
Salvador	3	–	7	de	setembro	2018	
Alberto	Santoro	

 LISHEP2018– Session A– Próximas Descobertas na Física de Altas Energias – 
Dedicada a Professores do Ensino Médio e Jornalistas 

 3-07 Setembro2018 

ROTEIRO 

I   - PERGUNTAS SECULARES 
 
II   -PRIMEIROS CONTATOS – DEFINIÇÕES 
 
III  -CONCLUSÃO 

Setembro	2018	 Alberto	Santoro	-LISHEP2018	 2	



Setembro	2018	 Alberto	Santoro	-LISHEP2018	 3	

“A Naturea é partes sem um todo. Isto é 
talvez o tal do mistério de que falam”… 

Voce encontra esta citação no livro de Caruso & Vitor,  
logo no inicio : 
 
“FISICA MODERNA – Origens Classicas e Fundamentos  
Quânticos”- LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda.  

(de Alberto Caeiro. (poeta portugues-figura ficticia de  
grande personalidade criada por Fernando Pessoa) 

Como voces viram no programa, estas 3 palestras  
1. Introdução a Física de Particulas 
2. Historia da HEP no Brasil 
3. As aplicações e Beneficios para a Sociedade 
se completam e preparam para as próximas palestras. 
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E o que nos move é simplesmente a curiosidade. 
 
Conhecer e estabelecer novas leis que regem as interações  entre os corpos os mais elementares possiveis é penetrar  profundamente no que a matéria tem de mais íntimo.  
 
Vamos estabelecer um menu para prosseguir nossos estudos. 

  A Física de Particulas surge como uma necessidade 
de ir além da Física Classica, Molecular, Atômica, 
Fisica Quântica etc. 

Passamos por várias eras de escalas diferentes e a 
evolução, desenvolvimento da Física, exigiram e exigem ir 
para dimensões cada vez menores  e portanto contar com 
instrumentação capaz de nos permitir “essas perfurações 
na natureza”.   



São questões que queremos responder, ou tentamos 
responder, 
... estudar. 
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Quem é responsável pelos decaimentos radioativos?    

Quais são os constituintes de todas as coisas?  
O que mantém as estruturas atômicas e nucleares?  

A formação da matéria em geral? 

As explosões solares? 	

O que mantêm prótons e neutrons juntos?  

Que forças existem entre estes objetos?   

I  - PERGUNTAS SECULARES 
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 Primeiros Contatos com a  
Física de Partículas 

Vamos começar nos perguntando e tentar esboçar 
respostas que possam nos permitir progredir na 
compreensão dos fenômenos do microuniverso. 
 
1.  O que é a Física de Partículas? 
 2. Definição de Partícula 
 3. Quais são as fontes de Partículas? 
 
4. Elementaridade 
 5. Como Procurar Partículas – Instrumentação  
6. Unidades e Dimensões 
 
7. Exemplos de Estimativas Interessantes. 
 

II   -PRIMEIROS CONTATOS - DEFINIÇÕES 
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1. O que é a Física de Partículas? 
A Fisica de Partículas ou de Altas Energias  
é a Ciência da Natureza que procura comprender as 
Interações fundamentais entre as partículas as mais 
fundamentais. isto é, os primeiros Tijolos e as 
interações entre eles. 	

A Física de Partículas surge como uma necessidade de ir  
mais além nos conhecimentos da matéria, que passa pela  
Física Clássica, Atômica, Molecular, etc. Aos poucos vai  
mudando a escala de observação e inventando nova  
instrumentação para pesquisar novas regiões Físicas.  
Vejamos essa figura que ilustra bem os diferentes  
momentos da pesquisa fundamental; 
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Parâmetros que rondam a elementaridade 

August - 2016 

~10-7  m 10-10m 

10-14m 

10-15m 

10-18m 

Virus 

Atômo 
Q

uarks 

Proton 

Elétron 
10-16m 
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Parâmetros com os quais os Físicos de Partículas  
lidam no cotidiano do trabalho de pesquisa 

Espaço 10-13cm  -  10-18  cm 
Tempo        From  10-12seg.To  10-23seg. 
Velocidades C = 300.000  km/seg 

Exabytes = 10 6 Terabytes Estocagem de dados; 

Links   100 Gigabites/s 

Número de Físicos em cada Década 
Nos anos  60                    20    -   40    Físicos/Eng 

80																															400				-	600	
2000																									4.000	(2018)	

Energias de 2 à                   14. TeV 
Luminosidades              1034  cm-2 s-1 



NOVEMBRO	2015	 Alberto	Santoro	 12	

PRECISAMOS MEDIR: Para cada tipo de Medida 
usa-se um tipo de Tecnologia. 
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2. Definição de Partícula 

Para podermos definir uma Partícula, tomamos como 
hipótese de base a Mecânica Quântica na qual se 
apresentam duas importantes noções: 
 
Estado Quântico 
O estado de um sistema quantificado se caracteriza por 
um  conjunto de valores atribuídos as suas principais 
propriedades.       Estes valores são chamados de 

Números Quânticos.  

