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 Desvendando a estrutura molecular de proteínas do SARS-COV-2   

•  Prof. Glaucius Oliva -  oliva@ifsc.usp.br 

 

• Primeiro exeperimento 

realizado no Sirius – linha de 

luz MANACÁ 

 

• Análise de raios-X de cristais 

da protease principal (M-pro) 

do SARS-CoV-2 
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Protease viral – Quatro novas formas da proteína 
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Ilustração do processo de maturação da  Mpro 
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Processo de maturação da principal protease de SARS-CoV-2 

•  Prof. Glaucius Oliva -  oliva@ifsc.usp.br 
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 Biossensores para Câncer e outras doenças  
• Prof. Osvaldo Novaes Olibeira Jr.  -  chu@ifsc.usp.br 

Requer molécula capaz 

de “reconhecimento 

molecular” Imunossensor Genossensor 

Arquitetura do Biossensor  

Monitorar paciente 

em tratamento 

Complementar técnicas 

existentes para detecção de 

câncer 

Objetivos principais :  

sensores de baixo 

custo e portáteis 
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Plataforma genérica: muitas matrizes para vários biomarcadores  



Instituto de Física de São Carlos - IFSC 

 

 

Destaques de pesquisas 

Genossensor para câncer de prostata 
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Genossensor para detecção do SARS-CoV-2 
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- Efeito Unruh: Estado de vácuo para observadores inerciais corresponde a um  
                         banho térmico de partículas para observadores acelerados 

Melhor ilustração do caráter relativo do conceito de partícula em Teoria Quântica de Campos:  
Campos são fundamentais, não partículas! 

๏ Contexto 

 Efeito Unruh: Probing the Unruh effect with an accelerated extended system  

•  Prof. Daniel A. T. Vanzella -  vanzella@ifsc.usp.br 
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Controvérsia: Seria apenas um artifício matemático, sem significado físico? Aparatos  
                      extensos perceberiam esse banho térmico no referencial acelerado? 

“(…) the correlations in detection-time between 
two Unruh-Dewitt detectors with the same 
acceleration but separated by a finite distance are 
not thermal. This result suggests that the Unruh 
effect is fundamentally local, in the sense that the 
notion of acceleration temperature applies only to 
the properties of local field observables.”  

(C. Anastopoulos and N. Savvidou, 2012-17) 

“(…) from a macroscopic perspective, an 
accelerated observer will not register with 
his measuring instruments any global 
thermal effects of acceleration in the 
inertial (Minkowskian) vacuum state. (…)  In 
particular, these states coincide with the 
homogeneous inertial vacuum at sufficiently 
large distances from the horizon of the 
observer and consequently have the same 
(zero) temperature there.” (D. Buchholz and 
R. Verch, 2015) 

“Apenas um artifício matemático!” (argumentava-se)  

๏ Motivação 
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Resolvendo a questão: O que acontece com um aparato extenso acelerado? 

Um sistema extenso também 
sente o banho térmico no 

referencial acelerado! 
Efeito Unruh é legítimo! 

Possível implicação: aceleração poderia induzir transição de fase em sistemas que, 
quando inerciais, sofrem transição de fase em uma temperatura crítica. 
     (Exemplo: desmagnetização induzida por aceleração? — a saber…) 

๏ Resultado 

Probing the Unruh effect with an 

accelerated extended system 
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 Efeito Unruh 

 

Para maiores informações: 

•  Prof. Daniel A. T. Vanzella - vanzella@ifsc.usp.br 
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Obrigado pela atenção  


