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Criado no CERN, atualmente é promovido pelo IPPOG, o grupo
internacional de divulgação científica em Física de Partículas

O publico alvo são alunos do Ensino Médio e (iniciantes) do
curso de Graduação, ou seja, em sua maioria adolescentes, bem
como para seus professores.

O Masterclass consiste em explicar aos interessados a Física
de Altas Energias, de forma introdutória, levando-os a
analisar eventos reais registrados pelos experimentos do
LHC, no CERN.



POR QUE O MASTERCLASS É INTERESSANTE? 

Trabalha o aspecto motivacional dos jovens;

Enxerga em cada aluno um indivíduo que poderá
contribuir de forma significativa para o progresso
da ciência;

Informa o público em geral, desmistificando a
ciência, corrigindo erros propagados pela mídia,
alertando para notícias alarmantes e falsas.



IPPOG : International Particle Physics Outreach Group
(Grupo Internacional de Divulgaçao Científica em Fisica de Partículas)

É uma rede de cientistas, professores de ciências e
especialistas em comunicação, trabalhando em cooperação
em várias partes do mundo em divulgação científica sobre
Física de partículas.

Masterclass: Coordenação Geral

Dra. Uta Billow

Estados Unidos
Fermilab

Prof. Kenneth Cecire



IPPOG Today: InternationalCollaboration
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Hans Peter Beck, IPPOG Chair (presidente, diretor) ENFPC 2019, São Jose dos Campos, SP.

Representante do Brasil: Prof. Dr. Marcelo 
Munhoz, USP, membro do experimento ALICE.



- criado em 1954, com 12 países membros
- vinte e três Estados membros, atualmente
- efetivo de ~ 2500 funcionários em tempo integral
- 18000 cientistas e engenheiros, de 110 nacionalidades, 
provenientes de ~600 universidades e centros de pesquisa.

(dados de 2021)

A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, 
conhecida como CERN (antigo acrônimo para Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire) é o maior
laboratório de física de partículas do mundo, 
localizado em Genebra, na fronteira Franco-Suíça.



Vista aérea do LHC, CERN

Circunferência = 27,4 km

CERN - Main Site



https://www.youtube.com/watch?v=G4O3ciWHVdg

https://www.youtube.com/watch?v=G4O3ciWHVdg
http://www.youtube.com/watch?v=G4O3ciWHVdg




LHC



LHC - Aceleração
Para acelerar os prótons a uma energia de 13 TeV, é necessário um potencial

elétrico de 13 TV (13 milhões de Mega Volts)

A aceleração é feita passo a passo, a cada volta que feixe dá no LHC ele ganha

uma energia de 0,5 MeV.

São necessários ~20 minutos para acelerar o feixe até 7 TeV depois que ele

entra no LHC. Em torno de 1 hora para atingir 13(14) TeV

A eletricidade é 

fornecida pela França 

e é gerada em usinas 

nucleares



O Proton do feixe Ganha 0,5 MeV a cada volta no LHC
A cada 2 voltas o proton ganha 1 MeV

1TeV = 1012 eV = 106 MeV
1 MeV = 106 eV

Para ganhar 1 TeV, o proton precisa dar 2 x 106 voltas
Para ganhar 7 TeV, o proton precisa das 2 x 7 x 106 voltas

Comprimento do LHC = 27,4 km

O proton percorre 27,4 x 14 x 106 km = 383.6 x 106 km
a cada 20 minutos
==> Em 10 horas, 3x10 grupos de 20 minutos
O proton percorre uma distancia de ~ 30 x 400 x 106 km



Bobinas para os dipolos, quadrupolos, etc…
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Comprimento do Dipolo 15 m

Alta precisão no 
alinhamento e 
colocação das 

bobinas é 
necessário para 

garantir a 
qualidade do campo 

magnético e do 
feixe

quadrupolos



Sala de controle - LHC control room



ALICE

26 m de comprimento, 16 m de altura, 

16 m de largura

ATLAS

46 m de comprimento, 25 m de 

altura, 25 m de largura. É o detector 

de maior volume já construído.

