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Esta é uma coleção de fatos e números sobre o Large Hadron 

Collider (LHC), na forma de perguntas e respostas. As perguntas 

estão agrupadas em seções, e as respostas são muitas vezes de 

duas camadas, com mais detalhes no segundo nível. Por favor 

note que quando se fala em colisões de partículas no 

acelerador, a palavra 'interação' é sinónimo de 'colisão'. 

Este guia é atualizado regularmente. Para a versão mais recente, visite: 

http://multimedia-gallery.web.cern.ch/multimediagallery/Brochures.aspx 

  

Este documento é uma tradução NÃO OFICIAL. 
Miguel Neta 
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  Potências de dez. 

As potências de dez são comumente usadas em física e tecnologia da 

informação. Elas são atalhos práticos para números muito grandes ou 

muito pequenos. 

Potência de dez Número Símbolo 
10

-12
 0,000000000001 p (pico) 

10
-9

 0,000000001 n (nano) 
10

-6
 0,000001 µ (micro) 

10
-3

 0,001 m (mili) 
10

-2
 0,01  

10
-1

 0,1  
10

0
 1  

10
1
 10  

10
2
 100  

10
3
 1 000 k (kilo) 

10
6
 1 000 000 M (mega) 

10
9
 1 000 000 000 G (giga) 

10
12

 1 000 000 000 000 T (tera) 
10

15
 1 000 000 000 000 000 P (peta) 

 

  

Preâmbulo físico faq 
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  No interior do átomo. 

 

A física de partículas estuda os mais ínfimos objetos da Natureza. Olhar 

para o muito pequeno e fundamental, é também olhar para o muito 

distante no tempo, apenas alguns momentos após o Big Bang. Aqui estão 

alguns exemplos das dimensões com que os físicos de partículas lidam: 

Átomo: 10
-10

 m 

Núcleo: 10
-14

 m 

Quarks: < 10
-19

 m 

 Se os protões e os neutrões 
tivessem 10 centímetros de 
diâmetro, então os quarks e 
os eletrões teriam menos de 
0,1 mm de tamanho e o 
átomo inteiro teria de cerca 
de 10 km de diâmetro. Mais 
de 99,99% do átomo é espaço 
vazio. 
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  Unidades de energia na física. 

A energia tem muitas unidades na física: joules, calorias e quilowatts-hora 

são todas as unidades de energia utilizada em diferentes contextos. 

Somente o joule pertence ao Sistema Internacional (SI) da unidade, mas 

todos eles estão relacionados por fatores de conversão. Em física de 

partículas, a unidade que é mais frequentemente utilizada para produzir 

energia é o eletrão (eV) e seus derivados keV (10
3
 eV), MeV (10

6
 eV), GeV 

(109 eV) e TeV (10
12

 eV). O eletrão é uma unidade conveniente porque, em 

termos absolutos, as energias com que os físicos de partículas têm de lidar 

são muito pequenas. Se tomarmos o LHC como exemplo, a energia de 

colisão total é de 14 TeV, tornando-o o acelerador de partículas mais 

poderoso do mundo. Ainda assim, se converter isso em joules, obtemos: 

14 x 10
12

 x 1,602 x 10
-19

 = 22,4 x 10
-7

 joules. 

Esta é uma quantidade muito pequena de energia se comparada, por 

exemplo, com a energia de um objeto pesando 1 kg e caindo de uma altura 

de 1 m, ou seja: 9,8 joules = 6,1 x 10
19

 eletrões-volt. 

 A definição do eletrão vem da perceção simples que um único elétron 
acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt terá uma 
quantidade discreta de energia, E = qV joules, onde q é a carga do 
eletrão em coulombs e V é o potencial diferença de volts. Daí 1 eV = 
(1,602 x 10

-19
 C) x (1 V) = 1,602 x 10

-19
 J.  
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  Energia e velocidade de uma partícula. 

Nenhuma partícula se pode mover com velocidades mais rápida que a 

velocidade da luz no vácuo, no entanto, não há limite para a energia que 

uma partícula pode atingir. Em aceleradores de alta energia, as partículas 

normalmente viajam muito perto da velocidade da luz. Nessas condições, 

com o aumento da energia, o aumento da velocidade é mínimo. Como 

exemplo, as partículas em movimento no LHC movem-se a 0,999997828 

vezes a velocidade da luz na altura da injeção (energia = 450 GeV) e a 

0,999999991 vezes a velocidade da luz a partir do momento em que 

atingem a energia máxima (energia = 7000 GeV). Portanto, os físicos de 

partículas geralmente não pensam sobre a velocidade, mas sim sobre a 

energia de uma partícula. 

 A relação clássica newtoniana entre velocidade e energia cinética (K = 
(1/2) mv

2
) só é válida para velocidades muito inferiores à velocidade 

da luz. Para partículas que se deslocam a velocidades próximas à da 
luz, precisamos usar a equação de Einstein da relatividade especial K = 

( -1) mc
2
, onde c é a velocidade da luz (299 792 458 m/s), e  está 

relacionada com a velocidade através da fórmula  = 1 / √ (1-
2
);  = 

v/c e m = massa da partícula em repouso. 

 

Ref: http://www.phys.unsw.edu.au/einsteinlight/jw/module5_equations.htm  
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Energia cinética de um 
protão (K) 

Velocidade (%c) Acelerador 

50 MeV 
1.4 GeV 
25 GeVV 
450 GeV 

7 TeV 

31.4 
91.6 

99.93 
99.9998 

99.9999991 

Linac 2 
PS Booster 

PS 
SPS 
LHC 

Relação ente a energia cinética e a velocidade de um protão nas 
máquinas do CERN. A massa em repouso do protão é 0.938 GeV/c

2
 

 

  Energia e massa. 

Energia e massa são duas faces da mesma moeda. A massa pode-se 

transformar em energia e vice-versa, em conformidade com a famosa 

equação de Einstein (E=mc
2
). No LHC esta transformação acontece em cada 

colisão. Por isso, devido a esta equivalência, massa e energia podem ser 

medidas com a mesma unidade. Na escala da física de partículas estas são 

os eletrão-volt e os seus múltiplos (veja Unidades de energia na física). 
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  O Modelo Padrão. 

O Modelo Padrão é um conjunto de teorias que incorpora toda a nossa 

compreensão atual das partículas fundamentais e forças. Segundo esta 

teoria, que é apoiada por um grande número de evidências experimentais, 

os quarks são os blocos de construção da matéria, e as forças agem através 

de partículas transportadoras trocadas entre as partículas da matéria. As 

forças também diferem na sua intensidade. As imagens a seguir resumem 

os pontos básicos do Modelo Padrão. 

 Embora o Modelo Padrão seja uma teoria muito poderosa, alguns dos 
fenómenos observados recentemente - como a matéria escura e a 
ausência de antimatéria no Universo - permanecem inexplicados e 
não podem ser contabilizados no modelo. Leia mais sobre isso na 
página 22. 

 

Representação matemática do Modelo Padrão da física das partículas.  
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LEPTÕES 
C

o
m

p
o

n
e

n
te

s 
d

a 
m

at
é

ri
a

 

Eletrão 
Juntamente com o 
núcleo, torna-se o 
átomo. 

Neutrino-eletrão 
Partículas sem carga elétrica e 
massa muito pequena; 
bilhões deles voam através de 
seu corpo a cada segundo. 

Muão 
A versão mais pesada 
do eletrão; vive por 
dois milionésimos de 
segundo. 

Neutrino-muão 
Criado juntamente com 
muões quando alguns 
decadência partículas. 

Tau 
Ainda mais pesado; é 
extremamente 
instável. Foi 
descoberto em 1975.  

Neutrino-Tau 
Descoberto em 2000. 

 

QUARKS 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
d

a 
m

at
ér

ia
 

Para cima 
Tem uma carga elétrica de mais 
dois terços; os protões 
contêm dois, os 
neutrões contêm um. 

Para baixo 
Tem uma carga elétrica 
de menos um terço; os 
protões contêm um, os 
neutrões contêm dois. 

Charme 
A versão mais pesada 
do Para cima; 
encontrado em 1974. 

Estranho 
A versão mais pesada 
do Para baixo. 

Topo 
Ainda mais pesado; 
encontrado em 
1995. 

Fundo 
Ainda mais pesado ainda; medir 
os quarks Fundo é um 
teste importante da 
teoria eletrofraca. 
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FORÇA FORTE 

Fenómenos associados 

A força forte prende os quarks 

juntos para fazer protões e 

neutrões (e outras partículas). 

Também liga protões e 

neutrões nos núcleos, onde 

supera a enorme repulsão 

elétrica entre protões. 

 

 

 

FORÇA ELETROMAGNÉTICA 

Fenómenos associados 

Ela mantém os eletrões junto 

dos núcleos dos átomos, liga 

átomos transformando-os em 

moléculas, e é responsável 

pelas propriedades dos 

sólidos, líquidos e gases. 