A existência dessas escalas, o avanço da  
instrumentação e as observações constituem 
nosso principal argumento de que a Física é uma  
ciência com uma história própria. 



m = Número Quântico Magnético –  
     Dá orientação do plano da trajetória do electron      
     submetido a um Campo Magnético ou Elétrico.  
                                             - l < m < + l  
S = Spin – Momento Angular Intrinseco                             

 Tomemos um exemplo para facilitar a  
compreensão: 
 Os estados de equilibrio de um eléctron  em um 
átomo são caracterizados por 4 números Quânticos: 

n = Número Quântico Principal –  
   Relacionado ao nível de Energia Camada(1,7)=(K,Q) 

 ℓ    = Número Quântico Secundário –  
                     Momento Angular Orbital  0 < l < n-1 
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PARTÍCULA: Um conjunto de número quânticos bem definidos 
                      com  {Massa, Carga, J, P, I, G, …..} 

 3. Quais são as fontes de Partículas? 

As principais fontes de partículas são: 
-Radiativas                    (escala ~ MeV) 
-Raios Cósmicos           ( escala ~ PeV) 
-Aceleradores                ( depende unicamente da tecnologia usada e  
                                         do seu desenvolvimento) 

Então, o Conjunto {n,     ,m, s, ….., massa, carga, …} 
caracteriza o “Objeto” em estudo.  
Ficamos assim preparados para fazer nossa hipótese de 
trabalho: 

 ℓ
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4. Elementaridade 

h#p://verisfaculdadeshistoriadasciencias.blogspot.ch/2010/03/historia-primi>va.html	
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 Elementaridade 

A elementaridade tem sido uma preocupação milenar do homem. 
 
Qual a menor parte da Matéria? 
 
Do que somos feitos? 
 
Há como reconstruir tudo? 
 
Quais são os elementos fundamentais 
 da Matéria? 
 
Que relações esses elementos têm entre si? 
 
Estas são algumas questões que tem sido objeto de estudo e vejamos 
um pouco como tem se apresentado essa curiosidade do homem.  
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Unicistas 

“Todas as coisas do universo são feitas de  água” 

Anaximenes de Mileto - 550 - 480 AC.: 

“Todas as coisas do universo são feitas de fogo “                                                                                       

"Tudo é feito de quatro elementos fundamentais:  
 a terra, o ar, o fogo e a água” 

Pluralistas 

Empedocles - 493 e 433 AC 

Heraclito - 540 - 480 AC.: 

Tales de Mileto - 625 -546 AC.: 

“Todas as coisas do universo são feitas de ar “ 
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Para construir o universo propõe duas  
forças atuando sobre os elementos:  
o amor e o ódio ou a afinidade e a antipatia 
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Demócrito 460 - 370 AC: aluno de Leucippus 
Fundador do Atomismo:  
“Todas as coisas seriam feitas de átomos” 

Aristoteles- 384 -322 a.c. 
"Todos os corpos se compõem de uma mesma substância 
que tem várias propriedades: o frio, o calor, a humidade, 
a esterilidade”.  

Exemplos de Combinações Aristotélicas: 

a substância seca e fria produziria a terra 
a substância seca e quente produziria o fogo 
a substância humida e fria produziria a água 
a substância humida e quente produziria o ar. 
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Tudo seria construido com 4 interações fundamentais:  
 Eletromagnética, Fraca , Forte e Gravitacional 
Quem intermedia as interações são bosons :   
 

      

Poucos decênios depois: Modelo Padrão 

"Todas as coisas são feitas de Quarks, 
Leptons e   Vácuo" 

"Tudo é feito de Prótons, Electrons, Neutrons e Vácuo" 

Por volta de 1935: 

γ ,W ,Z,Gluon,Graviton
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Toda	matéria	é	feita	de	Quarks	e	Leptons	
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E	PASSAMOS	A	EXAMINAR	AS	ESTRUTURAS	DA	MATÉRIA	COMO	UM	TODO	
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Esta Figura está no Site do PDG. 
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Esta Figura está no Site do PDG. 
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Esta Figura está no Site do PDG. 
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Esta Figura está no Site do PDG. 
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Foram muitas as descobertas que  
antecederam as modernas formas de pesquisa na 
Física das Partículas Elementares e na atual 
situação da Física de Altas Energias.   

Todo o conhecimento adquirido na Física Atômica, 
pelas pesquisas de Raios Cósmicos, foram fundamentais  
para estabelecer o início de uma nova era.  

Com o surgimento de novas Tecnologias foi possivel ir mais 
adiante na Física de Partículas. 
Vejamos algumas 
 Baseando-se no sucesso dos experimentos anteriores de 
sondagem dos átomos, os Físicos viram que necessitariam 
de uma ferramenta que os levassem a sondagens mais 
precisas e mais profundas.	

NOVAS TECNOLOGIAS 



Setembro 2018 Alberto Santoro -
LISHEP2018 31 

E então começaram as pesquisas com aceleradores   
Inaugurando uma nova Era que ainda não conhecíamos.  
Século das Descobertas e Grandes Invenções 

Nos levou a imaginar mecanismos para acelerar uma 
partícula a energias cada vez maiores pois assim 
obteríamos comprimentos de onda menores e portanto 
poderíamos visitar locais até então proibidos. 

