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“O mistério da vida me causa a mais forte emoção. É o sentimento que suscita a beleza e a 

verdade, cria arte e a ciência. Se alguém não consegue esta sensação ou não pode mais 

experimentar espanto ou surpresa, já é um morto vivo e seus olhos se cegarão.” 

Albert Einstein, 1879-1955. 
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RESUMO 

O Modelo Padrão é a teoria que unifica três das quatro interações fundamentais, ou seja, a 
interação eletromagnética, a interação fraca e a interação forte, mas não descreve a interação 
gravitacional. Ele foi desenvolvido na última metade do século XX, com um esforço de 
colaboração de cientistas de todo mundo. A formulação atual foi finalizada em meados de 
1970, após a confirmação experimental da existência dos quarks. Somente com a entrada em 
funcionamento em 2008 do maior acelerador de partículas, o LHC, houve condições 
tecnológicas para testarmos as previsões do Modelo Padrão e provar a teoria do físico 
britânico Peter Higgs. O Bóson de Higgs representa a chave para explicar a origem da massa 
das partículas elementares da natureza. Em 4 de julho de 2012, cientistas do CERN, por meio 
dos experimentos ATLAS e CMS, anunciaram a descoberta de uma partícula bosônica na 
região de 125 GeV. Contudo, ainda era necessário verificar se essa partícula possuía todas as 
propriedades do Higgs. Em março de 2013, após as análises desses dados recolhidos, o CERN 
anunciou a confirmação da descoberta do Bóson de Higgs.  

 

Palavras-Chave: Partículas Elementares, Modelo Padrão, Bóson de Higgs 
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ABSTRACT 

The Standard Model is the theory that unifies three of the four fundamental interactions in 
nature, namely the electromagnetic, the weak and the strong interactions; however it does not 
describe the gravitational interaction. It was developed in the latter half of the twentieth 
century, with a collaborative effort by scientists worldwide. The current formulation was 
finalized in mid- 1970 after the experimental confirmation of the existence of quarks. Only 
with the coming into operation in 2008 the largest particle accelerator, the LHC, there were 
technological conditions to test the Standard Model predictions and prove the theory of the 
British physicist Peter Higgs. The Higgs boson is the key to explaining the origin of mass of 
elementary particles of nature. On July 4, 2012, scientists at CERN, from the experiments 
ATLAS and CMS, announced the discovery of a bosonic particle in the region of 125 GeV, 
however, it was still necessary to determine whether this particle had all the properties of the 
Higgs. In March 2013, following the analysis of this collected data; CERN announced the 
confirmation of the discovery of the Higgs boson. 

 

Keywords: Elementary Particles, Standard Model, Higgs boson 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca da física por uma compreensão sistemática do microcosmo é um projeto 

de grande impacto envolvendo uma complexa rede de ideias, conceitos, teorias, 

incluindo vários campos da Matemática, mesmo aquelas mais abstratas, fenomenologias 

e experimentações. A crescente sofisticação das técnicas e projetos experimentais obriga 

os laboratórios a vencerem barreiras nacionais e continentais. Na década de 1960, com a 

consolidação da Física de Altas Energias, nasceu uma nova era na prática cientifica, 

quando se intensificaram as grandes redes de grupos experimentais assumindo um papel 

de destaque no diálogo teoria-experimentação. 

O ser humano tem uma capacidade muito marcante de observar, copiar, 

reproduzir e controlar fenômenos e situações que o cercam. Pode-se dizer que, depois de 

dominar essas capacidades, veio a invenção – ou a habilidade de criar. Durante a 

história, o ser humano desenvolveu essa capacidade a ponto de transcender o que vê na 

natureza. Reproduziu o fogo e, depois, chegou à invenção de máquinas que atingem 

temperaturas jamais existentes antes na face da Terra, que estão muito perto dos limites 

observados na natureza. Hoje, o cientista instrumentaliza seu laboratório, movimenta 

incontáveis recursos – científicos, tecnológicos, econômicos, sociológicos – para 

cumprir um papel natural: entender o universo que habita. E, então, não só desvenda 

esses mistérios como passa a criar o novo: elementos químicos, instrumentos, aparelhos 

e mesmo a vida se submete à ação humana. 

O lugar do físico, desempenhado outrora pelos filósofos, hoje é ocupado por 

pesquisadores dedicados ao desenvolvimento da ciência pura e aplicada, de modo a 

promover, em suas investigações, uma espécie de alavanca para a descrição, análise e 

entendimento dos fenômenos da natureza. Na Grécia antiga, uma grande parte dos 

filósofos acreditavam que o universo inteiro reduzia-se a um, dois ou alguns poucos 

componentes da matéria. Tales de Mileto (624-546 a.C.) acreditava que toda diversidade 

da natureza podia ser representada por um único elemento: a água1. Ele foi o filósofo 

precursor desse ímpeto de explicar o mundo à volta. Outros vieram para corrigir, 

modificar e ampliar essa descrição, incluindo novos elementos: para Anaxímenes de 

Mileto (570-500 a.C.), o elemento primordial seria o ar, pois do ar em compressão se 

                                                           
1 “sobre a qual a Terra flutua e é o começo de todas as coisas.” 
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obtém água; para Xenófanes de Jônia (570-460 a.C.), a terra era o elemento mais 

primitivo do universo; para Heráclito de Éfeso (540-480 a.C.), o fogo seria o constituinte 

mais elementar. Com isso, passou-se a acreditar que os elementos fundamentais da 

natureza eram o fogo, a terra, a água e o ar. Demócrito (460-370 a.C.), aluno de Leucipo 

desenvolveu a teoria atomista criada por seu mestre, acreditando que toda a matéria do 

mundo era composta por partículas muito pequenas que não podiam ser destruídas nem 

quebradas.  

Agora, no século XXI, conhecemos partículas elementares, a partir das quais 

toda a matéria observada no universo é formada. Entender a complexidade do mundo 

dessas partículas por meio de leis simples é um dos desafios que o físico enfrenta no seu 

cotidiano. Um grande avanço foi conseguido na década de 1920, com o advento da 

mecânica quântica2. Anos foram necessários até que se entendesse que o mundo 

microscópico não é descrito pelas mesmas leis que o mundo macroscópico. É sobre 

essas partículas e suas descobertas, sobre as forças existentes entre elas, os modelos que 

as explicam, os aceleradores e detectores que as fazem visíveis aos olhos humanos, que 

serão falados ao decorrer deste trabalho. 

No capítulo 2 será apresentada uma revisão sobre a história e a classificação das 

Partículas Elementares bem como as leis de conservação que regem os processos de 

interação e decaimento. No final deste capitulo será discutida a ideia sobre o modelo da 

unificação das interações fundamentais que explica toda a Física de Partículas, o Modelo 

Padrão.  O capítulo 3 será dedicado aos aceleradores e detectores de partículas, em 

especial o experimento CMS do LHC. No capítulo 4 será apresentada a teoria do Bóson 

de Higgs. No capítulo 5, uma discussão dos resultados e conclusões. As obras citadas 

estão listadas no capítulo 6. 

  

 

 

 

 

                                                           
2 Segundo a mecânica quântica, as partículas comportam-se como ondas ou partículas, dependendo da 
maneira como as observamos, isto é, de como preparamos o aparato experimental.  
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2.  PARTÍCULAS ELEMENTARES E O MODELO PADRÃO. 

 

Durante anos, muitas gerações de culturas diferentes, filósofos, cientistas, entre 

outros, têm procurado responder à pergunta: De que são feita as coisas? Ou melhor, de 

que é feita a matéria? As primeiras tentativas conhecidas para responder a essa pergunta 

foram feitas a mais de cinco mil anos, e a historia das ideias sobre a constituição da 

matéria é parte importante da historia da cultura da humanidade. 

As primeiras ideias sobre a origem do mundo eram tiradas da mitologia, ligadas 

principalmente a origem do homem e da natureza. Essas ideias aparecem na mitologia 

de povos que viviam em diferentes lugares como Mesopotâmia, Pérsia, Egito, os países 

escandinavos, Grécia e Roma. Por meio do avanço cientifico é que conseguimos trilhar 

um caminho racional rumo à origem do universo. 

Por volta do quinto século antes de Cristo, filósofos gregos propuseram a teoria 

atomista. Baseando-se no fenômeno da digestão alimentar e no cheiro dos alimentos, 

entre outras observações, Demócrito (460-370 a.C.), aluno de Leucipo, desenvolveu a 

teoria atomista criada pelo seu mestre. A palavra átomo é derivada do grego átomos, 

que significa indivisível. Para Demócrito, toda matéria do mundo era composta por 

partículas muito pequenas que não podiam ser destruídas ou quebradas. Evidentemente, 

não era possível a Demócrito valer-se de qualquer experiência que desse suporte a sua 

crença, e alguns de seus companheiros preferiam o ponto de vista Aristóteles, ou seja, o 

de que a matéria que constitui o nosso mundo apresenta uma estrutura continua.  

Os alquimistas, durante a Idade Média (séculos V ao XV), defendiam a proposta 

aristotélica e, com isso, a idéia atomista ficou guardada por mais de vinte e quatro 

séculos. Só com o advento da Física Moderna no século XVIII o conceito do átomo foi 

retomado. 

John Dalton, um professor de inglês apaixonado pela química, é considerado o 

pai da teoria atômica moderna. Sua teoria foi publicada em 1808 com o titulo Um novo 

sistema da filosofia química. Para Dalton, a teoria atômica era a única maneira de 

explicar certas propriedades dos gases, baseando-se nas leis de proporções definidas, 

elaborada em 1794 pelo químico francês Joseph Louis Proust: “Quando dois corpos A e 
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B se combinam para formar um corpo C, as massas de A e de B necessárias para a 

reação estão numa razão definida.” 

                          Para a reação A + B → C ,             
����� �� �
����� �� � = constante 

Toda matéria seria composta por átomos, todos os átomos de um dado elemento 

químico seriam idênticos, e átomos de diferentes elementos químicos difeririam quanto 

a sua massa e outras propriedades. Era a primeira tentativa de relacionar o átomo com a 

química.  

No século XIX, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, prata, ouro, entre outros, eram 

considerados elementos químicos por não poderem ser decompostos. Em 1869, a tabela 

química de Mendeleev já continha mais de 90 elementos químicos. Em 1900, o físico 

inglês Lorde Kelvin fez uma declaração na Associação para o Progresso da Ciência: 

“Não há mais nada a ser descoberto pela ciência agora. Tudo que resta é obter medidas 

cada vez mais precisas.”. Entravamos no século XX, mal sabia ele do misterioso futuro 

da física. 

