Alberto Santoro
Salvador 3 – 7 de setembro 2018
LISHEP2018– Session A– Próximas Descobertas na Física de Altas Energias –
Dedicada a Professores do Ensino Médio e Jornalistas

ROTEIRO

3-6/09/18

Alberto Santoro

3

Por razões didáticas vou dividir os momentos
históricos da Física de Partículas ou a Física Experimental
de Altas Energias em vários momentos históricos e,
distinguimos 3 fases :
A primeira fase se caracteriza pela Fundação do grupo
de Wataghin ~1935.
A segunda fase acontece por volta de 1961 com
Roberto Salmeron na Universidade de Brasilia, que
dura pouquissimos anos e termina com o golpe de 1964
E finalmente uma 3a. fase inicia-se com a iniciativa de
Leon Lederman, premio nobel de Física, então diretor do
Fermilab/USA
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A iniciativa do governador de São Paulo, Armando
de Salles Oliveira na criação da Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras da USP, nomeou
Theodoro Augusto Ramos Diretor de Ensino
Superior; matemático, politico, Doutor em
Ciências Físicas e Matemáticas,

Em seguida nomeou (em 1934) Theodoro
Ramos chefe de uma comitiva para trazer da
Europa cientistas europeus do mais alto nível
para a recém criada Faculdade de Filosofia,
Ciencias e Letras da USP. Assim, por
indicação de Enrico Fermi Gleb Wathagin veio
para o Brasil.
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Armando de
Salles Oliveira
(1887-1945)

Theodoro Augusto
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Ramos(1895-1937)
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Ugo Camerini

Esta fase foi muito rica de iniciativas
nacionais como veremos a
seguir com a criação
do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas

Gleb Wataghin
Giuseppe Occhialini Marcelo Damy

Walter Schustzer

Começa então o grupo de Físicos que trabalharam
fortemente na USP com Gleb Wathagin, Mario
Schenberg, Marcelo Damy de Souza Santos, Walter
Schutzer, Ugo Camerini e Giuseppe Ochiallini em 1934.
O então estudante Cesar Lattes se integra no
grupo e logo publíca seus primeiros trabalhos
com esses Físicos que foram os fundadores da
Física de Altas Energias no Brasil.
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Ø Este foi um momento muito interessante
de trabalhos fundamentais a começar com
*La6es com a descoberta do Meson π,
*J. Tiomno realiza importantes trabalhos com Wheeler sobre
a Universalidade das Interações fracas, e
José Leite Lopes, emprestaram um grande suporte cienFﬁco
nas propostas colocadas para o Governo Brasileiro em 1949.

CBPF

3-6/09/18

Alberto Santoro

7

E juntamente com
muitos outros Físicos
Fundam o Centro
Brasileiro de Pesquisa
Físicas (CBPF).
Nafoto:atrás,César
Lattes, Hideki Yukawa e
Walter Schutzer.
Na frente:
Hervásio de Carvalho,
José Leite Lopes e Jayme
Tiomno, fundadores do
CBPF.
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Complementando essa série de importantes
trabalhos Elisa Frota Pessoa e Neuza Margem
publicam na Academia Brasileira de Ciências o resultado
de uma análise com emulsões e confirmam a existência do
meson π – Academia Brasileira de Ciências XXII, 4, 1950.
Foi o primeiro trabalho em Física Experimental do CBPF.
Possivelmente em Física de Altas Energias.
Symposium on Research and Techniques in Physics
organizado pelo grupo do CBPF (presentes: Isidor J.
Rabi, E.P. Wigner, S. De Benedetti, E. Segré, John
e Leona Marshall, H.L. Anderson ). (1950)
Sai a proposta mais ambiciosa na Física de Altas Energias
no Brasil: (sugestão de I. I. Rabi)
- adquirir um Synchroton de 27” e 3,6 MeV
- a construção de um acelerador de 400 MeV,
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- adquirir um Synchroton de 27” e 3,6 MeV
- a construção de um acelerador de 400 MeV,
Synchroton de 27”e 3,6 MeV

projeto de um acelerador de 400 MeV

Ø O Presidente do CNPq, Álvaro Alberto em 1952,
levou o projeto para o presidente da República,
Getúlio Vargas, que aprovou em publicação no
diário27’oficial o Memorandum número 19,de 16
de abril de 1952, em P.R.46971/52.
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Estas iniciativas se encerram com a crise
política nacional que levou o presidente da
República,Getúlio Vargas, ao suicídio. Esta
crise política, paralisa o CBPF, e o desenvolvimento da
Física Experimental de Altas Energias no Brasil.
Ø

A segunda fase acontece por volta de 1961 com
Roberto Salmeron na Universidade de Brasilia, que dura
pouquissimos anos e termina com o golpe de 1964.
Aproximadamente 300 professores foram demitidos
tornando impossivel de dar continuidade na UNB, ao
projeto de uma Universidade Moderna.

