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I. O ZOO das Partículas Elementares. Origem das Partículas Elementares. O Modelo Padrão e a Origem das 
Partículas e das Forças Fundamentais. O Modelo Padrão é a teoria que explica a origem das partículas e das forças 
fundamentais. O Modelo Padrão busca explicar do que o mundo é feito e o que o mantém unido. Há muitas questões 
sobre a origem das partículas e das forças fundamentais a serem respondidas. Por exemplo: por que tantos objetos, 
corpos e sistemas materiais compartilham características similares? Para os cientistas a matéria, na forma como a 
conhecemos, é um conglomerado de ‘blocos fundamentais de construção da natureza‘. Entendemos por ’blocos 
fundamentais de construção‘ objetos sem estrutura interna, ou seja, que não são constituídos por nada menor do que 
eles.  E se nos atermos aos primórdios da construção do conhecimento científico, mesmo na Antigüidade, os pensadores 
da época buscavam compreender o mundo que nos rodeia com base na idéia de organização da natureza em elementos 
fundamentais, como terra, ar, fogo e água.  
 
A Natureza da Matéria. De que é Feito Tudo que Existe no Mundo?   Várias civilizações, em diferentes épocas, 
deram respostas para essa pergunta. Para o filósofo grego Empédocles (c. 490-430 a.C.), por exemplo, haveria quatro 
elementos eternos (terra, fogo, água e ar) e duas forças fundamentais: uma atrativa (o amor) e outra repulsiva (o ódio). 
Para os antigos chineses e indianos, madeira, metal e espaço também seriam constituintes básicos da matéria. O Não 
Divisível. Por volta do século 5 a.C, os filósofos gregos Leucipo (c.480-420 a.C.) e Demócrito (c.460- c.370 a.C.) 
propuseram que a matéria era formada por corpúsculos diminutos, invisíveis, dotados de movimento veloz. Essas 
entidades foram denominadas átomos, cujo significado é ‘não’ (a) ‘divisível’ (tomo). As idéias da escola atomista 
sobreviveram no poema De Rerum Natura (Sobre a natureza das coisas), do romano Lucrécio (c. 99-55 a.C.). Segundo 
Demócrito de Abdera  ’por definição há cor, por definição há doce, por definição há amargo, mas na realidade há átomos 
e espaço’. Ou seja, nesta busca pela compreensão de uma organização intrínseca da natureza, um dos momentos mais 
importantes nesta trajetória ocorreu há cerca de 400 A.C. E por volta de 1900, os primeiros modelos atômicos da era 
moderna foram criados. Os pesquisadores pensavam então em  átomos como ’bolas permeáveis‘ (permeabilidade - 
capacidade dos materiais em transmitir outros materiais) com pequenas quantidades de carga elétrica vibrando 
internamente. Mas seria o átomo uma estrutura fundamental? Logo os cientistas perceberam que poderiam classificar os 
átomos em grupos que compartilham propriedades químicas similares, formando então a Tabela Periódica dos 
Elementos. Isso indicava que os átomos eram compostos de simples blocos de construção, e que esses blocos em 
diferentes combinações é que determinavam quais átomos teriam quais propriedades químicas. Hoje nós sabemos 
portanto que há algo mais fundamental que terra, água, ar e fogo... Além disso, experimentos que possibilitaram o 
exame do interior do átomo, por meio de  sondas de partículas, indicavam que os átomos tinham estrutura interna e que 
não eram somente ’bolas permeáveis’. Esses experimentos ajudaram os cientistas a determinar que os átomos têm um 
núcleo minúsculo e denso, de carga elétrica positiva, contendo na parte externa uma nuvem de elétrons de carga elétrica 
negativa (e-). Por ser pequeno, sólido e denso, os cientistas pensaram originalmente que o núcleo seria um corpo 
elementar e, portanto, sem estrutura interna. Mais tarde, descobriram que o núcleo era feito de prótons (p), que são 
carregados positivamente, e nêutrons (n), que não têm carga elétrica. Os físicos descobriram mais tarde ainda que os 
prótons e os nêutrons são compostos de partículas ainda menores, chamadas quarks. Depois de testar extensivamente 
essa teoria, os cientistas acreditam hoje que os quarks e o elétron (e algumas outras partículas, como veremos) são 
fundamentais. 
 
