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Ao que começo a preparar esta apresentação, surge uma questão 
importante: 

O que faz do quark top e do bóson de Higgs partículas especiais?

Alguns, já mais familiares com o universo das partículas 
elementares, poderiam responder: sua massa! pois, são as duas 
mais pesadas dentre as partículas elementares conhecidas. 

Outros motivos poderiam ser alegados. Por exemplo, no caso do 
Higgs, o fato dele ser o responsável pelas outras partículas 
adquirirem massa.  
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Entretanto, cada partícula elementar é especial à sua maneira, ao 
seu tempo de descoberta. Do elétron de Thomson ao Higgs do 
LHC. 

Cada partícula tem sua história! 

E é um pouquinho da história do top e do Higgs que vou tentar 
contar. Histórias da qual grupos brasileiros fzeram parte!

Vou começar na década de 1960, quando ocorrem importantes 
desenvolvimentos para a construção do que hoje chamamos 
Modelo Padrão da física de partículas, no qual estão inseridos o 
Higgs e o top.
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Ascensão do Modelo 
Padrão
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Nas décadas de 1950 e 1960, os experimentos com raios cósmicos e aceleradores 
de partículas revelaram a existência de uma miríade de novas partículas: π, K, η, Λ, 
Δ, Σ, Ω, Ξ, ... . 

Em meados da década de 60 já eram conhecidas dezenas de “partículas 
elementares”, a maioria hádrons.

Léptons: elétron (e), múon (μ), neutrino (ν).

Hádrons: partículas que experimentam a interação forte.

- Mésons: spin inteiro (π, K, ...)
- Bárions: spin semi-inteiro (p, n, Λ, ...)

Partículas demais ...
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Em 1964, Murray Gell-Mann e George Zweig propuseram, independentemente, 
a hipótese dos quarks.

Hádrons seriam combinações de quarks e/ou antiquarks.

Todos os hádrons então conhecidos se acomodavam neste modelo com três 
“sabores” (flavors) de quarks: “up” (u), “down” (d) e “strange” (s). Os quarks 
teriam spin ½ e carga elétrica fracionária: +2/3 (u) ou -1/3 (d e s).

Bárion  3 quarks  (Antibárion  3 antiquarks)→ →

Méson  1 quark + 1 antiquark→

Quarks
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Unifcação das interações fundamentais eletromagnética e fraca (responsável pela 
desintegração de núcleos atômicos) por Sheldon Glashow, Steven Weinberg e 
Abdus Salam:
● Baixas energias: o eletromagnetismo é muito diferente da força fraca.
● Altas energias (~102 GeV): convergem para uma única força eletrofraca.

Incorporação do mecanismo de quebra espontânea de simetria, cunhado por 
François Englert & Robert Brout, Peter Higgs, e outros. 

Teoria eletrofraca

Comumente denominado mecanismo de Higgs, explica 
como os campos sem massa (léptons, quarks e bósons de 
gauge) da teoria adquirem massa, conforme observado na 
Natureza. 

Uma consequência importante da quebra de simetria, 
predita por Higgs, foi o surgimento de uma nova partícula, 
por isso mesmo denominada bóson de Higgs.
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Em 1970, Glashow, John Iliopoulos e Luciano Maiani propuseram um mecanismo 
para explicar porque certas transições não eram observadas, ainda que 
aparentemente fossem possíveis e esperadas.

O diagrama à direita, que envolve um novo quark representado pela letra “c”, 
praticamente cancela o da esquerda e explica por que o decaimento K  → μμ é tão 
raro ( Γ(K  → μμ)/Γ(K  tudo→ ) ~ 10-8 ).
 
Este mecanismo fcou conhecido como mecanismo de GIM.

A predição do quark “charm” (c) é usualmente atribuída a esses três cientistas.

Teoria eletrofraca



  9

No início dos anos 1970 a teoria eletrofraca (base do que seria o Modelo Padrão) 
era uma teoria relativamente bem estabelecida.

Mas, os quarks eram apenas simetrias da Natureza ou eram reais?

Experimentos de espalhamento profundamente 
inelástico mostraram que prótons e nêutrons 
não eram de fato elementares, mas compostos 
de partículas mais fundamentais, denominadas 
pártons.

Algum tempo depois, os pártons foram identifcadas com os quarks e gluons da 
teoria da interação forte, a cromodinâmica quântica. 