Leiam o livro de Roberto Salmeron “A Universidade Interrompida”-publicado pela
Editoda da UNB).

Ø Mas a crise que todos conhecem da ditadura militar
paralisa também esta nova iniciativa de implementar a
Física Experimental de Altas Energias no Brasil com a
liderança de R. Salmeron, J. Tiomno, E. F.Pessoa, ………
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Ø Voltando para o CBPF, em 1969 foram
as novas cassações de todos os nossos professores em
Física de Altas Energias. Muitos procuraram outros
lugares no mundo para continuar trabalhando. A Física
de Altas Energias sofre um grande vazio durante
muitos anos
x
Volta do Exterior

Em 1976 quando o General Ernesto Geisel decide a
absorção do CBPF pelo CNPq, passando então a Instituto
do CNPq começam a ressurgir os grupos em vários lugares.

Ø

Ø Em 1977 voltaram para o Brasil muitos Físicos que estavam no
exterior e começaram a formar um grupo de pesquisa no CBPF, no
Dep. de Fis. Teórica. Cosmologia e ParFculas, os dois grupos
começaram a trabalhar juntos. O Grupo de Cosmologia e o Grupo de
fenomenologia de ParFculas.
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E finalmente uma 3a. fase inicia-se com
a iniciativa de Leon Lederman, premio nobel
de Física, então diretor do Fermilab/USA. (~1981). A
iniciativa começou com o estabelecimento de Simpósios
sendo o primeiro no México em 1983 organizado por
Lederman e Glicério Avilez.
Esta iniciativa de Lederman dá inicio a
uma nova era para a Física Experimental
de Altas Energias na America Latina.
Com respeito ao Brasil o CBPF desempenha um
papel importante para o sucesso do programa.
Esta é a terceira fase do desenvolvimento da
Física Experimental de Altas Energias no Brasil.
3-6/09/18

Alberto Santoro

13

O CNPq enviou os seguintes físicos para
participar do Simpósio: Moysés Nussensweig,

Fernando Souza Barros, JaymeTiomno e Fernando Zawilavski.

Ø Após sucessivos Sympósios e muita discussão na
comunidade de Física formou-se o primeiro grupo para
dar inicio a uma colaboração com o FERMILAB: J.Anjos,
C.O. Escobar, M.Souza e Alberto Santoro. Professor
Jayme Tiomno foi um dos mais entusiastas Físicos de
grande prestício científico para a formação desse grupo.
Mais tarde com a iniciativa de Carlo Rubbia formou-se
um segundo Grupo, com R. Shellard, Ma.E.Pol,
Engenheiros e Físicos da UFRJ.

Curiosidade: No mesmo momento aparecia a proposta

para a construção do LNLS no CBPF envolvendo idéias
sugeridas por Salmeron e Tiomno a Roberto Lobo então
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Diretor
do CBPF.

Estas 3 fases mostram uma forte correlação com os
momentos históricos de cada uma delas.
Esta última
fase, a nossa estimativa é a que mais está permanecendo
de pé há 35 anos. Em meu artigo deste talk dou
detalhes.
Vamos a algum detalhe das colaborações e experimentos
com Participação Brasileira, no Fermilab, no CERN, ….
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Mais uma vez o CBPF serve de Instituição
“Gatilho” e dispara a nova era negociando
diretamente com o diretor do FERMILAB a ida de
cientistas para participar dos Experimentos no
TEVATRON/FNAL.

