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Atividades desenvolvidas junto ao projeto ATLAS OpenData 
para divulgação científica e formação acadêmica 

Eventos International Master Classes - Hands on Particle 
Physics

Apresentação
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OpenData
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ATLAS Open Data

Dados do ATLAS provenientes de 100 trilhões de colisões pp: primeiro 
acesso mundial de dados coletados a 8 TeV 

 Para quem?  

Estudantes universitários, pós-graduandos e pesquisadores 

Recursos do ATLAS Open Data: 

visualização dos dados 

download e utilização dos dados 

software livre (open source) 

 http://opendata.atlas.cern
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http://opendata.atlas.cern


Vamos começar?
Conceito seminal: visualização dos dados de colisões pp através de 
histogramas 

Documentação: guia passo a passo de como utilizar o Histogram 
Analyser e o Analysis Browser 

Histogram Analyser: ferramenta baseada na Web para análise de 
dados rápida (“cut-based”). Visualização de dados usando 
histogramas online 

Analysis Browser: Detector ATLAs em 3D disponível no browser 
além de uma ferramenta baseada na web para mostrar cada 
histograma individualmente. Mais liberdade para plotar diferentes 
variáveis  

Eventos ao vivo do ATLAS 
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Documentação I

Documentação: baseada em GitBook, explorando conceitos 
fundametais para a física de partículas de altas energias: sinal e 
contaminação de fundo, por exemplo.  
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Documentação II

Documentação: baseada em GitBook, explorando conceitos 
fundametais para a física de partículas de altas energias, como 
o bóson de Higgs, por exemplo. 
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Documentação III

Documentação: partindo para a 
análise de H →WW
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Documentação IV

Documentação: dando os 
primeiros passos em programação 
de software
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Documentação V

Documentação: dando os 
primeiros passos em programação 
de software
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Documentação VI

Documentação: introduz o MasterClass
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Internation Master Classes
Hands on Particle Physics
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International MasterClasses
Hands on Particle Physics
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Programação ATLAS-USP – 2018
Bóson W

 

Dia Hora Evento Responsável Sala

15/03

9:00 Recepção e Abertura do Evento Marco Leite Auditório Adma Jafet

9:20 Palestra: História da Física Quântica Ivã Gurgel Auditório Adma Jafet

10:00 Palestra: O Experimento ATLAS Marisilvia Donadelli Auditório Adma Jafet

11:00 Almoço

12:15 Discussão Todos 212 - Ala II (scale up)

12:45 Atividade de Análise  - ATLAS W Marisilvia/Suzana/
Marco e Equipe 212 - Ala II (scale up)

15:00                                        Café 107 - Ala I 

15:30 Atividade de Análise - ATLAS W Marisilvia/Suzana/
Marco e Equipe 212 - Ala II (scale up)

17:00 Encerramento das atividades do dia

16/03

9hs Discussão sobre os resultados Marisilvia/Suzana/
Marco e Equipe 201 - Ala Central

10hs Preparação para a videoconferência Marisilvia/Suzana/
Marco e Equipe 201 - Ala Central

11hs Videoconferência com CERN
Moderadores do 
CERN
Marco Leite

201 - Ala Central

12h30 Encerramento do evento

Instituto de Física  - Universidade de São Paulo 
R. do Matão, Trav R 187     São Paulo - SP      05508-090  

                    www.if.usp.br                                      www.cern.ch                            atlas.ch                                 ippog.org 

 

Programação ATLAS-USP – 2018 
Bóson Z

 

Dia Hora Evento Responsável Sala

26/03

9:00 Recepção e Abertura do Evento Marco Leite Auditório Adma Jafet

9:20 Palestra: História da Física Quântica Ivã Gurgel Auditório Adma Jafet

10:00 Palestra: O Experimento ATLAS Marisilvia Donadelli Auditório Adma Jafet

11:00 Almoço

12:15 Discussão Todos 201 - Ala Central

12:45 Atividade de Análise  - ATLAS Z Marisilvia/Suzana/
Marco e Equipe 201 - Ala Central

15:00                                        Café 107 - Ala I

15:30 Atividade de Análise - ATLAS Z Marisilvia/Suzana/
Marco e Equipe 201 - Ala Central