Na mesma época, em 1973, a descoberta das correntes fracas neutras 
proporcionariam a primeira evidência experimental para a teoria de unifcação 
eletrofaca desenvolvida na década anterior.

Teoria eletrofraca, pártons e correntes neutras
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Em 1974 ocorre a descoberta simultânea de uma nova partícula por dois grupos 
independentes, um no Stanford Linear Accelerator Center, liderado por Burton 
Richter e outro no Brookhaven National Laboratory, chefado por Samuel Ting.

Recebeu o curioso nome de J/ψ, composição com os nomes a ela atribuídos 
pelos dois grupos. Caso único de duplo nome na física de partículas!

O J/  foi compreendido como sendo o estado ligado de um novo quark e seu ψ
correspondente antiquark (cc), o quarto quark “predito” por Glashow, Iliopoulos e 
Maiani! 

Este acontecimento foi o primeiro de uma séria de epsódios importantes em um 
curto período de tempo, por isso o termo “Revolução de Novembro”. 

A “Revolução de Novembro”
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Por um breve período, parecia que o setor fermiônico (quarks e léptons) da nova 
teoria estava consolidado. 

Haviam dois dubletos de quarks, em simetria com os dois dubletos de léptons. 

Foi por essa época que surgiu o termo Modelo Padrão.

Mas a harmonia não duraria muito, pois em 1975 era descoberto um novo lépton, 
o tau (τ). 

O tau inaugurava uma terceira família de léptons e, por simetria, era inevitável 
supor que houvesse também uma terceira família de quarks. 

O Modelo Padrão
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Uma terceira família de quarks já havia sido proposta em 1973 por Makoto 
Kobayashi e Toshihide Maskawa como forma de explicar a violação da simetria 
CP observada em decaimentos de káons neutros. 

Esta proposta se baseava, fortemente, no mecanismo de GIM e, naquela época, o 
quark c ainda não havia sido descoberto.

Em 1977, a suspeita foi confrmada com a descoberta do quark “bottom” (b) em 
um experimento conduzido no Fermilab, liderado por Leon Lederman. 

Por considerações de simetria do modelo, este deveria ser o primeiro de uma 
nova família de quarks.

Começava, então, a “caçada” por um sexto quark, o “top” (t).

Bottom
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Top
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Esperava-se que o top fosse mais pesado do que o bottom, o que demandaria 
maior energia dos aceleradores para produzí-lo. 

A expectativa era, contudo, de que logo seria encontrado. 

Baseando-se no Modelo Padrão, podia-se prever a carga (+2/3) e o spin (½) que o 
top teria, mas não sua massa.

Entretanto, as buscas iniciais na década de 1970, usando os aceleradores de 
fronteira nos EUA e na Alemanha, não encontraram sinais desta partícula. 

Primeiras buscas
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No início da década de 1980, entrou em operação no laboratório europeu CERN 
o acelerador SppS (Super Proton Antiproton Synchrotron), um colisor de prótons 
e antiprótons capaz de atingir uma energia de centro de massa de 546 GeV.

O SppS

By Luigi Di Lella - Luigi Di Lella, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61331006

Logo se descobririam no SppS os bósons vetoriais, W e Z, preditos pela teoria 
eletrofraca e responsáveis pela mediação da interação fraca. Mais um grande 
sucesso do Modelo Padrão!
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Parecia iminente que o top seria também revelado nos experimentos do CERN. 

Entretanto, após incessantes buscas, estes experimentos conseguiram apenas 
estabelecer um limite inferior para sua massa.

Em 1988, foi anunciado no CERN que a massa do quark top teria que ser maior 
do que 41 GeV (1). Como comparação, a massa de um próton é um pouco inferior 
a 1 GeV e a do quark b ~4 GeV.

As buscas prosseguiriam mas, a partir deste ano, com um novo “competidor” no 
páreo…
 

(1) O eletron-Volt é uma unidade de energia que equivale à energia adquirida por uma carga elétrica igual em módulo à do 
elétron (1 e) após ser acelerada por uma diferença de potencial de 1 V. Na física de partículas é costume designar a massa 
de uma partícula pelo seu equivalente em energia obtido pela relação relativística E=mc2.

Apenas um limite ...
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No Fermilab, o experimento CDF (Collider Detector at Fermilab) entrava em 
operação com a tarefa de registrar as colisões pp a 1,8 TeV (=1800 GeV) 
produzidas pelo colisor Tevatron.

