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APRESENTAÇÃO 

Embora estejamos em pleno século XXI, os tópicos de Física abordados no ensino 
médio, em geral, não vão além do século XIX. Estamos com uma defasagem de pelo menos 
um século entre a Física Contemporânea e a Física que se ensina. É bem verdade que a 
situação é semelhante em muitos outros países, inclusive mais desenvolvidos do que o nosso. 
Mas é também verdade que muitas ações para reverter esse quadro estão em curso em vários 
desses países (ver Ostermann e Moreira, 2000a)1

, enquanto no Brasil as iniciativas são ainda 
modestas. 

Contudo, em que pese ser necessária, se não urgente, a atualização curricular da Física 
do ensino médio não é um problema trivial. Ao contrário, é uma situação complexa que 
envolve, no mínimo, a formação inicial e continuada dos professores de Física e a 
disponibilidade de bons materiais didáticos sobre temas atuais de Física. 

Precisamente nesta área - formação de professores de Física e preparo de recursos 
didáticos sobre tópicos de Física Contemporânea - vem se destacando, no cenário nacional, o 
trabalho da Professora Fernanda Ostermann, do Instituto de Física da UFRGS. Quer formando 
futuros professores, quer trabalhando com professores em serviço, a Professora Ostennann 
vem desenvolvendo ações concretas visando à inserção de tópicos de Física Contemporânea 
no ensino médio (Ostermann et ai. , 1998; Ostennann, 1999; Ostermann e Cavalcanti, 1999; 
Ostermann e Moreira, 2000b )2

• 
3
• 
4

• 
5

• 

Para isso, vem também desenvolvendo materiais didáticos como o do texto número 8 
desta série (Supercondutividade: uma proposta de inserção no ensino médio) e este sobre 
Partículas Elementares e Interações Fundamentais, objeto desta apresentação. Trata-se de um 
texto acessível, sobre um tema estimulante: a estrutura mais interna da matéria, seus 
constituintes mais elementares. Assim como as questões relativas ao universo, o 
macrocosmos, aquelas referentes ao domínio atômico, o microcosmos, sempre fascinaram os 
cientistas e o "homem-cientista" que caracteriza a raça humana na metáfora de George Kelly 
(1963)6

. Por que privar os alunos desse fascúúo? Porque faltam materiais de apoio aos 
professores? Se assim for, o presente texto é uma boa contribuição nesse sentido, fazendo 
uma apropriada transposição didática do que se encontra nos textos avançados sobre o 
assunto. Cabe aos professores fazer nova transposição didática para chegar a materiais 
adequados aos estudantes de ensino médio. 

Porto Alegre, abril de 2001. 
Marco Antonio Moreira 

1 OS1ERMANN, F. e MOREIRA, M.A. Uma revisão bibliográfica sobre a área de pesquisa Física Moderna e 
Contemporânea no ensino médio. Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 5, n. 1, 2000a. 
2 OSTERMANN, F.; FERREIRA, L. e CAVALCANTI, C.J.H. Tópicos de Física contemporânea no ensino 
médio: wn texto para professores sobre condutividade. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 
20, n. 3, 270-288, 1998. 
3 OSTERMANN, F. Um texto para professores de ensino médio sobre partículas elementares. Revista 
Brasileira de Ensino de Físico, São Paulo, v.21, n. 3, 415-436, 1999. 
4 OS1ERMANN, F. e CA V ALCANTI, C. Física moderna e contemporânea no ensino médio: elaboração de 
material didático, em forma de pôster, sobre partículas elementares e interações fundamentais. Caderno 
Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 16, n. 3, 267-286, 1999. 

l OSTERMANN, F. e MOREIRA,. M.A. Física ContemporilDea en la escuela secundaria: una experiencia ~n el 
aula involucrando formación de profesores. Enseiíanza de las Ciencias, Barcelona, v. 18, n. 3, 391-404, 2000b. 

6 KELL Y, G.A. A theory of personality - The pshychology of personal constructs. New York, N.Y., Norton 
& Company, 1963. 
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1 ÁTOMO: UM BREVE HISTÓRICO' 

A fascinante história do desenvolvimento do conceito de átomo praticamente se 

confunde com a própria história do pensamento científico ocidental e, em particular, com o 

desenvolvimento da Física. 

O entendimento deste conceito causou um grande impacto na história das ciências: na 

Filosofia Antiga, na Mecânica Newtoniana, na Química, na Teoria Cinética dos Gases, na 

Eletricidade e Magnetismo, na Mecânica Quântica, no desenvolvimento de novas tecnologias 

e na descoberta de novas interações fundamentais na natureza. 

A idéia de que há uma simplicidade subjacente responsável pela variedade infinita de 

matéria no mundo é proposta, pela primeira vez, na Filosofia Grega por Tales de Mileto 

(640-562 a.C.). 

Com a Antigüidade Clássica, nasce uma época na qual o homem buscava, em 

contraposição aos mitos, uma explicação causal e racional da natureza. Esse período da 

Filosofia é marcado pela busca de uma ordem: é o ideal grego de Cosmos (Mundo em latim). 

Buscar a ordem pressupõe o reconhecimento de que deve haver um princípio simples, uma 

unidade que dá conta de tudo. 

O conceito de átomo é introduzido por Leucipo, e elaborado por Demócrito (585 a.C.). 

A palavra átomo, de origem grega, significa algo indivisível; a essência última da matéria. 

Demócrito postulou a existência de coisas que: a) são muito pequenas para serem 

observadas; b) estão em movimento contínuo no vazio; c) são impossíveis de serem 

subdivididas - os átomos, por colisões, unem-se para formar a imensa variedade de coisas que 

conhecemos. 

•Esta seção baseia-se na palestra ministrada por Leon Lederman, em 17 de julho de 1995 no Ferrnilab, .' 
Estados Unidos. 
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Na Grécia Clássica, os filósofos se perguntavam: 

COMO O UNIVERSO FUNCIONA? 

Esta é ainda nossa pergunta em 1998. 

Já na Idade Média, o atomismo, enquanto doutrina filosófica, é praticamente 

abandonado. O pensamento do homem volta-se para questões espirituais, para Deus. É a 

partir de Copérnico, em 1543, que o homem deixa de estar no centro do mundo, quando 

então o sistema geocêntrico é substituído pelo sistema heliocêntrico. 

Com o início da Renascença Italiana, ressurge um crescente interesse do homem 

com relação à natureza. A Ciência Natural adquire grande impulso nos séculos XVI e XVII 

com os trabalhos dos modernos como Copérnico, Galileu e Newton. 

Em particular, Newton (1642- 1727) acreditava que o elemento básico da Física é a 

lei universal do movimento e não a essência dos corpos ou formas geométricas. Newton 

aceita o atomismo sem questionar a origem ou a composição do átomo. Ele está 

preocupado com a forma da interação pela qual matéria atrai matéria e não exatamente 

com sua composição. A Teoria Cinética dos Gases (segunda metade do século XIX), sob 

influência das idéias newtonianas, consegue mostrar que as propriedades fisicas dos gases 

são explicadas supondo-se que um gás seja formado de um número imenso de átomos e 

moléculas em movimento, interagindo entre si através de forças newtonianas. 

Mas até o final do século XIX, os átomos são considerados elementos sem 

estrutura. Somente com o desenvolvimento de outra área da Física, a Eletricidade (ligada a 

nomes como Faraday, Coulomb, Ampere, Oersted), será possível concluir que o átomo não 
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é, na verdade, indivisível. Assim, ao longo de 2 000 anos, perdura a crença em um mundo 

construído a partir de um constituinte básico indivisível. 

Os alicerces para uma mudança na concepção do átomo como o constituinte último 

da matéria começam a ser desenvolvidos com o trabalho do químico inglês Dalton, em 

1808. Ele observou que uma variedade de substâncias podiam ser formadas combinando-se 

diferentes quantidades de alguns poucos elementos tais como · hidrogênio, carbono, 

oxigênio, sódio. A maneira como estes elementos unem-se para formar as diversas 

substâncias poderia ser entendida se cada elemento fosse feito de átomos. A combinação 

de átomos de vários elementos formam as moléculas das substâncias. Mas ainda Dalton 

acreditava que a essência última da matéria era indivisível; por isso, homenageando 

Demócrito, batizou este constituinte último de "átomos". 

