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UFJF desenvolve soluções em Engenharia 
Elétrica para pesquisas com a partícula de 
Higgs

PESQUiSa

Com projetos coordenados pelo professor augusto Cerqueira (foto), instituição se torna 
uma das quatro do Brasil a participar do maior experimento do Cern

CAROLINA NALON
Repórter

Cientistas estão bem perto de confir-

mar definitivamente a existência do 

bóson de Higgs ou da partícula de 

Deus - até a publicação desta revista talvez já 

o tenham conseguido. Novos resultados, ainda 

mais significativos do que os anunciados em 

julho de 2012, foram divulgados pelos pesqui-

sadores do Centro Europeu de Pesquisa Nu-

clear (Cern) indicando a descoberta. Esta é a 

maior contribuição da física para o entendi-

mento sobre a formação da massa das partícu-

las ou, em outras palavras, da origem do uni-

verso.

Até o fim do século XIX, a ciência não conhecia 

muito além dos átomos. Sabia-se que a maté-

ria era formada por eles, mas ainda não era 

possível identificar sua estrutura. Ao longo do 

século XX, pesquisadores foram comprovando 

a presença dos elétrons, prótons, nêutrons e, 

mais tarde, de outras partículas subatômicas 

elementares. Hoje, pelo modelo padrão, há 16. 

“O maior objetivo na busca pelo Higgs (a 17ª) é 

comprovar a teoria proposta pelo modelo pa-
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drão, mostrando como as partículas adquiri-

ram massa para a formação do universo”, ex-

plica o professor do Departamento de Enge-

nharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF), Augusto Santiago Cerqueira. A 

instituição é uma das quatro integrantes do 

único grupo brasileiro ligado ao Atlas, o maior 

dos experimentos do Cern.

Para se chegar a esse resultado definitivo, é 

preciso acelerar e colidir as partículas funda-

mentais já conhecidas. De maneira simplifica-

da, o processo acontece da seguinte forma: 

dois feixes cheios de prótons são acelerados 

por campos elétricos e curvados por campos 

magnéticos, em sentidos opostos, dentro de 

um tubo de trajetória circular. Percorrendo o 

tubo, eles ganham velocidade até que, em de-

terminado ponto, são postos frente a frente. 

Nesse encontro, alguns prótons poderão coli-

dir, transformando-se em outras partículas ou, 

como preferem os cientistas, decaindo. Um 

dos decaimentos do Higgs resulta em quatro 

elétrons (um par e+ e outro e-). Quando obser-

vados esses quatro elétrons, os cientistas re-

criam o momento imediatamente após a coli-

são dos prótons na tentativa de detectar a 

nova partícula.

O maior acelerador de partículas já construído 

está em funcionamento, desde 2009, no Cern, 

a 175 metros abaixo do solo, na fronteira entre 

a Suíça e a França, perto da cidade de Gene-

bra. O tubo do Grande Colisor de Hádrons 

(LHC), como é chamado, tem 27 quilômetros 

de extensão e acelera prótons a uma velocida-

de nunca antes vista. Nele estão dispostas 

quatro imensas estruturas de pesquisa, chama-

das de detectores, onde os experimentos são 

feitos. Os dois detectores mais importantes, o 

Atlas e o CMS, anunciaram, em julho de 2012, 

que a massa do bóson de Higgs estaria na casa 

dos 126 GeV – unidade de medida de energia. 

Na ocasião, o físico britânico Peter Higgs, que 

previu a existência da partícula, em 1960, ficou 

surpreso por ainda estar vivo, aos 83 anos, 

para ouvir o anúncio.

A relevância do resultado é atestada por um 

método estatístico que mede o desvio dentro 

de um padrão esperado. Se o desvio é grande, 

algo foi descoberto. Se pequeno, é entendido 

apenas como uma flutuação aleatória dos da-

dos. Assim, para os físicos, um resultado na 

faixa de até dois sigma (unidade de medida do 

método) não é significante. Acima de três, 

pode ser considerado como prova, e, de cinco 

em diante, uma descoberta. A publicação da 

descoberta da massa do Higgs, no dia 4 de ju-

lho, estava na faixa do cinco sigma, e o mais 

recente anúncio, feito em 1º de agosto de 2012, 

em 5,9. “Conforme o LHC vai rodando, é natu-

ral obtermos resultados cada vez mais fortes 

nos experimentos”, diz Cerqueira. Para ele, as 

notícias sinalizam o sucesso do investimento e 

do esforço científico aplicado durante mais de 

20 anos de pesquisa. “O LHC começou a ser 

imaginado no final da década de 1980 e foi 

necessário desenvolver tecnologia de altíssimo 

nível para se chegar a este estágio de hoje.” 