Experimentos do LHC

CMS

15 m de diâmetro, 21,5 m de 

comprimento



Específico para estudar o quark b

“Um 

experimento 

de alvo fixo em 

um colisor”

12 m de altura
12 m comprimento
18 m largura



Um dos primeiros eventos de 2015, com 13 TeV de energia

pile up

Observam-se 7 interações



Um breve histórico

No início dos anos 90, Erik Johanson, da universidade de 
Estocolmo, desenvolveu o Hands on CERN, um curso para a 
graduação em Física onde os alunos analisavam os eventos do 
DELPHI.

Final dos anos 90, o Reino Unido iniciou atividades envolvendo 
Física de Altas Energias para alunos do último ano do 20 grau e 
seus professores, chamadas de UK Masterclasses.

2005, o Ano Internacional da Física, o CERN inicia o Masterclass
como um evento de toda a Comunidade Européia sob a 
coordenação do EPPOG.



Criado em 1997 => EPPOG : Membros fundadores

20 Estados membro do CERN, o CERN, o DESY, os 
experimentos ATLAS e CMS

2011: EPPOG se torna IPPOG, o Masterclass se torna mundial.

Em 2017 o Brasil passa a integrar o IPPOG.

2019: ~240 instituições de pesquisa participam do Masterclass
atualmente;

2019: cerca de 15 000 alunos/participantes. Esse número 
cresce a cada ano.

Um breve histórico



Brasil participa do Masterclass desde 2008:

2008 – 2011 → Rio: UERJ, São Paulo: SPRACE/UNESP

2012 → + Rio + Lavras: UERJ (+UFLA)

2013 - 2014 → + Curitiba; UFPR (somente estes 2 anos)

2015 → + UFABC, USP, Manaus: UEAM (e ULBRA), Natal: UFRN

Encontro Mineiro de Física

2016 - 2017 → + Lavras:UFLA, Natal: IFRN+UFRN,

Fortaleza: IFCE+UFCE+ UECE

2018 → + Rio: UERJ (+ Bangu)

2019 → + Sobral (100 anos do Eclipse)

(planejamento: adicionar outros IFCE campi/outras cidades do CE)

Um breve histórico



Um breve histórico

Masterclass como Mini Curso => SNEF 2017 e SNEF 2019

=> 100 Anos do Eclipse de Sobral

2020 => Pandemia – novo corona virus

Masterclass somente em Lavras, antes da quarentena

Opções em discussão - Masterclass virtual

Mini curso de Fisica de Particulas virtual

Lives com cientistas

2021 => Feito!



Sobral

Fortaleza

São 
Carlos

Lavras

IPPOG - Masterclasses in Brazil

São Paulo includes 
students from the cities: 
São Paulo
Santo André
Bauru
Guaratinguetá
Ilha Solteira
Presidente Prudente
Rio Claro
Ribeirão Preto
and many others

Lavras includes 
students from:
Lavras
Divinópolis
Varginha
Pimenta
Nepomuceno
Boa Esperança
Itanhandú
Passa Quatro
Itamonte

Uberaba

Campos do Jordão, 
Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá



O que fazemos no Masterclass?



Atividades

Palestras introdutórias sobre Física das Partículas Elementares.

Perguntas, discussões e dúvidas antes, durante, depois, 
sempre.

Internet  indispensável.

Palestras sobre os dados a serem utilizados, 
bem como sobre o experimento onde foram obtidos.

Análise dos eventos e discussão dos resultados obtidos.



A Internet

Toda informação sobre o Masterclass pode ser encontrada
na internet.

Várias informações sobre Física de Altas Energias podem
ser encontradas nos links das páginas do Masterclass.

Dado o carácter internacional do evento, essas informações
são dadas em várias linguas. 

Não é necessário saber inglês para participar
do Masterclass !

http://www.physicsmasterclasses.org/

https://quarknet.i2u2.org/



Organização das Atividades

No CERN : 1 dia inteiro de colóquios e atividade experimental
Oferece almoço e “coffee breaks”.
Ao final do dia, reunião com outros institutos
participantes, de diversos países.

Em São Paulo, SPRACE/UNESP : : 2 + 1 dia de atividades
(colóquios e experimental), respeitandoo fuso horário em
relação ao CERN, com turmas especiais para professores.

Curitiba, seguiu o modelo do CERN (meio dia + meio dia).

UFRJ (+ CBPF), no Rio : de 8:00 às 12:00 h + video-conferencia,
devido ao fuso horário.



