidades de neurônios ativos e de ganhos neuronais em redes de grafo completo com 

diferentes tamanhos, bem como a distribuição de tamanho e duração de avalanches de 

disparos neuronais e análises de flutuações destendenciadas para as densidades e ganhos. 

Não foi identificada uma boa relação entre os resultados obtidos por DFA e as distribuições 

de tamanho e duração das avalanches neuronais. Assim, mais análises se fazem 

necessárias em busca de uma compreensão da relação entre fractalidade, avalanches com 

distribuições em leis de potência e criticalidade.  
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Introdução à Teoria de Redes  

Elias Lourenço Oliveira, Gustavo Pamplona Melo Coelho, Paulo Freitas Gomes 

Grupo de Redes Complexas Aplicadas de Jataí, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil 

 

 
Estamos cercados por inúmeras conexões em estradas, trilhos, linhas telefônicas, internet, 

circuitos eletrônicos e até ligações moleculares. Todos esses sistemas são pontos 

chamados vértices e alguns dos quais são conectados por arestas. A definição de rede (ou 

grafo) é “um conjunto de vértices e arestas ligadas por uma data distribuição. Há diferentes 

tipos de grafos: a) grafo direcionado: arestas  seguem uma direção, b) grafos 

desconectados: consistem em vários grupos distintos que não estão conectados por 

arestas. Outros grafos podem conter várias arestas entre os mesmos pares de vértices 

(loops), e os chamados de ciclos são os grafos que tem o mesmo número de arestas e 

vértices. O grande matemático Leonhard Euler (um dos maiores da história) foi um dos 

primeiros a pensar no conceito de redes. Após pensar no problema das pontes de konisberg 

onde diz se é possível passar em sete pontes apenas uma vez através da teoria dos grafos 

ele percebeu que era impossível.  Convertendo os mapas da cidade em grafos em arestas e 

vértices, toda ilha ou região de terra é representado por um vértice e toda ponte que liga 

duas regiões é representado por uma aresta correspondente. Na teoria dos grafos temos 

muitas aplicações mas esse conceito está em muitos objetos na vida cotidiana a internet é 

um vasto gráfico visual. Todo vértice e uma página da web individual e cada borda significa 

que há um hiperlink entre duas páginas que são as arestas. A internet é a maior rede já 

criada pela humanidade. Enquanto site e hiperlink formam um gráfico virtual tem a rede 

física de computadores, servidores, roteadores, linhas telefônicas e cabos. Quando fazemos 

uma pesquisa web as operadoras precisam encontrar uma maneira de conectar o remetente 

e o receptor em um menor caminho possível e desviando das linhas congestionadas. Os 

grafos ajudam na resolução de problemas que talvez antes não tinha solução hoje o GPS é 

um grande exemplo da utilização  da dos grafos para conectar cidades. 
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Elaboração de um Jogo de RPG com Fins Diáticos na Área  

de  Física  

Felipe Alves Rodrigues, Ariadne de Andrade Costa 

Grupo de Redes Complexas Aplicadas de Jataí, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil  

 
 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Portaria n° 1.570, publicada 

no D.O.U. de 21/12/2017, traz um problema grave para o Ensino de Física no país. Este 

documento normativo, estabelecido pelo Ministério da Educação, flexibiliza o ensino de 

Física no Ensino Médio, permitindo ao aluno escolher seu enfoque principal de estudo 

conforme as competências que lhe sejam mais desejadas no futuro. Essa mudança traz 

implicações diretas para os cursos de Licenciatura em Física devido ao reduzido interesse 

de novos ingressantes. Com isso, jogos podem ser usados como ferramenta para estimular 

o interesse na procura das competências de Exatas. Desta forma, pretende-se desenvolver 

jogo de roleplay playing game (RPG) com suporte de um aplicativo de celular para ser para 

fins didáticos em escolas. Propõe-se um jogo de investigação criminal envolvendo questões 

de Física Forense. O jogo terá a possibilidade de até 5 jogadores, com 4 personagens, cada 

um com habilidades únicas relacionadas as profissões que cada personagem representa 

dentro do jogo. A história do jogo e o software estão sendo criados simultaneamente, 

estando em fase inicial com a interface e o GDD (game design document) já desenvolvido. 

Espera-se ter uma versão inicial jogável, ainda que bem preliminar, até o final a iniciação 

científica, que vai até agosto/2023. 
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Ataque Zumbi: A Humanidade Irá Sobreviver? 