Do CERN para o Fermilab

By Fermilab, Reidar Hahn - [1] from [2]en.wikipedia.org, upload from Riffsyphon1024, 
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134075
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Mas, a década fecharia mesmo com apenas um novo limite para a massa 
do quark top: 77 GeV.

Neste ponto, o CERN havia atingido seu limite, devido à energia 
disponível no seu acelerador. 

A busca pelo top mais uma vez “cruzava o Atlântico” e cabia ao Tevatron 
e seus experimentos a tarefa de continuar a caçada ao top.

Seus experimentos?! Mas não era seu experimento, o CDF?

Do CERN para o Fermilab



  19

Sim, era, mas já não seria mais a partir do novo período de operação do 
acelerador que se iniciaria em agosto de 1992, denominado Collider Run I 
Physics Program.

Um novo experimento, até então em construção, começava a operar, o DØ (ou 
DZero).

Um é pouco, dois é bom !
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Quando o Run I do Tevatron começou, a Colaboração CDF já havia estabelecido 
um novo limite inferior de 91 GeV para a massa do top.

O novo limite marca uma mudança signifcativa na estratégia de busca pelo top.

Uma vez estabelecido que sua massa é maior do que a massa do bóson W (80 
GeV), fca excluída a possibilidade de se encontrar um quark top como produto 
do decaimento de um W (W  tb→ ).

O principal mecanismo para sua produção deve ser, então, a de um par top-
antitop (tt).

O Run I do Tevatron
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Devido à sua grande massa, previa-se para o top um tempo de meia-vida 
extremamente curto, da ordem de 10-24 s. 

Este tempo é tão curto que o top não chegaria a se “hadronizar”, isto é, formar 
estados ligados de mésons ou bárions, como ocorre com os demais quarks. 

Além disso, seu decaimento deve ocorrer essencialmente em um quark b e um W:

t  W→ + b   ( t  W→ - b )

A estratégia básica de busca seria inferir a presença de um t e de um t em um 
mesmo evento, a partir dos produtos de seus decaimentos.

Vários estados fnais são possíveis, dependendo do modo específco de 
decaimento do W:

W  q→ q
W  → ℓν

Propriedades esperadas do top
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Experimentalmente, os quarks dão origem a jatos (j), que são conjuntos de 
hádrons colimados registrados no detector.

Jatos de quarks b (e c) podem ser identifcados com boa efciência (b-tagging), ao 
contrário dos jatos oriundos de quarks leves (u, d e s). Dessa forma, há duas 
classifcações para os jatos: jatos comuns e jatos de b.

Elétrons e múons podem ser identifcados com relativa facilidade. Os taus são 
mais difícieis de se identifcar e não foram usados nas análises iniciais sobre o top 

Assinatura experimental
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A tabela abaixo mostra as diferentes combinações de decaimentos do top e do 
anti-top, suas assinaturas no detector e seus percentuais.

Decaimento do t Decaimento do t Assinatura Fração (%)

t  W→ + b  → q q b t  W→ - b  → q q b j j j j j j 45,7

t  W→ + b  → q q b t  W→ - b  → ℓ- ν b j j j j ℓ 21,9

t  W→ + b  → ℓ+ ν b t  W→ - b  → q q b j j j j ℓ 21,9

t  W→ + b  → ℓ+ ν b t  W→ - b  → ℓ- ν b j j ℓ ℓ 10,5

Ambos os experimentos, CDF e DØ, concentraram suas buscas nos canais em que 
ao menos um W decai leptonicamente, em elétron ou múon.

Uma outra característica importante dos canais leptônicos é um signifcativo 
desbalanço do momentum/energia transversa registrada no detector (missing ET), 
devido ao momentum carregado pelo(s) neutrino(s). 

Assinatura experimental
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Com a coleta e análise dos dados do Run I começaram a surgir candidatos 
promissores com léptons isolados energéticos, dois ou mais jatos, jatos de b e 
desbalanço de energia transversa.

À medida que surgiam os candidatos, também aumentava a temperatura nas 
colaborações com a percepção de que desta vez o quark top podia estar ao 
alcance.

Após pouco mais de um 1 ano de análises dos novos dados e muitos rumores no 
Fermilab e na comunidade de Física de Altas Energias em geral, novos resultados 
começariam a surgir... 
  