Após a chegada no

FERMILAB a Bandeira

Brasileira foi hasteada

significando o inicio

da colaboaração

Brasileira no Fermilab..
Moacyr - ? – Escobar – Santoro - Sergio
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Fermilab e o Colisor ProtonAntiproton
Batavia, Illinois
Chicago

You are here

DØ
DØ

DØ

Booster
Tevatron

1)Garrafa de Hidrogenio
2) Acelerador Linear
3) “Booster”
4)Injector/Anel Principal
5)Fonte de Antiproton
6)Tevatron @ 2 TeV
1 de dezembro de 2005

p
p

pbarra source
Main Injector
& Recycler
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A preparação para ida para o FERMILAB
Também houve muita dificuldade e não
cumprimento do combinado com Leon.
Mas nossa vontade para enfrentar essa nova aventura
científica era maior.
Visitamos vários experimentos mas já haviamos decidido
pela E691 – Fotoprodução de Charm.
Havíamos publicado trabalhos em fenomenologia sobre
a Física do Charm e nos achávamos muito a vontade para
trabalhar experimentalmente no assunto.
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Minhas referências aos Experimentos aqui são
somente com aqueles que estive/estou que é uma grande
parte dos Experimentos nos quais brasieiros participaram e
importantes, dessas últimas décadas e que tem relação com
nossa historia HEP:
E691 - Photoprodução de Charm
E769 – Photorodução de Charm com múltimos alvos
E791 – Hadroprodução de Charm
Dzero
CMS

Com as 3 primeiras quase esgotamos a
Física do Charm. Com Dzero descobrimos Top
e com o CMS descobrimos o Higgs.
3 experimentos em Alvo Fixo e 2 de Colisores.

Cada experimento era acompanhado de desenovlvimento
3-6/09/18
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tecnológico:
Upgrade Unidade
de Exabyte; ACPI,II,…20

A Física do Charme
Na opinião de muitos não
era “boa escolha”.
Entre as experiências
em propostas e em curso
no FERMILAB, era a que
queriamos fazer.
Ela correspondia a tudo
que havíamos trabalhado
em fenomenologia.
A E691 foi sem dúvida
alguma a melhor
experiência da Física
do Cham realizada até
aquela época. Quem
tiver dúvidas consulte
as3-6/09/18
publicações.

E691-Charm Photoproduction.
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Para darmos continuidade a formação de
pessoal adotamos os experimentos E769 e
E791, trazendo também novas tecnologias. Conhecíamos
muito bem os detectores e o local “Tagged Photon
Laboratoy “
Espectrômetro do T.P.L.

Tagged Photon System
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Fábrica
de
Cintiladores
Principalmente Fibras Cintilantes
Tagged
Photon
Laboratory
Stanley
Orr
do FERMILAB
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E demos inicio aos trabalhos
Jantar dos Estudantes.
Na Cozinha: Alberto Santoro e Mike Sokolov
Xinxim de Galinha (300 talheres)
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Demos inicio as inúmeras as tarefas para a
implementação de um projeto ambicioso para
a Fis.Exp.Alt.Energias, em 4 partes:
(i) Acabar os compromissos com as Análises E691.
(ii) Construir o Laboratório com instrumentação para fazer
os trabalhos para o Dzero e servir de “escola”.
(iii) Participação no Experimento Dzero (Trigger nivel 0)
(iv) Construir um ACP, seria nosso instrumento de trabalho
para as análises e desenvolvimento de tecnologias.
Ø Fomos surpreendidos pelo Plano Econômico do Governo
(28/02/1986, decreto-lei no.2.283-José Sarney).
Ø Paralização dos financiamentos da FINEP e CNPq, uma nova
moeda mexendo com o câmbio, isto é, uma paralização em
nossos projetos. Congelamento de nossa participação no D0
Ø Havíamos recebido do FERMILAB caixas de cintiladores,
material para construirmos
no Brasil o Trigger nivel Zero.
3-6/09/18
Alberto Santoro
25

3-6/09/18

Alberto Santoro

26

Estava claro para nós que tinhamos que
trabalhar para construir uma infraestrutura
para:
(i) Formar Novos Estudantes, Mestres e Doutores;
(ii) Motivar a formação de novos Grupos;
(iii) Criar condições de trabalho para a nova geração.
Inicio da colaboração com o CERN/LEP/DELPHI, incluindo
novas (UFRJ, IFT,...)
Os Simpósios Panamericanos se sucederam normalmente
México,Brasil,Argentina e Colombia. Os resultados
sempre impulsionavam novas iniciativas.
Nova iniciativa de Lederman em beneficio da Física
Experimental no Brasil. (Lederman, Roy Rubinstein, L. M.
Falicov, Cylon Gonçalves e A.Santoro).
Vejamos algumas fotos interessantes dessa época.
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É um grande grande prazer estar "no turno
desta experiência chamada HEP-Rio. Para ser
bem sucedida qualquer pesquisa deve ter (1)
Espaço (2) Pessoas (3) dinheiro (4) SORTE. Não
tenho certeza e não posso garan[r que (3) +
(4) estejam bem, mas (1) + (2) está ó[mo assim, minha simulação on-line me diz que (3)
é essencialmente garan[do e (4) .... ele se
arranjará. Felicidades, Leon Lederman 20 de
Alberto Santoro
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julho de 1990