Gabriel Vilela de Sousa, Paulo Freitas Gomes  

Grupo de Redes Complexas Aplicadas de Jataí, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil  

 

 
Neste trabalho estudamos a dinâmica de um apocalipse no qual parte da população se torna 

zumbis temporariamente, podendo se tornar vivo novamente ou morrer. Descrevemos essa 

dinâmica utilizando uma versão modificada do modelo epidêmico SIS (do inglês: 

susceptible-infected-susceptible). Os zumbis podem morrer quando em contato com um 

indivíduo vivo do tipo exterminador. Para definir quem interage com quem utilizamos a rede 

aleatória Erdös-Rényi e calculamos como as fases absorvente e ativa do modelo SIS 

original se altera em função do grau médio da rede. Além disso a densidade de mortos atua 

como uma força dissipativa diminuindo a população efetiva. 
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Proposta de Análise de Correlações Estatísticas entre a  

Distância do Centro e Criminalidade na Cidade de São Paulo 

Leonardo Rocha de Freitas Dias, Ariadne de Andrade Costa  

1
 Grupo de Redes Complexas Aplicadas de Jataí, Universidade Federal de Jataí, GO, Brasil  

 
 
A Geografia do Crime é uma das áreas de estudo do Perfilamento Criminal e da 

Criminologia, voltada para análise espacial do crime a fim de identificar focos da 

criminalidade e/ou padrões advindos da mesma. Assim, o objetivo do presente resumo é 

porpor o cálculo de correlações para verificar se há correlação estatística entre a incidência 

diferentes tipos de crimes e a distância da delegacia ao centro da cidade de São Paulo. Os 

dados das ocorrências dos crimes para cada delegacia serão obtidos na Secretaria de 

Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). As distâncias das delegacias ao centro da 

cidade serão calculados com base nas coordenadas obtidas pelo Google Maps. Nota-se que 

não possuímos dados do local exato das ocorrências, apenas as posições espaciais das 

delegacias onde os boletins de ocorrência foram realizados. Pretende-se calcular as 

estatísticas descritivas dos dados e as correlações entre as duas variáveis (incidência 

criminal e distância da delegacia ao centro). Supõe-se que a distância ao centro da cidade 

possa ser diretamente/inversamente proporcional à quantidade de ocorrência de cada tipo 

de crime 
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Síntese e Caracterização de Filmes Finos de SnO2 Produzidos por  

Spin Coater 

Mayron Silva Castro, Bianca Martins Zanotti, Alexandre Pancotti  

Unidade Acadêmica de Ciências Exatas, Universidade Federal de Jataí, Jataí,  GO, Brasil 

 
 

Os filmes de Dióxido de Estanho (SnO2), devido à sua transparência à luz, “gap” grande e 

alta estabilidade química, possui muitas aplicações como na fabricação de eletrodos 

transparentes, de telas planas, de revestimentos para reflexão de calor, de células solares, 

de sensores de gás, e de baterias de lítio. Por sua vez, as propriedades do SnO2 são 

fortemente dependentes de qualidades cristalográficas e da morfologia das superfícies das 

camadas depositadas exigindo que sua preparação envolva uma rota sintética adequada e 

cautelosa. Assim sendo, a proposta deste trabalho foi a síntese e a caracterização de filmes 

finos de SnO2 produzidos por Spin Coater. As propriedades químicas e estruturais do 

composto obtido foram analisadas usando as técnicas disponíveis na Unidade Especial de 

Ciências Exatas da Universidade Federal de Jataí, sendo elas: Difração de Raio X (DRX), 

Fluorescência de Raios X (FRX) e Espectroscopia de Infravermelho (FTIR). Os resultados 

obtidos até o momento apresentam grande similaridade com resultados da literatura e 

consequentemente sugerem sucesso na formação do filme fino de dióxido de estanho. Por 

fim, espera-se poder aplicar esses filmes em um dispositivo eletrônico que forneça uma 

resposta de acordo com a resistência elétrica do material na presença de determinados 

gases. 
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Pesquisa da Atividade Antibacteriana e Liberação Controlada de  

Antibióticos por Nanopartículas de Metais de Transição 

Naiara Gonçalves Cabral, Alexandre Pancotti 

Unidade Acadêmica de Ciências Exatas, Universidade Federal de Jataí, Jataí,  GO, Brasil 

 
 

Nesse trabalho de Iniciação Cientifica (IC) propõe-se realizar a síntese de nanopartículas 

com propriedade de liberação controlada de antibiótico. Para realizar a síntese de 

nanopartículas tipo cor-shell [Cerâmica 64 (2018) 466-476] realizou-se a síntese em etapas. 