  

Sentida por: quarks 

Partícula 

mediadora: gluões 

Gluões 

Sentida por: quarks 

e leptões carregados 

Partícula 

mediadora: fotões 

Fotões 
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FORÇA FRACA 

Fenómenos associados 

A força fraca está subjacente à 

radioatividade natural, por 

exemplo, na Terra sob os 

nossos pés. Também é 

essencial para as reações 

nucleares no centro de 

estrelas como o Sol, em que o 

hidrogénio é convertido em 

hélio. 

 

 

 

GRAVITAÇÃO 

Fenómenos associados 

A gravidade faz com que as 

maçãs caiam para o chão. É 

uma força atrativa. Numa 

escala astronómica liga a 

matéria em planetas e 

estrelas, e agrupa estrelas em 

galáxias. 

 

  

Sentida por: todas as 

partículas com massa 

Partícula 

mediadora: gravitrão 

Sentida por: quarks e 

leptões 

Partícula 

mediadora: bosões 

intermédios 

   

   

Bosões 

Gravitrão 
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  De volta ao Big Bang. 

A densidade de energia e de temperatura que estará disponível nas colisões 

no LHC são semelhantes às que existiam alguns momentos após o Big Bang. 

Desta forma os físicos esperam descobrir como o Universo evoluiu. 
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  O complexo de aceleradores do CERN. 

O complexo de aceleradores do CERN é uma sucessão de máquinas com 

energias cada vez maiores. Cada máquina injeta o feixe para a próxima, 

transportando o feixe para uma energia ainda maior, e assim 

sucessivamente. No LHC - o último elemento dessa cadeia - cada feixe de 

partículas é acelerado até à energia record de 7 TeV. Além disso, a maioria 

dos outros aceleradores existentes na cadeia têm as suas próprias 

experiências, onde os feixes são utilizados com energias mais baixas. 

 A breve história de um protão acelerado através do complexo de 
aceleradores do CERN é a seguinte: 
 Os átomos de hidrogênio são retirados de uma botija contendo 

hidrogénio gasoso. Os protões são obtidos por remoção dos 
eletrões dos átomos de hidrogênio. 

 Os protões são injetados no PS Booster (PSB) a uma energia de 50 
MeV de LINAC 2. 

De seguida são acelerados até aos 1,4 GeV. O feixe de protões é então 
enviado para o Síncrotron Proton (PS), onde é acelerado para os 25 
GeV. Posteriormente, os protões são introduzidos no Proton 
Synchrotron Super (SPS), onde são mais uma vez acelerados, 
chegando aos 450 GeV. Eles são finalmente transferidos para o LHC 
(tanto no sentido horário e sentido anti-horário – o tempo de 
enchimento é 4'20'' por cada volta no LHC), onde são acelerados 
durante 20 minutos até à energia nominal de 7 TeV. Em condições 
normais de operação, os feixes de protões irão circular durante muitas 
horas dentro do circuito de tubos do LHC. 
Os protões chegam ao LHC em pacotes, que são preparados nas 
máquinas menores. Para um esquema completo de enchimento, 
campos magnéticos e correntes de partículas na cadeia de 
aceleradores, leia os Apêndices 1 e 2. 
Além de acelerar protões, o complexo acelerador também acelera iões 
de chumbo. 
Os iões de chumbo são produzidos a partir de uma amostra de 
chumbo altamente purificada aquecida a uma temperatura de cerca 
de 500 °C. O vapor de chumbo é ionizado por uma corrente de 
eletrões. São produzidos muitos estados de carga diferentes, com um 
máximo de cerca de Pb

29+
. Esses iões são selecionados e acelerados 

até 4,2 MeV/u (energia por nucleão) antes de passar através de uma 
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folha de carbono, que transforma a maior parte deles em Pb
54+

. O 
feixe de Pb

54+
 é acumulado, e de seguida acelerado para 72 MeV/u no 

Anel de Iões de Baixa Energia (LEIR – Low Energy Ion Ring), sendo 
posteriormente transferidos para o PS. O PS acelera o feixe até 5,9 
GeV/u e envia-o para o SPS depois da passagem através de uma 
segunda folha, em que o feixe é convertido em iões Pb

82+
. O SPS 

acelera o feixe até à energia de 177 GeV/u, enviando-o de seguida 
para o LHC, que o acelera a 2,76 TeV/u.  
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O túnel do LHC e vista aérea. 
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  O que  significa LHC? 

LHC significa Grande Colisionador de Hadrões. Grande devido ao seu 

tamanho (aproximadamente 27 km de circunferência), Hadrões porque 

acelera protões ou iões, que são hadrões, e Colisionador porque estas 

partículas formam dois feixes que viajam em direções opostas, que colidem 

em quatro pontos onde os dois anéis da máquina se cruzam. 

 Hadrões (do grego ‘adros’, que significa ‘volumoso’) são partículas 

compostas por quarks. Os protões e os neutrões, constituintes dos 

núcleos atómicos, pertencem a esta família. Por outro lado, leptões 

são partículas que não são feitos de quarks. Eletrões e muões são 

exemplos de leptões (do grego ‘leptos', que significa ‘fina’). 

 

  

O LHC em geral faq 
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  Quando  foi concebido? 

No início dos anos 80, enquanto o colisionador Large Electron-Positron 

(LEP) estava a ser projetado e construído, já existiam grupos de pessoas no 

CERN ocupados a olhar para o futuro a longo prazo. Depois de muitos anos 

de trabalho sobre os aspetos técnicos e as exigências físicas de uma 

máquina deste tipo, os seus sonhos concretizaram-se em dezembro de 

1994, quando órgão executivo do CERN, o Conselho do CERN, votou a favor 

da aprovação da construção do LHC. A luz verde para o projeto foi dado sob 

a condição de que o novo acelerador fosse construído dentro de um 

orçamento constante e no entendimento de que todas as contribuições de 

Estados não-membros seriam usados para acelerar e melhorar o projeto. 

Inicialmente, as restrições orçamentais implicavam que o LHC fosse 

concebido como um projeto em 2 fases. No entanto, após as contribuições 

do Japão, EUA, Índia e outros Estados não-membros, o Conselho votou em 

1995 para permitir que o projeto prosseguisse numa única fase. Entre 1996 

e 1998, quatro experiências – ALICE, ATLAS, CMS e LHCb – receberam 

aprovação oficial e os trabalhos de construção começaram nas quatro 

localizações. Desde então, duas experiências menores juntaram-se à 

pesquisa: TOTEM, instalado junto ao CMS, e LHCf, ao lado da ATLAS (ver 

Detetores, página 37). 

 Para mais informações sobre os marcos históricos do LHC, veja: 

http://www.cern.ch/LHC-Milestones/ 
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  Quanto  custa? 

O custo da máquina por si só é cerca de 5 mil milhões de francos suíços 

(cerca de 3 mil milhões de euros). O custo total do projeto reparte-se 

aproximadamente da seguinte forma: 

Custos de construção (MCHF) Pessoal Materiais Total 

LHC máquina e áreas * 1 224 3 756 4 980 

Contribuição do CERN para 
detetores 

869 493 1 362 

Computação do LHC (contribuição 
o CERN) 

85 83 168 

Total 2 178 4 332 6 510 

* Isto inclui: Máquina de R & D e injetores, testes e pré-operação. 

 

As colaborações experimentais são entidades individuais, financiadas de 

forma independente do CERN. O CERN é um membro de cada experiência, 

e contribui para o orçamento de material da CMS e LHCb ao nível de 20%, 

16% para ALICE e 14% para ATLAS. TOTEM é uma experiência muito menor, 

com um custo total de material de cerca de 6 milhões de francos suíços, 

dos quais CERN fornece 30% do orçamento. 

NB: 1 bilião = 1 000 milhões. 
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  Porquê  grande? 

O tamanho de um acelerador está relacionado com a energia máxima 

obtida. No caso de um anel acelerador de partículas ou de armazenamento, 

esta é uma função do raio da máquina e da força do campo dipolo 

magnético que mantém as partículas em suas órbitas. O LHC reutiliza o 

túnel circular com 27 km  de perímetro que foi construído para o anterior 

grande acelerador, o LEP. O LHC usa dipolos dos mais poderosos, assim 

como as cavidades de radiofrequência. O tamanho do túnel, os magnetes, 

as cavidades e outros elementos essenciais da máquina, representam os 

principais constrangimentos que determinam a energia de design de 7 TeV 

por feixe de protões. 

  Porquê  colisionador? 

Um colisionador (que é uma máquina onde colidem feixes que circulam em 

sentido contrários) tem uma grande vantagem sobre outros tipos de 

acelerador, onde um feixe colide com um alvo fixo. Quando dois feixes 

colidem, a energia da colisão é a soma das energias dos dois feixes. Um 

feixe com a mesma energia que atinge um alvo fixo produziria uma colisão 

de muito menor energia. 