Vamos mostrar algumas fotos interessantes de pessoal
Brasileiro trabalhando no FERMILAB e de visitas de
autoridades brasileiras ao FERMILAB. Depoimentos
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Estudantes e Engenheiros
Isaias

Ignácio

Roberto

Sandra

Alberto
Carla

Marcelo

Sandra

Carmem

João
Torres
Jussara

Ivone
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O Engenheiro que construiu um soﬁs[cado Robot

Rafael
3-6/09/18

Alberto Santoro

34

Entramos na era do COLISOR TEVATRON,no
Experimento Dzero que nos levou a descoberta do
Quark Top.
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Neste volume da
Ciência Hoje tem
um ar[go nosso

Entramos na era do
C O L I S O R
TEVATRON, no EXP.
Dzero que nos levou a
descoberta do Quark
Top.
Vol.19 113 1995
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Um par de quarks top reconstruídos no Detector D0 com
estado ﬁnal de 2 µ + ν + 4 jatos

µ
ν

4 jatos

µ
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Um par de quarks top reconstruidos no detector D0
com estado ﬁnal de e + ν + 4 jatos

4 jatos

eν
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Durante a LISHEP de 1995, minha sala
no CBPF foi o centro das discussões
(John People Diretor do Fermilab, Paul Grannis o
spokesman do Dzero, e muitos outros colegas).
Ø Outras colaborações em experimentos de Física de
Altas Energias foram desenvolvidas no Brasil mas
concentramos nosso foco no desenvolvimento do
CBPF e colaboradores.
Ø Na física colocamos nosso maior esforço,
incluindo as teses, analises no grupo da Física do
Quark B.
Ø Está claro que nada disto teria sido feito sem um
grupo que trabalhou (ainda trabalha) duro na
HEP.

Em seguida nos voltamos para a Física Frontal
16/08/18
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Roman Pot Prototype
Wor
m

50 l/s ion pump

gear
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LNLS

y
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• Used 316L StainlessStep
Steel motor
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LNLS
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NIKHEF Window and Castle Stand
Usando Analise de Elemento finito
estudaram as melhores condições para
o desenho do Pot.
Foram contruídos três potes para
estudar a deflecção com a pressão do
Helium sob pressão.
100 microns foi a espessura das folhas
metálicas com cortes elipticos usa foil
with elliptical cutout gives excellent
results
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Na linha do feixe do Tevatron
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A maior ajuda à Física de Altas Energias
naquela época, foi dada na gestão do Dr. Renato
Archer, Ministro da Ciência e Tecnologia,
e pelo então Presidente do Brasil José Sarney:
-30 novas vagas para o CBPF por decreto presidencial
Ø

Visita do Presidente
da República
José Sarney ao
FERMILAB
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Ø O CBPF foi como instituição novamente pioneiro
Øe em seguida outras instituições foram se envolvendo. O
grande problema é a continuidade e a falta de memória
em várias outras coisas em nosso País.
O que não é aceitável é que este tipo de Física exista
somente em Rio e S. Paulo. (institucionalmente) (Já
afirmávamos há muitos anos)
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Ainda no Dzero:
ØApós a descoberta do Quark Top em 1995, por dois
experimentos no FERMILAB. O CDF (Collider Detector
Facility ) e o DZERO nosso experimento na época,
muitos outros desenvolvimentos foram nosso quotidiano.
Ø Junto com engenheiros do CEFET/Rio e estudantes
da UERJ, contribuimos
- na construção dos detectores de pixel,
- na eletrônica,
- no software (Data Base-Oracle),
- na construção dos detectores frontais, os Roman Pots,
que teve a participação de Físicos de várias
Instituições (e graças ao apoio de Cylon Gonçalves).
A indústria foi envolvida na fabricação do aço 312L.
- Na Física, com um grande número de análises e Teses
Trabalhamos no Grupo do B-Physics e Difrativo.
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Ø Na física colocamos nosso maior esforço,
incluindo as teses, analises no grupo
da Física do Quark B.
Ø Durante a LISHEP de 1995, minha sala no CBPF
foi o centro das discussões (John People Diretor do
Fermilab, Paul Grannis o spokesman do Dzero, e
muitos outros colegas).
Ø Outras colaborações em experimentos de Física de
Altas Energias foram desenvolvidas no Brasil mas
concentramos nosso foco no desenvolvimento
interno do grupo no CBPF.
Ø Está claro que nada disto teria sido feito sem um
grupo que trabalhou (ainda trabalha) duro na
HEP.
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O CMS
Fizemos muitas reuniões, com participação nacional,
Físicos de muitos lugares diferentes, para discutir nossa
entrada no novo Experimento CMS.
Revendo a documentação, se não fossem as fofocas, teria
mais grupos no CMS hoje e menos experimentos com os
grupos brasileiros.
Então vamos dar uma olhada no passado muito recente e
no presente.
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17-19 Outubro 2012
16/08/18
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-UNICAMP