No começo do presente século, gradativamente, a idéia de que os átomos não são as 

entidades fundamentais na natureza começou a ficar clara. A primeira evidência indireta 

surge por volta de 1869, quando Mendeleev descobriu que, ao listar os elementos, do mais 

leve - hidrogênio - até o mais pesado até então conhecido - urânio -, elementos com 

propriedades similares repetiam-se em intervalos regulares. Se cada elemento fosse 

realmente independente de todos os outros, então, semelhanças entre eles seriam 

meramente coincidências e ocorreriam de maneira aleató1ia. Mas hoje, esta regularidade é 

entendida a partir do fato de que os átomos não são elementares, mas sim sistemas 

complexos de elétrons que circundam um núcleo compacto. O núcleo e os elétrons são 

mantidos pela atração eletromagnética entre cargas opostas - os elétrons são negativamente 

carregados e o núcleo é positivo. Os experimentos que verificaram esta estrutura atômica 

foram concebidos por Rutherford, há quase 90 anos. Na realidade, Thomson, em 1897, 

obteve a primeira evidência experimental de que elétrons fazem paite do átomo e 

Rutherford, em 1911, propôs, baseado em resultados experimentais, um átomo neutro, 

massivo, que contém elétrons carregados e muito leves (2000 vezes mais leves que o 

átomo de hidrogênio). Ele "descobriu" o núcleo - um trilhonésimo do volume do átomo. 

O átomo, formado pelos "elétrons de Thomson" e pelo "núcleo de Rutherford", não 

funcionava. Rutherford havia sugerido que a estrutura atômica é análoga ao sistema solar: 

os planetas são os elétrons e o Sol é o núcleo, mas a atração é eletromagnética (e não 

gravitacional, como no sistema solar). 
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Mas pelai; leis da Física, até então conhecidas (Mecânica Newtoniana e 

Eletromagnetismo), não seria possível conceber a existência de tal átomo: cargas elétricas 

em órbitas circulares, tais como os elétrons, irradiariam energia continuamente e em 

movimento espiral colapsariam em direção ao núcleo em uma fração de um segundo. 

No período de 1915-1930, uma revolução ocorreu na Física. A Física Clássica 

revela-se inadequada para a descrição de sistemas microscópicos tais como átomos. Surge 

uma nova teoria dinâmica para a microfisica: a Mecânica Quântica. 

Inspirado nas idéias de Planck ( 1900) e Einstein ( 1905) sobre a emissão de luz em 

"pacotes" (quanta) de energia, Bohr propõe que as energias dos elétrons nos átomos são 

também quantizadas: os elétrons nos átomos somente podem ter certos valores de energia 

bem definidos , Restritos a estes estados de energia permitidos, os elétrons não podem 

irradiar energia continuamente e espiralar suavemente em direção ao núcleo. Eles só 

podem "saltar" de um estado de energia a outro e emitir ou absorver energia a fim de 

manter a energia total constante. 

O aprofundamento destas idéias culmina, a partir de 1928, na chamada Teoria 

Quântica Moderna, desenvolvida por Schrbdinger, Heisenberg, Dirac, entre outros. 

Mal esta teoria havia sido estabelecida e algumas perguntas relacionadas à 

estabilidade do núcleo atômico já inquietavam os fisicos como, por exemplo: por que o 

núcleo (carregado positivamente) não "explode" já que a pequenas distâncias a repulsão 

coulombiana entre os prótons é enorme? 

Em 1932, uma das respostas a esta pergunta surge com a proposta e posterior 

confirmação experimental do nêutron por Chadwick - partícula sem carga que também 

compõe o núcleo, juntamente com o próton. Além disso, a hipótese da existência de uma 

nova interação (chamada nuclear ou forte) entre prótons e nêutrons passa a explicar por 

que o núcleo não "explode" (a força forte, que é atrativa, vence a repulsão coulombiana 

entre as partículas constituintes do núcleo). 

Em 1930, Pauli postula a existência de urna partícula quase indetectável - o 

neutrino - para explicar o comportamento de núcleos radioativos (núcleos instáveis que, 

espontaneamente, decaem através da emissão de partículas). Esta hipótese foi confirmada 

em experimentos realizados entre 1930- 1955. 
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Então, na década de 30, são conhecidas as seguintes partículas (o elétron, o próton, 

o nêutron e o neutrino): 

O estudo do núcleo atômico tomou impulso a partir do desenvolvimento de novas 

tecnologias A técnica consiste em acelerar partículas a energias suficientemente altas (::<: 

100 MeV 1
) que, colidindo com o núcleo, possam fragmentá-lo. O objetivo é aprender 

como os núcleons (prótons e nêutrons) permanecem juntos e qual a natureza das forças 

interpartículas. O resultado foi surpreendente. Novas partículas foram criadas a partir da 

fragmentação do núcleo. Em muitos casos, a previsão teórica foi anterior à realização de 

experimentos. 

As novas partículas não "vivem" por muito tempo. Mas um tempo suficientemente 

longo, na maioria dos casos, para que algumas de suas propriedades sejam detem1inadas 

(tais como massa, carga elétrica, spin) . Foram batizadas com · letras gregas: 

n, K, A, L, 3 , n,... Coletivamente, estas partículas, nascidas nas colisões fortes, 

nucleares, foram chamadas de hádrons. 

Quando, na década de 60, o número destas chamadas partículas elementares se 

aproxima do número de elementos químicos da Tabela Periódica, sugere-se que os hádrons 

têm uma estrutura interna. 

Em 1964, Gell-Mann e Zweig propõem a hipótese do quark Três novos objetos 

são propoStos. Através de suas combinações, é possível obter-se todos os hádrons à época 

conhecidos. Os três quarks foram chamados de: 

up 
down 
strange 

- símbolo u 
- símbolo d 
- símbolos 

As propriedades dos quarks foram estabelecidas de modo a descrever as partículas 

já conhecidas, podendo-se, então, conhecer a composição dos hádrons. Por exemplo: 

1 Me V = 106 e V, onde 1 e V ( 1 elétron-volt) é definido como a quantidade de energia adquirida por 
uma carga elétrica igual à de um elétron, quando acelerada por uma diferença de potencial de 
IV. 
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Implícita na hipótese dos quarks está a idéia de que estes são primordiais, 

indivisíveis, isto é, os átomos de Demócrito. Assume-se que eles têm raio nulo, ou seja, são 

pontos geométricos perfeitos, como os elétrons e outras partículas chamadas léptons, 

dentro do limite de 10.16 Cm. 

Há também, nessa época, três outras partículas pontuais já bem conhecidas: 

elétron múon neutrino 

Estas, no entanto, não se combinam para formar os hádrons, pois não 

experimentam a interação forte . Coletivamente, são chamadas de léptons . 

Na década de 60, acreditava-se (e ainda hoje acredita-se que assim o seja) que a 

matéria no universo é feita de quarks e léptons. 

Mas três quarks não eram suficientes ... 

Em 1961, o grupo dos léptons foi ampliado. Um novo neutrino ( v µ) foi adicionado 

ao grupo original de três, formado pelo e - , v, µ. Um novo padrão emergiu deste pequeno 

agrupamento: 

onde 
v e -; neutrino do elétron 

Vµ -; neutrino do múon 

Mas, se existem quatro léptons, deve haver um quano quark, por questão de 

simetria. Em 1975, é descoberto o quark charm (e), formando então o grupo: 

G :) 
Em 1977/78, um quinto lépton é "descoberto" - o tau ('t) e um quinto quark boftom. 

Por simetria e pelo padrão dos léptons é sugerida a existência de um outro neutrino: v, 

(neutrino do tau). Assim, o grupo dos léptons passou a ser: 
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Mas se há um quark batiam (b) deve haver um top (t) . Recentemente, dezessete 

anos depois da "descoberta" do quark batiam, em 1995, o quark top foi identificado . 

