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Introdução

1900
Marie e Pierre Curie, 
primeiros a observar a 
radiação de Cherenkov. 

1934
Detectada 

experimentalmente 
por Pavel 
Cherenkov.

1937 
Foi desenvolvida uma 
teoria pelos cientistas 

Igor Tamm e Ilya 
Frank.
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Introdução

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherenkov_radiation3



Introdução
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Teoria
Conservação de momento: 

Conservação de energia: 
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Teoria
Igualando com: 

Assim, sabendo o ângulo de emissão da radiação de Cherenkov, é 
possível encontrar a velocidade da partícula. A partir dela, 

descobre-se a massa.
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Potenciais De Líenard-Wiechert
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observador



Teoria
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Para v > c, há solução apenas quando 
o ângulo entre R e v, dado por θ, não 
é agudo (θ > π/2).
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Teoria



Teoria
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Potenciais De Líenard-Wiechert
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Energia Radiada



12

Biomoléculas: 
A radiação de Cherenkov 
é utilizada para detectar 
pequenas concentrações 

de biomoléculas. Também 
pode ter várias aplicações 

em biomedicina.

Aplicações

Reatores Nucleares: 
Em reatores nucleares, 
a intensidade dessa 

radiação está 
relacionada à 

frequência dos eventos 
de fissão, assim é uma 
forma de medida da 

intensidade da reação.

Astrofísica:
Esse efeito é utilizado 
para determinar a fonte 
e a intensidade de raios 
cósmicos e propriedades 
de objetos astronômicos 
que emitem raios gama.

Alguns exemplos: 
IceCube, SNO, VERITAS, 

HESS, etc
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IceCube
Observatório de neutrinos 
localizado na Antártida. 

Vários detectores, ligados como 
uma corda cheia de nós, estão 
enterrados a profundidade de 
até 2500 metros no gelo.

Formam uma rede de 
fotomultiplicadores que coletam 
e enviam as informações para o 

laboratório.
A partir dos dados, é possível 
encontrar informações sobre os 

neutrinos.
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https://docs.google.com/file/d/1Wu_rSYvjoa2-AZGapFWqKF_IE5MZDmu5/preview
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Conclusão

As suas aplicações ainda 
estão em estudo, como 
possíveis utilidades em 

biomedicina.

A radiação de Cherenkov é explicada pelo 
eletromagnetismo, levando em conta a 

relatividade.

Fenômeno que tem 
contribuído para pesquisa 

em diversas áreas.
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