51

51

LHC
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Peso Total
Diâmetro
Comprimento

O CMS
14000 t
76k
15 m ECAL
76kscintillating
scintillating
ECALPbWO
4 crystals
PbWO
4 crystals
28.7 m

CMS

HCAL Scintillator/brass
Interleaved ~7k ch

3.8T Solenoid

MUON ENDCAPS

473 Cathode Strip Chambers
(CSC)
432 Resistive Plate Chambers
(RPC)
IRON
YOKE

Preshower
Si Strips ~16 m2
~137k ch

YBO

Foward Cal
YB1-

2

Steel + quartz
Fibers 2~k ch

Pixels & Tracker

• Pixels (100x150 mm2)
~ 1 m2 ~66M ch
•Si Strips (80-180 mm)
~200 m2 ~9.6M ch
16/08/18
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Alberto
250
Drift Santoro
Tubes (DT) and
480 Resistive Plate Chambers (RPC)
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CERN – European Centre for Nuclear Research
to be watched by some of the most
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complex “eyes” we’ve ever built,
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The detectors together have 140 million data channels observing at 40 million times a second.

CASTOR
CENAURO AND STRANGE OBJECTS RESEARCH
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Foram e são vários projetos no CMS:
De sofrware, vários setores dos detectores,
e mais ou menos 5 engenheiros de software após
treinamento e estágio na T2.
•
•
•
•

Calorimetro Hadronico – Eletronica e material.
CASTOR – Construção, software e montagem.
PPS (<-CTPPS <- HPPS…) criação do grupo FWP
MUON, B-Physics, RPC – Similar ao que tinhamos
no DZERO, um grupo na FWP e outro na B-Physics

No presente (CMS,B-Physics) são (Sandro,
Dilson, Eliza, Felipe, Chinellato, Edmilson,
Jordan, Santoro). Isto tambem aconteceria com
mais vigor se tivéssemos feito o EndCap + RPCs.
Atividades de Divulgação também muitas…
(LISHEP)
16/08/18
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Lideranças em várias
coordenações do CMS.

Nos dois projetos, há planos para
participação do Upgrade para o HL-LHC.
Falta de recursos em geral para a Ciência no Brasil
está nos fazendo ficar bem aquem do que poderiamos
estar na Física de Altas Energias.
E muitos detectores do CMS serão trocados por outros
novos, com novo design para atender aos parametros
do HL-LHC.
Na FWP o grupo tem projetos muito ambiciosos e que
devem ser fortemente apoiados mas estamos vivendo
um período de desgraça politica e economica.
No grupo do MUON-RPC, também tem um novo
grupo de pesquisadores e doutorandos no CERN,
ligados a UERJ.
5
7

Bem, há muita historia para contar mas o
tempo é curto e ficamos por aqui.
E a próxima palestra será
Sobre aplicações da Física de Altas
Energias.
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Ø A colaboração com o Fermilab continua até nossos
dias.
Ø Outros experimentos, outros grupos continuam
trabalhando naquele Laboratório.
Ø A negociação do acordo com o Fermilab foi
interessante…
Ø Esperemos agora com a forte colaboração com o
CERN que as coisas melhorem.
Ø Uma parte da tarefa foi cumprida. Com a
RENAFAE esperamos que os financiamentos e a
orientação geral melhore bastante e para isto
estamos trabalhando.?
3-6/09/18

Alberto Santoro

59

Obrigado!
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