Em 1897 a primeira partícula elementar foi descoberta, o elétron. O físico inglês 

Joseph John Thomson utilizou uma ampola de Crookes para estudar os raios catódicos 

que já tinham sido observados em 1865 pelo físico e matemático alemão Julius Plucler 

e, depois, em 1886 pelo físico alemão Eugen Goldstein. Os raios catódicos surgem 

quando se aplica uma diferença de potencial entre duas placas de metal colocadas num 

tubo de vidro sob alto vácuo. Os raios são emitidos do cátodo (eletrodo negativo), 

passam por uma cavidade no ânodo (eletrodo positivo) e produz uma luz numa tela 

fluorescente.  Normalmente, esse feixe seguiria em linha reta3, mas pode ser curvado 

sob o efeito de um campo magnético. Essa curva seria exatamente a esperada se o feixe 

fosse constituído de cargas negativas. Medindo a deflexão do feixe, Thomson foi capaz 

de calcular a velocidade e a razão entre a carga e a massa das partículas constituintes do 

feixe, e que não dependia do tipo de metal utilizado nas placas. Como Thomson não 

conseguia calcular os valores da carga e da massa separadamente, então ele pensou em 

comparar os dados da sua experiência com os do efeito fotoelétrico, e constatou que o 

valor da razão era o mesmo em ambos os casos. Assim, concluiu que essas partículas, 

os elétrons, existem em toda matéria, podendo ser arrancadas seja pela aplicação de uma 
                                                           
3 Com isso, Hertz chegou a concluir que não eram partículas carregadas e sim uma corrente que fluía 
através do éter. 
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voltagem elétrica ou pela radiação (como no caso do efeito fotoelétrico). Em 1906, 

Thomson ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta. 

O fóton foi a segunda partícula elementar descoberta. Em 1900 Planck, 

estudando a radiação de corpo negro4, postulou a existência de pequenos pacotes de 

energias na radiação luminosa e os batizou de “quantum”. Cinco anos mais tarde, 

Einstein explicou o efeito fotoelétrico propondo que a radiação eletromagnética (a luz) 

seja formada por partículas elementares, às quais hoje damos o nome de fóton5. Em 

1923, dezoito anos depois da proposta teórica de Einstein, o fóton foi confirmado na 

experiência do efeito Compton.  

A Teoria da Relatividade publicada em 1905 por Einstein afirma que nenhum 

corpo pode mover-se mais rápido do que a luz, que a massa6 desse corpo aumenta 

quando a velocidade aumenta e que o fluxo do tempo também muda com a velocidade. 

Ou seja, quando uma partícula se move com a velocidade próxima à da luz, seu relógio 

interno (tempo próprio) se move mais devagar com relação a um observador parado. Em 

1930, o físico inglês Paul Adrien Maurice Dirac percebeu que a expressão da relação 

entre momento e energia da relatividade permitia dois sinais diferentes para a energia, 

ou seja: E = + 	m²c + (pc)². O duplo sinal representaria as partículas com energias 

positivas (E+) e energias negativas (E-), logo a mecânica relativística permitia dois 

níveis separados de energia. Dirac interpretou a energia positiva como sendo o próprio 

elétron. Os estados com energia negativa não correspondem a nenhum observável real e 

apenas representariam um “mar” de níveis de energias negativas. No entanto, Dirac 

apresentou uma interpretação genial: se um elétron de um nível negativo ganhar energia 

e for promovido à região de energia positiva, ele deixará um “buraco” no “mar”. Esse 

“buraco” tem as mesmas características de um elétron, mas com carga elétrica positiva. 

Mas tarde, esse “buraco” foi batizado de pósitron. Em 1933, o físico norte-americano 

Carl David Anderson detectou precisamente o pósitron na radiação cósmica. 

                                                           
4 Um corpo negro é um objeto que absorve toda a radiação incidente nele, independente do comprimento 
de onda. 
5 O termo fóton foi proposto por Gilbert N. Lewis em 1926, onze anos depois de Einstein ter resolvido o 
efeito fotoelétrico, numa carta ao editor da revista Nature: “(...) Portanto eu tomo a liberdade de propor 
para esse átomo novo hipotético, que não é luz, mas desempenha um papel essencial em todos os 
processos de radiação, o nome fóton.” 
6 Lembrando que na Teoria da Relatividade massa é equivalente a energia. 
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Com essa descoberta, os físicos passaram a crer que todas as partículas deveriam 

ter sua antipartícula correspondente. A antipartícula possui a mesma massa e spin da sua 

correspondente partícula, porém carga elétrica oposta, assim como opostos o número 

bariônico, o numero leptônico e assim por diante (veremos o que são esses números na 

seção 2.2). No caso de partículas neutras que são suas próprias antipartículas, como é o 

caso dos fótons, são designadas como autoconjugado de carga.   Com isso, a antimatéria 

é constituída de antiprótons, antinêutrons e pósitrons. Os antiprótons e antinêutrons 

foram descobertos na década de 1950. 

No universo há uma assimetria matéria/antimatéria7. Existe uma imensa 

quantidade de matéria, mas são raras as antipartículas que ocorrem naturalmente. Este 

fato acontece pois matéria e antimatéria quando em contato se aniquilam mutuamente e 

convertem sua massa total em uma quantidade equivalente de energia. Isso significa que 

um universo composto da mesma quantidade de matéria e antimatéria seria hostil e 

instável. 

Em 1933. O físico japonês Hideki Yukawa propôs uma teoria para a força 

nuclear. Segundo Yukawa, essa força atua num raio de ação muito pequeno, da ordem 

de 10-13 cm, e é responsável por manter os núcleons (prótons e nêutrons) unidos dentro 

do núcleo, pois, como os nêutrons não têm carga e os prótons têm carga positiva, a força 

eletromagnética repulsiva entre os prótons tenderia a afastá-los e a desestabilizar o 

núcleo. Yukawa achava que deveria haver uma força diferente, e bem mais forte do que 

a força eletromagnética, capaz de manter o núcleo estável. Da mesma forma que o 

campo eletromagnético produz fótons, Yukawa achava que essa força mais forte deveria 

ser capaz de produzir, sob certas condições, algum tipo novo de partícula, e assim 

previu a existência de uma partícula de massa intermediaria entre o próton e o elétron. 

Essa partícula seria responsável por “carregar” a força forte, da mesma forma que o 

fóton “carrega” a força eletromagnética. A massa prevista para essa partícula era de 200 

vezes a massa do elétron. 

O sucesso da teoria de Yukawa sobre a força nuclear agitou tanto o meio 

experimental, que os resultados acabaram levando a alguns mal-entendidos. Em 1937, 

os físicos Seth H. Neddermeyer e Carl David Anderson (que já havia descoberto o 

pósitron) anunciaram o que seria a primeira evidencia da partícula de Yukawa. 

                                                           
7 Há mais matéria do que antimatéria no universo. 
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Encontrada em uma câmara de nuvens, a partícula foi batizada de mésotron. Esse nome 

não foi muito aceito e com isso, mais tarde, passou a se chamar méson μ (vem do grego 

e significa intermediaria) e, mais tarde ainda, passou a ser conhecida por múon (μ). 

Uma partícula muito parecida com o elétron e pode ser vista como um elétron crescido, 

pois sua massa é 207 vezes maior que a do elétron, seu spin é ½ e não é afetada pela 

força forte. Uma característica interessante do múon da radiação cósmica é que, quando 

ele interage com a matéria ordinária que existe na atmosfera, antes de decair, ele pode 

orbitar por alguns segundos em torno do núcleo atômico em que interagiu exatamente 

como se fosse um elétron. 

A partícula encontrada em 1937, o múon, no fim das contas não era nem um 

méson nem a partícula de Yukawa. A partícula prevista por ele acabou batizada de píon 

(π). Na verdade, o píon funcionaria como a partícula mediadora da força entre os 

núcleons, que na época eram considerados elementares. Hoje sabemos que os núcleons 

não são elementares, e há uma força ainda mais fundamental que une os quarks dentro 

dos núcleons. Na época, o píon figurou muito bem nesse papel, tanto que Yukawa 

recebeu o prêmio Nobel em 1949. Ao contrario do múon, o píon de Yukawa deveria 

interagir imediatamente com os núcleos da matéria que atravessasse, assim penetraria na 

atmosfera com grande dificuldade. Segundo ele, o píon deveria ser absorvido por um 

núcleon em 10-23 segundos e não em 10-6 segundos, como no caso do múon. 

O píon foi descoberto em 1947 pelos físicos Giuseppe Occhialini, Cecil Frank 

Powell e Cesar Lattes. Os prótons da radiação cósmica colidem e interagem com os 

núcleos da matéria que forma a atmosfera. Essas interações fortes dão origem a diversos 

tipos de fragmentos e a uma grande quantidade de píons, os quais decaem em múons. 

Os múons chegam à superfície da Terra, mas os píons não. Para detectar essa partícula 

seria necessário enviar balões não tripulados às camadas mais altas da atmosfera, ou 

ainda colocar os detectores nos cumes de montanhas muito altas. Lattes seguiu para 

Bristol com suas emulsões8 na bagagem e, quando Occhialini seguia para o Pic du 

Midi9, nos Pirineus, a 2.800 metros de altitude, Lattes pediu-lhe que levasse algumas 

                                                           
8 Emulsões nucleares são placas fotográficas capazes de registrar trajetórias de partículas ionizantes. 
Apresentam grandes vantagens sobre as Câmaras de Wilson. 
9 O observatório do Pic du Midi de Bigorre situa-se a uma altitude de 2876 metros, no coração dos 
Pirineus, ao sul da França. 



20 

 

emulsões muito sensíveis embebidas de bórax10. As chapas foram depois reveladas, e 

deu-se a grande descoberta. 

O desenvolvimento da técnica na fabricação de emulsões sensíveis, conjugado à 

utilização de aceleradores mais sofisticados, catalisou a descoberta de uma significativa 

quantidade de partículas. A década de 1950 é conhecida pelo número espantoso de 

partículas novas.      

Vivemos hoje no mundo de descobertas, temos fortes indicações sobre quais as 

partículas realmente elementares que formam a matéria em nossa volta, sabemos as 

forças fundamentais ligadas a essas partículas. Pesquisas, experimentos, teorias foram 

criadas em busca da compreensão sobre o elementar. Algumas vezes a descoberta de 

uma partícula forçava a mudanças de modelos e teorias, outras vezes as teorias previam 

a existência de uma partícula nova, e assim, a Física de partículas elementares foi 

evoluindo até chegar ao que é denominado hoje o Modelo Padrão da Física de 

Partículas. 