 A energia disponível (por exemplo, para fazer novas partículas) em 

ambos os casos é a energia do centro de massa. No primeiro caso, é 

simplesmente a soma das energias das duas partículas em colisão (E = 

Efeixe1 + Efeixe2), enquanto no segundo, é proporcional à raiz quadrada 

da energia da partícula que atinge o alvo (E α √ Efeixe). 
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  Porquê  hadrões? 

O LHC irá acelerar dois feixes de partículas do mesmo tipo, sejam protões 

ou iões de chumbo, que são ambos hadrões. Um acelerador só pode 

acelerar determinados tipos de partículas: em primeiro lugar eles precisam 

de ter carga (porque os feixes são manipulados por dispositivos 

eletromagnéticos que só pode influenciar as partículas carregadas), e em 

segundo lugar, exceto em casos especiais, eles não devem decair. Isso 

limita o número de partículas que podem ser aceleradas para, 

praticamente, eletrões, protões e iões, e todas as suas antipartículas. 

Num acelerador circular, como o LHC, as partículas pesadas, como protões 

(protões são cerca de 2 000 vezes mais massivos do que os eletrões) têm 

uma perda de energia muito menor por radiação de sincrotrão, por volta, 

do que partículas de luz, como os eletrões. Portanto, em aceleradores 

circulares, para obter colisões de energias elevadas é mais eficaz acelerar 

partículas massivas. 

 Radiação de sincrotrão é o nome dado à radiação que ocorre quando 

partículas carregadas são aceleradas num caminho curvo ou numa 

órbita. Este tipo de radiação representa uma perda de energia para as 

partículas, o que significa que mais energia tem que ser fornecida pelo 

acelerador para manter a energia do feixe constante. 
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  Porque  é que o LHC foi construído no subsolo? 

O LHC voltar a usa o túnel que foi construído para o anterior grande 

acelerador do CERN, o LEP, desmantelado em 2000. O túnel subterrâneo 

era a melhor solução para acolher uma máquina com 27 km de 

circunferência porque é mais barato escavar um túnel do que adquirir o 

terreno para construir a máquina à na superfície, sendo também o impacto 

sobre a paisagem reduzida ao mínimo. Além disso, a crosta terrestre 

fornece boa blindagem para a radiação. 

O túnel foi construído a uma profundidade média de 100 m, devido a 

razões de ordem geológica (mais uma vez traduzido em custos) e com uma 

ligeira inclinação de 1,4%. Sua profundidade varia entre 175 m (sob o Jura) 

e 50 m (em direção ao Lago de Genebra). 

 O túnel tem uma inclinação por razões de custo. No momento em que 

ele foi construído para hospedar o LEP, a construção dos poços 

verticais foi muito cara. Portanto, o comprimento do túnel que está 

sob o Jura foi minimizado. Outros constrangimentos envolvidos no 

posicionamento do túnel foram: 

 era essencial ter uma profundidade de pelo menos 5 m abaixo do 
topo do estrato 'melaço' (arenito verde) 

 o túnel teve de passar nas proximidades do túnel piloto, 
construído para testar técnicas de escavação 

 tinha que ter ligação ao SPS. Isso significava que havia apenas um 
grau de liberdade (tilt). O ângulo foi obtido através da 
minimização da profundidade dos poços. 
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 O que  é a energia de colisão no LHC e que é tão especial sobre 
ela? 

Cada feixe de protões voando ao redor do LHC terá uma energia de 7 TeV, 

por isso, quando dois protões colidem a energia da colisão será de 14 TeV. 

Os iões de chumbo têm muitos protões, e juntos eles dão uma energia 

ainda maior: os feixes de iões de chumbo terão uma energia de colisão de 

1150 TeV. Ambas as energias de colisão nunca anteriormente tinham sido 

alcançadas num laboratório. 

A concentração da energia é o que torna a colisão de partículas tão 

especial. Quando você bate palmas o que você provavelmente faz é uma 

'colisão' com uma energia maior do que a dos protões no LHC, mas muito 

menos concentrada! Agora pense o que você faria se colocasse uma agulha 

em cada uma das suas mãos. Você certamente bateria palmas muito mais 

lentamente! 

 Em termos absolutos, estas energias, se comparadas com as energias 

com que lidamos todos os dias, não são impressionantes. Na verdade, 

1 TeV é equivalente à energia do movimento de um mosquito a voar. 

O que torna o LHC tão extraordinário é que ele concentra a energia 

num espaço de cerca de um milhão de milhão de vezes menor que um 

mosquito. 
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 Quais  são os principais objetivos do LHC? 

A nossa compreensão atual do Universo está incompleta. O Modelo Padrão 

de partículas e forças (ver página 6) resume o nosso conhecimento atual da 

física de partículas. O modelo padrão foi testado por várias experiências e 

tem-se revelado particularmente bem sucedido ao prever a existência de 

partículas anteriormente desconhecidas. No entanto, deixa muitas 

perguntas sem resposta, que o LHC vai ajudar a responder. 

 O Modelo Padrão não explica a origem da massa, nem porque é que 

algumas partículas são muito pesados, enquanto outros não têm 

massa. A resposta pode ser o chamado mecanismo de Higgs. Segundo a 

teoria do mecanismo de Higgs, todo o espaço é preenchido com um 

'campo de Higgs', e através da interação com esse campo, as partículas 

adquirem massa. Partículas que interagem intensamente com o campo 

de Higgs são pesadas, enquanto aqueles que têm interações fracas são 

leves. O campo de Higgs tem pelo menos uma nova partícula associada, 

o bosão de Higgs. Se tal uma partícula existir, as experiências do LHC 

serão capazes de o detetar. 

 O Modelo Padrão não oferece uma descrição unificada de todas as 

forças fundamentais, tal como continua a ser difícil construir uma teoria 

da gravidade semelhantes às de outras forças. A Supersimetria - teoria 

que coloca a hipótese da existência de mais parceiros maciços das 

partículas padrão que conhecemos - poderia facilitar a unificação das 

forças fundamentais. Se a supersimetria estiver correta, então as mais 

leves partículas supersimétricas devem ser encontradas no LHC. 

 Observações cosmológicas e astrofísicas têm mostrado que apenas 4% 

do Universo é matéria visível. A pesquisa está aberta à descoberta de 

partículas ou fenómenos responsáveis pela matéria escura (23%) e 

energia escura (73%). Uma ideia muito popular é que a matéria escura 

é feita de partículas supersimétricas neutras - mas ainda não 

descobertas. 
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 O primeiro indício da existência de matéria escura surgiu em 1933, 
quando observações astronômicas e cálculos de efeitos gravitacionais 
revelaram que deve haver mais 'coisas' presentes no Universo do que 
aquelas que 'vemos'. Os investigadores acreditam agora que o efeito 
gravitacional da matéria escura faz com que as galáxias girem mais 
rápido do que o esperado, e que seu campo gravitacional desvia a luz 
de objetos por trás dele. Medições destes efeitos mostram a existência 
de matéria escura, e pode ser usado para estimar sua densidade ainda 
que não o possamos observar diretamente. 
A energia escura é uma forma de energia que parece estar associado 
com o vácuo no espaço, e compõe aproximadamente 70% do 
Universo. A energia escura está homogeneamente distribuída por todo 
o Universo e também no tempo. Em outras palavras, seu efeito não é 
diluído à medida que o Universo se expande. A distribuição uniforme 
significa que a energia escura não tem qualquer efeito gravitacional 
local, mas sim um efeito global sobre o Universo como um todo. Isto 
leva a uma força repulsiva, que tende a acelerar a expansão do 
Universo. A taxa de expansão e a sua aceleração podem ser medidas 
através de experiências usando a lei de Hubble. Estas medidas, 
juntamente com outros dados científicos, confirmaram a existência da 
energia escura e têm sido usadas para estimar a sua quantidade. 

 

 O LHC também nos ajudará a investigar o mistério da antimatéria. 

Matéria e antimatéria devem ter sido produzidos na mesma quantidade 

no momento do Big Bang, mas pelo que temos observado até agora, o 

nosso Universo é feito apenas de matéria. Porquê? O LHC poderá 

ajudar a fornecer uma resposta. 

 Antigamente pensava-se que a antimatéria era um "reflexo" perfeito 
da matéria - que se você substituísse matéria por antimatéria e 
olhasse para o resultado como se fosse um espelho, não seria capaz de 
notar a diferença. Agora sabemos que a reflexão é imperfeita, e isso 
poderá ter levado ao desequilíbrio matéria-antimatéria no Universo. 
Os mais fortes limites para a quantidade de antimatéria no Universo 
vêm da análise das "raios gama cósmicos difusos" e a falta de 
homogeneidade da radiação cósmica de fundo (CMB). Supondo-se que 
após o Big Bang, o Universo foi, de alguma forma, separado em 
diferentes domínios onde qualquer matéria ou a antimatéria era 
dominante, é evidente que nas fronteiras deve haver aniquilação, 
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produzindo radiação cósmica (gama). Tendo em conta a aniquilação 
em secções transversais, a distância e os desvios para o vermelho 
(redshifts) cósmicos, isto leva a uma previsão da quantidade de 
radiação gama difusa que deve chegar na Terra. O parâmetro livre no 
modelo é o tamanho dos domínios. Comparando com o fluxo de raios 
gama observada, isso leva a uma exclusão de qualquer tamanho 
domínio abaixo dos 3,7 giga anos luz, o que não é tão afastado de 
todo o Universo. Outro limite vem da análise da falta de 
homogeneidade na CMB - os domínios antimatéria (de qualquer 
tamanho) causariam aquecimento das fronteiras de domínio e 
apareceriam na CMB como flutuações de densidade. O valor 
observado de ~ 05/10 estabelece limites forte para a quantidade de 
antimatéria no Universo primordial. 

