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QQUUEEMM FFOOII CCÉÉSSAARR LLAATTTTEESS??
Cesare Mansueto Giulio Lattes,

conhecido como César Lattes, foi um
dos cientistas brasileiros mais
brilhantes de sua geração. Nascido
em 1924, em Curitiba, deu
continuidade aos seus estudos na 
Universidade de São Paulo (USP),
onde se graduou em física e
matemática e recebeu o título de
Doutor Honoris Causa, em 1948.

Após o seu bacharelado, Lattes
dedicou-se ao estudo da física
atômica, trabalhando com o
professor russo Gleb Wataghin. Na
época, cientistas do mundo todo

CÉSAR LATTES

questionavam como os prótons mantinham-se unidos no núcleo do
átomo. Em 1946, inquieto com a questão, o jovem Lattes foi para a
Universidade de Bristol, na Inglaterra, unindo-se a Powell e a
Occhialini.

Convencido da vantagem de aproveitar os raios cósmicos em vez
dos aceleradores de partículas, em 1947, partiu para Chacaltaya, na
Bolívia, onde os raios vindos do espaço são mais intensos. Lá, ele
expôs chapas fotográficas aos raios cósmicos, as quais, quando
reveladas, mostraram os traços da nova partícula subatômica (méson
pi). De um lado a descoberta revelava a partícula, normalmente,
responsável pelo comportamento das forças nucleares. De outro, amplas
aberturas no terreno da institucionalização da ciência, no Brasil e na
América do Sul, acompanharam essa descoberta, ligadas diretamente ao
regresso e permanência definitiva de Lattes na América Latina.

LATTES E GARDNER AO LADO DO SINCROCICLÓTRON

A descoberta lhe valeu
muitas premiações, incluindo o
Prêmio Einstein (1950), o Fonseca
Costa, concedido pelo CNPq
(1958), o Bernardo Houssay, da
Organização dos Estados
Americanos (OEA), em 1978, e o
prêmio da Academia de Ciência
do Terceiro Mundo (TWAS), em
1988.

Sua descoberta marcou o
início da chamada física de
partículas elementares ou física
de altas energias.
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Em 1949, voltou para o Brasil, assumindo o cargo de professor e
pesquisador na Universidade do Rio de Janeiro. A partir daí, começou
a serem produzidos aceleradores de partículas cada vez mais potentes, o
que caracterizou a física pós-guerra.

Fundou, junto com outros cientistas, o Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF). Além do CBPF, Lattes foi mentor de
importantes iniciativas como a formação do Instituto de Matemática
Pura e Aplicada, a  Escola Latino-Americana de Física e o Centro
Latino-Americano de Física.  O cientista também se destacou pelas
atividades de ensino,  como a modernização do currículo dos cursos de
física e capacitação do pessoal que constitui, hoje, parcela ponderável
da liderança científica atuante na física brasileira.

AASS DDEESSCCOOBBEERRTTAASS EE
CCOONNTTRRIIBBUUIIÇÇÕÕEESS DDEE LLAATTTTEESS

Dentre as descobertas de César Lattes, o de maior prestígio e
marco na carreira, foi o Píon e no ano seguinte a sua produção
artificial, realizado ao lado de Giuseppe Occhialini e Cecil Powell, no
ano de 1947.

Por sua descoberta e contribuição ao conhecimento científico,
Lattes foi incluso como verbete na Enciclopédia Britânica e em outros
livros sobre a história da ciência. Sua versatilidade nos trabalhos
incluem contribuições em variados campos da física moderna, desde
pesquisas teóricas sobre as origens e abundância de espécies nucleares
no universo e eletrodinâmica clássica, até desenvolvimentos
instrumentais na área das emulsões nucleares, estes últimos cercados de
aberturas propícias. Como membro do grupo de Bristol, na segunda
metade dos anos 40, é participante da brilhante sequência de
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de desenvolvimentos que resultaram na
elevação das emulsões nucleares, antes
precários dispositivos de registro
ionográficos, à categoria de
instrumentos de medição. Esses
trabalhos não somente viabilizaram a
descoberta do píon, como propriedades
físicas.

Na década de 50, Lattes também
solucionou um grande problema para a
cura da malária na baixada fluminense. Ele propôs a criação de um
mosquito em uma solução bem diluída de acetato de tório, para tornar
viável o cálculo do alcance do seu voo.

Em 1957, publicou vários trabalhos sobre a desintegração
eletrônica dos Píons e a correlação angular no decaimento de mésons
produzidos por raios cósmicos em grandes altitudes. Raios cósmicos foi
o tema da 3ª Edição do jornal A Física Ontem e Hoje.

A partir de 1962, lidera a reunião de grupos brasileiros e japoneses
num projeto de longo alcance sobre interações a altas energias na
radiação cósmica: a Colaboração Brasil-Japão. Desde então os resultados
pioneiros desse grupo, em domínios então, fora do alcance dos mais
potentes aceleradores em operação ou em projeto, ganharam elevado
prestígio nos meios científicos internacionais, considerados como
promissoras aberturas para expansão das fronteiras da física moderna.