Assinatura experimental
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Primeiro, a Colaboração DØ publicaria em abril de 1994 um novo limite inferior 
de 131 GeV para a massa do top, baseado em 3 eventos.  

Um novo limite
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Três meses depois, a Colaboração CDF publicaria um resultado mais impactante: 
uma evidência da produção do quark top. 

Uma evidência

A signifcância estatística não permitia concluir pela existência do top mas os 
resultados eram robustos e bem sugestivos: um excesso de eventos cujo melhor 
ajuste fornecia o valor de (174±16) GeV, com 0,26 % de probabilidade de que 
este excesso fosse compatível com uma futuação estatísitica do background.



  27

Os resultados obtidos pelas duas colaborações sugeria fortemente que 
comprovar a existência do top era agora apenas uma questão de tempo. 

Era preciso acumular e analisar uma quantidade maior de dados. Seguiu-se, 
então, um período de intenso esforço de análise.

Em meio a esta corrida frenética entre as duas colaborações, ocorreu a segunda 
edição da LISHEP em fevereiro de 1995 no Rio de Janeiro, no Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF), com participação de membros de ambas as 
colaborações.

Pesquisadores do CBPF e da UERJ eram membros da Colaboração DØ e 
participaram de reuniões nas salas do CBPF onde se discutiam as últimas 
novidades das análises e em que os mais recentes candidatos a top eram 
exaustivamente escrutinados.

Havia até uma expectativa de que algum anúncio de maior impacto ocorresse 
durante a LISHEP, o que acabou não se concretizando. 

Mas era evidente que algo estava por vir...

E no meio, uma LISHEP
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A descoberta

Em 2 de março de 1995, em um seminário público no Fermilab, as colaborações 
CDF e DØ apresentaram evidências contudentes da descoberta do quark top.

As apresentações baseavam-se em artigos submetidos para publicação na 
prestigiosa revista científca Physical Review Letters em 24 de fevereiro de 1995 e 
que seriam publicados em 3 de abril, um seguido ao outro em um mesmo volume 
da revista.

Abaixo, vê-se as distribuições de massa contidas nos artigos.

CDF

DØ
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A descoberta

μ

μ

ν 4 jatos
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As principais medidas apresentadas nos artigos eram a massa e a seção de 
choque de produção do top, reproduzidos na tabela abaixo.

Experimento Massa (GeV) Seção de choque (pb)

CDF 176 ± 13 6.8+3.6
-2.4

DØ 199 ± 30 6.4 ± 2.2

A descoberta

A probabilidade de que o sinal obtido fosse devido a uma futuação do 
background era inferior a 1 em 500.000 para ambos os experimentos, 
signifcância estatística sufciente para caracterizar uma descoberta.

Chegava ao fm uma busca de quase 20 anos!

A partir daí, inicia-se uma nova fase de estudo das propriedades do novo quark, 
de testes de precisão e conformidade com as previsões do Modelo Padrão. 
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À época, uma das medidas de grande interesse era a determinação da massa do 
top com maior precisão, o que permitiria restringir os limites estabelecidos para a 
massa do Higgs, baseados em ajustes globais de parâmetros do Modelo Padrão, 
extremamente sensíveis às massas do top e do W.

Os valores e incertezas de então nas massas do W e do t permitiam apenas 
restringir a massa do Higgs em um amplo intervalo de aproximadamente 100 a 
1000 GeV.

Devido à sua massa excepcionalmente elevada, o quark top seria também 
especialmente sensível a manifestações de física além do Modelo Padrão como, 
por exemplo, a supersimetria, o que o tornava um excelente “laboratório” de 
testes para nova física.

Depois da descoberta
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Higgs



  33

Com a descoberta do top quark, as atenções da comunidade de Física de 
Partículas se voltavam mais fortemente para a busca pelo bóson de Higgs.

Todos os férmions (quarks e leptons) e bósons intermediários (γ, W e Z) 
incorporados pelo Modelo Padrão haviam sido observados experimentalmente, 
com a exceção do neutrino do tau. Mas havia pouca dúvida sobre sua existência e 
que, cedo ou tarde, seria detectado. Isto ocorreu 5 anos mais tarde, em 2000, no 
experimento DONUT (Direct Observation of the Nu Tau), também no Fermilab.

O único bloco ainda faltando no Modelo 
Padrão era a partícula prevista pelo 
mecanismo de quebra espôntanea da 
simetria eletrofraca, o Higgs.