Viagem ao Centro do Átomo. O Grande Vazio. Em 1909, o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) e dois 
auxiliares, o inglês Ernest Marsden (1889-1970) e o alemão Hans Geiger (1882-1945), bombardearam folhas de ouro 
finíssimas com partículas de carga positiva emitidas por uma fonte radioativa. O resultado causou profunda estranheza. 
Parte dessas partículas – denominadas radiação alfa – ricocheteava bruscamente ao atingir a lâmina do metal. Dois 
anos depois, Rutherford, em letras trêmulas, descreveu sua conclusão: o átomo continha um caroço maciço, de carga 
elétrica positiva, no qual estavam 99,99% de sua massa. “O átomo é um grande vazio”, resumiu Rutherford. Em 1919, 
ele associaria a carga positiva nuclear a uma nova partícula: o próton, cerca de 2 mil vezes mais pesado que o elétron. 
Um esquema mais detalhado do núcleo atômico se completaria em 1932, quando o físico britânico James Chadwick 
descobriu o nêutron, que por essa descoberta recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1934. 
O nêutron é um bárion eletricamente neutro formado por dois quarks down e um quark up. É uma das partículas que, 
junto com o próton, forma os núcleos atômicos. Fora do núcleo atômico é instável e tem uma vida média de cerca de 15 
minutos, emitindo um elétron e um anti-neutrino para se converter em um próton. Sua massa é muito similar à do próton. 
Tamanho do Átomo, do Núcleo, dos Quarks e dos Elétrons. Para termos uma idéia das dimensões atômicas, se 
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fossemos desenhar o átomo em escala e assumíssemos que os prótons e os nêutrons têm um centímetro de diâmetro, 
então os elétrons e os quarks deveriam ter um diâmetro menor do que o de um fio de cabelo e o diâmetro do átomo 
inteiro deveria ser maior que o comprimento de trinta campos de futebol. É importante salientar que 99,99% do volume 
de um átomo é apenas espaço vazio. O núcleo por sua vez é dez mil vezes menor do que o átomo. Os quarks e os 
elétrons são menores que 10-18 metros.  
 
Os Mésons em Cena. Força Forte. Uma pergunta – aparentemente simples – intrigou os físicos durante muito tempo: o 
que mantém o núcleo coeso? Prótons, sendo positivos, deveriam se repelir, e nêutrons não sentem a força 
eletromagnética. No início da década de 1920, já se desconfiava que uma força atrativa, muito intensa, deveria impedir a 
desintegração (desmantelamento) do núcleo. Em 1935, o físico japonês Hideki Yukawa (1907-1981) lançou uma idéia 
ousada: se a interação eletromagnética se dá pela troca de fótons entre as partículas com carga elétrica, por que algo 
semelhante não poderia ocorrer entre prótons e nêutrons? Surgia assim o méson – em grego, ‘médio’ –, pois sua massa 
estaria entre a do próton e a do elétron. O méson de Yukawa – hoje, conhecido como méson pi (ou píon) – só foi 
detectado em 1947 na observação de raios cósmicos, por uma equipe da Universidade de Bristol (Inglaterra), liderada 
pelo inglês Cecil Powell (1903-1969) e com participação determinante do físico brasileiro César Lattes (1924-2005). No 
ano seguinte, Lattes e o norte-americano Eugene Gardner (1913-1950) detectaram píons produzidos artificialmente no 
acelerador de partículas da Universidade da Califórnia, em Berkeley (Estados Unidos). Essa descoberta mostrou que a 
produção e a detecção de partículas podiam ser feitas de modo mais controlado com o desenvolvimento de aceleradores 
mais potentes e detectores mais precisos.  
 