Assim, hoje ( 1998), são conhecidos seis quarks e seis léptons: 

e s t b 

µy <V, 
µ 

~ quarks 

~ léptons} 

Portanto, acredita-se que os constituintes últimos da matéria sejam seis quarks e 

seis léptons . Mas há problemas a serem resolvidos e questões em aberto. Este modelo, 

chamado Modelo Padrão, certamente não é a última palavra ... 

Para concluir este breve histórico do conceito de átomo, o desenho (fora de escala), 

a seguir, representa o modelo de estrutura atômica atualmente aceito . Trata-se, apenas, de 

uma tentativa de visualizar o átomo e seus constituintes, os quais não são exatamente as 

esferas que aparecem no desenho (Figura 1 ). 

ÁTOMO 
··~. (IO""m) 

Figura 1: Representação de um átomo 

2 NOS PRIMÓRDIOS DO SÉCULO XX 

2.1 A descoberta do núcleo 

Por volta de 1911, Rutherford, ao utili zar um tipo de radiação - partículas alfa (a) -

para bombardear átomos, procurava conhecer sua estrutura interna. Embora, nesta época, 
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não se sabia o que eram as partículas alfa, era possível utilizá-las. O polônio, que é um 

elemento radioativo, era a fonte de partículas alfa. Essas partículas são emitidas a partir 

deste elemento em todas as direções, mas a Rutherford só interessava aquelas que se 

chocavam com um alvo. Um anteparo móvel era utilizado para detectar as partículas alfa 

que emergiam a partir do alvo. Com este anteparo, Rutherford era capaz de estudar a 

posição das partículas depois que passavam através do alvo (Figura 2). No caso, o alvo de 

Rutherford eram finas folhas de metal. 

a 

~Anteparo 
móvel 

Alvo 

~! 
~ ~. ····<·º ....... •.. a 

4'----r1:z"®~ .. 
Figura 2: Experiência de Rutherford 

O modelo de átomo aceito até então era o de Thomson - "o pudim de ameixas". 

Nesse modelo, o átomo é uma massa de carga positiva, em forma de esfera, na qual os 

elétrons (carregados negativamente) estão "embebidos". (Lembremos que Thomson, em 

1897, obteve a primeira evidência experimental da existência dos elétrons, conforme 

mencionado na seção 1 ). De acordo com o modelo atômico de "pudim de ameixas", os 

resultados dos experimentos de Rutherford deveriam ser similares ao mostrado na Figura . 
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Figura 3: As partículas alfa atravessando o "pudim de passas" 

As partículas alfa deveriam passar através do átomo, sendo levemente desviadas de 

suas trajetórias pelo "pudim" positivo. Mas, surpreendentemente, algumas retrocederam na 

direção contrária à inicial, como se houvessem colidido com algo muito massivo. Tal fato 

era inconsistente com o modelo atômico de "pudim de passas". Entretanto, este resultado 

está de acordo com um novo modelo (Figura 4). Neste modelo, o átomo consiste de: 

• um núcleo sólido no qual toda a carga elétrica positiva e quase toda a sua massa 

estão concentradas. 

• elétrons (leves) em alguma parte da região vazia fora do núcleo . Os elétrons têm 

carga elétrica negativa para contrabalançar a carga positiva do núcleo. 

As partículas alfa colidiram com este núcleo denso. Os elétrons praticamente não 

afetaram a trajetória das partículas alfa. 

a 

a 
Figura 4: Partículas alfa retrocedem ao colidir com o núcleo atômico 
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Rutherford e Chadwick, para aprender mais sobre o núcleo atômico, continuaram a 

utilizar partículas alfa. Em uma série de experimentos, eles as faziam colidir com núcleos 

de nitrogênio e observavam os resultados. Conforme o esperado, partículas alfa eram 

ejetadas, mas também núcleos de hidrogênio eram ejetados (Figura 5). 

partículas a 

~ 
( O O O' partículas a 

:> núcleos de .~ 
nitrogênio núcleos de hidrogênio 

o © 

Figura 5: Núcleos de nitrogênio são formados por núcleos de hidrogênio 

Se a partir de núcleos de nitrogênio são obtidos núcleos de hidrogênio, então, 

provavelmente, os primeiros são compostos por estes últimos. De fato, fodos os núcleos 

são feitos de núcleo de hidrogênio. 2 

Próton é o nome dado ao núcleo de hidrogênio. Prótons têm uma unidade de carga 

elétrica, igual e contrária à carga do elétron. Prótons também têm massa, e por 

simplificação, todas as massas das outras partículas são referidas em termos da massa do 

próton (1 unidade). Nesta unidade, a massa do elétron é aproximadamente 1/1800. 

Estes experimentos mostraram que o núcleo atômico tem um tipo de estrutura 

interna. Ele também é composto por partes. Ele contém prótons. Quanto mais positiva a 

carga de um núcleo, maior é o número de prótons que ele contém. 

2.2 Prótons e nêutrons como constituintes do núcleo: 

Os núcleos atômicos contêm prótons. Mas esta não é a imagem completa. Em 1914, 

é sugerido um modelo de núcleo composto de prótons e elétrons. A aplicação deste 

modelo ao núcleo do nitrogênio está representada na Figura 6. 

2 Hoje se sabe que núcleos de hidrogênio são prótons. 
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Figura 6: O átomo de nitrogênio conforme o modelo de núcleo proposto em 1914. 

As propriedades do núcleo de nitrogênio são as seguintes: 

• carga: +7 

• massa: 14 

A única maneira de combinar prótons e elétrons em um núcleo de nitrogênio, para 

que ele tenha as propriedades acima referidas, é colocando 14 prótons e 7 elétrons no 

núcleo (carga total 7, massa total 14), e mais 7 elétrons fora do núcleo (o átomo como um 

todo é neutro). 

Entretanto, há um problema neste modelo que se refere ao spin do núcleo de 

nitrogênio. Spin é uma propriedade que uma partícula pode ter, assim como a carga 

elétrica e a massa. A analogia clássica mais utilizada para spin é a do movimento de 

rotação da partícula sobre seu próprio eixo. 

Pode-se pensar em spin desta maneira, mas elétrons e prótons e todas as outras 

partículas com spin, na realidade, não giram como um pião. Spin é uma propriedade 

interna de uma partícula que pode ser calculada ou medida, exatamente como a massa o é. 

Elétrons e prótons têm spin 112 e este pode ser "para cima" ou "para baixo" e estas são as 

únicas possibilidades. O núcleo de nitrogênio tem spin (medido) inteiro. Não é possível 

que um número ímpar de partículas com spin 1 /2 cada uma ( 14 prótons mais 7 elétrons -

no caso do núcleo de nitrogênio) possa combinar-se a fim de produzir um spin inteiro. 
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Por volta de 1930, muitos físicos perceberam que e modelo de um núcleo 

constituído por prótons e elétrons era inadequado. Para que o núcleo de nitrogênio tenha 

spin, carga e massa corretos, então, é necessário que exista um número par de objetos no 

núcleo. É possível, então, a combinação de 7 (dos 14 prótons) com os 7 elétrons no 

núcleo, dando origem a 7 objetos neutros com massa semelhante à do próton. 

A Figura 7 ilustra esta combinação. 

{} prótons 

"' elétrons 

Figura 7: A combinação de 7 prótons com 7 elétrons no núcleo forma 7 objetos neutros. 

Por volta de 1920, havia a suspeita de que um objeto neutro (com a mesma massa 

do próton) fazia também parte do núcleo. Em 1932, o nêutron foi descoberto por 

Chadwick. Assim, 7 prótons e 7 nêutrons compõem o núcleo de nitrogênio (o que fornece 

massa, carga e spin corretos) . 
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2.3 Radiação 

Núcleos instáveis espontaneamente decaem através da emissão de partículas. Este 

processo é chamado de radioatividade. Os três tipos de radiação3 são chamados de: alfa 

(a), beta (p) e gama (y). 