Organização das Atividades

Rio, Natal, Manaus, Lavras, Fortaleza : reuniões diárias
(manhã - palestras; tarde - análise de dados),

período: 2 ou 3 dias (uma semana).
Reunião com o CERN e os outros institutos usando video-
conferência no dia estabelecido.

Em escolas, ao longo do ano, 1 vez por semana, 2 a 3 horas 
por vez, 3 a 4 semanas, tudo acordado com os professores.



Organização

O elemento principal do Masterclass é a reunião com video-
conferência envolvendo o CERN, ou o Fermilab, e outros institutos 
participantes. Dado o grande número de universidades envolvidas, 
tal atividade é desenvolvida em vários dias, normalmente durante 
os meses de fevereiro, março e começo de abril.

O número de institutos participantes por dia varia entre 5 e 8, 
permitindo que todos interajam com os físicos que coordenam a 
reunião.

Essa reunião pode ser conjunta, alunos e professores, ou pode-se 
requisitar um dia especial para os professores.



Masterclass “fora de época”

Fortaleza - IFCE: Masterclass em conjunto com o IV From Micro 
to Macro e as Comemorações do Dia do Astrônomo, em Dezembro.

Sobral - Comemoração dos 100 Anos do Eclipse de Sobral, em Maio.

Natal – IFCE: Masterclass na Semana de Ciência e Tecnologia, em 
Outubro.

Manaus – UEAM: Masterclass em conjunto com a LISHEP, em 
Julho.

Rio: oferece o Masterclass à escolas que tenham interesse, 
qualquer época do ano. É necessário organizar com antecedência.

É possivel realizar o Masterclass em qualquer época do ano



Masterclass “online”

Primeira vez que realizamos o Masterclass de forma não
presencial na UERJ.

1 palestra ou atividade por dia, duração ~ 2 horas

transmissão pelo Facebook, palestras disponíveis em 2 

canais do YouTube também

https://www.facebook.com/cafis.uerj/

Cafis
https://www.youtube.com/channel/UC2kUem7A1yToB3ZKSfACf1w
2 pŕotons e um café
https://www.youtube.com/channel/UCW0Eyk1RrjIWFjgjBy_RR_g

É possivel realizar o Masterclass online?

https://www.facebook.com/cafis.uerj/
http://Cahttps:/www.youtube.com/channel/UC2kUem7A1yToB3ZKSfACf1w


O que determina a data e o período de realização do 
Masterclass é a data da video conferencia.

Em 2021 >>>> ATLAS: 23 de março
CMS: 23 de abril

Organizar Palestras/Lives de interesse dos participantes, 
mantendo as atividades por 1 mês



Palestras / "Lives"

“O que é o Masterclass?”

Márcia Begalli (UERJ)

“Introdução ao Modelo Padrão das Partículas Elementares”

Luiz Cleber Tavares de Brito (UFLA)

“Como Processar Sinais em Ambientes Complexos: Estimar

Energia com Alta Taxa de Eventos e Fusão de Informação”

Bernardo S. M. Peralva (IPRJ-UERJ), J. M. de Seixas (COPPE-UFRJ),

Guilherme I. Gonçalves (IPRJ-UERJ) e Sarita M. Rimes (IPRJ-UERJ)

"A Filosofia dos Físicos" –

Verusca Reis (UENF), Vinicius C. da Silva (UFMS),

Rafael Velloso Luz (UERJ) e Wigson R. S. da Costa (UERJ)



Palestras / "Lives"

“O Processo de Ensino e Aprendizagem Dos Fenômenos da 

Física Nas Comunidades Indígenas”

Luciana da Cunha Ferreira (UEAM e MUSA)

“O Experimento CMS”

Antônio Vilela Pereira (UERJ)

“O Uso de Software Educacional Aplicado ao Ensino da Física e 

Matemática”

Alan Freitas Machado (UERJ)

“Como Dialogar Com Um Negacionista”

Elika Takimoto (CEFET-RJ)

“Materiais Luminescentes: Teoria e Aplicação”

Sandra da Silva Pedro (UERJ)



Palestras / "Lives"

"O que são estudos culturais das ciências"

Ivã Gurgel (USP)

"Introdução à Filosofia da Mecânica Quântica"

Erickson dos Santos (UFMS)