Primeiramente, utilizamos o método de sol-gel [ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 39830-

39838] para sintetizar a Ferrita de cobalto (CoFe2O4). Posteriormente, realizou-se a síntese 

da hidroxiapatita Ca10 (PO4) 6 (OH2) utilizando em proporção estequiométrica ácido fosfórico 

(H3PO4) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), pelo método de precipitação [Rev. Dental Press 

Periodontia implantol. Maringá, v, 1, n. 3, p. 39-50. jul./ago./Set. 2007]. A ferrita de cobalto 

foi calcinada à 800 ⁰C e 1000 ⁰C por 4 horas após a síntese. A hidroxiapatita foi calcinada à 

900 ⁰C por 2 horas após a síntese.  Após a calcinação da ferrita de cobalto, iremos recobrir 

as nanopartículas com óxido de silício (SiO2) [Tese de doutorado, Cristiane Carneiro Vital 

Cintra, Universidade Federal De Viçosa, MG]. Para realizar a caracterização da estrutura 

eletrônica utilizamos espectroscopia de infravermelho (FTIR) e fluorescência de raios X 

(FRX). Para estudar a estrutura cristalográfica das nanopartículas utilizou-se difração de 

raios X (DRX).  As medidas de FRX, indicam que a proporção de Ca/P foi compatível com 

valor reportado na literatura. A medida de FRX da ferrita de cobalto também sugere que a 

proporção de Co e Fe é compatível com a ferrita de cobalto. Os resultados de medida de 

DRX indicam que a hidroxiapatita formada possui ordenamento cristalino após calcinação.  
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Propriedades Estruturais de Polímeros com Interações de Contato  

e de Dobra Gerados por Algoritmo de Caminhada Aleatória 

Rosenvaldo José dos Santos Neto, Ariadne de Andrade Costa,  

Paulo Freitas Gomes  

Universidade Federal de Jataí, Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e Tecnológicas, GO,Brasil 

 

Neste trabalho de mestrado estudamos as propriedades estruturais de cadeias poliméricas 

considerando dois tipos de interações internas. A primeira é a interação de contato na qual 

dois monômeros não ligados são atraídos, deformando a trajetória da cadeia. A segunda 

interação é a de dobra, na qual a cadeia tem uma resistência ou tendência de fazer uma 

dobra, ou uma curva em sua trajetória. O efeito geral dessas interações é fazer com que a 

cadeia seja uma reta ou fique enrolada. A primeira configuração refere-se a fase estendida 

enquanto a segunda a fase compacta. Esta última pode ainda ser isotrópica ou anisotrópica. 

Este estudo é teórico e utilizamos o algoritmo de Caminhada Aleatória Auto-Excludente para 

geração das trajetórias. Este algoritmo sem interação é a referência para análise das 

trajetórias com interação. As interações são então adicionadas nesse algoritmo original da 

cadeia sem interação. Como primeiro resultado obtido, fizemos a utilização de algoritmo 

computacional em linguagem python para implementar funções com a finalidade de 

descrever as cadeias com e sem interação. Pegamos em um repositório online (livre) um 

algoritmo que descreve caminhadas aleatórias do tipo auto-excludente e implementamos 

interações de contato e dobra. Essas interações de contato e dobra mudam a dinâmica da 

caminhada aleatória auto-excludente. Em outros termos as probabilidades para tomada de 

decisões deixam de ser equiprováveis e passam a ter valores diferentes. Esses novos 

valores das probabilidades fazem com que o comportamento da cadeia com interação de 

contato e dobra se tornem diferentes entre si e também diferentes quando comparado a 

cadeia sem interação. Essas interações foram analisadas em termos da anisotropia e 

densidade para serem caracterizadas. A taxa de sucesso foi outra característica avaliada 

para os três tipos de cadeias. Tivemos uma surpresa para a cadeia com interação de 

contato que para certos valores de beta foi obtido 100% de taxa de sucesso. Para a cadeia 

com interação de dobra foi observado uma taxa de sucesso superior à cadeia sem 

interação, porém inferior em comparação com a interação de contato.   
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O Uso de Inteligência Artificial para Compreensão de  