2.3.1 Radiação a 

As partículas a, como discutido anteriormente, foram utilizadas por Rutherford em 

seus experimentos sobre o átomo. Radiação a ou partículas a são simplesmente núcleo de 

hélio (2 prótons e 2 nêutrons). Um exemplo de processo que gera partículas a é um 

decaimento de um núcleo de rádio (Ra226
) em um núcleo de radônio (Rn222

) e uma 

partícula a.. 

núcleo de rádio núcleo de radônio a 
Ra226 Rnlll 

+ 2p 
88 p 86 p 2n 
138n I36n 

Verifica-se que, nesse processo, o número total de prótons permanece constante 

assim como o de nêutrons. 

2.3.2 Radiação ~ 

Esta radiação envolve a emissão de um elétron. Mas este elétron não está na 

periferia do átomo. Sua origem está no próprio núcleo. Um exemplo é o seguinte: 

núcleo do 

núcleo de carbono nitrogênio 
c14 N14 

+ e -
6p 7p 

8n 7n 

' Radiação é a nomenclatura aqui utilizada por razões históricas. 
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Ao contrário do que ocorre na radiação a, neste processo (decaimento 13 ), o número 

total de prótons não é conservado e, tampouco, o de nêutrons. Ganha-se um próton e perde

se um nêutron. Há um processo subjacente ocorrendo: um nêutron decai em um próton e 

um elétron. O estudo deste processo de decaimento 13 levou os fisicos a proporem uma 

nova partícula chamada de neutrino. O neutrino foi postulado quando o decaimento 13 do 

nêutron violou algumas leis de conservação da Física. Após a discussão destes princípios 

de conservação, a descoberta do neutrino será apresentada. 

2.3.3 Radiação y 

É uma radiação eletromagnética de alta energia. Quando um núcleo está 

temporariamente em um estado de alta energia ("núcleo excitado"), ele pode emitir a 

energia extra que tem através da radiação y (Figura 8). Muitos tipos diferentes de núcleos 

podem ficar excitados e emitir raios y. Um exemplo é o que ocorre com o neônio (o 

asterisco representa o núcleo excitado): 

núcleo de neônio núcleo de neônio 

excitado não-excitado 

Ne•20 Ne20 + y 
lOp top 

lOn lOn 

Figura 8: A radiação y é emitida pelo núcleo atômico. 
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2.4 Algumas Leis de Conservação 

Leis de conservação são importantes na Física e podem ajudar na explicação de por 

que algumas coisas ocorrem e outras não. Não se conhece nenhum processo fisico que 

viole as seguintes regras e, como conseqüência, supõe-se que todos os processos fisicos 

devem satisfazê-las. São elas: conservação de energia, conservação de momentum e 

conservação de carga elétrica. 

2.4.1 Conservação de Energia 

A energia total das partículas antes de um decaimento ou reação deve ser igual à 

energia total das partículas após este processo. Fala-se em energia total porque a energia 

envolvida manifesta-se em duas formas: energia cinética ou de movimento, que depende 

da velocidade da partícula; energia de repouso dada pela famosa equação de Einstein: 

E= moc2
, onde a energia (E) é igual ao produto da massa de repouso (m0 ) da partícula pela 

velocida.de da luz (c, que é uma constante) ao quadrado4
. Quanto m'!ior a massa da 

partícula, maior sua energia de repouso. Para decaimentos, a conservação de energia ocorre 

se a energia de repouso (ou a massa) da partícula que decai for maior ou igual à soma das 

massas das partículas finais . 

A conservação de energia, para uma partícula A (inicialmente em repouso), que 

decai em duas partículas B e C, é dada por: 

energia de 
repouso de A 

energia de 
repouso de B + 

energia 
cinética de B + 

Como todas as energias são positivas, tem-se que: 

energia de 
repouso de A > energia de 

repouso de B + 

energia de 
repouso de e + 

energia de 
repouso de e 

4 Assim, a unidade da massa de repouso de uma partícula pode ser dada em MeV/c2
. 

energia 
cinética de e 
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2.4.2 Conservação de Momentum 

O momentum total de um sistema de partículas deve permanecer o mesmo em 

qualquer processo físico. Para velocidades com valores muito menores que a velocidade da 

luz, o momentum de uma partícula é o produto de sua massa por sua velocidade. Em uma 

reação, se o momentum total inicial (a soma dos momenta das partículas envolvidas) for 

zero, então, o momentum total final também deve ser nulo . Logo, se uma partícula decai 

exatamente em duas partículas, estas devem emergir da reação em sentidos exatamente 

opostos para que o momentum seja conservado, conforme ilustra a figura abaixo: 

Antes 

2 3 

Depois 
/ • • ) " 
M~ m~ 

Figura 9: A conservação do momentum no decaimento da partícula l 

Nesse exemplo, a massa M da partícula 2 é maior que a massa m da partícula 3. 

Então, o módulo da velocidade V da partícula 3 deve ser maior que o módulo da 

velocidade v da partícula 2, para que o momentum Mv da partícula 2 seja igual e contrário 

a mV, que é o momentum da partícula 3. Portanto, antes e depois do decaimento, o 

momentum total é zero. 

2.4.3 Neutrinos 

Na década de 20, o decaimento 13 foi cuidadosamente estudado e houve a suspeita 

que não ocorria a conservação da energia neste processo. Pauli propôs que uma nova 

partícula, a qual ainda não podia ser detectada, "escapulia" com a energia que faltava. Esta 

partícula não tinha carga elétrica, pequena (ou nenhuma) massa e o mesmo spin dos 

prótons e elétrons ( 1/2). Ele chamou esta partícula de neutrino, que significa "um pequeno 

nêutron" em italiano. A existência desta partícula foi completamente aceita pelos físicos 

por volta da década de 50. Nessa época, observou-se também que o momentum não era 

conservado no decaimento ~ . a menos que o neutrino fizesse parte do processo. A Figura 

1 O representa o que deveria ser "visto" se o nêutron decaísse somente em duas partículas e 
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houvesse a conservação de momentum (o próton e o elétron retrocederiam em sentidos 

contrários). 

ANTES • Nêutron 
DEPOIS ~(--••• • ) 

momentum momentum 
do próton do elétron 

(p) (e) 

Figura 10: O decaimento 13 a ser observado sem a presença do neutrino. 

No entanto, o processo ilustrado na Figura 10 não foi o que os físicos observaram. 

Na realidade, os momenta do próton e do elétron se pareciam como ilustra a Figura 11. 

p 

ANTES • DEPOIS ~(--.. •• 
Nêutron 

Figura 11: Os momenta do próton e do elétron após o decaimento. 

A conservação de momentum, neste processo, só será satisfeita ao postular-se a 

existência do neutrino. Um diagrama do processo é mostrado na Figura 12, onde o próton 

(p), o elétron (e-), o nêutron (n) e o neutrino (v) participam do decaimento p. 

V 

p • ~ ( 

e 

Figura 12 O decaimento 13 
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Após aproximadamente 25 anos da proposta de sua existência, em I 956, o neutrino 

foi descoberto em um reator nuclear5
. 

2.4.4 Conservação de carga elétrica 

A carga elétrica total deve permanecer constante. Por exemplo, ambos os seguintes 

processos obedecem ao princípio da conservação da carga. Estas não são as únicas 

possibilidades, mas dois exemplos de reações . 

+ o o 
partícula + partícula ....... partícula + partícula 
positiva negativa neutra neutrn 

+ + o 
partícula + partícula 

....... 
partícula + partícula + partícula 

positiva negativa positiva negativa neutra 

Em ambos os exemplos, dois objetos carregados, um com carga positiva e o outro 

com carga negativa, são as partículas iniciais (lado esquerdo da reação). No primeiro caso, 

as partículas finais (lado direito da reação) têm carga elétrica nula. No segundo caso, 

resultam três partículas : uma positiva, uma negativa e uma neutra. Nos dois casos, a carga 

total, ao final, é zero. 

