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Introdução

Segundo o conhecimento vigente, há quatro interações fundamentais na
Natureza:
●
●
●
●

Gravitacional
Eletromagnética
Fraca
Forte

Destas, porém, somente a interação eletromagnética desempenha um papel
importante nos processos de aceleração e detecção de partículas.
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Interação Carga-Campo
As partículas que possuem carga elétrica sofrem a ação de campos
elétricos e magnéticos, conforme ilustrado abaixo.

⃗ E =q ⃗
F
E

⃗
F⃗B =q ⃗v × B

Tais propriedades são exploradas tanto nos aceleradores quanto nos
detectores de partículas, como veremos ao longo desta apresentação.
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Os Aceleradores
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Aceleradores Eletrostáticos
Cockcroft-Walton
Desenvolvido em 1930 por John D. Cockcroft e Ernest
T. S. Walton, foi o primeiro artefato projetado com o
propósito específico de acelerar partículas
elementares.
Baseia-se no princípio de gerar uma grande diferença
de potencial ΔV e usá-la para acelerar partículas
carregadas até a energia K:
K = q ΔV
Com uma versão capaz de produzir uma diferença de
potencial de 800 kV, realizaram a primeira
desintegração artificial de um átomo na história, ao
bombardear átomos de lítio com prótons,
desintegrando-os em duas partículas α.

p + Li → 2α
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Aceleradores Eletrostáticos
Van der Graaff
Outro acelerador eletrostático, desenvolvido em
1930 por Robert Van der Graaff, que também se
baseia no mesmo princípio de gerar uma grande
diferença de potencial ΔV, porém, utilizando um
mecanismo diferente. Foi o mais energético antes
dos aceleradores lineares.
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Acelerador Linear (LINAC)
Em um acelerador linear as partículas são aceleradas ao passar por uma série de eletrodos
(cavidades) dispostos em linha reta nos quais os campos elétricos oscilam em sincronia com
a velocidade da partícula. As cavidades são sucessivamente maiores por conta deste
aumento de velocidade.
Patenteado em 1928 por Rolf Widerøe (influenciado por uma publicação de Gustav Ising)
que também construiu o primeiro exemplar operacional.

Os aceleradores lineares são usados tanto para pesquisa básica em física de partículas
quanto para aplicações tecnológicas como produção de radioisótopos, produção de raios-X
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para inspeção de materias e tratamento médico e radioterapia.

Aceleradores Circulares: o Cíclotron
Percebendo as limitações intrínsecas dos aceleradores eletrostáticos e linear, Ernest O.
Lawrence desenvolveu uma nova concepção de acelerador em que as partículas percorrem uma
trajetória em espiral sob a ação de um campo magnético B enquanto são aceleradas por um
campo elétrico E que oscila em alta frequência.
Particularmente importante é o fato de que o período de revolução da partícula é independente
do raio da trajetória, o qual aumenta à medida em que ela ganha energia:
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Síncrotron
O aumento da energia dos cíclotrons enfrenta limitações técnicas e práticas.
Uma importante limitação técnica surge do efeito relativístico do aumento da massa da
partícula quando sua velocidade aumenta, o que faz com que a frequência não seja mais
constante, variando com o fator de Lorentz:

f0
qB
f=
⇒ γ
2πm γ
Do ponto de vista prático, há o problema da elevação dos custos para construir magnetos cada
vez maiores, por exemplo.
Uma solução para estes problemas veio através do síncrotron, em que as partículas estão
contidas em um anel com raio fixo e os campos elétrico e magnético são ajustados
gradativamente, em sincronia com o aumento da velocidade das partículas.
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Síncrotron

O síncrotron utiliza elementos especiais para cumprir este objetivo: cavidades de rádio
frequência para acelerar e magnetos para desviar (dipolos) e focalizar (quadrupolos,
sextupolos) para focalizar o feixe.
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Super Síncrotrons: o Tevatron
Na década de 1980, o super síncrotron Tevatron no Fermilab, EUA, foi o primeiro a utilizar
magnetos supercondutores, capazes de atingir campos magnéticos com intensidade muito maior
que os magnetos convencionais.
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Super Síncrotrons: o LHC
Em 2008 entrou em operação o LHC no CERN, situado na fronteira franco-suíça, o mais
poderoso acelerador de partículas já construído pelo homem, projetado para acelerar prótons
até a energia de 7 TeV (7 × 1012 eV = 7 000 000 000 000 eV !).
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Super Síncrotrons: o LHC
Localizado em um tunel de 27 km de circunferência a cerca de 100 m de profundidade, conta
com cerca de 1600 magnetos supercondutores, que operam à temperatura de 1,9 K (-271 °C).
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Super Síncrotrons: o LHC

Os magnetos supercondutores foram projetados para produzirem campos magnéticos de até
8 T (~ 250 000 vezes maior que o da Terra !).
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Os Detectores
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Detectores de Ionização

O princípio básico de funcionamento
desta classe de detectores é a coleta
dos elétrons e íons produzidos no gás ou
outro meio pela passagem das partículas
(radiacão ionizante), conforme ilustrado
ao lado.