17:00 Encerramento das atividades do dia

27/03

9hs Discussão sobre os resultados Marisilvia/Suzana/
Marco e Equipe 201 - Ala Central

10hs Preparação para a videoconferência Marisilvia/Suzana/
Marco e Equipe 201 - Ala Central

11hs Videoconferência com CERN
Moderadores do 
CERN
Marco Leite

201 - Ala Central

12h30 Encerramento do evento

Instituto de Física  - Universidade de São Paulo 
R. do Matão, Trav R 187     São Paulo - SP      05508-090  

                    www.if.usp.br                                      www.cern.ch                            atlas.ch                                 ippog.org 
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Adequando a palestra ao público alvo 
do MasterClass
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 As propriedades do bóson Z foram medidas com enorme precisão pelas 
experiências instaladas no acelerador anterior ao LHC do CERN, o LEP 
('Large Electron-Positron collider', ou grande colisor elétron-pósitron). O 
LEP recebeu a alcunha de Fábrica de Z's!

O bóson Z é uma componente essencial do Modelo Padrão de partículas 
e interações fundamentais. Os bósons Z e W medeiam todos os 
processos associados às interações fracas. De forma a reproduzir os 
resultados das experiências, a teoria por trás das interacções fracas 
determina como é que os bósons Z e W devem se comportar. 

Um dos grandes objetivos alcançados pelas experiências LEP foi a medida 
muito precisa de todos os decaimentos observáveis do bóson Z (em 
léptons carregados e em hádrons), que foram usados para extrair 
informação sobre os decaimentos do Z em neutrino-anti-neutrino. Esta 
informação provou que, às energias atuais, existem 3 e só 3 famílias de 
neutrinos e, portanto, 3 famílias de léptons e de quarks.

elétron-pósitron

múon-antimúon
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Identificando partículas 

Clique no nome de uma partícula no menu superior e siga o 
seu percurso através do detector!
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Visualização com o HYPATHIA

elétron múon
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Eventos com um bóson Z

O seu desafio será a seleção de eventos em que um 
bóson Z tenha sido produzido. Mas como isto pode 
ser feito quando na realidade o bóson Z é uma 
partícula muito pesada que vive apenas 3x10-25 
segundos?

Isto são 0.0000000000000000000000003 segundos! 
Nenhum instrumento consegue detectar o que quer 
que seja num tempo tão curto!

Como é que podemos "ver" o bóson  Z se ele 
desaparece instantaneamente? 

Resposta: conhecendo como é que o bóson Z decai 
ou "morre", e o bóson Z pode decair de muitas 
maneiras diferentes.
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Formação acadêmica I
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Evento na Venezuela
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Formação acadêmica II 
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Projeto contemplado junto aos 
programa unificado de bolsas de estudo 
para estudantes de graduação 

no LIP: 

2 alunos da Física 
2 alunos da Engenharia 
1 alunos da Química 

O OpenData contribui para a educação 
científica em diferentes cursos 
acadêmicos

!19



�20

Divulgação do Experimento ATLAS: 
MasterClass hands on particle physics
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Divulgação do Experimento ATLAS: 
MasterClass hands on particle physics

Video 
conferência com 
os participantes 
de outras 
localidades no 
MasterClass de 
março de 2018
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Divulgação do Experimento ATLAS: 
MasterClass hands on particle physics

Em cada evento recebemos em média 60 estudantes de ensino médio 
Nossos alunos do OpenData desempenham papel fundamental como 
monitores nestes eventos
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Divulgação do Experimento ATLAS: 
MasterClass hands on particle physics
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Divulgação do Experimento ATLAS:
Visitas virtuais

Visitas virtuais 
transmitidas da 
sala de controle do 
experimento 
ATLAS
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Resumo
 O projeto ATLAS OpenData implementado pelo grupo ATLAS USP 
tem se revelado um poderoso recurso que contribui para a formação 
acadêmica e a divulgação científica: 

 envolve alunos de graduação da USP provenientes de diferentes 
cursos; 

 prepara os alunos de graduação como monitores para os eventos 
Master Class - Hands on Particle Physics; 

 o projeto completou um ano desde a sua implementação e suas 
perspectivas de atuação incluem a expansão para público fora da 
USP, principalmente tendo em vista a entrada do Brasil como 
colaborador do IPPOG.  

Visitem: http://opendata.atlas.cern 
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