 

2.1.  PARTÍCULAS ELEMENTARES. 

 

A Física das Partículas Elementares tem como objeto a natureza da natureza, o 

desvendar das regras básicas que permeiam as relações entre a matéria, as leis que 

regem os processos naturais e o estudo dos elementos fundamentais que compõem a 

matéria. 

Apesar de as partículas elementares serem objetos complexos, dadas a 

quantidade e a variedade de suas interações, o critério que define elementar não é 

difícil: “toda partícula que pode ser quebrada ou dividida não é elementar, e toda aquela 

que tem um único constituinte é considerada elementar.”. Do ponto de vista 

experimental e teórico o conceito de elementar não é tão simples, há dificuldades quanto 

aos limites intrínsecos à observação. Até a década de 50, uma boa quantidade de 

partículas era considerada, de forma equivoca elementar, pois, o método de observação 

não permitia distinguir a estrutura mais intima. 

                                                           
10 Tetraborato de sódio hidratado. Mineral natural encontrado em regiões áridas, cuja composição básica 
consiste em sódio, boro, oxigênio e água. 
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As diferentes áreas da física contemporânea podem ser caracterizadas pela 

escala de energia em que seus fenômenos típicos ocorrem. A física clássica descreve 

fenômenos nos quais a energia por átomo é algumas ordens de grandeza menor do que o 

eV (elétron-volt). Na física da matéria condensada ou da física atômica e molecular, a 

escala de energia é da ordem de elétron-volt ou menos. A física nuclear cobre a região 

que vai de uma centena de KeV a MeV, típicas das excitações nucleares. A física das 

partículas elementares é caracterizada pela escala de energia das massas das partículas, 

isto é, da ordem de uma centena de MeV para cima. 

Na física de partículas, a massa deve ser analisada usando a Teoria da 

Relatividade Restrita de Einstein pela qual massa e energia são equivalentes (massa 

pode transformar-se em energia e vise-versa). A famosa equação de Einstein E = mc2 é 

a energia de repouso das partículas (e faz essa associação entre massa e energia), mas 

isso não significa que a massa seja dependente da velocidade. A energia total de uma 

partícula é E = γmc2 ou E2 = m2c4 + p2c2 onde p2c2 é o termo relacionado ao movimento 

da partícula. Se uma partícula viaja na velocidade da luz c, esta nunca pode ser levada 

ao estado de repouso, neste caso sua massa de repouso é nula e sua energia provem 

apenas do momento linear E = pc. Massa é, então, simplesmente massa, uma 

propriedade intrínseca de certas partículas elementares. Os quarks, por exemplo, 

possuem massa. Os fótons e algumas outras partículas não possuem massa. Mas a 

gravidade atua também em fótons, ou seja, atua sobre energia, não só sobre massa. 

Outra característica bastante importante presente nas partículas elementares é a 

carga elétrica de se manifestar em quantidades discretas. Se pegarmos como 

fundamental a carga do elétron, as outras partículas apresentam cargas múltiplas inteiras 

da carga do elétron, com exceção dos quarks que são múltiplos de 1/3 da carga do 

elétron. Em outras palavras, a carga é quantizada. 

Uma classificação usada na física de partículas tem relação ao seu spin. 

Partículas como elétron, próton e nêutron possuem spin semi-inteiro (1/2) e são 

chamadas de férmions, mas há também partículas com spin 3/2, 5/2 etc. Já as partículas 

com spin inteiro, como fóton, Higgs, glúons, são chamadas de bósons.  

As partículas fermiônicas são aquelas que constituem a matéria e obedecem ao 

principio da exclusão de Pauli, no qual férmions idênticos não podem conter os mesmos 
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números quânticos. Há doze sabores de férmions: seis léptons (elétron, múon, tau e seus 

neutrinos correspondentes) e seis quarks (up, down, strange, charm, top e bottom).  

 

 

Os léptons11 

são partículas de carga neutra ou carga do 

elétron, possuem spin ½, podem interagir 

através das interações eletromagnética, fraca e 

gravitacional. Existem 3 gerações de léptons, 

cada qual com uma partícula com a carga do 

elétron e uma outra neutra. O elétron é o mais 

conhecido e o único lépton carregado estável, os 

outros possuem uma meia vida curta. 

 

 

 

Os quarks 

são partículas de spin ½ que podem interagir 

através de todas as quatro interações 

fundamentais. Cada quark possui uma carga de 

cor: R (red), B (blue) e G (green). Essa carga de 

cor é responsável pelo confinamento dos quarks, 

ou seja, não podemos encontrar na natureza de 

forma isolada, pois somente estados sem cor 

(hádrons) podem ser observados. Os quarks 

possuem carga elétrica fracionária, os quarks up, 

charm e top possuem carga elétrica 2/3 e os 

quarks down, strange e bottom carregam carga 

elétrica -1/3. 

 

Quadro 1: classificação dos léptons e quarks. 

 

Os bósons são partículas intermediadoras das interações fundamentais. Todas as 

forças observadas na natureza, do simples atrito às forças associadas às explosões de 

supernovas, podem ser descritas em termos de quatro interações básicas a que estão 

sujeitas as partículas elementares. As interações ocorrem como se as partículas 

interagentes “trocassem” outras partículas entre si. Essas partículas mediadoras seriam 

                                                           
11 Termo grego que significa leve. 
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os fótons na interação eletromagnética, oito glúons na interação forte, as partículas W-, 

W+ e Z0 na interação fraca e os grávitons (ainda não detectados) na interação 

gravitacional.  

 

• Interação forte: responsável pela coesão nuclear, é aquela que mantém os 

núcleons (prótons e nêutrons) juntos. Se não houvesse a força forte, a matéria 

formadora do universo não existiria, os prótons e nêutrons não conseguiriam se 

formar, e conseqüentemente nós também não existiríamos. O físico Yukawa, em 

1934 foi o responsável pelo trabalho pioneiro sobre a força forte, no entanto só 

por volta de 1970, com o surgimento da Cromodinâmica12 Quântica (QCD) que 

foi possível uma abordagem mais completa. A Cromodinamica Quântica é a teoria 

dos quarks e glúons coloridos. A partícula que mantém os quarks ligados é a 

partícula intermediadora da força forte: o glúon. Essa força e tão forte que até hoje 

não se viu nenhum quark isolado na natureza. Vale ressaltar que, nos 

experimentos realizados, quando se tenta separar dois quarks é necessário uma 

força tão grande, que se torna energeticamente mais favorável criar um par quark-

antiquark do que separá-los. A constante de acoplamento αs dessa interação é 

aproximadamente 1 e esta associada ao número quântico cor. Como os léptons 

não possuem cor, não estão sujeitos à interação forte. O tempo de interação 

característico da interação forte é extremamente pequeno, da ordem de 10-23s. 

Assim, para que a probabilidade de que duas partículas interajam, através da 

interação forte, seja elevada é preciso que as duas partículas permaneçam dentro 

do raio de alcance da interação durante pelo menos 10-23s. Da mesma forma, as 

partículas instáveis que decaem através dessa interação têm um tempo de vida 

dessa mesma ordem. 

 

• Interação eletromagnética: interação observada no século XVIII, a força 

eletromagnética pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas. 

Essencialmente, é uma força entre partículas carregadas, mas, umas das suas 

características fundamentais é o fato de manifestar-se mesmo em partículas não 

carregadas: o píon neutro (π0) decai em dois fótons. As facilidades do mundo 

                                                           
12 Quarks possuem um número quântico cor; chromos em grego significa cor.  
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moderno, como a eletricidade (produzindo calor, luz, movimento), a 

comunicação via satélite, os computadores, os celulares etc, só são possíveis 

graças ao completo domínio da interação eletromagnética. O alcance da força 

eletromagnética é infinito, é cerca de 137 vezes menor que a interação forte 

(constante de acoplamento α = 1/137) e seu tempo característico de interação é 

da ordem de 10-18s. De acordo com a Eletrodinâmica Quântica (QED), a 

partícula mediadora da interação é o fóton. Ao contrario dos glúons, os fótons 

não interagem entre si. 

 

• Interação fraca: é a força que explica os processos de decaimentos nucleares, 

como o decaimento β. A primeira formulação da teoria fraca foi desenvolvida 

pelo físico italiano Enrico Fermi, em 1933 e refinada mais tarde por Lee, Yang, 

Feynman e Gellmann. Todos os quarks e léptons estão sujeitas a interação fraca, 

cujo alcance é da ordem de 10-18 m. O tempo de interação característico varia de 

10-16 s a 10-10 s. A interação fraca, cuja intensidade é aproximadamente 105 

vezes menor que a da interação forte, é mediada por três partículas: W+, W- e Z0 

(o W vem de “weak”, que significa “fraco”, e o Z vem de “zero”). As interações 

mediadas pelas partículas W+ e W- mudam o sabor dos quarks, mas não mudam 

o sabor dos léptons.  

 
Interação gravitacional: é a força de atração entre duas porções quaisquer de 

matéria. Foi formulada por Isaac Newton na década de 1680, como sendo 

proporcional ao produto das duas massas e inversamente proporcional à 

distancia entre elas. Na Teoria da relatividade geral, Einstein aperfeiçoou a 

teoria de Newton, mostrando que as orbitas dos planetas, na verdade, se desviam 

um pouco da orbita prevista pela mecânica clássica. Ele mostrou que o fóton, 

mesmo sem massa, também sofre a ação da gravidade. É uma força que age a 

longas distancias e é responsável pela maravilhosa estabilidade do nosso 

universo. Todas as partículas estão sujeitas a interação gravitacional, sua 

intensidade é 10-38 vezes menor que a da interação forte e tem alcance infinito. É 

mediada por uma partícula conhecida como gráviton, que de acordo com a 

teoria, deve ter carga nula, massa nula e spin 2 h/π. Normalmente, essa interação 

não é tratada no meio da física de partículas, pois seu efeito é desprezível ao 
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compararmos as outras interações. A compreensão das características das 

interações fundamentais se torna mais clara na tabela 1, a seguir. 