 

 Além dos estudos de colisões protão-protão, as colisões de iões 

pesados no LHC proporcionarão uma janela para o estado da matéria 

que teria existido no início do Universo, o chamado 'plasma quark-

gluão'. Quando iões pesados a altas energias colidem formam, durante 

um instante, uma 'bola de fogo' de matéria, quente e densa, que pode 

ser estudada pelas experiências. 
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 De acordo com as teorias atuais, o Universo, nascido do Big Bang, 
passou por uma fase em que a matéria existia como uma espécie de 
sopa muito quente e densa - chamada plasma quarks-gluões (PQG) - 
composto pelos blocos de construção elementares da matéria . À 
medida que o Universo arrefeceu, os quarks ficaram presos em 
partículas compostas, tais como protões e neutrões. Este fenómeno é 
chamado o confinamento de quarks. O LHC é capaz de reproduzir o 
QGP, acelerando e colidindo dois feixes de iões pesados. Nas colisões, 
a temperatura será 100 000 vezes maior do que o centro do sol. 
Nessas condições, os quarks são libertados novamente e os detetores 
podem observar e estudar a sopa primordial, portanto, sondando as 
propriedades básicas das partículas e a maneira em como elas se 
agregam para formar a matéria comum. 
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 O que  são setores e octantes na máquina? 

O LHC não é um círculo perfeito. É feito de oito arcos e oito 'inserções'. Os 

arcos contêm 154 ímanes-dipolo 'dobra'. Uma inserção consiste numa 

seção reta longa com duas regiões de transição (uma em cada 

extremidade)  - as chamadas 'supressoras de dispersão'. O desenho exato 

de cada seção reta depende do uso específico dessa inserção: física 

(colisões de feixes dentro de uma experiência), injeção, feixe de descarga e 

feixe de limpeza. 

Um setor é definido como a parte da máquina entre dois pontos de 

inserção. Os oito setores são as unidades de trabalho do LHC: a instalação 

dos magnetes é realizada sector por sector, o hardware é controlado setor 

a setor e todos os dipolos de um setor são ligados em série e estão no 

mesmo criostato contínuo. A alimentação de cada setor é essencialmente 

independente. 

Um octante começa a partir do meio de um arco e termina no meio do arco 

seguinte e, assim, estende-se por uma inserção plena. Portanto, esta 

descrição é mais prático, quando olhamos para o uso dos ímanes na 

orientação dos feixes em colisões ou através da injeção, descarga e limpeza 

de seções. 

  

A máquina faq 
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 Quais  são os parâmetros importantes para um acelerador? 

Os aceleradores são construídos para estudar processos cuja probabilidade 

varia de acordo com a energia de colisão e que muitas vezes são raros. Isto 

significa que para os físicos os parâmetros mais importantes são a energia 

do feixe e do número de colisões interessantes. Mais especificamente, num 

colisionador como o LHC, a probabilidade de um determinado processo 

varia de acordo com o que é conhecido como a luminosidade - uma 

quantidade que depende do número de partículas em cada grupo de 

partículas, a frequência de voltas completas em torno do anel, o número de 

grupos de partículas e a de seção transversal do feixe. Em resumo, 

precisamos concentrar um número máximo de partículas na menor 

quantidade de espaço ao redor da região de interação. 

 Quais  são os principais ingredientes de um acelerador? 

Num acelerador, as partículas circulam num tubo de vácuo e são 

manipulados usando dispositivos eletromagnéticos: os ímanes dipolares 

mantêm as partículas nas suas órbitas quase circulares, os ímanes 

quadripolares focam o feixe, as cavidades de aceleração são ressoadores 

eletromagnéticos que aceleram as partículas e depois mantêm-nas com 

energia constante, compensando as perdas de energia. 
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 Vácuo no LHC: o LHC tem a particularidade de ter não um, mas três 
sistemas de vácuo: 
- Isolamento a vácuo para os criomagnetes 
- Isolamento a vácuo para a linha de distribuição de hélio 
- Vácuo para o feixe 
A pressão de vácuo feixe será 10

-13
 atm (ultra vácuo), porque 

queremos evitar colisões com moléculas de gás. O maior volume a ser 
bombeado no LHC é o vácuo de isolamento para os criomagnetes       
(~ 9 000 m

3
 - o equivalente a bombear a nave central de uma 

catedral!) 
Ímanes: Há uma grande variedade de ímanes no LHC, incluindo 
dipolos, quadripolos, sextupolos, octupolos, decapolos, etc. num total 
de cerca de 9 600 ímanes. Cada tipo de íman contribui para a 
otimização da trajetória de uma partícula. A maioria dos ímanes de 
correção são incorporados na massa fria dos dipolos principais e 
quadripolos. Os ímanes do LHC têm ou uma abertura dupla (por 
exemplo, os dipolos principais), ou uma única abertura (por exemplo, 
alguns dos quadripolos de inserção). Os quadripolos de inserção são 
ímanes especiais usados na focagem do feixe para o menor tamanho 
possível, nos locais de colisão, maximizando assim a hipótese de 
esmagar dois protões de frente um para o outro. Os maiores ímanes 
são os 1 232 dipolos. 
Cavidades: O principal papel das cavidades LHC é manter os 2 808 
pacotes de protões bem agrupados para garantir alta luminosidade 
nos pontos de colisão e, portanto, maximizar o número de colisões. 
Eles também transportam potência de radiofrequência (RF) para o 
feixe durante a aceleração para energias superiores. As cavidades 
supercondutoras com pequenas perdas de energia e grande 
capacidade de armazenamento de energia são a melhor solução. O 
LHC vai usar oito cavidades por feixe, cada uma 'entregando' 2 MV 
(com um campo de aceleração de 5 MV / m) a 400 MHz. As cavidades 
vão operar a 4,5 K (-268,7 °C) (os ímanes do LHC vão usar hélio 
superfluido a 1,9 K ou -271,3 °C). Para o LHC, eles serão agrupados em 
quatro em criomódulos, com dois criomódulos por feixe, e instalados 
numa longa seção reta da máquina, onde a distância transversal entre 
os feixes será aumentada dos normais 195 mm para os 420 mm. 
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A tabela a seguir lista os parâmetros importantes para o LHC. 

Quantidade número 

Circunferência 
Temperatura de operação dos dipolos 
Número de ímanes 
Número de dipolos principais 
Número de quadripolos principais 
Número de cavidades RF 
Energia nominal, protões 
Energia nominal, iões 
Pico de campo magnético dipolar 
Min. distância entre pacotes 
Luminosidade de design 
N º de pacotes por feixe de protões 
N º de protões por pacote (no início) 
Número de voltas por segundo 
Número de colisões por segundo 

26 659 m 
1,9 K (-271,3 °C) 

9 593 
1 232 
392 

8 por feixe 
7 TeV 

2,76 TeV/u (*) 
8,33 T 
~7 m 

10
34

 cm
-2

 s
-1

 
2 808 

1,1 x 10
11 

11 245 
600 milhões 

(*) Energia por nucleão  

 Será  que a energia do feixe do LHC será influenciada pela Lua 
como foi o caso do acelerador LEP? 

No LHC, o feixe de energia será influenciada pela Lua da mesma forma que 

no LEP. A energia de colisão absoluta não é um problema tão crítico nas 

experiências do LHC como foi no LEP, mas as variações das marés terão de 

ser tidos em conta quando os feixes são injetados no acelerador. 
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 O fenômeno das marés oceânicas, devido à influência da Lua (e em 
menor grau do Sol), é bem conhecido. Estes astros provocam a subida 
e a descida do nível de água, na beira do mar, com um ciclo de cerca 
de 12 horas. O chão também está sujeita ao efeito da atração lunar, 
porque as rochas que o compõem são elásticas. Na Lua nova e na Lua 
cheia, a crosta terrestre eleva-se cerca de 25 cm na área de Genebra, 
sob o efeito destas 'marés terreno'. Este movimento provoca uma 
variação de 1 mm na circunferência do LHC (para uma circunferência 
total de 26,6 km) e isso produz mudanças na energia do feixe. Assim, 
os físicos devem ter a Lua em conta nas medições. 

 O que  há de tão especial nos dipolos do LHC? 