Ainda O ZOO das Partículas Elementares. Também é possível que os quarks e os elétrons não sejam fundamentais 
de fato, e eventualmente acabem sendo constituídos de outras partículas mais fundamentais. Os físicos constantemente 
procuram novas partículas. Quando as encontram, eles as classificam e tentam achar padrões universais que informam 
como os blocos fundamentais de construção do universo interagem. Foram descobertas, até agora, por volta de 
duzentas partículas (a maioria delas não é fundamental). Para não perdermos de vista todas essas partículas, nós as 
representamos com as letras dos alfabetos grego e romano. É claro que os nomes das partículas são apenas uma 
pequena parte de uma teoria física. Os físicos desenvolveram o Modelo Padrão, anteriormente citado, de modo a 
explicar o que é o mundo e o que o mantém unido. É uma teoria simples e compreensível que explica todas as centenas 
de partículas e interações complexas com apenas 6 quarks, 6 léptons (o lépton mais conhecido é o elétron) e partículas 
transportadoras de força (como o fóton, por exemplo).  
 
Os Quarks, Simplicidade e Elegância Formal.  Em meados da década de 1970, os físicos tinhas uma ampla listagem 
de partículas elementares. Para dar alguma ordem e explicar as propriedades das inúmeras partículas descobertas, os 
físicos norte-americanos Murray Gell-Mann e George Zweig propuseram uma nova família de partículas subnucleares: 
os quarks. Inicialmente, ela conteria três membros: o up, o down e o strange. Segundo esse novo modelo, os mésons 
seriam formados por um par de quarks – na verdade, um quark e um antiquark –, e os bárions (prótons e nêutrons, por 
exemplo) conteriam um trio de quarks. Diferentes combinações desses quarks podiam explicar todos os mésons e 
bárions conhecidos. E o que manteria os quarks ligados para formar mésons e bárions? Entram em cena os glúons – o 
nome vem de glue, do inglês cola. Quarks permanecem ligados pela transferência mútua de glúons, os verdadeiros 
portadores da força forte nuclear. Diferentemente das forças gravitacional e eletromagnética, a força forte entre os 
quarks aumenta conforme aumenta a distância entre eles – pode-se imaginar que glúons agem como elásticos ligando 
os quarks. E isso tem uma implicação: quarks não são observados livres, vivendo, portanto, confinados dentro dos 
bárions e mésons. Mais uma peculiaridade dos quarks: eles têm cargas elétricas que são uma fração da carga do elétron 
ou do próton (+2/3 ou –1/3), pois só assim é possível explicar a carga elétrica dos bárions e dos mésons. Por exemplo, 
um próton é formado por dois quarks up (+2/3) e um down (-1/3). A soma total das cargas elétricas (2/3 + 2/3 - 1/3) é 
igual a 1. Por conta do confinamento e das cargas fracionárias, o modelo dos quarks foi recebido com ceticismo. No final 
da década de 1960, experimentos no acelerador de Stanford (Estados Unidos) – e conceitualmente similares ao 
experimento de Rutherford – deram fortes evidências de que prótons e nêutrons continham subestruturas. E o modelo de 
quarks – inicialmente encarado apenas como um artifício matemático – forneceu uma boa interpretação desses 
resultados, trazendo de volta simplicidade e certa elegância ao mundo das partículas elementares. Curiosidade: Gell-
Mann tirou o nome quark de uma passagem – “Three quarks for Muster Mark” (Três quarks para o Senhor Mark) – do 
romance Finnegans Wake, do irlandês James Joyce (1882-1941).  
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O ZOO de Partículas e o Modelo Padrão.  Segundo o Modelo Padrão, todas as partículas de matéria, bem como os 
átomos e as moléculas são compostos de quarks e léptons, e as partículas compostas interagem por meio da troca de 
partículas transportadoras de força. Quarks comportam-se de maneira distinta dos léptons e, para cada partícula de 
matéria, há uma partícula de anti-matéria (ou anti-partícula). As anti-partículas se parecem e se comportam como suas 
correspondentes partículas de matéria, exceto pelo fato de terem cargas elétricas ou outros tipos de carga de valores 
opostos. Por exemplo, um próton é eletricamente positivo, ao passo que um anti-próton é eletricamente negativo. A 
gravidade afeta a matéria e a anti-matéria do mesmo modo, porque a gravidade, embora sendo uma propriedade ligada 
à uma ’carga de matéria’, não distingue partículas de matéria de anti-partículas de matéria , uma vez que a massa das 
partículas são idênticas, em todos os seus atributos, às massas das correspondentes anti-partículas. Quando uma 
partícula de matéria e uma partícula de anti-matéria se encontram, elas se aniquilam em pura energia.  
 