 

Interação Mediadores Spin Carga Alcance 

(m) 

Tempo de 

interação (s) 

Constante de 

acoplamento 

Forte 8 gúons (g) 1 Cor 10-15 10-23 
αs ≈ 1 

Eletromagnética Fóton (γ) 1 Elétrica ∞ 10-18 
α = 1/137 

Fraca W±, Z0 1,1 Fraca 10-18 10-16 
αw ≈ 10-5 

Gravitacional Gráviton (G) 2 Massa ∞ ? G ≈ 10-38 

 

Tabela 1: Características das interações fundamentais.13 

 

2.2.  LEIS DE CONSERVAÇÃO. 

 

Com o surgimento de tantas partículas na década de 1950, veio a necessidade de 

classificá-las, ou melhor, era necessário formular uma classificação inteligente capaz de 

ordenar tantas partículas, algo como o que fizera o químico russo Dmitri Mendeleev em 

1872 com a tabela dos elementos químicos. Mas quais seriam as variáveis certas para 

classificar as partículas? As variáveis que inicialmente viabilizaram uma classificação 

de sucesso foram: 

• O spin, que pode ser inteiro (bósons) ou semi-inteiro (férmions); 

• A forma de as partículas sentirem a interação forte. 

De forma geral, as partículas que sentem a força nuclear forte são chamadas de 

hádrons, que são partículas compostas de quarks e anti-quarks. Há dois tipos de 

hádrons: os mésons (bósons), os quais são formados de um quark e um anti-quark, e os 

bárions (férmions) que são formados por três quarks. As partículas que não sentem a 

força forte são chamadas de léptons. O fóton não sente a força forte e tem spin 1 

(bóson). Assim, as partículas podiam ser classificadas num quadro parecido com o que 

segue. 

                                                           
13 Disponível em: “Física Moderna”. TIPLER, Paul. p, 366. a, 2010.  
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 TIPO DE PARTÍCULAS COM RELAÇÃO AO SPIN 

      FÉRMIONS    BÓSONS 

HÁDRONS          bárions                                                           mésons 

   (p, n, Σ, Ξ, Λ...)                                        (π±, π0 ,K±, K0,η0 ) 

PARTÍCULAS QUE 

NÃO SENTEM A 

FORÇA FORTE. 

         léptons                                                            fóton 

  (e-, νe, μ, νμ ...)                                                             γ 

Tabela 2: classificação das partículas em relação ao spin. 14 

 

Uma das máximas da natureza, às vezes chamada de principio da totalidade, é a 

de que “tudo que pode acontecer, acontece”. Se um possível decaimento ou reação não 

acontece, existe uma razão para isso, que normalmente é expressa em termos de uma lei 

de conservação. “toda lei de conservação expressa uma simetria nas leis da física que 

governam o universo”. Esta afirmativa é uma generalização de um teorema 

demonstrado em 1918 por Emmy Noether para variáveis conjugadas da mecânica 

clássica. Por exemplo: as leis da física são simétricas (ou seja, invariantes) em relação a 

translações no tempo, o teorema de Noether relaciona esta invariância à lei de 

conservação da energia. O fato de que as leis da física são simétricas em relação a 

translações no tempo leva à lei de conservação do momento linear. Se um sistema é 

simétrico em relação a rotação em torno de um ponto, o momento angular é conservado. 

A conservação da carga elétrica é conseqüência da invariância das leis da 

eletrodinâmica em relação a uma transformação de calibre (ou seja, de escala). 

Existe um principio análogo ao teorema de Noether na mecânica quântica; 

entretanto, tanto na física clássica como na física quântica, muitas leis de conservação 

foram descobertas empiricamente antes que a simetria correspondente fosse conhecida. 

Na física de partículas ocorre algo parecido. 

                                                           
14 Disponível em: “O discreto charme das partículas elementares”.  ABDALA, Maria. p.78, a. 2004. 
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. 

• Número Leptônico: no Modelo Padrão, os neutrinos não possuem massa de 

repouso. Alem disso, de acordo com certos experimentos os neutrinos possuem 

helicidade -1, enquanto os antineutrinos possuem helicidade15 +1. O numero 

leptônico é conservado em interações fracas e é aplicada separadamente aos três 

sabores de léptons. O número leptônico do elétron e do neutrino eletrônico é Le 

= +1 e do pósitron e do antineutrino eletrônico é Le = -1. Para todas as outras 

partículas, incluindo os léptons de outros sabores, Le = 0. Analogamente, o 

número leptônico do múon e do seu neutrino é Lμ = +1 e das suas antipartículas 

é Lμ = -1, do táuon e do seu neutrino é Lτ = +1 e do antitáuon e do seu 

antineutrino é Lτ = -1.  

Considere, por exemplos, o decaimento β+ 16:   

                            

                                     p → n + e+ + νe 

 

O número leptônico antes do decaimento é zero, pois o próton não é um 

lépton; o número leptônico depois da reação é Le = 0 – 1 + 1 = 0, logo esse 

decaimento acontece. 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Tabela 3: Classificação dos léptons.17 

 

 

                                                           
15 O spin dos neutrinos está orientado antiparalelamente ao momento, enquanto os antineutrinos possuem 
o spin paralelo ao momento. 
16Esse processo só ocorre dentro do núcleo, pois viola a conservação de energia. 
17 Disponível em: “Introduction to Elementary Particles”. GRIFFITHS, David. p. 49, a. 2008. 

l 

(léptons) 

Q 

(carga) 

Le 

(nº eletrônico) 

Lμ 

(nº do múon) 

Lτ 

(nº do tau) 

e 

νe 

-1 

 0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

μ 

νμ 

-1 

 0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

τ 

ντ 

-1 

  0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 
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As leis de conservação para hádrons podem ser expressas em termos 

chamados números quânticos internos dos quarks, que aparecem na tabela 4. 

Algumas dessas leis se aplicam apenas a certos tipos de interação. A lei de 

conservação do sabor dos quarks, por exemplo, é respeitada nos decaimentos e 

reações mediados pela interação forte e eletromagnética, mas não nas interações 

fracas.   

 

• Número Bariônico: o numero bariônico B é igual a +1 para todos os bárions, -1 

para todos os antibárions e zero para as outras partículas. De acordo com a lei de 

conservação do número bariônico, o valor total de B deve ser o mesmo antes e 

depois de qualquer reação ou decaimento. Considere, por exemplo, a reação de 

produção do antipróton: 

                                                     

                                            p + p→ p + p + p + �̅ 

 

O número bariônico total antes da reação é B = + 1 + 1 = +2; o número depois 

da reação é o mesmo: B = + 1 + 1 + 1 - 1 = +2. Note que, alem do antipróton, foi 

produzido um próton para que a lei de conservação do número bariônico fosse 

respeitada. Essa é uma regra geral: a produção de um antibárion é sempre acompanhada 

pela produção de um bárion. Tomada juntamente com a lei de conservação da energia, a 

lei de conservação do número bariônico exige que o bárion de menor massa, o próton, 

seja estável. Até o momento, a violação dessa lei jamais foi observada. 
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Quarks Q 

(carga) 

B 

(nºBariônico) 

U 

(up) 

D 

(down) 

C 

(charme) 

S 

(strange) 

T 

(top) 

B’ 

(botton) 

u 2/3 1/3 1 0 0 0 0 0 

d -1/3 1/3 0 -1 0 0 0 0 

c 2/3 1/3 0 0 1 0 0 0 

s -1/3 1/3 0 0 0 -1 0 0 

t 2/3 1/3 0 0 0 0 1 0 

b -1/3 1/3 0 0 0 0 0 -1 

Tabela 4: Números quânticos internos dos quarks.18 

 

A primeira manifestação da lei de conservação do sabor dos quarks foi 

observada no comportamento aparentemente estranho de bárions e mésons pesados. 

Considere a seguinte reação, que pode acontecer quando uma partícula π- de alta energia 

interage com um próton: 

                                            p + π- → Λ0 + K0 

A seção de choque para a reação é relativamente grande, o que é de se esperar, 

pois é mediada pela interação forte. Entretanto, o tempo de vida das partículas Λ0e K0 é 

da ordem de 10-10 segundos, muito maior que o tempo de vida das partículas cujo 

decaimento é mediado pela interação forte, que é da ordem de 10-23 segundos. Por 

apresentarem esse comportamento inesperado, as partículas Λ0, K0 e outras partículas 

semelhantes passaram a ser chamadas de partículas estranhas. 

Para explicar o comportamento das partículas estranhas, M. Gell-Mann e K. 

Nishijima propuseram, em 1952, a existência de um novo número quântico, que 

chamaram de “strange” (estranho, em inglês), cujo valor seria diferente para as 

                                                           
18 Disponível em: “Introduction to Elementary Particles”. GRIFFITHS, David. p. 49, a. 2008. 
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partículas estranhas e para os hádrons comuns (prótons, nêutrons, píons). Se esse 

número quântico fosse conservado nas reações e decaimentos mediados pela interação 

forte e eletromagnética, as partículas estranhas só poderiam sofrer decaimentos devido a 

interação fraca, o que explicaria o longo tempo de vida.  

A estranheza dos hádrons comuns foi definida arbitrariamente como zero. A 

estranheza da partícula K0 foi definida como sendo +1 e a estranheza da partícula Λ0 

como sendo -1, para que a estranheza fosse conservada acima. A estranheza de outras 

partículas foi estabelecida estudando as várias reações e decaimentos e verificando se 

ocorriam com o tempo característico das interações forte, fraca ou eletromagnética. 

Há ainda várias outras leis de conservação. Para os hádrons, o isospin representa 

o número de partículas que existem em um multipleto19 e é dado pela formula:                                              

                                          I = 
(���)

�    

Onde o n é o número de partículas no multipleto. No caso de partículas 

solitárias, como o Λ0, que só tem uma partícula representante da família, o valor de n é 1 

e, portanto, o isospin é zero. Já nas famílias de dubletos20, como os káons (K+ e K0), o 

valor de n é 2, portanto o isospin é ½.  

O isospin é conservado nas interações fortes. Para diferenciar quem é quem na 

família, há outro número quântico, chamado de I3, que varia de –I até +I. Dessa forma, 

I3 distingue as partículas que pertencem ao mesmo multipleto: por exemplo, o próton e 

o nêutron são duas partículas do mesmo multipleto. Designamos I3 = ½ para o próton e 

I3 = -1/2 para o nêutron. Esse número quântico é conservado tanto nas interações fortes 

como nas eletromagnéticas.  

Como referido anteriormente, as leis de conservação estão diretamente ligadas às 

simetrias. O exemplo mais simples é a conservação do momento linear, relacionado 

com a simetria de translação. Da mesma forma, há outras leis de conservação que 

envolve simetrias menos intuitivas. São elas: Inversão temporal (T) (reação ou 

decaimento visto de trás para frente), conjugação de carga (C) (Substituição de cada 

                                                           
19 Chama-se multipleto a um grupo de partículas que diferem na carga elétrica, mas que possuem massas 
semelhantes e mesmo número bariônico. 
20 Dubletos são multipletos com dois elementos. 
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partícula da reação pela sua antipartícula) e paridade (P) (Abstração da reação 

ocorrendo em frente a um espelho). 