"A Queda dos Corpos e o Peso das Reflexões"

Elika Takimoto (CEFET-RJ)

Intercalado com as palestras, respeitando as datas das 

video-conferências:

Análises de eventos dos Experimentos

ExperimentoATLAS Experimento CMS

Clique para adicionar texto



Exemplo: “O Experimento CMS”
Antônio Vilela Pereira (UERJ)



Com base nos dados coletados 

resultado satisfatório com as lives

alcançamos pessoas de diferentes regiões do Brasil e de outros Países

mínimo de visualizações 168 e máximo de 1.774.

público com idade diversificada 

faixa etária predominante de 25 a 34 anos 

não foi possível atingir um público grande na realização das análises,

era necessário ter um computador

e uma conexão de internet estável

muitas pessoas possuem somente o celular

público majoritariamente masculino.



ATLAS: Z0 + Higgs
ATLAS: W (+ Higgs)
CMS: Z0 + W +Higgs

CMS: J/ψ
ALICE: partículas estranhas
LHCb: medida da vida média do méson D0

Escolhemos Z0: ATLAS Z0 + Higgs

Os outros tópicos podem ser desenvolvidos ao longo do ano e 
discutidos na video-conferência do ano seguinte, se assim se 
desejar.

O Masterclass é uma atividade que pode
ser desenvolvida durante o ano todo dentro
de cada instituição.

Tópicos que podem ser estudados no Masterclass



Representação esquemática do Modelo Padrão, com as 3 
“famílias” de quarks e léptons, os bósons intermediários 
e o bóson de Higgs



ATLAS e CMS são experimentos de propósito geral, ou seja, estudam
todos os tópicos de Física acessíveis na energia de centro de massa

do LHC.



Solenóide supercondutor

Câmara de Múons

Calorímetros na 
região frontal

Calorímetro Hadrônico

Calorímetro 
Eletromagnético

Detectores de Traços

Comprimento:  28,7 m
Altura: 15 m
Peso: 14.000 toneladas
Canais - eletrônica: 
~100 milhões

O experimento CMS



detectam partículas com carga elétrica, 
medem as suas posições em função do tempo. 
estão envolvidos por um campo magnético homogêneo ➔ as trajetórias 
são defletidas pela ação deste campo. 
a reconstrução da curvatura da trajetória permite calcular o momento 
linear da partícula e determinar a sua carga eléctrica. 
A interação entre as partículas produzidas na colisão e o material dos 
detectores de traços é muito pequena, assim as partículas depositam 
nestes detectores pouquíssima energia.

Detectores de Traços
Pixels de silício

Tiras de silício



Calorímetro Eletromagnético

Onde são detectadas as partículas e anti-partículas que interagem com a 
matéria maioritariamente através da interação eletromagnética  ➔
fótons, elétrons e pósitrons 
praticamente toda a energia destas partículas e anti-partículas é 
absorvida pelo calorímetro eletromagnético e transformada num sinal 
eletrônico. 
a intensidade do sinal é uma medida da energia da partícula, que é 
totalmente absorvida no detector.

PbWO4 – tungstato de chumbo

Esquema de um elétron interagindo 
dentro de um dos blocos do calorímetro



CMS
Calorímetro eletromagnético 
sendo montado em uma das 
tampas na região frontal do 
detector 



Calorímetro Hadrônico

Onde são detectadas as partículas que interagem majoritariamente 
através da interação forte, como as partículas constituídas por 
quarks e/ou antiquarks, por exemplo os prótons e nêutrons. 
praticamente toda a energia destas partículas e antipartículas é 
absorvida pelo calorímetro hadrônico e transformada num sinal 
eletrônico. (similar ao EM)
a intensidade do sinal é uma medida da energia da partícula, que é 
totalmente absorvida no detector. (similar ao EM)

Esquema da interação de um 
hádron no calorímetro 
hadrônico



Magneto

Curva a trajetória das partículas carregadas, permitindo medir seu 
momento (e energia);
Envolve os calorímetros e o detector de trajetórias;
As Câmaras de Múons estão sobre ele;
É um solenóide supercondutor.
Campo magnético de ~4 Tesla.