Os dipolos do LHC representaram o desafio tecnológico mais importante 

para o projeto LHC. Num acelerador de protões como o LHC, a energia 

máxima que pode ser alcançado é diretamente proporcional à força do 

campo do dipolo, dada uma circunferência de aceleração específica. No 

LHC os ímanes dipolos são eletroímanes supercondutores capazes de 

proporcionar o campo muito alto de 8,3 T sobre seu comprimento. 

Nenhuma solução prática poderia ter sido projetado usando ímanes 

'quentes' em vez de ímanes supercondutores. 

Os dipolos do LHC usam cabos de nióbio-titânio (NbTi), que se tornam 

supercondutoras abaixo de uma temperatura de 10 K (-263,2 °C), ou seja, 

eles conduzem eletricidade sem resistência. Na verdade, o LHC irá operar a 

1,9 K (-271,3 °C), que é ainda menor do que a temperatura do espaço 

exterior (2,7 K ou -270,5 °C). Uma corrente de 11 850 A flui nos dipolos, 

para criar o campo magnético de 8,33 T, necessário para curvar um feixe de 

7 TeV em torno do anel com 27 km do LHC. Se os ímanes foram feitos para 

trabalhar a uma temperatura de 4,5 K (-268,7 °C), eles produzem um 

campo magnético de apenas 6,8 T. Para comparação, a corrente máxima 

para uma casa de família média é de cerca de 100 A. 

A temperatura de 1,9 K (-271,3 °C) é alcançada através do bombeamento 

de hélio superfluido nos sistemas de ímanes. Cada dipolo tem 15 m de 

comprimento e pesa cerca de 35 t. 
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 As bobinas de íman para o LHC são enrolados a partir de um cabo 
constituído por fios de 15 mm torcidos até 36 vezes, tendo cada um 
dos fios 6000-9000 filamentos individuais, e cada um dos filamentos 
tem um diâmetro de 7 micrómetros (para comparação, um fio de 
cabelo humano tem cerca de 50 micrómetros de espessura). A 
circunferência de 27 km do LHC necessita de 7600 km de cabo, 
correspondendo a cerca 270 000 km de fio - o suficiente para circundar 
a Terra seis vezes no Equador. Se todos os filamentos componentes 
fossem desenrolados, eles permitiriam ir e voltar ao Sol cinco vezes, 
com sobra suficiente para algumas viagens à Lua (veja Fato 2, página 
58). 

 O que  há de tão especial sobre o sistema criogénico? 

O LHC é o maior sistema criogénico no mundo e um dos lugares mais frios 

da Terra. Uma temperatura assim tão fria é necessária para operar os 

ímanes que mantêm os protões em curso (ver a pergunta: 'O que é tão 

especial sobre os dipolos LHC?'). Para manter o seu anel de 27 km (4 700 

toneladas de material em cada um dos oito setores) à temperatura de hélio 

superfluido (1,9 K, -271,3 °C), o sistema criogénico do LHC terá que fornecer 

uma capacidade de refrigeração total sem precedentes - cerca de 150 kW 

para refrigeradores a 4,5 K e 20 kW para os oque se encontram a 1,9 K. O 

design do sistema de refrigeração é baseada em cinco 'ilhas criogênicas'. 

Cada 'ilha' deve distribuir o refrigerante e levar kilowatts de refrigeração a 

uma grande distância. O processo de refrigeração completo demorará 

algumas semanas. 
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O processo de refrigeração acontece em três fases: 

1) arrefecer até 4,5 K (-268,7 °C); 

2) preenchimento com hélio líquido dos magnetes; 

3) arrefecimento final até 1,9 K (-271,3 °C). 

A primeira fase acontece em duas etapas: primeiro o hélio é arrefecido em 

permutadores de calor dos frigoríficos até 80 K usando cerca de 10 000 

toneladas de nitrogênio líquido. Então turbinas refrigerantes baixam a 

temperatura do hélio para 4,5 K (-268,7 °C), preparando-o para a injeção 

nos magnetes. Quando os magnetes estiverem cheios, as unidades de 

refrigeração baixam a temperatura até 1,9 K (-271,3 °C). No total, são 

necessárias cerca de 120 t de hélio, das quais cerca de 90 t serão usadas 

nos magnetes e o restante nos tubos e unidades de refrigeração. 

O nitrogênio líquido nunca é diretamente injetado no LHC para evitar 

qualquer possível fonte de asfixia no túnel subterrâneo. 

 Porquê  um superfluido de hélio? 

A escolha da temperatura de funcionamento do LHC tem tanto a ver com 

as 'super' propriedades do hélio como com os da liga de supercondutores 

de nióbio-titânio nas bobinas magnéticas. À pressão atmosférica o gás hélio 

liquefaz-se a 4,2 K (-269,0 °C), mas quando ele é arrefecido ainda mais ele 

sofre uma segunda mudança de fase a cerca de 2,17 K (-271,0 °C) para o 

estado 'superfluido'. Entre as muitas propriedades notáveis, o hélio 

superfluido tem uma condutividade térmica muito alta, o que torna o 

refrigerante de escolha para a refrigeração e de estabilização de grandes 

sistemas supercondutores (ver também pergunta: 'O que há de tão especial 

sobre o sistema criogénico'). 
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 Ao todo, o sistema de criogenia do LHC terá cerca de 40 000 junções à 
prova de vazamento da tubulação, e serão exigidas 120 t de hélio pela 
máquina LHC para manter os ímanes na sua temperatura operacional 
de 1,9 K. 60% do hélio estará nos magnetes, enquanto os restantes 
40% serão divididos entre o sistema de distribuição e de refrigeração. 
Durante o funcionamento normal a maior parte do hélio irá circular 
nos circuitos de refrigeração fechados. No entanto, a cada ano, uma 
certa percentagem poderá ser perdida devido à paragem de 
operações, ao vazamento para a atmosfera, às condicionantes das 
instalações e problemas operacionais. 

 Por que  falamos de pacotes? 

Os protões do LHC circulam em torno do anel em pacotes bem definidos. A 

estrutura de grupo de um acelerador moderno é uma consequência direta 

do esquema de aceleração por radiofrequência (RF). Os protões só podem 

ser acelerados quando o campo de RF tem a orientação correta quando as 

partículas passam através de uma cavidade de aceleração, o que acontece 

em momentos bem especificados, durante um ciclo de RF. 

No LHC, sob condições nominais de operação, cada feixe de protões tem    

2 808 pacotes, com cada pacote contendo cerca de 10
11

 protões. 

O tamanho dos pacotes não é constante ao redor do anel. Cada grupo, à 

medida que circula em torno do LHC, é comprimido e expandido, por 

exemplo, fica espremido, tanto quanto possível em torno dos pontos de 

interação para aumentar a probabilidade de uma colisão. Pacotes de 

partículas medem alguns centímetros de comprimento e um milímetro de 

largura quando estão longe de um ponto de colisão. No entanto, quando se 

aproximam dos pontos de colisão, eles são espremidos para cerca de 16 

mm (um cabelo humano tem cerca de 50 mm de espessura) para permitir 

uma maior probabilidade de colisões protão-protão. O aumento do número 

de pacotes é uma das maneiras de aumentar a luminosidade numa 

máquina. Em plena luminosidade, o LHC utiliza um espaçamento entre 

pacotes de 25 ns (ou cerca de 7 m), o que apresenta muitos desafios 
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técnicos. (O antecessor do LHC, o LEP, operava com apenas quatro 

pacotes). 

 O espaçamento entre pacotes de 25 ns corresponde a uma frequência 
de 40 MHz, o que implica que existem pacotes a passar em cada um 
dos pontos de colisão no LHC 40 milhões de vezes por segundo. No 
entanto, por razões práticas existem várias lacunas maiores neste 
padrão de pacotes, o que permite que o tempo, por exemplo, para o 
'kicker' dos magnetes controlar a injeção ou despejo de um feixe. A 
taxa média de cruzamento é igual ao número total de pacotes, 
multiplicado pelo número de voltas ao redor do LHC por segundo:        
2 808 × 11 245 = 31,6 MHz. 

 Quantas  colisões por segundo têm lugar no LHC? 

Cada feixe será composto de cerca de 3 000 pacotes de partículas e cada 

pacote irá conter até 100 bilhões de partículas. As partículas são tão 

pequenas que a probabilidade de qualquer colisão entre dois é muito 

pequena. Quando os pacotes cruzam, haverá um máximo de cerca de 20 

colisões entre 200 000 milhões de partículas. Os pacotes cruzarão em 

média cerca de 30 milhões de vezes por segundo (ver pergunta anterior), 

de modo que o LHC vai gerar até 600 milhões de colisões de partículas por 

segundo. 

 Quanto  tempo duram os feixes no acelerador? 

Um feixe pode circular durante 10 horas, viajando mais de 10 bilhões de 

quilômetros, o suficiente para ir e vir ao planeta Neptuno. A uma 

velocidade próxima da velocidade da luz, um protão no LHC fará 11 245 

voltas em cada segundo. 
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 Como  podemos ver partículas? 

