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Este é um evento anual e faz parte do calendário de atividades do Programa
de Pós Graduação em Física Básica e Aplicada do IFSC. Seu principal objetivo
é promover a discussão e troca de idéias entre os alunos e docentes dos
diferentes grupos de pesquisa e a apresentação dos trabalhos desenvolvidos,
o que permite um acompanhamento dos projetos de cada participante.

Organização

Contato Neste ano, o Workshop será nos dias 24, 25 e 26 de Novembro de 2010 e o
tema será "A ciência do LHC: a vida, o universo e o que mais?L. Ao longo do
evento serão realizadas palestras sobre vários aspectos da física de altas
energias, tendo como motivação os experimentos realizados no LHC e no
Pierre Auger, abordados por eminentes nomes da ciência brasileira e com
participação efetiva nestes projetos.

Visite também!

• Observatório Pierre
Auger

• International Workshop
on Astroparticles Physics
- IFSC
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• Twitter do CERN XIV Workshop da Pós
Graduação do IFSC
de 24 a 26 de Novembro (2010)
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o que o CERN usa para distribuir e analisar
os TERABYTES de informações do LHC?
Open Source! Confira em: hllp:/lbil.ly/afiOZy
80 daysago . reply

Novidades no site:

• Seção de posters
adicionada, com exemplos
em ppt, pptx e odp.

Essa é uma parceria com o Prof. Dr. Rubens
Ricciardi .. do ~epartarrento de Música da

• Formato de referências
publicado

W3C :.~T~ Copyright © 2010 - Ali rights reserved to Workshop da Pós-Graduação IFSC _ USP.

1 de 1
1811/201108:10



TOMOGRAFO DE ESPALHAMENTO COMPTON PARA ESTUDOS DA FlslCA DE SOLOS EM

AMBIENTE DE CAMPO

Scannavino Junior. Francisco de Assis
scannavino@usp.br
InstHuto de Flsica de SIo C.rIos
Universidade de SIo PIKJIo

Cruvinel, Paulo Estevão
Embrapa Instrumenlaçlo Agrnpecuérla • CNPOIA
Embrapa

Palavras-chave: Tomografla Compton. Solos agrícolas. Medidas de ratos-x

A tomografla Compton tem sido utilizada para medidas de densidade de solos e de conteúdo de água desde bano 2000
[1,2]. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e construir um tom6grafo de efeito Compton para uso em campo. Este
resumo aborda sobre os resultados obtidos nas etapas de treinamento com a eletrônica de técnicas nucleares e da
modelagem computaclonal do perfil energétlco e de espalhamento dos fótons Compton. A validação do treinamento foi
através de medidas de coeficiente de atenuação linear de 4 tipos de solos agrícolas: Nltossolo Vermelho Eutroférrlco,
Latossolo Vermelho Acrlférrlco, Arglssolo Vermelho Amarelo (horizontes A e B) e Areia lavada de rio. Os fatores de
correlação R2 obtidos foram: 0,903 para os valores dos coeficientes de atenuação linear e da densidade dos elementos
químiCOSutilizados e 0,968 para os valores teóricos e experimentais. As simulações da modelagem computacional utilizaram
o programa computaclonal Matlab da MathWorks e fundamentadas em análises realizadas e publlcadas por pesquisadores
da área [3,4,5]. Os resultados geradOS nas simulações auxiliaram a predição do comportamento dos f6tons Compton em
relação à disposição geométrica da fonte e detector, do diâmetro do collmador 6ptico de ralos-X e da energia dos fótons
Incidentes. O trabalho em desenvolvimento também considera a análise das características para organização da
portabllldade Instrumental para o uso em ambiente de campo agrícola.
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