Na década de 1950, um grande número de físicos acreditava que, se fossem 

aplicadas essas simetrias a uma reação, seria obtida, como conseqüência das leis de 

conservação, outra reação também possível. Esse era chamado teorema de CPT, que foi 

observado em muitas e muitas reações. Acreditava-se que todas as reações que 

preservam paridade comportam-se de forma absolutamente igual na imagem do espelho. 

Como a reflexão de uma imagem pelo espelho troca o direito pelo esquerdo, e vice-

versa, nenhuma reação conhecida conseguia distinguir esquerda de direita. 

No entanto, quando aplicadas individualmente, essas simetrias podem falhar 

como é o caso da paridade. De fato, as interações fracas não apresentam a simetria sob 

reflexão nem simetria de esquerda e direita. Dois físicos chineses, Tsung-Dao Lee e 

Chen Ning Yang, dividiram o premio Nobel em 1957 por terem proposto uma hipótese, 

além de métodos experimentais de verificação, sobre a não conservação da paridade em 

reações governadas pelas interações fracas. 

 

2.3.  O MODELO PADRÃO. 

 

O sonho de Einstein era combinar a gravidade com a eletrodinâmica numa teoria 

de campo unificada. Esse projeto iniciou-se com o trabalho pioneiro do físico polonês 

Theodore Kaluza, em 1919, foi retomado em 1926, pelo físico sueco Oscar Klein, e 

levado adiante pelo próprio Einstein. Hoje, a grande maioria dos físicos de altas 

energias sonha construir essa teoria que descreva as quatro forças fundamentais da 

natureza em uma única força. A primeira proposta consistente foi juntar a força 

eletromagnética e a força fraca numa só força. Esse é o propósito da Teoria Eletrofraca. 

Em 1958, o físico brasileiro José Leite Lopes, estudando a idéia de que, como os 

fótons e os bósons W+, W- e Z0 são vetoriais, elas poderiam ser formas diferentes de 

uma mesma partícula21. Os resultados que ele obteve, usando partículas vetoriais com a 

mesma constante de interação, indicavam que seria possível uma unificação entre as 

interações correspondentes. Esse foi um dos trabalhos pioneiros sobre a unificação 
                                                           
21

 LEITE LOPES, J. 1958 . A model of the universal Fermi interaction. Nuclear Physics. vol. 8 , p. 234 
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eletrofraca, e serviu de referência para o desenvolvimento da Teoria Eletrofraca,  cuja 

forma atual foi desenvolvida por Glashow, Weinberg e Salam, proposta nos anos 1960. 

Nela a interação fraca e eletromagnética apresenta-se como manifestações diferentes de 

uma única força – a força eletrofraca. Uma vez que a unificação entre a interação fraca e 

a eletromagnética foi implementada com sucesso, o número de forças existentes no 

universo reduziu-se a apenas três: a força forte, a eletrofraca e a gravitacional. No 

entanto, como até o momento não há uma formulação quântica da força gravitacional, 

restam duas forças a serem unificadas: a força forte e a eletrofraca. É o que chamamos 

de o Modelo Padrão. 

O Modelo Padrão descreve a matéria a partir dos constituintes básicos, os quarks 

e léptons (férmions), que caracterizam essencialmente a matéria e, os bósons que são os 

mediadores das interações fundamentais. Para descrever as interações fortes são 

necessários os quarks e os oito glúons organizados pela Cromodinâmica Quântica. A 

interação entre os quarks se dá pela troca de glúons, analogamente à Eletrodinâmica 

Quântica onde a interação entre as partículas eletricamente carregadas é transmitida 

pelos fótons.  Os glúons são transmissores de uma forma diferente da carga, a carga de 

cor. A carga de cor é uma propriedade dos quarks que não tem nenhuma relação com a 

propriedade do espectro da luz visível, mas que é intrínseco a eles e aos glúons. Os 

quarks podem ter três cores básicas, em contraste com os glúons, que podem ter oito 

cores diferentes, combinações da cores básicas, duas a duas. Apesar da analogia entre a 

Cromodinâmica Quântica e a Eletrodinâmica Quântica elas diferem de maneira crucial, 

pois enquanto que o fóton sensível às cargas elétricas é neutro, os glúons carregam cor e 

interagem com outros glúons, formando uma interação muito mais complexa do que o 

eletromagnetismo. 
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Figura 1: Classificação de quarks, léptons e bósons.22 

O Eletromagnetismo e as Interações Fracas são descritas por um modelo que os 

unifica, num único esquema, as Interações Eletrofracas. O fóton e os bósons vetoriais 

W+, W- e Z0 seriam manifestações diferentes de uma mesma entidade básica 

transmissora das interações, assim como os oito glúons na QCD. No entanto, o fóton 

não tem massa, enquanto que os bósons vetoriais são cerca de cem vezes mais pesados 

do que os prótons. 

A QCD, assim como a Teoria das Interações Eletrofracas, tem uma estrutura 

matemática baseada em teorias de campo com uma forma de simetria muito peculiar, a 

simetria por transformações de calibre (gauge), ou seja, a Lagrangiana de cada interação 

é invariante sob uma transformação de calibre, que pode ser descrita usando um grupo 

unitário chamado grupo de calibre. O grupo de calibre da interação forte é o SU(3), e o 

grupo de calibre da interação eletrofraca é o SU(2) x U(1). Uma das conseqüências 

importantes da presença da simetria de gauge em teoria de campos é a massa nula dos 

bósons vetoriais, em contraste com o mundo real, onde observamos os W+, W- e Z0 com 

massa muito diferente de zero. A solução para paradoxo foi encontrada no conceito da 

quebra espontânea de simetria e mais especificamente na formulação para este conceito, 

o mecanismo de Higgs.     

                                                           
22 Disponível em: http://www5.usp.br/wp-content/uploads/particulas.png. Acesso em: 07/dezembro/2013. 
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O Modelo Padrão inclui três sabores diferentes de neutrinos: neutrino do elétron, 

neutrino do múon e o neutrino do tau. Segundo o físico inglês Arthur Eddington a 

energia do Sol seria proveniente de reações de fusão nuclear que ocorreriam no seu 

interior. Em 1930 com a hipótese de Pauli sobre a existência do neutrino e com o 

advento do Modelo Padrão, chegou-se, teoricamente, à conclusão de que tais reações 

produziriam neutrinos do elétron em abundância. Contudo, desde os anos 60 ate 2002 os 

experimentos para detectar esses neutrinos solares sempre davam resultados incoerentes 

em relação ao Modelo Padrão. Em 2002, físicos do Observatório de Neutrinos SudBury, 

em Ontário, resolveram este problema confirmando experimentalmente a hipótese dos 

físicos Gribove e Pontecorvo, feita em 1969, supondo que os neutrinos produzidos no 

interior do Sol mudam de sabor antes de chegar à Terra. Logo, o número de neutrinos 

do elétron produzidos no Sol não era o mesmo numero detectado na Terra23, seria 

menor já que os neutrinos do elétron se convertiam em outros neutrinos não detectados 

pelos experimentos montados ate então. Essa hipótese dos neutrinos oscilantes depois 

de confirmada experimentalmente resolveu o problema dos neutrinos solares, confirmou 

a teoria de Eddington e eliminou essa anomalia existente no Modelo Padrão. Por outro 

lado, levou a uma modificação no Modelo, pois segundo a teoria, os neutrinos seriam 

partículas de massa nula, mas os novos resultados implicavam que eles possuíam massa 

diferente de zero ainda que muito pequena. 

O Modelo Padrão é uma excelente teoria, a melhor que temos sobre a natureza da 

matéria. É uma teoria que não só identifica e classifica as partículas constituintes da 

matéria, como também descreve como elas interagem. Mas não é uma teoria completa, 

nem definitiva. Dentre os problemas que ela enfrenta podem-se destacar os seguintes: 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Resultados experimentais indicam que do total de aproximadamente 5 milhões de neutrinos solares que 
chegam a Terra por cm2 por segundo, cerca de dois terços são neutrinos do tau ou do múon. 
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• A assimetria matéria/antimatéria: a explosão do Big Bang deveria ter criado 

uma mesma quantidade de matéria e antimatéria no universo. Mas observamos 

uma predominância da matéria sobre a antimatéria. Este problema esta 

relacionado com a quebra da simetria CP forte. 

• A matéria escura e a energia escura: grande parte do universo é constituída 

de matéria escura e da energia escura, ambas não são formadas por partículas 

do Modelo Padrão24. 

• A gravidade: o Modelo Padrão não consegue incluir a interação gravitacional 

devido ao fato dessa estrutura não ser parecida com as outras três interações. A 

dificuldade de ter uma teoria quantizada da gravitação e de detectar o gráviton. 

• Hierarquia nas famílias de léptons: toda a matéria que constitui os compostos 

na Terra é formada pelos férmions das primeiras famílias: elétrons e neutrinos 

eletrônicos (léptons) e os quarks up e down. As outras famílias de férmions são 

mais pesadas. O Modelo Padrão não explica essa grande diferença entre as 

massas destas famílias.  

Quadro 2: Problemas do Modelo Padrão. 

 

3. O CERN E O LARGE HADRON COLLIDER (LHC). 

 

Um grande avanço foi conseguido na década de 1920, com o surgimento da 

mecânica quântica. Muita pesquisa foi feita e anos foram necessários ate que se 

entendesse que o mundo microscópico não é descrito pelas mesmas leis que o mundo 

macroscópico. A metodologia utilizada para descobrir tantas partículas elementares está 

relacionada com a evolução e o aprimoramento do registro dos seus traços. Emulsões 

fotográficas, câmara de bolhas, câmara de nuvens, detectores eletrônicos são 

instrumentos fundamentais que revelam os rastros dessas incríveis partículas. 

O trabalho pioneiro surgiu no inicio na década de 1930, no laboratório de 

Cavendish, em Cambridge, Massachusetts. John D. Cockcroft e Ernest Walton 
                                                           
24 Observações cosmológicas mostram que o Modelo Padrão explica apenas 4% da matéria ou energia 
observada no universo. 
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construíram o primeiro acelerador linear de partícula. Esse trabalho lhes rendeu o 

prêmio Nobel de 1951. A natureza sendo recriada pela instrumentação cientifica. 