 
γ = !

p

  O fato de sabermos que o comprimento de 
onda associado a uma partícula é inversamente 
proporcional ao momentum da partícula cuja constante 
de proporcionalidade é a constante de Planck,  



5. Como Procurar Partículas - Instrumentação 
A fenomenologia, o dominio das teorias, o estudo das 
simetrias, a Simulação nos ajudam muito a ir pelo caminho 
o mais adequado. 

Dentro da Escala de Energia escolhida, a idéia é a mesma 
do homem primitivo, pela curiosidade, procura meios para  
investigar o que tem dentro dos objetos da natureza.  
Na verdade a procura da Elementaridade. 

É claro que adicionando às pesquisas o desenvolvimento da 
Instrumentação e as novas tecnologias foi fundamental para 
o sucesso das “Descobertas” daquilo que se procurava.  
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E SEGUNDO A ESCALA DE ENERGIA CAMINHAMOS ASSIM: 
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O primeiro cyclotron inventado por E. O. Lawrence em 
1930.  Com este instrumento foram acelerados protons 
até 80 KeV 

Escala do KeV 
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TEVATRON 

( 36 Pacotes )   

s 2.TeV=

750 KeV 

400 MeV 

8 GeV 

120 GeV 

Luminosidade 

Energia 

Escala do GeVà TeV 

� 

L∫ = 2 fb−1

L = 2x1032cm2s−1
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Escala do TeV 



17-19	Outubro	2012	 Alberto	Santoro		-UNICAMP	 36	Alberto	Santoro	-LISHEP2018	

CIENCIA – 
EDUCAÇÃO -  
COLLABORAÇÃO - 
TECNOLOGIA 

CERN	
FERMILAB	

FERMILAB	

6	Km	

26		Km	

Descoberta do Quark Top 

Descoberta do Higgs 
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Raios Cósmicos – Escala do PeV ou mais. 
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Radiação Sinchrotônica – Escala do MeVà GeV 

LNLS 

EM BUSCA DO 
GEV 
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PROJETO 

http://www.lnls.cnpem.br/sirius/ 



Setembro	2018	 Alberto	Santoro	-LISHEP2018	 40	

A	GRANDE	INVENÇÃO	DO	ACELERADOR	NÃO	PAROU	DE	SE	DESENVOLVER		
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Só foi possivel  
falar de Modelo 
Padrão  com o  
Advento dos  
Aceceleradores 

Modelo Padrão 

 As interações Fundamentais  

  Gravitação       eletromagnetismo       Interação Fraca    Interação Forte         
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Visão	mais	Global	de	Hoje		

L 
H 
C 

By courtesy of Hans Hoffman 
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a uma enorme gama de partículas não tão elementares 
quanto os quarks e leptons: 

γ , p,n,e− ,e+ ,ν ,µ+ ,µ− & π ,k0,Λ0

   Em poucos anos fizemos um progresso muito  
significativo na Física Experimental de Altas  
Energias	
O desenvolvimento científico e tecnológico contribuiu 
muito para isto	
Novos Aceleradores com energias cada vez mais altas, 
Luminosidades maiores, Detectores mais sofisticados 
com novas tecnologias em materiais, Arte e Eletronica, 
e no presente novos horizontes com a Fotônica e a 
Computação Quantica.  Esses fatos nos levaram de um 
pequeno conjunto de partículas em 1947 com  



Setembro	2018	 Alberto	Santoro	-LISHEP2018	 47	

Descobriu-se então os quarks  
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E com eles formamos  novos objetos: 
 
 Mésons  ( q, q ) e  Barions  ( q, q, q ) 

HADRONS 
Aquelas que interagem principalmente por  
Interação Forte.  

FERMIONS 
Toda Matéria é composta de constituintes fundamentais 
 de Spin ½ (Fermions)  
Quarks com carga elétrica fracionária, e de 
Léptons carregando carga elétrica inteira.  

BOSONS 
Os constituintes fundamentais da matéria interagem 
entre si via os bósons fundamentais (Spin inteiro)  
(graviton,Ws, Z,     e gluons) γ
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O Conhecido Mundo das  
Parículas do Modelo Padrão 

O hipotético Mundo das  
Particulas Supersimétricas  
 Além do Modelo Padrão 
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IV  -CONCLUSÃO 

Então vamos guardar esta questão: A curiosidade é o 
motor do desenvolvimento científico.   
As técnicas usadas não devem servir para inibir a 
criatividade. 
As Tecnologias são inventadas para ajudar o 
desenvolvimento proposto pela curiosidade + 
criatividade.  
Espero que possamos  
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Eu lembro a voces que teremos durante esta  
semana um Elenco de aulas para dar uma  
boa noção desta área da Física. 

As Aplicações de Aceleradores e Detectores de 
Partículas 

         Alberto Santoro 

Esta Longa Introdução continuará com 

Historia das Particulas Elementares no Brasil 
          Alberto Santoro 