Câmara de Múons

estão colocados na camada exterior do CMS, 
são constituídas por milhares de longos tubos cheios de gás, com um fio 
longitudinal no centro de cada tubo. 
quando um múon passa através do tubo, ioniza o gás libertando elétrons,  
criando íons positivos, que se deslocam para o fio e para a parede do tubo 
devido a uma grande diferença de potencial elétrico entre o tubo e o fio, 
criando assim um sinal elétrico mensurável.

múons depositam uma pequena fração da 
sua energia nos calorímetros, 

são as únicas partículas que atravessam 
todas as camadas do Detector CMS. 



As interações das partículas com diferentes partes do 
Detector CMS/ATLAS



https://www.youtube.com/watch?v=poNftWVbwmM

https://www.youtube.com/watch?v=poNftWVbwmM
http://www.youtube.com/watch?v=poNftWVbwmM


Exemplo de eventos que analisamos no Masterclass



• esta é a tela inicial do iSpy Online, onde as câmaras de múons (em 
laranja) estão ativadas para a visualização 

• o círculo verde é o detector de traços

• a coroa circular com limites em amarelo são os calorímetros.

• Acesse o iSpy em: https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display/

https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display/


• A visualização se torna mais fácil, entretanto, com a desativação da
câmara de múons.



• A torre verde representa o depósito de energia no calorímetro
eletromagnético.

•O rastro amarelo, a trajetória da partícula.

• A seta amarela representa a energia perdida nos neutrinos, que não são
detectados, mas podem ser previstos por conservação de energia e momento.

• Temos um candidato a W.



• A linha vermelha representa a trajetória dos múons.

• A seta amarela, o neutrino, como a energia que faltou no evento.

• Neste evento também temos um candidato a W.

• Para descobrir a carga da partícula, observe a curvatura de sua
trajetória. Se for no sentido horário, é positiva, se for no sentido anti-
horário, é negativa.



• Neste evento, observe dos elétrons depositando energia no calorímetro 
eletromagnético. 

• Observe as suas curvaturas, se caracterizarem partículas de carga oposta, 
se trata de um candidato a Z. 



• Observe os dois múons, na visão frontal e lateral. A trajetória marcada 
pela linha vermelha.

• Se as curvaturas forem opostas, trata-se de um candidato à Z.



• Os fótons não deixam rastros no detector de traços pois não tem
carga, mas depositam sua energia no calorímetro eletromagnético.

• Acima temos um candidato a Higgs decaindo em dois fótons (depósitos
maiores em verde).



• Observe os quatro múons. Se forem dois múons e dois anti-múons, 
temos um candidato a bóson de Higgs. 



CMS   Z0 -> e+e-
W -> μν





CMS – distribuição da massa reconstruída dos eventos 
selecionados com um par de léptons (ℓ+ ℓ-)

Z0

J/Psi

Upsilon



ATLAS – distribuição da massa reconstruída dos 
eventos selecionados com um par de léptons (ℓ+ ℓ-), 

com 2 pares de léptons e com 2 fótons



Distribuição de Massa dos candidatos a X(6900) → J/Psi + J/Psi
• J/Psi → µ+ µ- ou J/Psi → e+ e-
• X(6900) → c cbar c cbar (cbar=anti quark c)

Estudos em andamento. Tetraquark? Ou 2 J/Psi ligados como em uma molecula?



Experimento CMS 
- Distribuição de Massa

Upsilon - espectroscopia

Higgs --> ZZ



Distribuição de Massa dos candidatos a Higgs

H → 2 fótons

H → Z Z → 4 léptons
Ou

H → e+ e- e+ e-
H → e+ e- µ+ µ-
H → µ+ µ- µ+ µ-



Distribuição de Massa dos candidatos a Higgs

Uso de redes neurais e técnicas especiais de reconstrução da massa devido à 
presença de neutrinos

H → tau+ tau-

H → W+ W-

H → b-bbar



Conclusão

O Masterclass é uma atividade em movimento, não se resume 
somente à reunião agendada anualmente com o CERN.

Seu formato se adapta a cada grupo de alunos, professores e
interessados em geral.

Existe muito trabalho a ser desenvolvido, seja nas traduções para 
o português, seja no desenvolvimento de material de divulgação, 
seja na proposta de novas atividades.

TODOS são muito bem vindos!

escreva para: marcia.begalli@gmail.com

mailto:marcia.begalli@fnal.gov