3 INTERAÇÕES FUNDAMENTAIS 

3.1 Introdução 

Força é o que provoca alteração no estado de movimento de um corpo. Na Física 

Moderna, as forças são transmitidas pela troca de partículas mediadoras. Quando duas 

partículas exercem força uma sobre a outra, elas o fazem pela troca de uma partícula 

5 Aqui é interessante observar que a concepção empirista-indutivista de ciência não se sustenta. 
Esta postura epistemológica acredita que a produção do conhecimento científico começa com 
observação neutra, se dá por indução, é cumulativa e linear, e que o conhecimento daí obtido é 
definitivo. Nesse exemplo, temos exatamente o contrário: a observação (ou o experimento) foi 
posterior ao modelá teórico. Uma vez assegurada a importância da teoria que sustenta os fatos 
pesquisados é que os cientistas investem na invenção, construção e no aperfeiçoamento de 
experimentos que possam confirmar suas previsões teóricas. 
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mediadora6
. Uma possível analogia para o entendimento das interações via troca de 

partículas é o jogo do bumerangue. Um jogador, de costas para o outro, lança o 

bumerangue o qual, inicialmente, se afasta do segundo jogador (que também está de costas 

para o primeiro). Em seguida, o bumerangue faz uma curva, atingindo o segundo jogador. 

Levando-se em conta os recuos de cada um (tanto o que lançou o bumerangue quanto o 

que o agarrou), o resultado efetivo é uma atração entre os dois jogadores devido à "troca" 

do bumerangue. 

3.2 Forças fundamentais da natureza 

As quatro forças fundamentais da natureza são: 

• força gravitacional; 

• força eletromagnética; 

• força forte; 

• força fraca. 

3.2.1 Força gravitacional 

Quaisquer corpos que possuem massa atraem-se mutuamente. Esta é a chamada 

interação gravitacional que diminui de intensidade quanto maior for a distância entre os 

corpos. Esta é a força que rege todos os movimentos dos corpos celestes no universo. Já no 

campo da Física de Altas Energias, esta interação não será importante quando a energia 

cinética da partícula for muito maior que sua energia potencial gravitacional, o que 

normalmente acontece. Mas, é claro, que todos os objetos com massa experimentam a 

força gravitacional, mesmo quando esta é muito fraca. A partícula mediadora da força 

gravitacional é chamada de gráviton, mas esta nunca foi detectada experimentalmente. A 

força gravitacional é uma força atrativa de longo alcance. 

6 Rigorosamente falando, no domínio microscópio, o conceito de força deixa de ter um significado 
preciso. Conseqüentemente, fisicos de partículas preferem falar em interações, ou seja, a ação de 
partículas sobre outras partículas. Mas, neste texto, utilizaremos o conceito de força e interação 
indistintamente. 
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3.2.2 Força Eletromagnética 

Na força eletromagnética, está envolvida a carga elétrica que os corpos possuem. 

Partículas carregadas tais como o elétron e o próton experimentam uma força 

eletromagnética atrativa pois possuem cargas de sinais contrários. Partículas com cargas de 

sinais iguais se repelem. Já as partículas neutras (como o nêutron e o neutrino), não 

interagem eletromagneticamente. É via interação eletromagnética que os elétrons e o 

núcleo estão unidos formando os átomos. Como no caso da força gravitacional, a força 

eletromagnética é de longo alcance, proporcional à carga das partículas e torna-se cada vez 

mais fraca à medida que a distância interpartículas aumenta. Já que o nêutron e o neutrino 

não têm carga elétrica, eles não são afetados pela força eletromagnética. A partícula 

mediadora desta interação é o fóton ( y). A primeira evidência de sua "existência" ocorreu 

em 1905, quando Einstein explicou, a partir de evidências experimentais, o efeito 

fotoelétrico , atribuindo à luz propriedades corpusculares, através da hipótese de que sua 

energia é armazenada em pequenos pacotes: os fótons 7. 

3.2.3 Força forte 

A força forte é uma força atrativa que age entre os núcleons (o nome coletivo para 

prótons e nêutrons) . É atrativa para todas as combinações de prótons e nêutrons, ou seja, 

um núcleon atrai outro núcleon. 

Não fosse pela força forte, o núcleo não seria estável, pois a força eletromagnética 

de repulsão entre os prótons causaria seu rompimento. Mais adiante, será discutido que, a 

rigor, a força forte age sobre os quarks, que são os constituintes do próton e do nêutron, 

mas até lá, pode-se considerar o efeito deste processo subjacente sobre os núcleons (força 

forte residual) . A partícula mediadora da força forte é chamada de glúon (g) e há evidência 

experimental de sua existência. Esta força é de curto alcance, pois está restrita a dimensões 

de 10· 15m (dentro do núcleo). 

7 A radiação y é constituída de fótons de altas energias. 
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3.2.4 Força fraca 

A força fraca é assim chamada porque é fraca em intensidade se comparada à forte. 

Esta é a força responsável pelo decaimento ~. como visto na seção 2. Os neutrinos são 

afetados apenas pela força fraca, já que não possuem massa (logo não interagem 

gravitacionalmente) nem carga (o que exclui a interação eletromagnética). Sempre que um 

neutrino estiver envolvido em uma reação, é sinal de que esta é governada pela força fraca. 

As partículas mediadoras desta interação são: W\ w- e Z~. ,Estes mediadores são muito 

massivos, ao contrário das outras partíc"tilas mediadoras (g/ãviton, fóton e glúon) que 

possuem massa de repouso nula, estes têm massa quase cem vezes maior que a massa do 

próton, o que implica que a força fraca tem um raio de ação lim\tado, da ordem de 10·17 m. 

A Tabela 1 apresenta para as interações gravitacional, eletromagnética e forte os 

sistemas envolvidos em cada interação, as distâncias típicas de atuação (em potências de 

dez) e os instrumentos de medida que "detectam" cada uma delas. Esta tabela é 

apresentada por Topics in Modem Physics (1990) e, aqui, foi feita apenas sua tradução 

para o português. É possível verificar que a interação fraca não aparece nesta tabela. Isto se 

deve ao fato de ela ter sido unificada com a interação eletromagnética. 
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Tabela 1: As interações fundamentais e as potências de dez 

lnsflumentos Dlstóncla SIS!emos Interações 

de medida fmJ 

1 o" Universo 

(j) 

i ~ 
1027 

1l Aglom&fodo 

.il! de oió>das 
:E 

io" Golóxio 

10'2 
Sistema 
Solar 

.8 Homem 
õ 

t 
D 

i io" Molécula 

·O 

~ 
5.1 
::; 

10·'º Atamo 

io·" Núcleo 

"' 
~ 
'O 
Q 

1 io·" Próton 

? ia·" QuaOO. 
Léptons 

Fermliab, 196 7 
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4 NOVAS PARTÍCULAS NO MODELO: AS DESCOBERTAS DAS 

DÉCADAS DE 30, 40 E 50 

4.1 Antipartículas 

•O Pósitron 

Dirac, ao estudar as equações que governam o comportamento dos elétrons em 

campos elétricos e magnéticos, previu a existência de uma nova partícula similar ao 

elétron. Esta nova partícula foi chamada de pósitron (e+), com a mesma massa e o mesmo 

spin do elétron mas com carga elétrica oposta. Surge, então, a idéia de que para cada 

partícula (matéria) existe uma antipartícula (antimatéria) associada. É interessante 

observar que o pósitron foi descoberto em 1932, depois que sua existência foi postulada a 

partir de uma teoria8
. 

• Antiprótons e antinêutrons 

Não há razão para acreditar que o elétron seja a única partícula com uma 

antipartícula associada. Assim, antipartículas foram propostas para o próton e para o 

nêutron. Antiprótons, por exemplo, têm mesma massa, mesmo spin e cargas elétricas 

contrárias ao próton. 

Por volta de 1955, o antipróton e o antinêutron foram descobertos (a partir de 

colisões de partículas de alta energia foi possível detectá-los, uma vez que são mais 

massivos que o elétron). Eles não receberam símbolos novos, apenas "barras" em cima 

dos símbolos do próton e do nêutron (p e n ). E assim foi para todas as demais 

antipartículas. 