Sistemas Físicos 

Thálita Guimarães Freire, Ariadne de Andrade Costa 

Grupo de Redes Complexas Aplicadas de Jataí, Universidade Federal de Jataí, GO, Brasil 

 

 

A Física é uma ciência antiga, que sempre esteve em evolução. Ela é de grande importância 

para entender o mundo e como ele funciona. Com o contínuo avanço da tecnologia, nota-se 

uma crescente substituição de tarefas manuais por sistemas que utilizam inteligência 

artificial, e isso ocorre com o objetivo de facilitação das tarefas. Entretanto, essa troca 

excessiva de papéis pode ser prejudicial ao ser humano, uma vez que, ocorre apenas a 

execução automática da tarefa sem a necessidade da compreensão dos métodos ou da 

tomada de decisão do agente artificial. O objetivo do nosso trabalho é fazer o uso de 

inteligência artificial para entender os sistemas físicos que estão presentes no dia a dia. 

Atualmente alguns trabalhos tentam prever o comportamento de sistemas físicos 

automaticamente, a partir de vídeos do sistema, como um pêndulo. Os autores observam 

que existem variáveis de estado que são necessárias de se fornecer ao programa para que 

ele atinja os resultados. Tais variáveis incluem as coordenadas espaciais e suas derivadas 

para um sistema de Lorenz; posição, velocidade massa e outras propriedades das partículas 

de diferentes objetos modelados; ângulo e velocidade angular para reconstrução do 

comportamento de um pêndulo. No entanto, em “Discovering State Variables Hidden in 

Experimental Data” os autores buscaram capturar e estabelecer automaticamente os dados 

de determinados sistemas físicos por meio de vídeos, sem a complementação de 

informações (CHEN et al, 2021). Dentro desse contexto, é importante refletir sobre a 

importância da Física e dos físicos em meio a essa perspectiva de tecnologia e inteligência 

artificial que avança e vem tomando espaço globalmente. 
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Modificação do código de espalhamento múltiplo de elétrons 

Yosef Schmidt Abreu de Medeiros, Alexandre Pancotti 

Universidade Federal de Jataí, Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e Tecnológicas, GO,Brasil  

 

Padrões de difração de elétrons (XPD) são obtidos através da medida de espectroscopia de 

elétrons (XPS), variando-se o ângulo polar e azimutal. Através da simulação do padrão de 

XPD experimental, pode-se determinar a estrutura cristalográfica da superfície dos 

materiais. O programa Multiple Scattering Calculation of Diffraction (MSCD) desenvolvido 

por Yufeng Chen e Michel A Van Hove simula o padrão de difração de fotoelétrons de uma 

superfície. Esse programa usa a teoria de espalhamento múltiplo de elétrons dentro de um 

sólido. O input de dados atual no programa, possui um grau de dificuldade relativamente alto 

quanto as combinações lineares de vetores necessárias para representar as posições 

atômicas e inserir essas posições no programa. Diante dessa dificuldade, esse trabalho de 

Iniciação Científica (IC) propõe-se alterar a forma do input do MSCD, para deixar seu uso 

mais simples da descrição de estruturas atômicas complexas. Para testar a modificação, 

iremos usar dados de XPD obtidos de um monocristal de      (   ) ou      (   ) e 

comparar com a literatura. Para realizar a comparação da simulação com os dados 

experimentais é calculado um fator de confiabilidade das intensidades através da seguinte 

equação   ∑
(             ) 

      
          

 
   . O MSCD gera como saída um arquivo em formato txt. Para 

calcular o fator de qualidade usa-se a linguagem IDL, programa não livre.  Nesse trabalho 

de IC irei apresentar o programa escrito em linguagem Java, para cálculo do fator de 

qualidade Ra. Esse programa pode ser executado em qualquer computador com o Java 

Runtime Environment (JRE) instalado, em sistemas operacionais Linux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais da V Semana da Física da UFJ (2022)     15 

 

Modalidade oral (virtual): 

 

Desvendando a estrutura da superfície de β-Ga2O3 (100) 
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1
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2
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3
 Air Force Research Laboratory,Dayton, OH, USA 

 

Nos últimos anos, muita atenção tem sido dada à realização do estudo de superfícies, pois 

suas propriedades como condutividade térmica e eletrônica, ponto de fusão, propriedades 