Matéria e Anti-matéria. A idéia de anti-matéria é estranha, ainda mais porque o universo todo parece ser inteiramente 
composto de matéria. Essa idéia parece ir contra tudo que nós sabemos sobre o universo. Os cientistas podem 
comprovar a existência de anti-matéria em uma foto de uma câmara de bolhas. O campo magnético na câmara faz por 
exemplo com que as partículas negativas se curvem digamos para a esquerda e as partículas positivas se curvem 
correspondentemente para a direita. Pares elétron-pósitron aparecem em fotos deste tipo. Os pósitrons (anti-elétrons) 
comportam-se exatamente como os elétrons, mas percorrem uma trajetória curva para o lado oposto ao das particulas 
porque possuem carga elétrica oposta à dos elétrons. Se a anti-matéria e a matéria são exatamente iguais, mas de 
cargas elétricas opostas, então por que há muito mais matéria do que anti-matéria no universo? Esta é uma pergunta 
para a qual os físicos ainda não conhecem uma resposta. O símbolo usual para uma anti-partícula é uma barra acima do 
símbolo correspondente. Por exemplo, o ’quark up‘ u tem um ’anti-quark up’ designado por u-barra. A anti-partícula de 
um quark é um anti-quark; a anti-partícula de um próton é um anti-próton, e assim por diante. A única exceção é que um 
anti-elétron é chamado de pósitron e é representado por e+. Quarks e Anti-quarks. Quarks são como vimos um tipo de 
partícula de matéria. A maior parte da matéria que conhecemos é constituída de prótons e nêutrons, os quais são 
compostos de quarks. Existem seis quarks na natureza, mas os físicos usualmente falam em termos de três pares: 
up/down, charmoso/estranho e top/bottom. Para cada um desses quarks, existe um antiquark correspondente. Os quarks 
têm, como também vimos, a característica não usual de possuírem uma carga elétrica fracionária, diferentemente do 
próton e do elétron, que têm cargas elétricas inteiras (+1e, -1e). Os quarks também transportam outro tipo de carga, 
denominada carga de cor. O quark top, em particular, foi descoberto apenas em 1995, depois de ter sido previsto 
teoricamente por 20 anos. Os quarks existem somente em grupos, formando hádrons, e nunca são encontrados 
sozinhos.  Diz-se então que os quarks apresentam uma propriedade chamada de confinamento. 
 