8 Novamente aqui, vê-se que a visão empirista-indutivista de produção de conhecimento científico 
é refutada. Na escola, a transposição didática do empirismo-indutivismo ocorre através do 
chamado ''ensino do método científico", o qual encara a produção do conhecimento científico 
como seguindo uma seqüência rígida de passos que começa com observação neutra e culmina em 
uma descoberta. Aqui, vê-se o contrário. 
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4.2 Propriedades das antipartículas 

Quando a partícula tem uma propriedade cujo valor possui um oposto (como carga 

elétrica: positiva ou negativa), então, a antipartícula terá, para esta propriedade, seu valor 

oposto. Quando uma propriedade não tem valor oposto, então, a partícula e a antipartícula 

terão o mesmo valor para esta propriedade. Exemplos: massa, spin, carga neutra. 

4.3 Processos envolvendo partículas e antipart ículas 

Quando um par partícula/antipartícula encontra-se em uma reação, ele pode 

aniquilar-se em forma de energia. Um exemplo é a aniquilação do par próton-antipróton: 

1 p+p ~ energia 

Energia pode ser criada a partir de um par partícula-antipartícula. Um exemplo de 

criação de um par elétron-pósitron a partir de energia é o seguinte: 

j energia~ 

Um elétron e um pósitron podem produzir energia, o que, por sua vez, pode 

transformar-se em um par próton/antipróton. Nesse caso, o elétron e o pósitron devem 

possuir suficiente energia cinética para que, na colisão, haja formação de um próton e um 

antipróton (a energia cinética do par elétron/pósitron deve prover a energia de repouso do 

par próton/antipróton) : 

p+p 

Mas, para que este processo ocorra, deve existir um par exatamente formado por 

uma partícula e sua correspondente antipartícula. A seguinte reação, portanto, nunca 

pode ocorrer 

(4) 
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4.4 Novas partículas 

4.4.1 Os píons 

A massa de uma partícula mediadora e o alcance da força por ela mediada estão 

relacionados. Quanto maior o alcance, menor é a massa da partícula mediadora . Portanto, 

uma força com alcance infinito (o máximo possível) terá como mediadora uma partícula 

com massa zero (a menor possível) . De fato, é o que ocorre com a força eletromagnética: 

seu alcance é infinito e o fóton tem massa nula. 

Na década de 30, Yukawa, conhecendo o alcance da força forte, calculou a massa 

da partícula mediadora: 1/7 da massa do próton. Previu também que tal partícula se 

apresentaria com três variedades de carga'. positiva, negativa e neutra. Esta partícula foi 

chamada de píon( n: ). 

Em 1948, os píons carregados foram detectados e, em 1950, os píons neutros, com 

a massa prevista por Yukawa, também o foram 9
. 

Vê-se, novamente, que a previsão teórica da existência de uma partícula, antecede 

sua descoberta em um experimento. 

Na realidade, hoje se sabe que os píons não são os verdadeiros mediadores da força 

forte entre prótons e nêutrons (os glúons é que o são), mas eles agem no sentido de 

intermediarem a troca de partículas entre os núcleons. Por isso, atualmente, a força forte é 

subdividida em fundamental (entre quarks) e residual (entre os prótons e os nêutrons, por 

exemplo). 

Os píons se diferenciam das partículas introduzidas até aqui por serem instáveis. 

Uma partícula instável "vive" por um curto intervalo de tempo e depois espontaneamente 

decai em outras partículas. Um nêutron é uma partícula deste tipo já que, no decaimento ~' 

este decai em um próton, um elétron e um neutrino. O tempo médio de duração de uma 

partícula antes de decair é chamado de tempo de vida da partícula. O tempo de vida do 

nêutron livre é em tomo de 15 minutos, o que é extremamente longo se comparado ao do 

9 O fisico brasileiro César Lattes (em colaboração com outros cientistas) 
experimentalmente o méson pi (ou píon) (N .A.). 

detectou 
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píon. Os píons com carga + 1 e - 1 têm um tempo de vida da ordem de 1 o-8 segundos; o do 

píon neutro é de, aproximadamente, 10·16 segundos. 

A Tabela 2 sintetiza algumas propriedades dos píons e seus decaimentos mais 

comuns. 

Tabela 2: Os três tipos de píons e seus decaimentos mais comuns -

Símbolo Carga Massa Tempo de vida Decaimento 
(massa E_= I unid) (s) 

1C 
+ + l 1/7 10-• µ+ + V 

7t - 1 1/7 10-8 -µ +v 
nº o 1/7 10·16 y +y 

4.4.2 Os múons 

Na Tabela 2, vê-se que, no decaimento dos píons 7t+ e n-, aparecem ríovos símbolos. 

Os símbolos µ + e µ· são para as partículas chamadas de múons. Na procura por píons, os 

físicos encontraram uma partícula com massa 1/9 da massa do próton. Os múons 

aparecem em dois tipos (µ + e µ") e são "primos" pesados do elétron e do pósitron (200 

vezes mais massivos). Na Tabela 3, estão resumidas algumas propriedades dos múons e 

seus decaimentos mais prováveis. 

Tabela 3: Os dois tipos de múons e seus decaimentos mais prováveis 

Símbolo Carga Massa Tempo de vida Decaimento 
(massa Q_= 1 unid) (s) 

+ +l 119 1 o-:o e++ V+ V µ 

µ· -1 1/9 10.6 - + v+v e 
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4.5 Os três tipos de neutrinos e antineutrinos 

Os modos de decaimento dos píons mostrados na Tabela 2 não são os únicos 

possíveis e não estão rigorosamente especificados. Por exemplo, o píon positivo 

usualmente decai da maneira mostrada na Tabela 2, qual seja: 

ln+~µ+ + V (5)1 

Mas, às vezes, ele pode sofrer o seguinte decaimento: 

Ire+~ e+ + v (6)1 

Nas reações (5) e (6), os neutrinos que aparecem não são iguais. O neutrino 

produzido juntamente com o múon positivo é chamado de neutrino do múon (vµ). Já o 

neutrino produzido em (6) é chamado de neutrino do elétron (ve)· Então, as expressões 

corretas para os decaimentos (5) e (6) são: 

7t+ ~ µ+ + Vµ (7) 

7t+ ~ e+ + Ve (8) 

Aparentemente, não é possível saber se, nas reações (7) e (8), os neutrinos que 

aparecem realmente são diferentes (uma vez que não possuem massa nem carga). No 

entanto, ao observar-se os dois neutrinos nas reações mencionadas, é possível verificar o 

seguinte. Se um neutrino do múon interage com um nêutron, ocorrerá o decaimento (9) 

que segue: 

ln + Vµ ~µ 
- +p (9) 1 

e nunca, 

ln + Vµ ~e 
- +p (10)1 

Mas, agora, se um neutrino do elétron interage com um nêutron, ocorrerá o 

seguinte decaimento,...: ------------.. 

ln + Ve ~e + p (11)1 
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e nunca, 

Em síntese, nos decaimentos, o elétron e o múon e seus respectivos neutrinos 

(neutrino do elétron e neutrino do múon) não se misturam. Trata-se .de uma regra de 

conservação: o tipo de neutrino segue o tipo de lépton (elétron, múon, tau) envolvido na 

reação. 

Como cada partícula possui sua correspondente antipartícula, os neutrinos também 

possuem seus antineutrinos associados: 

neutrinos 

antineutrinos Ve Vµ 

Adiantando um pouco a cronologia seguida até aqui, pode-se completar a discussão 

sobre neutrinos introduzindo um "primo" mais pesado do elétron (e-) e do múon (µ). Em 

1975, foi descoberta a partícula tau (t), que pode apresentar-se com carga elétrica positiva 

ou negativa e cuja massa é duas vezes a do próton. Naturalmente, o tau (t) tem um 

neutrino e um antineutrino associados (respectivamente, o neutrino do tau (v1 ) e o 

antineutrino do tau (v, )). Portanto, ao todo, existem três neutrinos e três antineutrinos. 