 

Figura 2: Instalações do acelerador Cockcroft-Walton no laboratório de Cavendish.25 

 

A partir de então, a comunidade da física começou a projetar máquinas de 

grande porte para acelerar partículas em altíssimas energias, tentando recriar os raios 

cósmicos em laboratórios, mas em condições de maior controle.  

Todos nos já tivemos (ou ainda temos) um acelerador de partículas em casa. A 

antiga televisão de tubo ou os antigos monitores de computadores são exemplos de 

aceleradores de partículas. Elétrons são liberados por aquecimento de um filamento, 

acelerado por um campo elétrico, colimados por um campo magnético até atingirem a 

tela produzindo uma imagem. 

O principio básico de qualquer acelerador é a fonte de íons, e a maneira mais 

fácil de produzi-los é ionizando o átomo de hidrogênio. Os elétrons são separados dos 

prótons quando a energia de ligação entre eles for vencida, isso acontece por 

aquecimento ou descarga elétrica. Com isso produzimos um numero grande de íons, que 

podemos controlar usando campos elétricos e magnéticos e formar feixes de partículas. 
                                                           
25 Disponível em: http://www.daviddarling.info/images/Cockcroft_Walton_Machine.jpg. Acesso em: 
20/fevereiro/2014.  
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Esses feixes são introduzidos em um acelerador. Os aceleradores circulares são bem 

mais eficientes do que os lineares, pois, a cada volta, os campos elétricos impulsionam 

as partículas, aumentando-lhes a energia.   

Um dos aceleradores mais importantes é o Cíclotron, construído em 1929 por 

Ernest Lawrence, pela qual recebeu o prêmio Nobel em 1939. Numa geometria circular 

cortada ao meio, os prótons são injetados pelo centro e, por intermédio de uma mudança 

da polaridade do campo elétrico mantido entre as duas metades, são acelerados, 

circulando em orbitas cada vez maiores, ate deixarem o acelerador. Um campo 

magnético uniforme perpendicular à base é o responsável por curvar os prótons. 

Energias da ordem de 1 GeV (106eV) podem ser alcançada 

 

 

Figura 3: O acelerador de partículas Cíclotron, construído em 1929 por Ernest Lawrence.26 

  

Em busca de respostas sobre a origem da matéria e sobre o infinitamente 

pequeno, físicos de partículas de todos os cantos do mundo reuniram-se e fundaram o 

CERN27 (Organização Européia para a Pesquisa Nuclear) na década de 1950. Um 

grande laboratório situado parte na França e outra parte na Suíça, com o objetivo de 

desenvolver condições experimentais de alta precisão para a pesquisa da ciência pura. 

De inicio, partículas foram produzidas e aceleradas, no CERN, em aceleradores 

lineares de menor porte, depois em túneis circulares menores, ate se chegar à construção 

                                                           
26 Disponível em: http://www.ghtc.usp.br/meson-a2.htm. Acesso em: 18/janeiro/2014. 
27 Sigla em inglês para European Organization for Nuclear Research. 



38 

 

do LEP (Large Electron Positron collider). O LEP era um acelerador circular, com 27 

km de circunferência construído em um túnel com 4 metros de altura e a 100 metros 

abaixo do solo. Os feixes de partículas se colidiam em quatro pontos diferentes, onde 

quatro detectores foram construídos em volta dos pontos de colisão. A energia 

alcançada no LEP era da ordem de 200 GeV. Quatro equipes, uma em cada detector, 

trabalharam usando o mesmo feixe e competiam entre si usando tecnologias distintas: 

ALEPH (Apparatus for LEP Physics), DELPHI (Detector with Lepton, Photon 

and Hadron Identification), OPAL (Omni-Purpose Apparatus for LEP) e o L3. O LEP 

foi usado de 1989 ate 2000, por volta de 2001 foi desmontado para dar lugar ao LHC 

(Large Hadron Collider). 

 

3.1. O LHC. 

 

O LHC é o mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Começou a operar 

no dia 10 de setembro de 2008 e continua sendo um dos maiores marcos de engenharia 

humana. Ele foi montado no mesmo túnel onde abrigava o LEP, mais de 10.000 

cientistas e engenheiros contribuíram na sua construção, assim como centenas de 

universidades e laboratórios. Com um orçamento de 7,5 bilhões de euros, o LHC é um 

dos instrumentos científicos mais caros já construídos. 

Figura 4: Túnel do acelerador do LHC.28 

                                                           
28  Disponível em: http://home.web.cern.ch/topics/large-hadron-collider. Acesso: 26/janeiro/2014. 
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O nosso universo foi criado devido a uma grande explosão (O Big Bang), mas 

nos não entendemos completamente como ou por que ela se desenvolveu dessa maneira. 

Com a construção do LHC, cientistas conseguiram reproduzir as condições dentro de 

um bilionésimo de segundo depois do Big Bang, e com isso, podemos ver como a 

matéria se comportou no começo da existência. Os pesquisadores tinham alguma idéia 

do que esperar, mas também devemos esperar o inesperado. 

O túnel de colisão possui dois feixes de prótons de altas energias, viajando em 

direções opostas com velocidade próximas a da luz, que se cruzam em quatro pontos. 

Esses feixes são guiados em torno do anel acelerador, mantido a ultra vácuo, por um 

forte campo magnético mantido por eletroímãs supercondutores. Os eletroímãs são 

construídos a partir de bobinas com cabos elétricos especiais que operam em um estado 

supercondutor. Para isso, é necessário resfriar os eletroímãs a -271,3 °C (uma 

temperatura mais fria do que o espaço exterior). 

Milhares de eletroímãs de diferentes variedades e tamanhos são usados para 

direcionar os feixes ao redor do acelerador. Estes incluem 1.232 eletroímãs bipolares 

com 15 metros de comprimento para manter o feixe em seu caminho circular, e 392 

quadripolos magnéticos, cada um com cerca de 5 a 7 metros de comprimento. 

Imediatamente antes das colisões, outro tipo de eletroímã e utilizado para agrupar as 

partículas para aumentar a probabilidade de colisões. 

Em 2010 e 2011 o LHC foi operado a 3,5 TeV por feixe, em 2012 teve um 

aumento para 4 TeV por feixe. Foi operado em 2013 colidindo prótons com núcleos de 

chumbo, logo depois foram suspensa as atividades para aumentar sua faixa de energia 

para 7 TeV e sua reabertura esta prevista para 2015. 

O conjunto de detectores de partículas do LHC utiliza os produtos advindos de 

uma colisão entre dois feixes de prótons para reconstruir os processos que ocorreram 

durante a colisão. Os principais experimentos são: 

• ALICE (A Large Ion Collider Experiment): O detector ALICE possui 26 

metros de comprimento, 16 metros de altura e 16 metros de largura. Localiza-se 

em uma grande caverna a 56 metros abaixo do solo perto da aldeia de St Genis-

Pouilly, na França. É um detector de íons pesados projetado para estudar a física 

da interação forte da matéria em densidades de energias extremas, onde uma fase 
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da matéria chamada de plasma de quarks e glúons se formam. As colisões entre 

íons de chumbo no LHC geram temperaturas mais de 100 mil vezes superiores 

que o centro do sol, recriando as condições laboratoriais semelhantes aquelas 

logo após o Big Bang. Sob estas condições extremas, prótons e nêutrons se 

desintegram, liberando os quarks de seus vínculos com os glúons, formando o 

plasma de quarks e glúons. A existência dessa fase e suas propriedades são 

questões fundamentais na teoria da Cromodinâmica Quântica (QCD), para a 

compreensão do fenômeno de confinamento. 

 

• LHCb (Large Hadron Collider beauty): O LHCb possui 21 metros de 

comprimento, 10 metros de altura e 13 metros de largura. Situa-se a 100 metros 

abaixo do solo, perto da aldeia de Ferney – Voltaire, França. Instrumento mais 

sensível criado pelo homem, para investigar as pequenas diferenças entre 

matéria e antimatéria, estudando um tipo de partícula chamada de “beauty 

quark” ou quark b. O LHCb usa uma serie de subdetectores para detectar 

principalmente as partículas frontais (Aquelas partículas jogadas para a frente 

quando há uma colisão). O primeiro subdetector esta montada perto do ponto de 

colisão, com os restantes seguindo um atrás do outro ao longo de 20 metros. 

 
 

• ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS): O ATLAS tem 46 metros de 

comprimento, 25 metros de altura e 25 metros de largura. É o maior detector de 

partículas já construído. Esta localizado em uma caverna a 100 metros abaixo do 

solo, próximo ao CERN perto da aldeia de Meyrin, na Suíça. Feixes de 

partículas colidem no centro do detector formando novas partículas que viajam 

em todas as direções. O ATLAS foi criado para investigar o Bóson de Higgs, a 

antimateria, dimensões extras e matéria escura. Seis subsistemas de detecção 

diferentes dispostos em camadas ao redor do ponto de colisão gravam as 

trajetórias, momento e energia das partículas, permitindo que estas sejam 

identificadas individualmente. Um sistema magnético enorme curva os 

caminhos de partículas carregadas para que seus momentos possam ser medidos. 
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3.2. THE COMPACT MUON SOLENOID (O CMS). 

O CMS é um detector projetado com o mesmo objetivo do ATLAS, porém 

usando diferentes soluções técnicas e construído entorno de um enorme eletroímã 

solenóide, que forma uma bobina cilíndrica de cabos supercondutores, gerando um 

campo de 4 Tesla, cerca de 100.000 vezes o campo magnético da Terra. 

Uma característica incomum do detector CMS é que em vez de serem 

construídos no local, como os outros detectores gigantes dos experimentos do LHC, 

suas partes foram construídas em 15 seções ao nível do solo antes de serem rebaixadas 

para uma caverna subterrânea perto Cessy na França e remontadas. O detector completo 

possui 21 metros de comprimento, 15 metros de largura e 15 metros de altura. 

O CMS é capaz de estudar múltiplos aspectos das colisões de prótons no LHC. 

Ele contém sistemas para medir a energia e o momento de fótons, elétrons, múons e 

outras partículas resultantes das colisões. Ele possui varias camadas de detectores, o 

detector mais interno é um semicondutor de silício, logo depois, ao redor do 

semicondutor, um calorímetro eletromagnético e um calorímetro hadrônico. O 

rastreador e os calorímetros são suficientemente compactos para que possam ficar entre 

o eletroímã solenoidal. No exterior do eletroímã situam-se os detectores de múons.  