Falta uma partícula (?)
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A primeira busca sistemática pelo bóson de Higgs foi realizada por experimentos 
no CERN entre 1989 e 2000, utilizando o Large Electron-Positron Collider (LEP).

O LEP era um colisor de elétrons e pósitrons que desenvolveu um extenso e 
muito bem sucedido programa de pesquisa focado nas interações eletrofracas, 
tendo realizado muitas medidas de precisão relacionadas ao Modelo Padrão.

Após operar por 7 anos em energias 
de centro de massa próximas à da 
massa do bóson Z (91 GeV), sofreu 
reformas e melhorias para aumentar 
sua energia máxima para cerca de 
200 GeV, possibilitando então a 
produção de pares de bósons W, 
cada um com 80 GeV.

A busca no LEP



  35

Em seus últimos dias, o LEP foi operado acima de suas especifcações originais, 
atingindo a energia de 209 GeV, em uma tentativa de obter sinais do Higgs.

Esta busca fnal foi motivada por um excesso de eventos nos dados coletados na 
região de massa de 115 GeV, fazendo com que a tomada de dados pelos 
experimentos do LEP fosse estendida por alguns meses.

Houve, ao fm, uma proposta de extensão do run por mais um ano, na expectativa 
de uma confrmação do sinal observado. Isso porém, acarretaria um atraso no 
início das obras para a construção do LHC (Large Hadron Collider), o que levou o 
CERN a decidir pelo encerramento das operações do LEP.

O LHC havia sido projetado especifcamente para a busca pelo bóson de Higgs e 
por nova física em colisões próton-próton a 14 TeV e iria ocupar o posto de maior 
acelerador de partículas pelas duas ou três décadas seguintes.

A busca no LEP
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Anteriormente às buscas diretas no LEP, ajustes globais (buscas indiretas), 
baseados em medidas de precisão de parâmetros do Modelo Padrão, favoreciam 
um Higgs de 81 GeV e fxavam um limite superior de 193 GeV para sua massa.

O legado do LEP para a busca pelo bóson de Higgs foi o estabelecimento do 
limite inferior de 114,4 GeV para sua massa, a partir da combinação dos 
resultados de seus quatro experimentos: ALEPH, DELPH, L3 e OPAL.

O legado do LEP
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Mecanismos de produção do Higgs do MP
O Tevatron passou a ser o único local capaz de continuar a busca pelo Higgs, até 
que o LHC entrasse em operação, então previsto para ocorrer em 2007.

A ampla faixa de valores então possíveis (115 - 193 GeV) para a massa do Higgs 
era um fator difcultador importante. Além disso, haviam vários mecanismos de 
produção e possibilidades de decaimento da nova partícula, caso a mesma de 
fato existisse. 
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Canais de decaimento do Higgs do MP

Principais canais de decaimento: 
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Cada uma das combinações de modo de produção e decaimento está sujeita a 
backgrounds que podem mascarar sua presença. 

Por exemplo, uma das combinações dominantes para um Higgs “leve” (< ~150 
GeV) é produção via gg  H→  seguido do decaimento H  b→ b. Este canal tem 
backgrounds importantes de eventos com quarks top e bósons vetoriais (W e Z). 

E, cada uma dessas combinações corresponde a apenas uma fração do todo. As 
fguras abaixo ilustram as frações relativas de decaimento para dois valores 
hipotéticos de massa do Higgs.

A busca pelo Higgs do MP no Tevatron



  40

Uma estratégia efciente de análise deveria contemplar a análise de pelo menos 
algumas dessas combinações de produção e decaimento. Mais provavelmente, 
várias combinações para se obter uma estatística signifcativa.

Em 2002, após uma longa parada para melhorias no acelerador e nos 
experimentos, iniciou-se um novo período de coleta de dados do Tevatron, 
denominado Run II.

A busca pelo Higgs do MP no Tevatron

A luminosidade (relacionada à quantidade de colisões por 
unidade de tempo) do acelerador aumentou por um fator 
10 e sua energia de centro de massa foi de 1,8 TeV para 
1,96 TeV.

As atualizações nos detectores CDF e DØ os tornaram 
aptos a operar nas novas taxas de colisão e aumentaram 
sua sensibilidade para uma ampla gama de estudos, 
incluindo a busca pelo bóson de Higgs.
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Enquanto o LHC seguia em construção, os experimentos CDF e DØ seguiam 
analisando os dados novos e produzindo resultados após resultados. 