OO PPÍÍOONN

DOIS ELÉTRONS (AS CURVAS GROSSAS) MUDAM SUA

TRAJETÓRIA AO TROCAR UM FÓTON (CURVA

ONDULADA). ESSA É A ORIGEM DA FORÇA ELÉTRICA

DE REPULSÃO ENTRE ELES DO PONTO DE VISTA

QUÂNTICO

A história do átomo é longa e está
diretamente envolvida com os avanços da
ciência e nosso conhecimento sobre o
universo. O átomo, em seu entendimento
mais atualizado e moderno, possui um núcleo
coeso feito de prótons, nêutrons e uma
eletrosfera.

Na década de 1930, entendeu-se que o
núcleo atômico constituía-se tanto de prótons
quanto de nêutrons. Os nêutrons sendo
iguais, em relação à massa, na realidade um
pouco maior que a do próton, mas com
carga nula, enquanto a carga do próton é +1.
O núcleo só é aderente devido à força forte,
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cujo mediador é justamente o Píon, abreviação de Méson Pi.
O Píon é um dos membros do grupo dos mésons, partículas

subatômicas que possuem dois quarks. O Píon é composto por um quark
up e um quark down. Os mésons junto com os bárions, partículas
compostas por três quarks(como o próton e o nêutron), formam os
hádrons, uma das famílias do modelo padrão da física de partículas.

GGLLOOSSSSÁÁRRIIOO EE CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS

DDoouuttoorr HHoonnoorriiss CCaauussaa: É uma forma de homenagem por meio da
qual se exprime gratidão a alguém e se procede ao reconhecimento
público pelo seu valioso contributo no exercício de uma determinada
profissão, no serviço prestado à comunidade ou na defesa de uma
causa importante.

MMééssoonn: partícula de interação forte (hádron), composta de um
quark e de um antiquark, e de número bariônico igual a 0 (por opos.
a bárion). (Os píons e os káons são protótipos de mésons.)

NNêêuuttrroonn: é uma das partículas que constitui o núcleo atômico,
junto com os prótons. Ele tem massa, mas não tem carga. A massa
dele é muito parecida com a do próton. O nêutron demorou bastante
para ser descoberto, só no começo da década de 1930. Não se sabia
por que a massa do núcleo era mais ou menos o dobro do número da
massa dos prótons. A razão era porque na maioria dos núcleos há
números comparáveis de prótons e de nêutrons.

PPrróóttoonn: tem a massa parecida com a do nêutron. Desde a década
de 1910 já se sabia que o núcleo atômico era muito menor do que o
átomo como um todo. O átomo era neutro, tinha elétrons orbitando
em torno de um núcleo, como em um modelo solar. Toda essa carga
positiva estaria em um diâmetro muito pequenininho, da ordem de 10
elevado a menos 14 metros. Sabia-se que ele tinha carga positiva, mas
não se sabia que havia elementos neutros também lá dentro.
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EElleettrroossffeerraa: é a região externa do átomo onde ficam os elétrons,
ela é dividida em 7 camadas e cada uma das camadas recebe uma letra
do alfabeto de acordo com a distância que existe entre ela e o núcleo,
as letras utilizadas para indicar as distâncias entre o núcleo e a
eletrosfera são K, L, M, N, O, P e Q.

FFoorrççaa FFoorrttee: é a interação entre quarks e glúons descrita pela
cromodinâmica quântica. Antigamente, era entendida como a força
nuclear que ocorria entre prótons e nêutrons, até então considerados
indivisíveis. Sempre foi classificada como uma interação fundamental da
natureza.

QQuuaarrkkss//QQuuaarrkkss uupp//QQuuaarrkkss ddoowwnn: Os quarks são, até o ponto em
que sabemos, as partículas mais fundamentais que formam o núcleo
atômico. Toda matéria sólida que a gente conhece é feita de três
partículas, que são os quarks up e down, 'u' e 'd', e o elétron. O
nêutron é feito de dois quarks do tipo 'd' e um quark do tipo 'u'. O
próton é feito de dois quarks 'u' e um 'd'. A diferença fundamental é a
carga elétrica. O quark 'u' tem carga de + 2/3, o quark 'd' tem carga de
- 1/3.

BBáárriioonn: Bárion é uma partícula subatômica composta por
exatamente três quarks, que mantém sua coesão interna devido à
interação forte. É um tipo de hádron. O bárion mais leve e estável é o
próton.

HHááddrroonn: Uma partícula feita de quarks. O nome foi proposto pelo
físico teórico russo Lev Okun (nascido em 1929) em 1962.
Ele escreveu: “Neste relatório, vou chamar as partículas de interação
forte de hádrons… o grego ‘hadros’ significa ‘grande’, ‘maciço’, em
contraste com ‘leptos’ que significa ‘pequeno’, ‘leve’. Espero que esta
terminologia demonstre-se conveniente.”

MMooddeelloo PPaaddrrããoo ddaa FFííssiiccaa ddee PPaarrttííccuullaass: é uma teoria que descreve
as forças fundamentais forte, fraca e eletromagnética, bem como as
partículas fundamentais que constituem toda a matéria. Desenvolvida
entre 1970 e 1973, é uma teoria quântica de campos, consistente com a
mecânica quântica e a relatividade especial.
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