Para cada colisão, o objetivo do físico é contar, rastrear e caracterizar todas 

as partículas diferentes que foram produzidas, a fim de reconstruir o 

processo na íntegra. O trajeto da partícula dá muita informação útil, 

especialmente se o detetor é colocado dentro de um campo magnético: a 

carga da partícula, por exemplo, vai ser óbvia já que partículas com carga 

elétrica positiva vai curvar para um lado e aquelas com carga negativa 

curvarão no sentido oposto. Também o momento da partícula (a 

'quantidade de movimento', que é igual ao produto da massa e da 

velocidade) pode ser determinada: partículas com elevado momento 

viajam quase em linha reta, e as partículas com baixo momento fazem  

espirais apertadas. 

  

Detetores faq 

Fotões 

Eletrões ou positrões 

Muões 

Piões ou protões 

Neutrões 

Câmara 
de traços 

Detetor 
de muões 

Calorímetro 
hadrónico 

Calorímetro 
eletromagnético 
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 Quais  são os detetores do LHC? 

Há seis experiências instalados no LHC: O Large Ion Collider Experiment 

(Alice), ATLAS, o Compact Muon Solenoid (CMS), o Large Hadron Collider 

beauty (LHCb), o Large Hadron Collider forward (LHCf) e o TOTal Elastic and 

diffractive cross section Measuremente (TOTEM). Os ALICE, ATLAS, CMS e 

LHCb estão instalados em quatro enormes cavernas subterrâneas 

construídas em torno dos quatro pontos de colisão dos feixes do LHC. 

TOTEM será instalado próximo ao ponto de interação CMS e o LHCf será 

instalado próximo do ATLAS. 

 O que  é o ALICE? 

ALICE é um detetor especializado em análise de colisões de iões de 

chumbo. Ele vai estudar as propriedades de plasma quark-gluão, um estado 

da matéria onde quarks e gluões, sob condições de temperaturas e 

densidades muito altas, já não estão confinados dentro de hadrões. Tal 

estado da matéria provavelmente existiu logo após o Big Bang, antes de 

partículas como protões e neutrões se formaram. A colaboração 

internacional inclui mais de 1 500 membros de 104 institutos em 31 países 

(Julho 2007). 

Tamanho 
 
Peso 
Projeto 
 
Custo do material 
Localização 

26 m de comprimento, 16 m de altura, 16 m de 
largura 
10 000 toneladas 
cilindro central e mais um braço único em direção ao 
espetrómetro de muões 
115 MCHF 
St Genis-Pouilly, França. 

Para mais informações, visite: http://aliceinfo.cern.ch/Public/  
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 O que  é o ATLAS? 

ATLAS é um detetor geral com o objetivo a cobrir o maior número possível 

de física no LHC, desde a da busca do bosão de Higgs à supersimetria (SUSY) 

e dimensões extra. A principal característica do detetor ATLAS é seu 

enorme sistema de magnetes em forma de anel. Este consiste em oito 

bobinas magnéticas supercondutoras de 25 m de comprimento, dispostas  

em cilindro em torno do tubo de feixe através do centro do detetor. O 

ATLAS é o mais volumoso colisionador-detetor já construído. A colaboração 

consiste em mais de 1 900 membros de 164 institutos em 35 países (Abril 

2007). 

Tamanho 
 
Peso 
Projeto 
Custo do material 
Localização 

46 m de comprimento, 25 m de altura e 25 m de 
largura 
7 000 toneladas 
cilindro com tampas 
540 MCHF 
Meyrin, na Suíça. 

Para mais informações, visite: http://atlas.ch/ 
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 O que  é o CMS? 

O CMS é um detetor de propósito geral com os mesmos objetivos físicos 

que o ATLAS, mas com diferentes soluções técnicas e design. É construído 

em torno de um enorme solenóide supercondutor. Este assume a forma de 

uma bobina cilíndrica de cabos supercondutores que irá gerar um campo 

magnético de 4 T, cerca de 100 000 vezes o da Terra. Mais de 2 000 pessoas 

trabalham para o CMS, a partir de 181 institutos em 38 países (Maio 2007). 

Tamanho 
 
Peso 
Projeto 
Custo do material 
Localização 

21 m de comprimento, 15 m de altura e 15 m de 
largura. 
12 500 toneladas 
cilindro com tampas 
500 MCHF 
Cessy, França. 

Para mais informações, visite: http://cmsinfo.cern.ch/outreach/ 
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 O que  é o LHCb? 

O LHCb é especializado no estudo da ligeira assimetria entre matéria e 

antimatéria presentes nas interações de partículas-B (partículas contendo o 

quark b). Deverá responder à pergunta: 'Porque é que o nosso Universo é 

feito da matéria que observamos?' Em vez rodear todo o ponto de colisão, 

a experiência LHCb usa uma série de subdetetores para detetar partículas 

numa direção única - a frente. O primeiro subdetetor é construído em 

torno do ponto de colisão, os próximos estão um atrás do outro, ao longo 

de 20 m. A colaboração LHCb conta com mais de 650 membros de 47 

instituições em 14 países (Maio 2007). 

Tamanho 
 
Peso 
Projeto 
Custo do material 
Localização 

21 m de comprimento, 10 m de altura e 13 m de 
largura 
5 600 toneladas 
espectrómetro com detetores de planos 
75 MCHF 
Ferney-Voltaire, na França. 

Para mais informações, visite: http://lhcb.web.cern.ch/lhcb/ 
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 O que  é o LHCf? 

LHCf é uma pequena experiência que medirá partículas produzidas muito 

próximo da direção dos feixes, nas colisões protão-protão no LHC. O 

objetivo é testar modelos utilizados para estimar a energia primária das 

ultra alta-energias dos raios cósmicos. Ela terá detetores a 140 m do ponto 

de colisão ATLAS. A colaboração tem 21 membros de 10 instituições em 

seis países (Maio de 2007). 

Tamanho 
 
Peso 
Localização 

dois detetores, cada um medindo 30 cm de 
comprimento, 10 cm de altura e 10 cm de largura 
40 kg cada 
Meyrin, na Suíça (perto do ATLAS). 
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 O que  é o TOTEM? 

TOTEM vai medir o tamanho efetivo ou 'seção transversal' do protão no 

LHC. Para fazer isso o TOTEM deve ser capaz de detetar partículas 

produzidas muito próximo dos feixes do LHC. Irá incluir detetores alojados 

em câmaras de vácuo especialmente concebidos chamados 'potes 

romanos', que são conectados aos tubos de feixe no LHC. Oito potes 

romanos serão colocados aos pares em quatro locais perto do ponto de 

colisão da experiência CMS. TOTEM tem mais de 70 membros de 10 

institutos em 7 países (Maio 2007). 

Tamanho 
 
Peso 
Projeto 
Custo do material 
Localização 

440 m de comprimento, 5 m de altura e 5 m de 
largura 
20 toneladas 
pote romano, detetores GEM e câmaras de riscas 
6,5 MCHF 
Cessy, França (perto CMS) 

Para mais informações visite: http://totem.web.cern.ch/Totem/ 
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 O que  determina a forma geral dos detetores de partículas 
LHC? 

Um detetor moderno de física de alta energia, como o ATLAS ou o CMS, 

deve ser hermético, de modo que seja mínima a probabilidade de fuga 

partículas, ou seja, que partículas passem por uma zonas onde não hajam 

instrumentos de deteção. Por conveniência de engenharia, os detetores 

mais modernos dos aceleradores de partículas, como o LHC, adotam o 

desenho de 'barril em camadas' onde um detetor cilíndrico cobre a região 

central e duas 'camadas' circulares planas cobrem os ângulos perto do feixe 

(a região para a frente). O ALICE e o LHCb têm formas assimétricas porque 

se concentram em áreas mais específicas da física. 

 Quais  são os principais componentes de um detetor? 

O objetivo dos grandes detetores instalados no LHC é o de identificar as 

partículas secundárias produzidas em colisões e medir suas posições no 

espaço, as suas cargas, velocidade, massa e energia. Para fazer isso, os 

detetores têm muitas camadas ou 'subdetetores' cada uma com um papel 

particular na reconstrução das colisões. O sistema é completado com um 

íman. A sua função é separar as diferentes partículas de acordo com a sua 

carga permitindo a medição do seu momento - uma quantidade física 

ligada à massa e a velocidade da partícula. 

Há duas categorias importantes de subdetetor: 

 Detetores de traços revelam as trajetórias das partículas eletricamente 

carregadas através das marcas deixadas pela matéria ionizante. Num 

campo magnético é possível medir a curvatura da trajetória de uma 

partícula e, portanto, o seu momento. Isto pode ajudar na identificação 

da partícula. A maior partes do dispositivos mais modernos de 

rastreamento não produzem trajetórias visíveis. Em vez disso, eles 

produzem sinais elétricos que podem ser gravadas como dados de 

computador. Um programa de computador reconstrói os padrões 

relativos aos dados gravados. 
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Dois tipos especializados de detetores de traços são detetores de vértice e 

câmaras de muões. Os detetores de vértice estão localizados perto do 

ponto de interação (vértice primário), as câmaras de muões estão 

localizados nas camadas exteriores da montagem do detetor porque os 

muões são as únicas partículas carregadas capazes de viajar vários metros 

através de material denso. 