Hádrons. Bárions e Mésons. Partículas compostas por quarks são denominadas de hádrons. Embora os quarks 
individuais tenham cargas elétricas fracionárias, eles se combinam de tal maneira que os hádrons possuem cargas 
elétricas inteiras. Outra propriedade dos hádrons é que eles não possuem carga de cor, embora os quarks possuam 
carga de cor. Existem duas classes de hádrons: aqueles compostos por três quarks (qqq) e aqueles compostos por um 
par quark-anti-quark (q q-barra). Os prótons são constituídos por dois quarks up e um quark down (uud), e são 
denominados ainda de bárions. O mesmo ocorre com os nêutrons, constituídos porém por um quark up e dois quarks 
down (udd). Os mésons são constituídos por um par quark-anti-quark, como por exemplo o méson píon positivo (π+), que 
é composto por um quark up e um antiquark down . As antipartículas de um méson têm seus quarks e antiquarks 
trocados; assim, um antipíon (π-) é composto por um quark down e um antiquark up. Como os mésons são constituídos 
por uma partícula e uma antipartícula, eles são altamente instáveis. O méson kaon (K-), por exemplo, tem um tempo de 
vida maior do que a maioria dos mésons e é por isso denominado ’estranho’ e este aspecto deu origem ao nome do 
quark estranho, que é um de seus componentes internos. Uma outro aspecto estranho associado aos hádrons é que 
somente uma pequeníssima parte da massa de um hádron é devida aos quarks nele contidos. 
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Léptons. Outro tipo de partículas de matéria são os léptons. Existem seis tipos de léptons, três dos quais possuem 
carga elétrica e três que não possuem carga elétrica. Os léptons parecem ser partículas puntiformes, portanto, sem 
estrutura interna. O lépton mais conhecido é o elétron (e-). Os outros dois léptons são o múon (µ) e o tau (τ), que são 
carregados como os elétrons, mas têm massa muito maior. Os outros léptons são os três tipos de neutrinos (νe, νµ, ντ), 
que não possuem carga elétrica, têm massa muito pequena e são muito elusivas. Os quarks existem apenas no interior 
de partículas compostas junto com outros quarks, ao passo que os léptons são partículas fundamentais. Para cada 
lépton há um anti-lépton. O anti-elétron, como vimos, tem um nome especial, ’pósitron’. Os léptons mais pesados, o 
múon e o tau, não são encontrados na matéria na forma como a conhecemos. Isso porque quando são produzidos, eles 
decaem muito rapidamente, ou transformam-se em léptons mais leves, e às vezes o tau pode decair em quarks, anti-
quarks e um neutrino. Os elétrons e as três espécies de neutrinos são estáveis e, por isso, são os tipos mais 
encontrados ao nosso redor. Quando um lépton pesado decai, uma das partículas na qual ele decai é sempre seu 
neutrino correspondente. As outras partículas poderão ser um quark e seu anti-quark, ou outro lépton e seu anti-neutrino. 
Os físicos têm observado que alguns tipos de decaimentos de léptons são possíveis e outros não. Para explicar esse 
fato, eles os dividiram em três famílias de léptons: o elétron e seu neutrino, o múon e seu neutrino e o tau e seu neutrino. 
O número total de membros da família deve sempre permanecer constante em um decaimento. Neutrinos são, como já 
dissemos, um tipo de lépton. Como eles não têm carga forte ou elétrica quase nunca interagem com quaisquer outras 
partículas. A maioria dos neutrinos passa direto através da terra sem ter sequer interagido com um único átomo dela. 
Neutrinos são produzidos por uma variedade de interações, especialmente em decaimentos de partículas. De fato, foi 
através de um estudo cuidadoso de decaimento radioativo que os físicos criaram a hipótese da existência do neutrino.  
Por exemplo: em um núcleo radioativo, um nêutron em repouso (momentum linear zero) decai, liberando um próton e um 
elétron; por causa da lei de conservação do momentum linear, o produto resultante de um decaimento deve ter um 
momentum linear total zero, que o próton e o elétron observados claramente não têm;  portanto, podemos concluir a 
presença de outras partículas com um momentum linear apropriado para balancear o evento; foi suposto então que um 
anti-neutrino foi liberado e as experiências confirmaram que isso é o que realmente acontece. Uma vez que os neutrinos 
foram produzidos em grande abundância no início do universo e raramente interagem com a matéria; então, existem 
muitos deles no Universo. A pequeníssima massa, mas o grande número, deve contribuir para a existência da massa 
total do universo e afetar a sua expansão. Note-se que tanto quarks quanto léptons  existem em 3 grupos distintos. 
Denominamos cada um desses grupos de geração de partículas de matéria. Uma geração contém um exemplar de 
quarks e léptons. Cada nova geração tende a ser mais massiva que a anterior.  Toda matéria visível no universo é feita 
da primeira geração de partículas de matéria -- quarks up, quarks down e elétrons. Isso porque todas as partículas da 
segunda e terceira gerações de partículas são instáveis e decaem, tornando-se partículas de primeira geração, a única 
geração estável. Mas, se as gerações acima da primeira decaem rapidamente, são raramente observadas e não 
compõem nenhuma matéria estável ao nosso redor, então por que elas existem? Então por que temos gerações de 
matéria? Por que três delas? Nós não sabemos. E sem entender porque as partículas de segunda e terceira geração 
existem, não podemos descartar a possibilidade de haver mais quarks e léptons, com massas ainda maiores, que nós 
ainda não descobrimos. Ou talvez a resposta seja que os quarks e léptons não são fundamentais, mas são compostos 
de outras partículas ainda mais elementares, que juntas formariam os quarks. 
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II. Interações Fundamentais. Interação e Força Fundamental. Uma força fundamental é um mecanismo pelo qual as 
partículas interagem mutuamente, e que não pode ser explicado por nenhuma força mais fundamental do que aquela. 
Cada fenômeno físico observado, desde uma colisão de galáxias até quarks agitando-se no interior de um próton, pode 
ser explicado por estas interações. Devido a sua importância, a compreensão destas interações ocupam a atenção dos 
físicos por meio século e continua até hoje. Tradicionalmente, a física moderna tem listado 4 interações fundamentais: 
gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear fraca, e a força forte. Suas magnitudes e comportamento variam muito, 
como pode ser visto nas tabelas abaixo. Ainda, existe uma crença muito forte que 3 destas interações sejam a 
manifestação de uma única interação, mais fundamental, tal como a eletricidade e o magnetismo são agora entendidos 
como dois aspectos de uma interação eletromagnética. Eletromagnetismo e forças nucleares fracas têm se mostrado 
como dois aspectos da força eletro-fraca. De forma mais especulativa, a força eletro-fraca e a força nuclear forte podem 
vir a ser combinadas usando as teorias da grande unificação. Como combinar a quarta interação, a gravidade, com as 
outras três ainda é um tópico para a pesquisa em gravitação quântica.  
Os Limites do Modelo Padrão.  O Modelo Padrão, teoria que descreve as forças eletromagnética, fraca e forte tem 
limitações. Não indica, por exemplo, por que há três famílias (ou gerações) de léptons e quarks. Nem é capaz de explicar 
por que alguns léptons e quarks são tão mais pesados que seus companheiros. Experimentos recentes mostraram que 
os neutrinos têm massa, e isso cria para o modelo dificuldades que os físicos tentam agora driblar. Há muita expectativa 
em relação à detecção do chamado bóson de Higgs, uma partícula que seria a responsável pela geração das massas de 
todas as partículas, o que resolveria parte das limitações do modelo. Espera-se que isso ocorra com os experimentos no 
acelerador LHC (sigla, em inglês para Grande Colisor de Hádrons), que entrou em funcionamento em 2007 no CERN. 