4.6 Uma classificação das partículas 

• Léptons 

O elétron, o múon, o tau, suas antipartículas correspondentes, os neutrinos e os 

antineutrinos são classificados como léptons 10
. Os léptons são partículas com spin 1/2 e 

não interagem via força forte. 

10 A palavra lépton origina-se do grego "leve"ou "pequeno". Foi, originalmente, o nome de uma 
pequena moeda grega. Esta nomenclatura foi adotada porque os primeiros léptons descobertos 
apresentavam pequena massa. 
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• Hádrons 

Partículas que interagem via força forte (residual) são chamadas de hádronsu Há 

dois tipos de hádrons: os bárions 12 e os mésonsD Os bárions são os hádrons com spin 

fracionário (1/2, 3/2, 5/2 ... ), como o próton e o nêutron. Os mésons são os hádrons com 

spin inteiro (O, 1,2, .. . ) e, até aqui, o único méson apresentado foi o píon (n). 

Até esta seção, é possível organizar a seguinte tabela com as partículas já discutidas 

neste texto (Tabela 4). 

Tabela 4: Classificação das partículas até agora discutidas. 

elétron (e") 

múon (µ·) 
tau ('t) 

Lé]J_tons 

neutrino do elétron ( v e) 

neutrino do múon ( v µ) 

neutrino do tau ( v, ) 
pósitron (e+) 
antimúon (µ +) 
antitau (-r +) 

antineutrino do elétron (V e ) 

antineutrino do múon (Vµ) 

antineutrino do tau (v,) 

Bárions 
próton (p) 
nêutron (n) 

antipróton (p) 
-

antinêutron ( n) 

Hádrons 
Mésons 

píon mais ( n +) 
píon menos (n") 
píon zero (nº) 

5 NOVAS LEIS DE CONSERVAÇÃO E NOVAS PARTÍCULAS 

A maior parte das descobertas de partículas apresentadas até aqui foi feita em 

laboratório sem o uso de aceleradores. A partir da década de 50, no entanto, com o avanço 

da tecnologia de aceleradores de partículas, várias novas partículas foram descobertas e 

estudadas. O entendimento de como estas partículas são produzidas e como elas interagem 

com outras partículas foi de crucial importância para a física na referida década. Os 

11 A palavra hádron vem do grego e significa "grosso" ou "pesado". A idéia é de que se trata de 
uma "partícula forte" no sentido de participar da interação forte. 

12 "Baros'', em grego, significa pesado. 
13 Do grego "mesos", que significa intermediário ou médio. 
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fisicos, na tentativa de explicar porque certas reações ocorrem e outras não, propuseram 

novas propriedades das partículas e definiram suas regras de conservação. 

5.1 Novas regras de conservação 

• Regra do número leptônico 

• Regra do número bariônico 

• Regra da estranheza 

5.1.1 Regra do número leptônico 

Para ilustrar esta regra, consideremos o decaimento ~ do nêutron: 

A reação (13) não está rigorosamente correta. Em primeiro lugar, o neutrino v 

deve ser o neutrino do elétron ( v e), que, na verdade, é um antineutrino. É dificil 

entender porque se trata de um antineutrino e não de um neutrino, mas os fisicos 

entenderam tal fato a partir de uma nova quantidade que deve ser conservada. Na verdade, 

são três quantidades: número leptônico do elétron, número leptônico do múon e número 

leptônico do tau. A Tabela 5 mostra os valores destas quantidades para todos os 6 léptons e 

os 6 antiléptons. Todas as outras partículas têm número leptônico nulo. 

Tabela 5: Propriedades dos Léptons 

Lépton Símbolo Carga Massa Nº Lept. Nº Lept. Nº Lept. 
(MeV/c2

) do do do Tau 
Elétron Múon 

Elétron e -1 .5 11 1 o o 
Múon µ -1 107 o 1 o 
Tau 't -1 1777 o o 
Neutrino do elétron Vc o ~ o o o 
Neutrino do rnúon Vµ o ~o o 1 o 
Neutrino do tau vt o <70 o o 1 
Anti-elétron + 1 .511 -1 o o e 
Antirnúon + 1 107 o -1 o µ 
Anti tau + 1777 o o -1 1 

Antineutrino do elétron Ve o "" o -1 o o 
Antineutrino do múon Vµ o ~o o -1 o 
Antineutrino do tau - o <70 o o -1 V1 
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Alguns exemplos de reações que podem ocorrer, já que conservam número 

leptônico: 

(14) 

Em (14), o número leptônico do elétron é conservado uma vez que: 

lo =O+ l - 1 (15) 

Ou, então : 

(16) 1 

Onde há conservação, pois: 

lo +l=O+l (17) 1 

Um exemplo que viola a conservação do número leptônico e, portanto, não pode 

ocorrer é: 

(18) 1 

onde não há conservação, uma vez que o número leptônico do elétron (O -:t:- + 1 + O) e o 

número leptônico do múon (+ 1 -:t:- O+ O) não se conservam. 

5.1.2 Regra do número bariônico 

A segunda nova regra de conservação está relacionada ao número de prótons, 

nêutrons e outras partículas que pertencem à classe dos bárions. O número total de bárions 

deve permanecer constante. Como simplificação, os fisicos atribuíram a todos os bárions o 

chamado número bariônico igual a !, e a todos os não bárions (léptons e mésons) um 

número bariônico nulo. Cada antipartícula tem número bariônico oposto ao de sua 

partícula associada. Na Tabela 6, pode-se verificar o número bariônico de vários bárions. 
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Tabela 6: Propriedades dos Bárions 

BARION SIMBOLO CARGA MASSA ESTRANHEZA 14 
· SPIN Nº 

(McV/c2
) BARIÔNICO 

Próton p +I 938 o 1/2 +I 

Antipróton -
- 1 p 938 o 1/2 - 1 

Nêutron n o 940 o 1/2 +l 

Antinêutron n o 940 o 1/2 - 1 

Lambda Aº o 1116 -1 112 +l 

Antilambda -o 
A o 1116 +l 1/2 - 1 

Lambda Charmoso Mais A+ +l 2282 o 112 +l 
e 

Sigma Mais L:+ +l 1189 - 1 1/2 +l 

Antisigma Menos L: - -1 1189 +l 112 - 1 

Sigma Zero L:º o 1192 -1 1/2 + I 

Antisigma Zero L:º o 1192 +l 112 -1 

Sigma Menos L:- - 1 1197 -1 112 +l 

Antisigma Mais r +l 1197 +l 1/2 -1 

Ksi Zero 2º o 1315 -2 1/2 +l 

Antiksi Zero 3º o 1315 +2 1/2 -1 

Ksi Menos .!!- -1 13 2 1 -2 1/2 +l 

Antiksi Mais 3 + +l 1321 +2 112 - 1 

Ômega Menos n- - 1 1672 -3 3/2 +l 

Anti -ómega Mais n- +l 1672 +3 3/2 - 1 

Delta Zero ti o o 1237 o 3/2 +l 

Antidelta Zero tiº o 1237 o 3/2 - 1 

Delta Menos ti" -1 1239 o 312 +l 

Delta Mais !::,. + +l 1235 o 3/2 +l 

Delta Dois Mais 1::,.++ +2 1233 o 3/2 +l 

Sigma Estrela Mais L:*+ +1 1382 - 1 3/2 +l 

Sigma Estrela Zero L:*º o 1385 -1 3/2 +l 

Sigma Estrela Menos L:*- - 1 1388 -1 3/2 +l 

Ksi Estrela Menos 3*~ - 1 1530 -2 3/2 +l 

Ksi Estrela Zero 3*º o 1530 -2 312 +l 

14 Este termo será definido na seção 5.1 .3. 
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A fim de determinar se uma reação pode ou não ocorrer, deve-se verificar se há 

conservação do número bariônico. Por exemplo, consideremos o processo: 

carga 
nº bariônico 

n 

o 
1 

+ n 

+l 
o 

+ 

-1 
o 

=> é conservada 
=> não é conservado 

Conclui-se que tal processo não ocorrerá, uma vez que o número bariônico não é 

conservado. 