 

Figura 5: Parte transversal do detector CMS.29 

                                                           
29 Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/CMS_Slice.gif. Acesso em: 
13/fevereiro/2014. 
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• Camada 1 - O Rastreador: é a camada mais interna do CMS30 e assim recebe o 

maior volume de partículas. Como as partículas viajam através dele, os pixels e 

microstrips produzem minúsculos sinais elétricos que são amplificados e 

detectados. O rastreador utiliza sensores que cobrem uma área do tamanho de 

um campo de tênis, com 75 milhões de canais separados. É o maior detector de 

silício do mundo. O momento linear das partículas é crucial para nos ajudar a 

construir uma imagem de eventos no centro da colisão. Um método para calcular 

o momento de uma partícula é seguir seu caminho através de um campo 

magnético, quanto mais curvo o caminho, menos momento a partícula tinha. O 

rastreador pode reconstruir os caminhos dos múons de alta energia, elétrons e 

hádrons, bem como ver os vértices provenientes do decaimento de partículas de 

vida muito curta, como quarks b, que serão usados para estudar as diferenças 

entre matéria e antimatéria. 

 

• Camada 2 – O Calorímetro Eletromagnético: O ECAL31 é constituído por uma 

seção do barril e duas tampas. O barril cilíndrico consiste de 61.200 cristais 

formados em 36 super módulos, cada um pesando cerca de três toneladas e 

contendo 1.700 cristais. As tampas do ECAL vedam o barril em ambas as 

extremidades e são constituídas por cerca de 15.000 cristais. O calorímetro 

eletromagnético foi projetado para medir com alta precisão as energias de 

elétrons e fótons. Foi construído a partir de cristais de tungstato de chumbo 

(PbWO4). Este é um material extremamente denso, mas opticamente claro ideal 

para conter as partículas de altas energias. Ele cintila quando elétrons e fótons 

passam por ele, isso significa que produz luz em proporção com a energia da 

partícula. Os cristais utilizados têm um tamanho na frente de 22 mm × 22 mm e 

uma profundidade de 230 mm. Eles são montados em uma matriz de fibra de 

carbono para mantê-los isolados opticamente, e terminados por fotodiodos de 

avalanche de silício  para a leitura. 

 

• Camada 3 – O Calorímetro Hadrônico: o HCAL32 consiste de camadas de 

material denso (latão33 ou aço) intercalados com cintiladores de plástico. A 

                                                           
30  Os materiais de construção foram cuidadosamente escolhidos para resistir à radiação. 
31 Sigla em inglês para Electromagnetic Calorimeter. 
32 Sigla em inglês para Hadron Calorimeter. 
33 Os latões utilizados nas tampas terminais do HCAL costumavam  ser cartuchos de artilharia russas. 



43 

 

região com alta rapidez é instrumentada pelo detector Hadronic Forward (HF), 

localizada a 11 metros de cada lado do ponto de interação. Este utiliza uma 

tecnologia ligeiramente diferente de absorvedores de aço e as fibras de quartzo 

de leitura, designada para permitir uma melhor separação de partículas na região 

frontal congestionada. O HF também é utilizado para medir a luminosidade do 

sistema on-line no CMS.  

 

• Camada 4 – O Eletroímã: é um dispositivo central em torno do qual a 

experiência é construída. Ele possui 13 metros de comprimento e 6 metros de 

diâmetro, suas bobinas supercondutoras foram desenhadas para produzir um 

campo magnético de 4 Tesla, isso permite determinar a carga e momento das 

partículas. A indutância do imã é de 14H e a corrente é de 19.500 A, dando um 

total de energia armazenada de 2,66 GJ34. A resistência do circuito é de 0,1mΩ 

que conduz a uma constante de tempo do circuito de aproximadamente 39 horas. 

O campo operacional foi reduzido para 3,8T a fim de maximizar sua 

longevidade, isso armazena uma energia de 2,3 GJ. O trabalho do grande 

eletroímã é curvar as trajetórias de partículas que emergem de colisões de alta 

energia no LHC. Quanto mais rápida uma partícula é, menos o seu caminho é 

curvado pelo campo magnético. 

 

• Camada 5 – Os Detectores de Múons: como o nome sugere, a detecção de 

múons é umas das tarefas mais importantes do CMS. Os múons são cerca de 200 

vezes mais massivos que os elétrons e podem penetrar vários metros de ferro 

sem interagir, logo não são interrompidos pelos calorímetros do CMS. Por esta 

razão, suas câmaras de detecção são colocadas no limite da experiência onde 

eles são as únicas partículas que possam ser registradas. Para identificar os 

múons e medir seus momentos, o CMS usa três tipos de detectores: Drift Tubes 

(DT), Cathode Strip Chambers (CSC) e Resistive Plate Chambers (RPC). 

 
O sistema DT mede a posição dos múons na parte central do detector. Ele possui 

12 câmaras de alumínio dispostos em três grupos de quatro, cada um com 60 

tubos. Cada tubo possui 4 cm de largura contendo um fio esticado dentro de um 

                                                           
34 O equivalente a cerca de meia tonelada de TNT. 
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volume de gás. O grupo do meio mede a coordenada ao longo da direção 

paralela ao feixe e os outros dois grupos medem a coordenada perpendicular. 

 

Os CSC são utilizados nas tampas onde o campo magnético é irregular e as taxas 

de partículas são altas. Eles consistem de duas matrizes, o ânodo (fios com 

cargas positivas) cruzado com um cátodo de cobre (tiras de cargas negativas) 

dentro de um volume de gás. Quando os múons passam, eles tiram os elétrons 

dos átomos de gás, estes migram para os fios do ânodo, criando uma avalanche 

de elétrons. Os íons positivos movem para o cátodo de cobre induzindo um 

pulso de carga nas tiras, em ângulos retos em relação ao fio. As tiras e os fios 

são perpendiculares entre si, possibilitando a detecção da posição em duas 

coordenadas para cada partícula que passa. Cada modulo do CSC contem 6 

camadas tornando-o capaz de identificar com precisão múons e combinar suas 

trilhas com o rastreador. 

 

Os RPC são rápidos detectores gasosos que fornecem um sistema de gatilho de 

múons paralelo com a dos DT e CSC. Ele consiste de duas placas paralelas, um 

ânodo carregado positivamente e um cátodo de carga negativa, ambos feitos de 

um material plástico com uma elevada resistividade e separadas por um volume 

de gás. Quando um múon passa pela câmara, os elétrons são separados dos 

átomos de gás. Estes elétrons por sua vez atingem outros átomos, causando uma 

avalanche de elétrons. Os RPC combinam uma boa resolução espacial, com uma 

resolução de tempo de apenas um nanosegundo (um bilionésimo de segundo). 

 

Os feixes de prótons são distribuídos em pacotes com cerca de 100 milhões de 

prótons em cada pacote. Os eletroímãs do LHC forçam os pacotes a girarem em 

sentidos opostos, colidindo-os no centro do detector. Devido ao tamanho dos prótons, a 

probabilidade de colisão é pequena35 e durante a colisão, os prótons se desintegram 

formando milhares de outras partículas. Somente 100 em cada 1.000.000.000 de 

colisões produzem eventos interessantes do ponto de vista físico.  

 

                                                           
35 Cerca de 20 colisões para cada 200 milhões de prótons.  
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4.  O BÓSON DE HIGGS. 

 

O Bóson de Higgs é uma partícula elementar bosônica (Partícula com spin 

inteiro) sem carga elétrica e carga de cor também é muito instável, decaindo 

rapidamente em outras partículas. Foi teorizado em 1964 pelo físico britânico Peter 

Higgs para explicar o porquê os bósons vetoriais são massivos. Mas ela vai mais além, 

ela explica o porquê das outras partículas elementares como os quarks, elétrons e outras 

adquirem massa. 

Peter Higgs propôs o mecanismo que sugeriu a existência de tal partícula. 

Embora o nome de Higgs tenha vindo a ser associado a esta teoria, vários pesquisadores 

entre os anos de 1960 e 1972 desenvolveram independentemente diferentes partes da 

mesma.  

Fora da comunidade cientifica o Bóson de Higgs é conhecido como a partícula 

de Deus (God Particle), nome popularizado pelo físico Leon Lederman em seu livro The 

God Particle: If the Universe is the answer, What is the Question? Nesse livro 

Lederman associa à propriedade do Bóson de Higgs de dar massa as outras partículas 

elementares e a história bíblica da Torre de Babel em que Deus, num instante de fúria, 

fez com que todos falassem línguas diferentes. Esse apelido é detestado pela 

comunidade cientifica, incluindo Peter Higgs, que considera isso como impróprio e 

sensacionalista. 

Em 1961 Sheldon Lee Glashow descreveu uma teoria que unificava a interação 

eletromagnética, que atua sobre partículas carregadas, e a interação fraca, que atua sobre 

os quarks e leptons. Ele propôs que as partículas responsáveis pela interação 

eletromagnética e fraca não deveriam ser massivas. Sabemos que a partícula mediadora 

da interação eletromagnética não tem massa (Fóton). Experimentalmente, devido ao 

curto alcance da interação fraca, as partículas mediadoras da teoria deveriam ser muito 

massivas (bósons vetoriais). Para resolver esse problema, Robert Brout, François 

Englert, Gerald Guralnik, Carl Richard Hager, Tom Kibble e Peter Higgs sugeriram que 

os bósons vetoriais adquiriam massa devido a um campo bosônico, o campo de Higgs. 

Nesse contexto, entre 1967 e 1968, Steven Weinberg e Mohammad Abdus Salam, 

incorporaram o mecanismo de geração de massa de Higgs no modelo eletrofraco de 

Glashow, propondo a forma atual do modelo eletrofraco. De acordo com nosso 
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entendimento atual, antes da explosão do Big Bang, os bósons vetoriais W+, W-, Z0 e os 

férmions, quarks e léptons não possuíam massa. Após a explosão, o universo esfriou 

atingindo uma temperatura abaixo de um valor crítico da ordem de 105K, 

correspondente a uma transição de fase, possibilitando a formação de um campo 

invisível que permeia todo o cosmo. Esse campo foi chamado de campo de Higgs. Na 

mecânica quântica toda partícula elementar é associada a um campo. Com isso, quando 

o campo de Higgs, que está presente em todo o universo, recebe uma quantidade de 

energia suficiente, ou seja, quando esse campo é excitado, ele cria uma partícula, o 

Bóson de Higgs. Por outro lado, quando a partícula de Higgs interage com outras 

partículas elementares (elétrons, quarks,...), ela transfere energia, em forma de massa, 

do campo de Higgs para a partícula elementar. Quanto mais intensamente as partículas 

interagem, mais massa elas ganham. 