 
O que falta descobrir? Um século depois de a física descobrir que o átomo pode ser partido, a idéia de unificação das 
quatro forças fundamentais é ainda um sonho. Teoria de Campo Unificado. Em física, uma "teoria do campo unificado" 
é um tipo de teoria de campo que permite que todas as forças fundamentais entre partículas elementares sejam 
descritas em termos de um único campo. Não há ainda nenhuma teoria do campo unificado aceita, e este assunto 
permanece como um campo aberto para pesquisa. O termo foi cunhado por Albert Einstein que tentou unificar a Teoria 
da Relatividade Geral com o Eletromagnetismo. Uma Teoria de tudo é muito próxima da teoria do campo unificado, mas 
difere por não exigir que sejam campos a base da natureza, e também por tentar explicar todas as constantes físicas da 
natureza. Todas as quatro forças fundamentais são mediadas por campos, que no modelo padrão de partículas, são 
resultado da troca de bósons.  

 
Família Spin Massa (em me) Tipo de Interação 

Bósons Não Massivos 
 

Inteiro 0 Eletromagnética, 
Gravitacional 

Léptons Meio-inteiro 0 ≤ M ≤  207me Fraca, Eletromagnética 
Mésons Inteiro 273 ≤ M ≤  1075me Forte, Fraca, 

Eletromagnética, 
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Gravitacional 
Bárions Meio-inteiro 1836 ≤ M Forte, Fraca, 