 Existem duas principais técnicas utilizadas para construir detetores de 
traços: 
 Câmaras de gás, onde o meio é um gás ionizado e os iões ou 

eletrões são recolhidos em elétrodos, geralmente sob a forma de 
fios ou almofadas, sob fortes campos elétricos. Em câmaras de 
drift, a trajetória é encontrado cronometrando quanto tempo os 
eletrões demora a chegar a um fio de ânodo, medido a partir do 
momento em que a partícula carregada passa por ela. Isto resulta 
numa maior resolução espacial para maior separação entre fios: 
as células de posição têm normalmente vários centímetros de 
diâmetro, dando uma resolução espacial de 50-100 mm. Numa 
câmara de projeção em tempo o volume drift é muito maior, até 2 
m ou mais, e os fios sensores estão dispostos numa face final. 

 Detetores de semicondutores, onde a partícula cria eletrões e 
'buracos' à medida que passa através de um semicondutor com 
polarização reversa, geralmente de silício. Os dispositivos são 
subdivididos em faixas ou pixels; a resolução típica é de 10 mm. 

 

 Calorímetros são dispositivos que medem a energia de partículas, 

parando-as e medindo a quantidade de energia libertada. Existem dois 

tipos principais de calorímetro: eletromagnético (ECAL) e hadrónico 

(HCAL). Eles usam diferentes materiais dependendo do tipo de partícula 

que eles pretendem parar. Um ECAL geralmente absorve totalmente os 

eletrões e fotões, que interagem prontamente através da força 

eletromagnética. As partículas que interagem fortemente (hadrões), 

como os protões e piões, pode começar a perder energia na ECAL, mas 

serão parados no HCAL. Muões (e neutrinos) vão passar por ambas as 

camadas. Os calorímetros são a principal forma de identificação de 

partículas neutras, tais como os fotões e os neutrões que, embora não 

sejam visíveis nos detetores de traços, são revelados pela energia que 

depositam nos calorímetros. 
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 Calorímetros são constituídos, normalmente, por camadas de material 
de alta densidade 'passivo' ou 'absorvente' (chumbo, por exemplo) 
intercaladas com camadas de meio 'ativo' como vidro de chumbo 
sólido ou árgon líquido. 

 

Detetores têm também muitas vezes subdetetores para medir a velocidade 

de partículas carregadas, um fator essencial na identificação de partículas. 

 Existem dois métodos importantes para medir a velocidade das 
partículas: 
 Radiação de Cherenkov: quando uma partícula carregada 

atravessa um meio acima de uma certa velocidade, emite fotões 
num determinado ângulo que depende da velocidade. Quando 
combinado com uma medida do momento da partícula a 
velocidade pode ser usado para determinar a massa e, portanto, 
para identificar a partícula. Para Cherenkov, a emissão de 
radiação só ocorrerá se a partícula tiver uma velocidade mais alta 
do que a velocidade da luz nesse meio. 

 Radiação de transição: quando uma partícula relativística 
carregada atravessa um meio não homogêneo, em particular a 
fronteira entre materiais com diferentes propriedades elétricas, ela 
emite radiação mais ou menos na proporção de sua energia. Isso 
permite que diferentes tipos de partículas sejam distinguidos um 
do outro. 

 Qual  será a taxa de produção do bosão de Higgs no LHC? 

Embora a taxa de colisão de partículas no LHC seja muito elevado, a taxa de 

produção do Higgs será tão pequena que os físicos só esperam ter 

estatísticas suficientes após cerca de 2-3 anos de recolha de daods. A taxa 

de produção do bosão de Higgs depende fortemente do modelo teórico e 

dos cálculos utilizados para o avaliar. Em boas condições, espera-se que 

seja produzido cerca de um a cada algumas horas de esperiência. O mesmo 

se aplica a partículas supersimétricas. Os físicos esperam ter os primeiros 

resultados significativos após um ano de recolha de dados com 

luminosidade total. 
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 Qual  é o fluxo de dados esperado dos experimentos do LHC? 

As experiências do LHC representam cerca de 150 milhões de sensores 

fornecendo dados 40 milhões de vezes por segundo. Após a filtragem, 

haverá cerca de 100 colisões de interesse por segundo. 

O fluxo de dados das quatro experiências será cerca de 700 MB/s, o que 

corresponde a cerca de 15 000 000 GB (=15 PB) por ano, equivalente a uma 

pilha de CDs com cerca de 20 km de altura, por ano. Esta enorme 

quantidade de dados serão disponibilizados e analisados por milhares de 

cientistas de todo o mundo. A missão do LHC Computing Grid é construir e 

manter uma infraestrutura de armazenamento de dados e análise para 

toda a comunidade de física de alta energia que irá utilizar o LHC. 

  ATLAS produzirá cerca de 320 MB/s 
 CMS produzirá cerca de 300 MB/s 
 LHCb produzirá cerca de 50 MB/s 
 ALICE produzirá cerca de 100 MB/s 

durante a execução protão-protão 
e 1,25 GB/s durante a execução de 
iões pesados 
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Globo da Ciência e Inovação. 



53 
 

 LHC o guia 

 

 

 

 

 

 

 Qual  é o consumo de energia do LHC? 

É cerca de 120 MW (230 MW para todo o CERN), o que corresponde mais 

ou menos para o consumo de energia para as famílias do cantão (estado) 

de Genebra. Supondo uma média de 270 dias úteis para o acelerador (a 

máquina não vai funcionar no período de inverno), o consumo de energia 

anual (2009) estimada do LHC é de cerca de 800 000 MWh. Isto inclui as 

instalações locais e as experiências. O custo total anual para o 

funcionamento do LHC é, portanto, cerca de 19 milhões de euros. O CERN é 

principalmente fornecido pela companhia francesa EDF (as empresas suíças 

EOS e SIG são utilizados apenas em caso de falha da França). 

 Uma grande fração do consumo elétrico do LHC será na manutenção 
do sistema dos ímanes supercondutores na temperatura de operação 
(1,8 e 4,2 K), dependendo dos ímanes. Graças à tecnologia de 
supercondutores usados nos ímanes, o consumo nominal do LHC não é 
muito maior do que o Proton Synchrotron Super (SPS), apesar de o LHC 
ser muito maior e trabalhar a maior energia. 

 

  

Ambiente faq 
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 As  colisões do LHC são perigosas? 

O LHC pode atingir energias que nunca foram atingidas por anteriores 

aceleradores de partículas. A sua energia de colisão de partículas apenas foi 

encontrada na Natureza. E é somente por usar uma máquina assim tão 

poderosa que os físicos podem explorar mais profundamente os mistérios 

fundamentais do universo. Algumas pessoas expressaram preocupações 

sobre a segurança de tudo o que pode ser criado em colisões de partículas 

de alta energia. Contudo, não há motivos para preocupação. 

 Colisões de energia sem precedentes? Só na Terra! Os aceleradores 
apenas recriam os fenômenos naturais de raios cósmicos em condições 
controladas de laboratório. Os raios cósmicos são partículas produzidas 
no espaço exterior, em acontecimentos como supernovas ou a 
formação de buracos negros, durante o qual podem ser aceleradas a 
energias muito superiores aos do LHC. Os raios cósmicos viajam por 
todo o Universo, e bombardeiam a atmosfera da Terra, continuamente, 
desde sua formação há 4,5 bilhões de anos. Apesar do poder 
impressionante do LHC, em comparação com outros aceleradores, as 
energias produzidas nas suas colisões são largamente ultrapassadas por 
aquelas encontradas em alguns raios cósmicos. Dado que as muito 
maiores energias de colisões fornecidos pela natureza, há bilhões de 
anos, não prejudicaram a Terra, não há razão para pensar que qualquer 
fenômeno produzido pelo LHC irá fazê-lo. Os raios cósmicos também 
colidem com a Lua, Júpiter, Sol e outros corpos celestes. O número 
total dessas colisões é enorme comparado ao que é esperado para o 
LHC. O fato de os planetas e as estrelas permanecerem intactos 
fortalece a nossa confiança de que as colisões do LHC são seguras. A 
energia do LHC, embora poderosa para um acelerador, é modesta para 
os padrões da natureza. 