Elétrica como ponto forte

O grupo brasileiro com pesquisas no Cern é 

formado pela Universidade de São Paulo (USP) 

e as federais de Juiz de Fora, Rio de Janeiro e 

São João Del Rei. Elas atuam no experimento 

Atlas, contribuindo nas suas respectivas áreas 

de excelência. A da UFJF é a Engenharia Elétri-

ca. Estudantes da graduação ao doutorado e 

professores do curso compõem uma equipe de 

13 pessoas engajada em propor soluções e me-

lhorias para os diversos mecanismos envolvi-

dos na detecção das colisões próton-próton e 

na filtragem de dados pelo Atlas.

Para promover a interface entre a UFJF e o 

centro europeu, Cerqueira mantém dois de 

seus orientandos em Genebra (Suíça), além de 

fazer, de forma virtual, reuniões para atualiza-

ção do andamento das pesquisas e apresenta-

ção de resultados. Os trabalhos coordenados 

por ele se concentram nas técnicas de proces-

samento digital de sinais, no desenvolvimento 

de inteligência computacional e na parte ele-

trônica do Calorímetro Hadrônico de Telhas 

(TileCal).

O mestrando Vinícius Schettino passou um 

ano no Cern e explica que o acesso à “caverna” 

do Atlas é restrito a apenas algumas semanas 

por ano, devido aos altos níveis de radiação. E, 

por isso, é importante a equipe estar sempre 

criando ferramentas cada vez mais rápidas e 

eficientes para os reparos de manutenção, 

possibilitando o bom desempenho da estrutu-

ra no ano seguinte. Durante sua estadia no 

Cern, Schettino desenvolveu um novo sistema, 

conhecido como Mobidick, o qual ajudará na 

manutenção do TileCal, um dos detectores uti-

lizados no Atlas para absorver e medir, após as 

colisões, as energias das partículas hadrônicas 

depositadas em seus milhares de canais de 

leitura. “Existem planos de melhorias contínuas 

no detector até 2021, permitindo que ele man-

tenha sempre uma performance de ponta. 

Trabalhamos para que o Mobidick esteja pre-

parado para todas estas futuras etapas de up-

grade.” Em 2022, o centro deverá substituir 

toda a parte eletrônica utilizada atualmente no 

LHC.

Outro projeto do professor Augusto Cerqueira, 

desenvolvido pelo doutorando Davis Barbosa, 

estuda modelos computacionais capazes de 

aprimorar o desempenho do sistema de filtra-

gem on-line do Atlas. Atualmente, 20 milhões 

de colisões acontecem a cada segundo e a 

maior parte dos eventos é considerada ruído 

de fundo do experimento, desta forma, é indis-

pensável o uso de algoritmos avançados para 

selecionar o que deve ser salvo ou não. “Hoje, 

para não desperdiçarmos as chances de en-

contrar resultados compatíveis com o que 

buscamos, aceitamos muitos dados inúteis, 

sobrecarregando os sistemas de armazena-

mento”, explica o docente. Todo processamen-

to e armazenamento de dados provenientes 

do LHC é feito de forma  off-line por meio de 

uma infraestrutura global de computação cha-

mada Grid. Por ano, mais de um milhão de gi-

gabytes em informação são gerados e, por 

isso, a capacidade de armazenamento e pro-

cessamento do Grid é um grande desafio.