Eletromagnética, 
Gravitacional 

Unificação das Quatro Forças da Natureza. As quatro forças a serem unificadas são (em ordem decrescente de força): 
força nuclear forte: a força responsável por manter os quarks juntos para formar os nêutrons e prótons, e manter os 
neutros e prótons juntos para formar o núcleo. A partícula de troca desta força é o glúon; força eletromagnética: a 
conhecida força que age sobre partículas carregadas. O fóton é a partícula de troca desta força; força nuclear fraca: uma 
força de repulsão e de curto alcance responsável pela radioatividade, que age sobre elétrons, neutrinos e quarks. É 
governada pelo bóson W; força gravitacional: uma força de longo alcance que age sobre todas as partículas com massa. 
A suposta partícula de troca foi denominada gráviton. Em 1963, o físico estadunidense Sheldon Glashow propôs que a 
força nuclear fraca e a eletricidade e o magnetismo poderiam ser descritas em uma teoria parcial do campo unificado, 
uma teoria elétro-fraca. Em 1967, o físico paquistanês Abdus Salam e o estadunidense Steven Weinberg 
independentemente revisaram a teoria de Glashow colocando as massas das partículas W e Z a partir de quebra 
simétrica espontânea através do ’mecanismo de Higgs’. Esta teoria unificada é governada pela troca de quatro 
partículas: o fóton, para interações eletromagnéticas, e uma partícula Z neutra e duas partículas W carregadas para a 
interação fraca. A força fraca tem curto alcance e os bósons Z e W têm massas: 80.4 e 91.2 GeV/ c2, respectivamente. 
Em 1983, os bósons Z e W foram produzidos pela primeira vez no CERN pela equipe de Carlo Rubbia. Pela sua 
contribuição, Salam, Glashow e Weinberg foram agraciados com o Prêmio Nobel de Física de 1979. Carlo Rubbia e 
Simon van der Meer receberam o Prêmio de 1984. 
Exemplos de Processos Envolvendo as Forças Fundamentais. A tabela abaixo apresenta alguns exemplos.  

Força Decaimentos, Tempos de Vida  Constante de Acoplamento  
Força Forte π- + p ⇒ π0 + n 

τ ≈ 10-23 s 
gY2/hc ≈ 13 ; gY é a constante de 

acoplamento da teoria de Yukawa 
Força Fraca n ⇒ p + e- + anti-ν 

τ ≈ 10-8 s 
 gfraca ≈ 10-12 

Força Eletromagnética Emissão de Fótons 
τ ≈ 10-16 s 

α = ke2/hc ≈ 1/137 

Força Gravitacional Emissão de Grávitons Gm2/hc ≈10-40 
III. Leis de Conservação. Todos os processos de decaimento e reações com partículas elementares envolvem leis de 
conservação e regras de seleção: massa-energia; momentum linear; momentum angular; carga; conservação do número 
de léptons; conservação do número de bárions; conservação de spin isotópico; conservação de estranheza; conservação 
de paridade. Partículas de Vida Curta e Ressonâncias. Partículas como π0 e η0 têm vida curta (< 10-16 s) bem como 
há ressonâncias que tem vida curta (< 10-21 s).  
 
Problemas 

1. Uma partícula K+ decai em 2π+ + π-. Medições determinam que as energias cinéticas dos π+ são 68,6 MeV e 80,8 
MeV e a energia cinética do π- é 75,5 MeV. Encontre o valor de Q da reação e da massa da partícula K+.  

2. Descreva as leis de conservação do processo acima. 
3. Considere as seguintes reações: a) anti-K- + p ⇒ K+ + X; b) π- + p ⇒ K0 + X; c) p + p ⇒ π+ + n + Λ0 + X; quais 

partículas representadas por X tornam estas reações possíveis? 
4. Determine as energias mínimas  para os produtos da reação: π- + p ⇒ n + π0. 
5. Encontre o limiar para a reação p + p ⇒ p + p + π0. Esta reação é possível?  
6. Usando a reação π- + p ⇒ n + γ, determine os valores possíveis do spin do π-. 
7. Estime a massa do méson π. Determine, usando o Princípio da Incerteza, a escala de tempo de processos 

mediados pela interação forte. 
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