Dependendo da região de tensão de
operação, os detectores de ionização
são classificados como:
●
●
●

câmaras de ionização
contadores proporcionais
detectores Geiger-Müller
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Detectores de Ionização
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Detectores de Ionização de Grande Área
Os detectores de ionização apresentados anteriormente são pequenos e, hoje em dia, usados
com o propósito de monitoramento de radiações e proteção radiológica.
Versões mais sofisticadas e de grande área destes detectores para finalidade de pesquisa são
empregadas nos modernos experimentos de física de altas energias. Uma delas é a câmara
proporcional multifilar, desenvolvida por Georges Charpak em 1968.

Linhas de campo
elétrico e equipotenciais
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Detectores de Ionização de Grande Área

Há ainda a câmara de arrasto, um aperfeiçoamento da câmara proporcional multifilar que
utiliza o tempo de deriva dos elétrons até o fio para melhor determinar a posição de passagem
da partícula.

Para um bom funcionamento, é importante que o campo elétrico no interior da câmara seja bem
mapeado e as condições da mistura gasosa que a preenche bem controladas.
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Detectores de Cintilação
O primeiro dispositivo usando um material cintilador (ZnS) foi desenvolvido por Sir William
Crookes em 1903. No dispositivo, chamado espintariscópio, as cintilações produzidas em uma
tela eram visualizadas com o auxílio de um microscópio.
Os modernos detectores de cintilação consistem em um dispositivo fotosensor, no lugar dos
olhos, em conjunto com um material cintilador.

q
fotomultiplicadora

cintilador

fótons
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Detectores de Cintilação
Em um detector de cintilação, o sinal elétrico é produzido em duas etapas, ambas envolvendo
processos eletromagnéticos:
●

●

a passagem da partícula pelo material cintiliador provoca a excitação dos átomos ou
moléculas do meio, cuja desexcitação ocorre através da emissão de fótons.
os fótons emitidos pelo material cintilador arrancam elétrons do dispositivo fotossensor (via
efeito fotoelétrico), os quais geram um sinal elétrico (tensão ou corrente) usualmente
amplificado.
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Detectores Cherenkov
Uma partícula que se desloca em um meio dielétrico de índice de refração n com uma
velocidade maior do que a velocidade de propagação da luz naquele meio (cn=c/n), provoca a
emissão de uma radiação eletromagnética, chamada radiação Cherenkov.
A radiação Cherenkov é emitida em um ângulo bem definido,
conforme ilustrado na figura abaixo, e instantaneamente, o
que a torna bastante útil para aplicações em detectores.
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Detectores Semicondutores
Princípio de funcionamento similar ao dos detectores à gás, porém, utilizando um meio sólido
semicondutor.
A passagem de uma partícula cria pares elétron-buraco que são coletados pela ação de um
campo elétrico.
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Detectores Semicondutores
A principal utilização prática dos semicondutores nas experiências de Física de Altas Energias
é na construção de dispositivos para medir a posição de passagem das partículas com resolução
espacial da ordem de mícrons (1 μm = 10-3 mm).
Há dois tipos básicos de dispositivos com esta finalidade: detectores de microtrilhas e
detectores de pixels.

A principal limitação desta classe de detectores é a quantidade de canais eletrônicos, o que
gera dificuldades técnicas e altos custos.
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Detectores Semicondutores
Todos os experimentos modernos contam com detectores semicondutores para medida de
posição. Em geral, são posicionados próximos à região onde ocorre a interação entre as
partículas do feixe ou entre as partículas do feixe e o alvo.
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Calorímetros
Uma outra classe de detectores extremamente importante nos experimentos modernos é a dos
calorímetros, que têm a finalidade de medir a energia das partículas de forma destrutiva.
Em sua implementação mais comum, um calorímetro consiste em segmentos intercalados de um
material denso e de um dispositivo detector que amostra a energia depositada.
No meio denso (meio passivo) desenvolve-se um chuveiro de partículas, fruto da intensa
interação entre as partículas e o meio. Já o dispositivo detector (meio ativo) consiste em
algum dos detectores básicos discutidos anteriormente. Portanto, a medição da energia
baseia-se na coleta de fótons ou cargas elétricas produzidas no meio ativo.