Para aumentar a sensibilidade do Tevatron para o Higgs e nova física, as duas 
colaborações criaram um grupo de trabalho conjunto dedicado à combinação das 
medidas individuais dos dois experimentos em uma única medida, o que envolve 
procedimentos bastante complexos. 

A grosso modo, um resultado combinado desta forma é equivalente ao resultado 
que um único experimento obteria sozinho, porém, com o dobro do número de 
eventos registrado por cada um dos experimentos isoladamente.

Na segunda metade da década de 2000 e início da década seguinte, os 
desenvolvimentos e anúncios relacionados à busca pelo bóson de Higgs se 
desenrolaram com rapidez. 

A busca pelo Higgs do MP no Tevatron
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2008

Em agosto de 2008, em um estudo realizado na faixa de 155 a 200 GeV em 
intervalos de 5 GeV, o valor de massa de 170 GeV foi excluído com 95% de nível 
de confança. 

Um mês depois, em 10 de setembro de 2008, o LHC entrava em operação.

Cronologia de uma busca
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2008

Apenas 9 dias depois, um grave incidente com um dos magnetos, afetando 
outros elementos do acelerador, forçou uma parada e reparo do LHC, que duraria 
14 meses.

Cronologia de uma busca
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2009

Em março, uma faixa de exclusão para a massa do Higgs entre 160 e 170 GeV 
seria estabelecida. 

Cronologia de uma busca

Essa faixa encolheria para 163 e 166 
GeV na próxima atualização feita pelo 
grupo de trabalho do Tevatron, 
divulgada em 16 de novembro de 
2009, poucos dias antes do reinício das 
operações do LHC.

Em 20 de novembro, o LHC é “reinaugurado” após a parada forçada de 14 
meses. 
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2010

Em julho, com mais dados analisados pelos experimentos do Tevatron, a faixa de 
exclusão voltaria a se mover e ampliar para 158 a 175 GeV. 

Cronologia de uma busca
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2011

A atualização seguinte dos experimentos do Tevatron, em março deste ano, 
pouco mudaria o cenário, fxando a faixa de exclusão de 158 a 173 GeV (a 
anterior era 158 a 175 GeV).

Por esta época, os experimentos do LHC já haviam tido tempo de acumular uma 
quantidade signifcativa de dados, desde o início do run de física com prótons 
colidindo à energia de centro de massa de 7 TeV, e começavam a produzir 
resultados competitivos em suas análises.

Em 30 de setembro, o Tevatron sai de cena após 24 anos de funcionamento. Com 
o acúmulo de dados do LHC ocorrendo a uma taxa muito elevada, sua operação 
para produzir mais dados para os seus experimentos não se justifcava mais. 

Cronologia de uma busca
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2011

No fnal de 2011, começaram a ser divulgados novos limites de exclusão da massa 
do Higgs vindos do LHC. De forma análoga ao feito por CDF e DØ no Fermilab, 
as colaborações CMS e ATLAS no CERN instituiram um grupo conjunto de 
trabalho com a tarefa de combinar em um único resultado as medidas 
independentes feitas pelos dois experimentos. 

Em novembro, resultados combinados das colaborações CMS e ATLAS excluiram 
a possibilidade da massa do Higgs ser maior do que 141 GeV. 

Cronologia de uma busca
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2011

Um mês depois, em 13 de dezembro, cada experimento apresentou uma 
atualização de seus resultados em um seminário no CERN. A faixa de valores de 
massa para encontrar o Higgs do MP havia se estreitado dramaticamente. 

Os dados coletados a analisados pela Colaboração ATLAS restringiam as 
possibilidades ao intervalo de 116 a 130 GeV, enquanto as análises da 
Colaboração CMS fxavam a janela de possibilidades entre 115 e 127 GeV. 

Cronologia de uma busca
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2011

Ambos os experimentos observavam um excesso de eventos, mais signifcativo na 
região de 124 a 126 GeV. Embora a signifcância estatística ainda não fosse 
sufciente para afrmações mais categóricas, o excesso consistentemente aparecia 
na mesma região em vários dos canais estudados. 