Projeto de referência

A UFJF começou o trabalho no experimento 

Atlas a partir do doutorado de Cerqueira, con-

cluído em 2002, na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). A área de pós-gradua-

ção e pesquisa em Engenharia da instituição 

fluminense tem uma longa história de colabo-

ração com o Cern, o que levou o pesquisador 

por esse caminho. Em sua tese, orientada pelo 

professor José Manoel de Seixas, Cerqueira 

criou um circuito conhecido como Trigger Bo-

ard ou Somador. Esse dispositivo foi produzido 

em larga escala e constitui uma importante 

“O maior objetivo na busca 
pelo Higgs é comprovar a 
teoria proposta pelo modelo 
padrão, mostrando como 
as partículas adquiriram 
massa para a formação do 
universo” 

(Augusto Cerqueira)
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parte eletrônica do TileCal. A função dessa pla-

ca é somar os sinais de várias células, permitin-

do reduzir a quantidade de informação a ser 

enviada para uma primeira análise, imediata-

mente após cada colisão. Sem esse dispositivo, 

o Atlas não seria capaz de processar on-line 

toda a informação proveniente do TileCal. “Fa-

zer parte de um experimento como esse nos 

dá grande motivação, algo que poucos proje-

tos são capazes de proporcionar”.

Segundo Cerqueira, a intenção é manter a pro-

dutividade do grupo com publicações, teses e 

dissertações. Os trabalhos não só resultam em 

mais conhecimento científico, mas também 

podem se transformar em inovações. “Como 

as soluções desenvolvidas para o Atlas são de 

alto valor tecnológico, elas podem vir a ser 

empregadas pela engenharia em outros seto-

res da indústria.” Para Schettino, cuja disserta-

ção trará o detalhamento do sistema Mobidick, 

o aprendizado sobre trabalho em grupo é uma 

das mais importantes experiências possibilita-

das pelo Cern. “É uma colaboração gigantesca, 

formada por milhares de pessoas trabalhando 

para um objetivo comum. E não poderia ser 

diferente. É um experimento fantástico, de ex-

trema complexidade e que lida com as mais 

diversas áreas de engenharia e física.”

Augusto Santiago Cerqueira

Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; professor adjunto e coordenador do Programa de Pós-Gradu-
ação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora; experiência na área de eletrônica e processamento de sinais.  de 
Chimie Des Substances Naturelles. Atualmente é professor associado da UFJF.

augusto.santiago@ufjf.edu.br

http://lattes.cnpq.br/3648221859200471

MAIS

Do fundamento à prática
No roteiro de uma das séries americanas de maior sucesso 

da atualidade questões do mundo científico surgem em 

tom de comédia. Em “The Big Band Theory”, veiculada 

no Brasil pelo canal Warner, o personagem Sheldon 

Copper, físico teórico, ironiza o trabalho dos colegas das 

ciências aplicadas por entender que esta não passa de um 

desdobramento secundário e sem valor da ciência mãe de 

todas as outras. Ao colocar a teoria no mais alto patamar 

da hierarquia científica, pode-se dizer que Sheldon reverte 

o senso comum, aquele acostumado a perguntar “mas 

para quê isso serve?”

Talvez essa tenha sido a pergunta na cabeça de muitos 

dos leitores desta matéria. E não poderia ser diferente. 

É absolutamente natural que as pessoas queiram ver 

o conhecimento se transformar em coisas práticas, 

inovações e produtos. Para o físico teórico do mundo real, 

o professor da UFJF Ilya Shapiro, “é impossível mudar isso, 

e não se precisa tentar”. Na contramão do pensamento do 

personagem, Shapiro não gostaria de “viver num mundo 

onde todos ou a maioria estão preocupados com ciência 

fundamental”. No entanto, sabe que buscar explicações e 

entender melhor a natureza é algo essencial para a série 

humana. “Sem isso, o progresso para.” 

Na pesquisa do Higgs, cientistas estão perto não só de 

reproduzir alguns processos que aconteceram na época 

do Big Bang, mas também de confirmar a validade do 

modelo padrão. Decifrado por Kibble, Englert e Higgs em 

1961, o esquema de “mecanismo de Higgs” se fecha em 

17 partículas elementares cujas equações não apresentam 

qualquer inconsistência matemática, diferentemente do 

que havia sido proposto por estudos anteriores. Assim 

a física de altas energias mostra que esteve no caminho 

certo durante as últimas cinco décadas. 

E, apesar de provavelmente não haver outras aplicações 

para o Higgs, os esforços do Cern em construir 

equipamentos para o projeto permitiram  uma das 

descobertas mais importantes da contemporaneidade: o 

modelo www para a internet. 
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