26

Sistemas de Detecção de Grande Escala
Os grandes detectores usados nos experimentos de Física de Altas Energias consistem em uma
combinação engenhosa de vários dos sistemas de detecção vistos anteriormente.
Em todos eles, o eletromagnetismo desempenha um papel
primordial. Em última instância, o que “vemos” são sempre ou
fótons (o quantum da interação eletromagnética) ou os
portadores da carga elétrica (elétron, próton, íon, partícula
α, etc.).
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Algumas Descobertas
Marcantes
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O RAIO-X
Em janeiro de 1896, Wilhelm K. Röntgen anuncia em uma
conferência a sua descoberta dos raios-X, feita em estudos sobre
os raios catódicos emitidos na operação de um tubo de Crookes.
Os raios-X são emitidos quando os raios
catódicos incidem em um alvo sólido.
Röntgen determinou que tais raios tinham
grande poder de penetração, eram diferentes
dos raios catódicos e da luz ordinária e não
eram defletidos por campos elétricos e
magnéticos.

Röntgen ilustra sua apresentação na conferência com uma
radiografia de uma mão humana, o que causa impacto imediato
na Medicina!
Foi outorgado a ele o primeiro Prêmio Nobel em Física, em
1901.
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A RADIOATIVIDADE

Ainda em 1896, Henri Becquerel descobre a
radioatividade natural, ao estabelecer que sais de urânio
emitem radiações análogas às dos raios-X, capazes de
atravessar a matéria opaca e impressionar chapas
fotográficas.

Em 1898, o casal Pierre Curie e Marie
Curie descobre que o tório tem
propriedades radioativas semelhantes às do
urânio e, mais tarde, descobrem dois novos
elementos radioativos: o rádio e o polônio.
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A DESCOBERTA DO ELÉTRON
Em 30 de abril de 1897, Joseph John Thomson anuncia as conclusões a que
chegou em suas investigações sobre os raios catódicos, em palestra na Royal
Institution. Resumidamente:
• propagam-se em linha reta;
• podem penetrar pequenas espessuras de matéria;
• apresentam carga negativa;
• são defletidos por um campo elétrico; idem, por um campo
magnético.

Tubo de raios catódicos

“Não vejo alternativa à conclusão de que os raios catódicos são cargas
de eletricidade negativa carregada por partículas de matéria. Surge
então a questão, O que são essas partículas? São elas átomos, ou
moléculas, ou matéria num estado ainda mais fino de subdivisão?”
Philosophical Magazine, 44, 293 (1897).
Obtém, por fim, a razão entre a carga e a massa e/m desta partícula, o elétron.
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A DESCOBERTA DO NÚCLEO ATÔMICO
Em 1909, Ernest Rutherford, junto com dois colaboradores, tem a ideia genial
de usar partículas α, provenientes de fontes radioativas, como projéteis para
sondar a estrutura da matéria! O mesmo princípio é até hoje usado nos
aceleradores!!
Após analisar os dados, em 1911, Rutherford apresenta seu modelo de átomo
com um núcleo muito menor do que o próprio átomo.

Vide
o
A fonte de partículas α é um
“acelerador” natural !
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O PÍON

Em 1947, Cecil Powell e
colaboradores, entre os quais o
brasileiro Cesar Lattes,
finalmente descobrem o méson
previsto por Yukawa.
Chamaram-no méson pi, π.
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O QUARK TOP
Em 1995, os experimentos CDF e D0 do Tevatron/Fermilab anunciam a descoberta do quark
top, com massa de cerca de 170 GeV, encerrando uma busca de 3 décadas.
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O BÓSON DE HIGGS
Em julho de 2012, os experimentos ATLAS e CMS do LHC/CERN anunciam a descoberta de
uma nova partícula com massa de cerca de 125 GeV e propriedades compatíveis com o bóson de
Higgs, previsto em 1964.
Mais tarde, confirmou-se tratar-se do bóson de Higgs e, em 2013, François Englert and Peter
W. Higgs foram agraciados com o Prêmio Nobel de Física.

ATLAS

CMS
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Links Sugeridos
http://home.web.cern.ch/about/accelerators
https://www.aip.org/history/lawrence/epa.htm
http://cds.cern.ch/record/1125472
https://en.wikipedia.org/wiki/Cherenkov_radiation#/media/File:Cherenkov_radiatio
n-animation.gif
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/
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