 

No Modelo Padrão a lagrangiana pode ser escrita da seguinte forma: 

 

L = − �
 Wμν W

μν − �
 Bμν B

μν − �
 Gμν G

μν + 

+ ��j γ
μ (i∂μ – gτj . Wμ – g′ Yj Bμ − gs Tj . Gμ) ψj + 

+ |Dμϕ|2 − μ2 |ϕ|2 – λ |ϕ|4 + 

+ (yj ��jL ϕ ψjR + y′ ��jL ϕc ψjR + conjugado) 

 

 

Os quarks e léptons e suas antipartículas são representados por ψ. Os bósons 

mediadores da interação eletrofraca são representados por W e B, e os glúons por G. A 

primeira linha da equação representa a energia cinética carregada pelos bósons e diz 

como esses bósons interagem uns com os outros. Na segunda linha vemos que os 

bósons (matrizes) W, B e G são envolvidos pelos férmions, matrizes ψ. Estes termos da 

lagrangiana apontam como os férmions interagem por meio dos bósons mediadores em 

W, B e G. As matrizes hermitianas 2 x 2 com traço nulo W, B contêm os bósons W+, W-

, Z0 e γ, enquanto as matrizes hermitianas 3 x 3 com traço nulo G contêm os glúons. 

Então, o primeiro termo da segunda linha representa a energia cinética dos férmions 

massivos. A terceira linha da lagrangiana do Modelo Padrão descreve a física do Bóson 

de Higgs ϕ. Ela descreve a energia cinética, a massa e a autointeraçao dos Bósons de 
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Higgs, enquanto a quarta linha descreve como este bóson interage com a matéria, os 

férmions ψ, gerando massa. 

 

Um campo escalar real ϕ é descrito pela lagrangiana  

 

L = 
�
� (∂μ ϕ)2 - (

�
� μ2 ϕ2 + 

�
 λ ϕ4) 

 

 com λ > 0 e μ2 < 0, onde V(ϕ) = (
�
� μ2 ϕ2 + 

�
 λ ϕ4). 

 

Essa lagrangiana é invariante sob a transformação ϕ → − ϕ. O potencial V(ϕ) 

tem a forma dada pela figura abaixo com dois pontos de mínimo satisfeitos por 

 

"#
"ϕ = ϕ (μ2 + λ ϕ2) = 0 então ϕ2= - 

$²

%  ≡ v2 

 

Figura 6: Forma do potencial V(ϕ).36 
 

 

O ponto ϕ = 0 corresponde ao vácuo do sistema descrito pela lagrangiana do 

campo escalar real. Note que o vácuo não corresponde ao valor mínimo do campo. 

Alem disso, note que a massa do campo ϕ é imaginaria o que é um problema. 

Resolvemos esse problema deslocando verticalmente o campo escalar ϕ para o valor 

mínimo V(ϕ) = 0 conforme a figura 7. 

                                                           
36 Disponível em: http://www.scielo.br/img/revistas/rbef/v35n2/06f06.jpg. Acesso em: 20/fevereiro/2014. 
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Figura 7: Deslocamento vertical do potencial para V = 0.37 

Com isso, defini-se um novo campo ϕ' deslocado de ϕ por η = '− $²

% . Esse 

campo η pode ser interpretado como flutuações quânticas de ϕ.  

 

Agora, fazendo ϕ' = ϕ + η na lagrangiana do campo escalar obtem-se 

 

L = 
�
� (∂μ ϕ)2 − 

�
� (	− 2)²)2 ϕ'2 − ληϕ'3 − 

�
 λϕ'4. 

 

Essa lagrangiana não possui mais a simetria sob a transformação ϕ' → − ϕ'. 

No mecanismo de Higgs, ϕ é um campo escalar complexo da forma 

 

ϕ = '�
� *+�, -+�+.,-+/, 

 

descrito pela lagrangiana  

 

L = 
�
� (∂μ ϕ)†(∂μ ϕ) - μ2

ϕ
†
ϕ - λ (ϕ†

ϕ)2. 

 

Pode-se escolher o valor esperado do vácuo do campo de Higgs, de modo que 

tomando ϕ1 = ϕ2 = ϕ4 = 0 e ϕ3 = ' − $²

% , tem-se  

                                                           
37 Disponível em: http://www.scielo.br/img/revistas/rbef/v35n2/06f06.jpg. Acesso em: 20/fevereiro/2014. 
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ϕ = '�
� 0 1

' � μ²
2
3. 

 

Com isso, encontra-se um efeito análogo ao mostrado para o campo escalar real. 

Ou seja, com o deslocamento do campo de Higgs quebra-se a simetria, logo as 

partículas do Modelo Padrão adquirem massa. 

 

A massa do Higgs é dada por 

 

mH = '%
� v, 

onde λ é o parâmetro de auto-acoplamento do Bóson de Higgs e v = 246 GeV é 

o valor do campo de Higgs, calculado teoricamente. Porem, o valor de λ é 

desconhecido, ou seja, o valor da massa do Bóson de Higgs não pode ser predito 

teoricamente. 

 

 

4.1. DETECÇÃO DO BÓSON DE HIGGS. 

 

A busca do Bóson de Higgs durou cerca de 50 anos, devido a limitações 

tecnológicas. Somente com a entrada em funcionamento do LHC, em 2008, houve 

condições tecnológicas para a procura do Bóson de Higgs. Em 4 de julho de 2012, os 

cientistas do CERN (Organização Européia para a Pesquisa Nuclear) anunciaram a 

descoberta de uma nova partícula com massa entre 125 e 127 GeV que poderia ser o 

Bóson de Higgs. A descoberta foi feita por dois grupos de pesquisadores, das 

experiências ATLAS e CMS. Com tudo, ainda era necessário verificar se essa partícula 

possuía todas as propriedades do Higgs acumulando mais dados experimentais. Em 

janeiro de 2013, a partir de observações finais, cientistas anunciaram que essa partícula 

de fato era um bóson e que o comportamento e as propriedades desta eram parecidos 

com o comportamento esperado do Bóson de Higgs. Em março de 2013, após as 

analises desses dados recolhidos, o CERN anunciou a confirmação da descoberta do 

Bóson de Higgs. 
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No LHC foram estudados cinco canais de decaimento do Bóson de Higgs, ou 

seja, H → γγ, H → b4�, H → τ+ 
τ

-, H → WW e H → ZZ, cujas branching ratios38 

dependem da massa do Higgs. Cálculos teóricos demonstram que para a massa do 

Higgs abaixo de 130 GeV/c2, o Higgs irá decair principalmente em quarks b, mas o 

decaimento através de pares de taus também é significativo nessa região. Nas regiões de 

massa acima de 150 GeV/c2, a maior probabilidade de decaimento do Higgs está nos 

canais H → WW e H → ZZ. As regiões abaixo de 150 GeV/c2 também podem ser 

realizadas através do decaimento em pares de fóton, apesar de este processo possuir um 

branching ratio muito pequeno, ele fornece uma assinatura clara no calorímetro 

hadrônico39 e uma excelente resolução da energia no calorímetro eletromagnético40. 

 

Comparando com os resultados esperados a partir do Modelo Padrão, os dados 

experimentais existentes indicam um excesso de decaimentos do Higgs em pares de 

fótons, canal H → γγ, e uma carência nos decaimentos em pares taus, canal  H → τ+ 
τ

-.  

 

Os experimentos ATLAS e CMS compararam uma série de opções para o spin e 

a paridade do Bóson de Higgs, os resultados apontam para um spin zero (escalar) e 

paridade41 positiva, dois critérios fundamentais para que essa partícula seja, de fato, o 

Bóson de Higgs do Modelo Padrão. O spin 1 foi descartado devido ao excesso de 

decaimento do Higgs em pares de fótons, deixando, assim, o spin zero e o spin 2 como 

candidatos. O Bóson de Higgs foi postulado com spin zero, com isso, estudando os 

ângulos em que os produtos de decaimento são ejetados, a paridade negativa foi 

descartada para o Higgs com spin zero. 

 

O LHC voltará a funcionar em 2015 com uma energia de colisão de 14 TeV, 

com o objetivo de comprovar a existência do Bóson de Higgs e estudar múltiplas 

partículas de Higgs como previstas pela supersimetria. Estes resultados com energias 

mais elevadas devem continuar consistentes com a teoria do físico Peter Higgs e, 

também, podem nos mostrar resultados inéditos. Enfim, o interessante é o que está por 

vir. 

                                                           
38 A branching ratio de um decaimento é a fração de partículas que decaem de um modo específico em 
relação ao número total de partículas que decaem.  
39 Conjunto de medidas  para a obtenção da energia de partículas que interagem fortemente. 
40 Conjunto de medidas utilizado para calcular a energia de elétrons e fótons.  
41

 Uma medida de como sua imagem se comporta de frente para um espelho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi dito anteriormente, o Modelo Padrão é uma excelente teoria, a melhor 

que já tivemos sobre a natureza da matéria, que não só identifica as partículas como 

também descreve como elas interagem. Além disso, o faz apresentando várias simetrias 

e sempre buscando outras. Mas não é uma teoria acabada, nem definitiva. Ao contrário 

é, como todas as teorias científicas, uma verdade provisória, no sentido de que, 

seguramente, será modificada, completada, a fim de explicar melhor o que se propõe.  

É normal que as teorias científicas tenham problemas que não conseguem 

resolver, desde que resolvam muitos outros. Já dizia Einstein: “Se soubéssemos o quê 

estamos fazendo, não se chamaria de pesquisa.”. O progresso do conhecimento 

científico depende de novas teorias, com maior poder explicativo.  

Segundo Bachelard, a evolução do conhecimento científico está no 

questionamento das nossas teorias, um “não” ao conhecimento anterior, mas não no 

sentido de negação, e sim no de conciliação: cada nova teoria diz não à teoria antiga e 

assim avança o pensamento científico. A superação do Modelo Padrão, na perspectiva 

de Bachelard, será uma necessidade de dizer não a ela se quisermos avançar na Física de 

Partículas. 

O Bóson de Higgs detectado em julho de 2012, representa a chave para explicar 

a origem da massa das partículas elementares da natureza. Mas, no entanto, não é o fim 

do caminho para o estudo. É só o começo. Cientistas do CERN têm à frente anos de 

trabalho para aprender mais sobre esta partícula, sobre suas propriedades e sobre suas 

implicações para a física. Esta, sem dúvidas é uma descoberta marcante na história da 

física e um marco para as novas pesquisas científicas.   
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