ópticas, magnéticas e estruturais, são significativamente diferentes daqueles observados 

nos sólidos considerados massivos, podendo ser aplicadas nas mais diversas áreas da 

ciência, como eletrônica, microeletrônica e catálise. O Ga2O3 é um material de óxido 

semicondutor, com banda ultralarga e seus intervalos de banda variam de 4,5 a 5,3 eV. Se 

compararmos com outros materiais semicondutores, por exemplo, SiC (3,3eV) e GaN 

(3,4eV), o Ga2O3 possui um gap maior que esses materiais, com boa estabilidade 

térmica/química. Isso torna o Ga2O3 um material para aplicações eletrônicas de potência, 

bem como para fotodetectores solares cegos, dispositivos de detecção de gás e 

catalisadores em um fotocatalisador. Outro ponto que torna o Ga2O3 um modelo excepcional 

para estudo é o campo elétrico de ruptura estimado em 8 MV/cm, sendo três vezes maior 

que o de SiC ou GaN. Isso promove as aplicações do Ga2O3 como material semicondutor 

para a próxima geração em eletrônica de ambientes extremos (alta temperatura, alta 

radiação, alta tensão e alta corrente), sendo um forte candidato para componente eletrônico, 

incluindo diodo de barreira Schottky (SBD), em aplicações como transmissões de energia 

elétrica, tração ferroviária, propulsão híbrida. O presente trabalho é uma investigação 

abrangente da estrutura atômica da superfície do β-Ga2O3 (100). O monocristal β-Ga2O3 

recebido foi estudado por um sistema de modelo estrutural nas simulações e caracterização 

in situ via espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS), difração de elétrons de baixa 

energia (LEED) e difração de fotoelétrons de raios-X (XPD) permitiu a sondagem das 

propriedades das camadas mais externas. A caracterização in situ XPD nos permite 

informações valiosas de curto alcance específicas do elemento da superfície de β-Ga2O3, e 

os resultados foram comparados a uma abordagem sistemática e precisa de simulação de 

espalhamento múltiplo. Os experimentos, caracterizações e simulações indicaram fortes 

evidências de consideráveis variações estruturais nas distâncias da camada interatômica. 

Tais deslocamentos atômicos poderiam esclarecer os fenômenos eletrônicos observados 

em estudos teóricos. 
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O câncer é um problema de saúde pública que tende a se intensificar à medida que a 

expectativa de vida da população aumenta. Na sua forma de tratamento mais usual, a 

radioterapia com fótons, a distribuição de dose em profundidade (PDP) se caracteriza por 

uma deposição de dose relativamente alta em profundidades anteriores e posteriores à 

região tumoral, onde há tecido saudável. Dado que esse tecido recebe uma quantidade de 

dose apreciável, esta é uma característica da radioterapia com fótons. Uma forma de terapia 

que minimiza os efeitos sobre o tecido saudável é a radioterapia com prótons, ou 

protonterapia. Nela, a PDP apresenta um pico, denominado pico de Bragg, que possibilita a 

maximização da dose em uma profundidade bem localizada, que pode ser controlada 

através da energia dos prótons. Contudo, o alto custo desse tipo de terapia limita fortemente 

a sua utilização. Outra modalidade de tratamento do câncer é a radioterapia com elétrons. 

Porém, devido às baixas energias (5~20 MeV) tipicamente utilizadas nesta modalidade, sua 

PDP caracteriza-se por uma dose máxima em baixa profundidade, que decai rapidamente a 

zero, limitando sua aplicação ao tratamento de tumores superficiais. Na radioterapia VHEE 

(very high energy electrons), o uso de elétrons com energias entre 50 e 250 MeV 

possibilitam o tratamento de tumores profundos. Embora a sua PDP característica não 

poupe o tecido sadio na vizinhança do tumor, recentemente observou-se que, combinando-

se feixes com focalizações distintas, é possível obter-se na radioterapia VHEE curvas PDP 

similares às da protonterapia, a um custo potencialmente menor. Neste trabalho são 

investigados os efeitos da focalização do feixe de elétrons na modulação da PDP na 

radioterapia VHEE, visando maximizar a dose depositada na região-alvo e minimizá-la nas 

regiões adjacentes. Inicialmente, a focalização dos feixes VHEE é investigada no vácuo 

utilizando-se quadrupolos magnéticos. Em seguida, o efeito da variação da focalização na 

dose depositada em um phantom de água é investigado via simulações Monte Carlo 

realizadas utilizando-se o código TOPAS. Assim, espera-se compreender a relação entre a 

focalização do feixe e o perfil de deposição de dose em profundidade. 
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