 Mini Big Bangs? Embora a concentração de energia (ou densidade) nas 
colisões de partículas no LHC seja muito alta, em termos absolutos, a 
energia envolvida é muito baixo em comparação com as energias com 
que lidamos todos os dias ou com as energias envolvidas nas colisões 
de raios cósmicos. No entanto, nas escalas muito pequenas, do feixe de 
protões, essa concentração de energia reproduz a densidade de energia 
que existiu poucos instantes após o Big Bang, e é por isso que as 
colisões no LHC são muitas vezes referidos como mini Big Bangs. 
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 Buracos negros? Os buracos negros massivos são criados no Universo 
através do colapso de estrelas massivas, que contêm enormes 
quantidades de energia gravitacional, puxando a matéria em seu redor. 
A atração gravitacional de um buraco negro está relacionada com a 
quantidade de matéria ou energia que ele contém - quanto menor, 
menos atrai. Alguns físicos sugerem que buracos negros microscópicos 
podem ser produzidos nas colisões no LHC. No entanto, estes só seriam 
criados com as energias das partículas em colisão (equivalente às 
energias dos mosquitos), de modo que nenhum buraco negro 
microscópico produzido dentro do LHC poderia gerar uma força 
gravitacional suficiente forte para puxar a matéria circundante. Se o 
LHC pudesse produzir buracos negros microscópicos, os raios cósmicos, 
de energias muito mais elevadas, já teriam produzido muitos mais. 
Como a Terra ainda aqui está, não há razão para acreditar que as 
colisões dentro do LHC sejam prejudiciais. 
 

 Os buracos negros perdem a matéria através da emissão de energia 
através de um processo descoberto por Stephen Hawking. Qualquer 
buraco negro que não possa atrair matéria, tais como aqueles que 
podem ser produzidos no LHC, vai encolher, evaporar e desaparecer. 
Quanto menor for o buraco negro, mais rápido ele desaparecerá. Se se 
encontrassem buracos negros microscópicos no LHC, eles existiriam 
apenas para um momento fugaz. O tempo de vida seria tão curto que 
a única maneira de os detetar seria através da deteção dos produtos 
de seu decaimento. 

 

 Strangelets? Os strangelets são hipotéticos pequenos pedaços de 
matéria, cuja existência nunca foi comprovada. Eles seriam feitos de 
quarks 'estranho' - parentes mais pesado e instável dos quarks básicos 
que compõem a matéria estável. Mesmo que os strangelets existissem, 
eles seriam instáveis. Além disso, sua carga eletromagnética repeliria a 
matéria normal e, em vez de combinar com substâncias estáveis, eles 
simplesmente decairiam. Se strangelets fossem produzidos no LHC, eles 
não iriam causar estragos. Se eles existem, já foram sido criados pelos 
raios cósmicos de alta energia, sem consequências danosas. 
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 Radiação? A radiação é inevitável num aceleradores de partículas como 
o LHC. As colisões de partículas que nos permitem estudar a origem da 
matéria também geram radiação. O CERN utiliza meios de proteção 
ativa e passiva, monitores de radiação e vários procedimentos para 
garantir que a exposição à radiação para os funcionários e a população 
circundante é o mais baixo possível e bem abaixo dos limites 
regulatórios internacionais. Para efeito de comparação, note que a 
radioatividade natural - devido a raios cósmicos e a radioatividade 
ambiental natural - é cerca de 2 400 μSv/ano, na Suíça. Uma viagem de 
avião Europa - Los Angeles é cerca de 100 μSv. O túnel do LHC está 
situado a 100 m abaixo do solo, tão profundo que tanto a radiação 
dispersa gerada durante a operação e radioatividade residual, não 
serão detetadas à superfície. O ar será bombeado para fora do túnel e 
filtrado. Estudos têm mostrado que a radioatividade libertada no ar 
contribuirá para uma dose para o público de não mais de 10 μSv/ano. 
 

 Diretrizes do CERN para a proteção do ambiente e pessoal cumprem as 
legislações nacionais suíça e francesa e a Diretiva do Conselho 
Europeu 96/29/EURATOM. Em ambas as legislações suíça e francesa 
sob nenhuma circunstância pode levar a atividades profissionais uma 
dose eficaz de mais de 20 mSv por ano para pessoas profissionalmente 
expostas e mais de 1 mSv por ano para as pessoas não 
profissionalmente expostas e para os membros do público. 

 Quais  são as regras relativas ao acesso ao LHC? 

Fora das operação com feixe, a maior parte do túnel do LHC será apenas 

fracamente radioativo, a maioria das taxas de dose residual estarão 

concentrados em partes específicas da máquina, tais como as cavernas de 

descarga - onde o feixe total é absorvido no final de cada período físico - e 

as regiões onde feixes são colimados. 

Apenas uma seleção de pessoal técnico autorizado será capaz de aceder ao 

túnel do LHC. Um técnico especializado de proteção à radiação vai aceder 

primeiro e medir a taxa de dose no local de intervenção solicitada, para 

avaliar quando e por quanto tempo, a intervenção pode ocorrer.  
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 Qual  é o consumo de hélio no LHC? 

A quantidade exata de perda de hélio durante o funcionamento do LHC 

ainda não é conhecida. O valor real dependerá de muitos fatores, tais como 

a forma como muitas vezes há 'apagões' nos ímanes, cortes de energia e 

outros problemas. O que é bem conhecida é a quantidade de hélio que será 

necessário para resfriar o LHC e preenchê-lo para a operação em primeiro 

lugar. Este montante é cerca de 120 t. 

 O que  acontece se o feixe se tornar instável? 

A energia armazenada nos feixes LHC é sem precedentes, ameaçando 

danificar o equipamento acelerador em caso de perda de controlo do feixe, 

então tudo é feito para garantir que isso nunca aconteça. A operação 

segura do LHC exige funcionamento correto de vários sistemas: 

colimadores e absorventes de feixe, um sistema de descarga de feixe, o 

monitoramento do feixe, interrupções de feixe e sistemas de proteção e 

extinção. Se o feixe se tornar instável os sensores de perda de feixe irão 

detetá-lo e dentro de três revoluções (<0,3 ms) um conjunto de ímanes irá 

extrair o feixe do LHC. O feixe, então, viajará através de um túnel especial 

para o bloco de paragem de feixe, que é o único item no LHC que pode 

suportar o impacto do feixe completo. O núcleo do bloco de paragem é 

feita de uma pilha de várias placas de grafite com diferentes densidades. 

 A energia total em cada feixe de energia máxima é de cerca de 350 
MJ, que é tão enérgico como um comboio de 400 t, equivalente ao 
TGV francês, a viajar a 150 km/h. Isto é energia suficiente para 
derreter cerca de 500 kg de cobre. A energia total armazenada nos 
ímanes do LHC é cerca de 30 vezes maior (11 GJ). 
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 Fato 1) Quando o longo túnel circular de 27 km foi escavado, entre o lago de 
Genebra e as montanhas Jura, as duas extremidades encontraram-se com 
uma precisão de 1 cm. 
Fato 2) Cada um dos 6 000 - 9 000 filamentos supercondutores, existentes nos 
cabos de nióbio e titânio produzidos para o LHC, tem de cerca de 0,007 
milímetros de espessura, cerca de 10 vezes mais finos que um fio de cabelo 
humano normal. Se todos os filamentos fossem juntos, eles dariam para ir e 
voltar ao Sol seis vezes, com sobra suficiente para cerca de 150 viagens à Lua. 
Fato 3) Todos os protões acelerados no CERN são obtidos a partir de 
hidrogénio padrão. Apesar de os feixes de protões no LHC serem muito 
intensos, apenas 2 nanogramas de hidrogênio

*)
 são aceleradas por dia. 

Portanto, seria necessário o LHC trabalhar cerca de 1 milhão de anos para 
acelerar 1 grama de hidrogénio. 
Fato 4) A parte central do LHC será o maior frigorífico do mundo. A uma 
temperatura mais fria do que o espaço profundo, ele contém ferro, aço e 
todas as importantes bobinas supercondutoras. 
Fato 5) A pressão nos tubos de feixe do LHC será cerca de dez vezes menor do 
que na Lua. É um ultra-vácuo. 
Fato 6) Com o LHC a trabalhar à energia máxima, os protões viajarão a 
0,999999991 vezes a velocidade da luz. Cada protão vai completar o anel de 
27 km mais de 11 000 vezes por segundo. 
Fato 7) Na energia máxima, cada um dos dois feixes de protões no LHC terá 
uma energia equivalente total para um comboio de 400 t (como o TGV 
francês) viajando a 150 km/h. Isto é energia suficiente para derreter 500 kg de 
cobre. 
Fato 8) Na colaboração ATLAS o sol nunca se põe. Os cientistas que trabalham 
na experiência vêm de todos os continentes do mundo, exceto na Antártida. 
Fato 9) O sistema magnético CMS contém cerca de 10 000 t de ferro, que é 
mais ferro do que existe na Torre Eiffel. 
Fato 10) Os dados registrados por cada uma das experiências do LHC será o 
suficiente para encher cerca de 100 000 DVDs dual layer single-sided cada 
ano. 
 
*) A massa total de protões é calculado em repouso. 
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Esquema de enchimento, do campo magnético e da corrente de partículas 

no PSB, PS e SPS 
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Esquema de enchimento, do campo magnético e da corrente de partículas 

no SPS e no LHC 
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