Conforme as declarações feitas pelos líderes dos experimentos no seminário de 
13 de dezembro, a expectativa geral era de que o acúmulo e análise de mais 
dados em 2012 permitiria decidir, defnitivamente, sobre a existência ou não da 
partícula de Higgs.

Dentro das colaborações, no CERN e na comunidade de física de partículas em 
geral, a excitação e expectativa eram grandes, pois parecia evidente que se 
estava próximo a um resultado importante. 

Cronologia de uma busca
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2012

Em fevereiro de 2012, após a parada técnica de fm de ano, o LHC voltou a 
produzir colisões para os experimentos. Sua energia de centro de massa foi 
elevada para 8 TeV, o que implicou em aumento de cerca de 30% a 40% na taxa 
de produção e detecção do Higgs, caso de fato existisse.

Cronologia de uma busca

Em 22 de março as colaborações CDF e DØ 
apresentaram os resultados da combinação 
de suas medidas, usando toda a estatística 
disponível.

A faixa de massas excluídas pelos dois 
experimentos foi signifcativamente aumen-
tada em relação aos seus próprios 
resultados anteriores, corroborando 
resultados dos experimentos do CERN.
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2012

Porém, o resultado mais signifcativo do comunicado do Tevatron foi a observação 
de um excesso de eventos com signifcância de 2,2σ na região de massa de 115 a 
135 GeV “que podia ser interpretada como vindo de um bóson de Higgs”.

Em 22 de junho, o CERN comunicou a realização de um seminário no dia 4 de 
julho, mesmo dia da abertura da 36ª ICHEP (International Conference for High 
Energy Physics), a mais importante conferência da área. Neste seminário, os 
experimentos apresentariam uma atualização das suas buscas pelo bóson de 
Higgs.

Dois dias antes do seminário no CERN, CDF e DØ apresentaram suas análises 
mais recentes em seminário no Fermilab. Resultados combinados mostravam um 
excesso de 2,5σ na região de massa de 115 a 135 GeV, com uma signifcância de 
2,9σ no canal H  b→ b.

Cronologia de uma busca
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2012

No início de julho, rumores circulavam na mídia de que um importante anúncio 
poderia ocorrer. 

Os rumores se tornaram mais intensos na véspera do seminário no CERN, quando 
foi noticiado que Peter Higgs iria comparecer e que cinco “renomados físicos” 
haviam sido convidados para o evento. 

A interpretação geral foi de que se tratava dos cinco autores vivos dos trabalhos 
publicados em 1964 sobre o mecanismo de quebra espontânea de simetria.

Cronologia de uma busca



  53

2012

Por fm, em 4 de julho de 2012 ambos os experimentos anunciaram terem feito, 
idependentemente, a descoberta de uma mesma nova partícula!

A descoberta de um novo bóson de massa 125 GeV

ATLAS

(126,0 ± 0,6) GeV

CMS

(125,3 ± 0,6) GeV
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Conferência para a Imprensa no CERN em fotos

A descoberta de um novo bóson de massa 125 GeV
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A descoberta da nova partícula se baseou no estudo dos canais-chave: H  → γγ, H 
 ZZ→ , H  WW→ , H  → ττ e H  bb→ . Os sinais mais claros foram obtidos nos canais 

com os estados fnais γγ e ZZ  4ℓ→ , que permitem uma reconstrução precisa da 
massa. 

O canal H  → γγ permite, ainda, concluir que se trata de um bóson e que seu spin 
não pode ser 1.

A descoberta de um novo bóson de massa 125 GeV
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Embora não fosse ainda possível afrmar, sem dúvida alguma, que a nova partícula 
era “o bóson de Higgs”, ela era compatível com o que se esperava pelo Modelo 
Padrão. 

Sua completa caracterização e confrmação ainda demandaria mais dados, 
análises e tempo.

Mas, era hora de celebrar. Era o fm de um importante capítulo da grande 
aventura científca!

A descoberta de um novo bóson de massa 125 GeV
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Há “vida” depois da 
descoberta?
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The Nobel Prize in Physics 2013 was awarded jointly to François Englert and Peter 
W. Higgs "for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our 
understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently 
was confrmed through the discovery of the predicted fundamental particle, by 
the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider."

O Prêmio Nobel de Física de 2013
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O Prêmio Nobel de Física de 2013
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Propriedades e acoplamentos do Higgs

Carga elétrica neutra e Spin 0 Interage com bósons (W, Z, γ) e 
férmions (τ, t, b)
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