Por outro lado, a seguinte reação poderá acontecer, pois o número bariônico é 

conservado. 

n + p ~ 

carga -1 +l 
nº bariônico o 1 

A reação acima de fato ocorre e é 

5.1.3 Regra da estranheza 

Seja a seguinte reação 

Carga 

nº bariônico 

-1 

o 

+ p 

+l 

K+ + 

+l 
o 

observada. 

-1 

o 

L:" 

-1 => é conservada 
1 => é conservado 

+ 1 => é conservada 

=> é conservado 

Esta reação deveria ocorrer já que ela obedece a todas as regras de conservação 

introduzidas até aqui. No entanto, ela nunca foi observada em um experimento. 

Provavelmente, ela viola alguma regra de conservação desconhecida. Assim, ao longo da 

década de 50, os fisicos, estudando este tipo de reação, atribuíram às partículas uma nova 

propriedade, que chamaram de estranheza. As partículas possuem esta propriedade assim 

como possuem carga, massa, spin e número bariônico. A regra da estranheza deve ser 

15 A Tabela 7 fornece algumas propriedades dos mésons. 
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obedecida nas interações forte e eletromagnética. Se a estranheza não for conservada, 

então a reação está ocorrendo sob ação da interação fraca. Por exemplo, os neutrinos não 

são afetados pelas interações forte e eletromagnética, portanto, em reações com neutrinos, 

pode não haver conservação da estranheza. Os valores de estranheza que uma partícula 

pode ter são: +3,+2, +l, O, -1, -2 ou -3 (as Tabelas 6 e 7 mostram na "coluna estranheza" 

os valores desta propriedade para bárions e mésons, respectivamente). A razão para os 

va lores de estranheza dos hádrons (nome coletivo dos bárions e mésons) será entendida, 

com maior profundidade, quando for introduzido o conceito de quark (próxima seção). 

Tabela 7: Propriedades do Mésons 

MÉSONS SÍMBOLO CARGA MASSA (MeV/c2
) ESTRANHEZA 

Pi Zero nº o 135 o 
Pi Menos 7t -1 140 o 
Pi Mais + +l 140 o 7t 

Ro pº o 776 o 
Eta 11º o 549 o 
KZero Kº o 498 +l 
Anti K Zero -o 

K o 498 -1 

KMais ~ +l 494 +l 
K Menos K -1 494 -1 
D Zero Dº o 1865 o 
Anti D Zero - o 

D o 1865 o 
D Mais D+ +l 1869 o 
D Menos D' -1 1869 o 
F Mais ~ +l 1971 +l 
F Menos F. -1 1971 -1 
J/Psi J/'P o 3097 o 
B Zero Bº o 5274 o 
Anti B Zero - o 

B o 5274 o 
B Mais B+ +l 5271 o 
B Menos ff -1 5271 o 
Fi <l> o 1020 o 
Úpsilon y o 9460 o 

A atribu ição de valores para a estranheza das partículas começou com píons, 

prótons e nêutrons (todos com estranheza igual a zero). Se estas partículas são as únicas 

presentes no estado inicial da reação, elas devem produzir partículas cuja soma das 

estranhezas seja zero. Por exemplo: 



41 

7t: + p ~ n + nº 

carga - 1 +! o o => é conservada 
nº bariônico o +J +! o => é conservado 
estranheza o o o o => é conservada 

Por outro lado, para os hádrons com estranheza não nula, os fisicos começaram 

atribuindo alguns valores arbitrários para esta propriedade e observaram quais reações 

ocorriam. Por exemplo, atribuindo estranheza + 1 à partícula K+ (Tabela 7) é possível 

"descobrir" a estranheza do I. (a seguinte reação ocorre e se dá via interação forte): 

n + nº ~ 
I. + K+ 

carga o o - 1 +! 
nº bariônico +! o +l o 
estranheza o o ? +l 

Portanto, para que haja conservação de estranheza, a partícula I. deve ter esta 

propriedade igual a -1 . É possível prosseguir . desta maneira, acabando por determinar a 

estranheza de todas as partículas. 

Vê-se, nas Tabelas 6 e 7, que todas as antipartículas têm valores de estranheza 

opostos aos de suas partículas correspondentes. 

6 OS HÁDRONS SÃO FEITOS DE QUARKS 

Na década de 50, os físicos conheciam um grande número de partículas. No 

entanto, ainda muitas perguntas os inquietavam. Por exemplo, seriam estas partículas 

realmente fundamentais ou seriam compostas por partes? Não seria esperada uma 

simplicidade maior na descrição da natureza (em oposição à imensa "coleção" de partículas 

existentes)? 
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6.1 Modelo de Quark 

Em 1964, Gell-Mann e Zweig, independentemente, propuseram uma teoria que 

explicaria todos os hádrons (bárions e mésons) discutidos até aqui (ver Tabelas 6 e 7, seção 

5). Esta teoria está baseada na existência de três constituintes, todos com spin 1/2 e número 

bariônico igual a 1/3. Gell-Mann chamou estas novas partículas de quarks. Os quarks 

apresentam-se em três tipos (chamados de sabores 16
): up, down e strange. Por convenção, 

cada quark de sabor strange contribui com um valor de estranheza igual a -1, enquanto 

que cada quark anti-strange contribui com + 1. A Tabela 8 fornece algumas propriedades 

dos quarks. Vê-se que os quarks possuem carga elétrica fracionária (frações da carga do 

próton), o que não é usual, já que uma carga fracionária nunca foi detectada 

experimentalmente em "estado livre" . 

Tabela 8: Algumas propriedades dos quarks 

Nome Símbolo Carga Estranheza 
up u +2/3 o 
down d -1/3 o 
strange s -113 - 1 
anfi-up u -2/3 o 
anti-down d +1/3 o 
anfi-strange s +1/3 + 1 

6.2. Os Mésons são combinações quark/antiquark 

Os mésons são constituídos pela combinação de um quark e um antiquark. Todas as 

possíveis combinações de um quark ( u, d ou s) com um antiquark ( u , d ou s) fornecem 

vários dos mésons apresentados na Tabela 7, seção 5 (não todos, já que o modelo desta 

seção é o de 1964, ou seja, ainda não está completo). A Tabela 9 e a grade que a segue 

mostram a composição de alguns mésons. Como cada méson pode conter um quark s ou 

um antiquark s (ou ambos), os únicos valores possíveis para a estranheza dos mésons são: -

1, + l e O (pode-se constatar tal fato na Tabela 7, seção 5, na "coluna estranheza") . Vê-se, 

na Tabela 9, que há três partículas (nº, p0
, TIº) compostas de um quark u e um antiquark ~. 

Mas, de fato, não são partículas iguais, uma vez que os quarks apresentam spins orientados 

16 Os léptons tmnbém têm sabores, quais sejam: elétron, neutrino do elétron, múon, neutrino do múon, tau e 
neutrino do tau (Ver Tabela 4, seção 4). 



43 

diferentemente em cada caso 17
. Desde a década de 60, quando o modelo de quark foi, pela 

primeira vez, proposto, muitos mésons foram descobertos e todos eles são compostos de 

um quark e um ant iquark. Nenhum méson, até agora encontrado, deixa de encaixar neste 

modelo. 

-
Tabela 9: Mésons formados por quarks (u, d ou s) e antiquarks (u, d, s). 

MÉSONS SÍMBOLOS COMPOS'!_Ç_ÃO 
QUARK ANTIQUARK 

Pi Zero nº u/d u/d 
Pi Menos d 

-
7t !! 

Pi Mais + u d 7l 
- -Ro p u/d u/d 

-
Eta ri u/d u/d 
KZero Kº d s 
Anti K Zero - o s d K 
KMais K+ -

u s 
K Menos K s 

~ 
Fi C!J s s 

- - -
u d s 

7to + 
7t 

u pº p + ~ 

21° 
7t nº 

d pº Kº 

~ ..!!..º 

s IC Kº <I> 

6.3 Os bárions são combinações de três quarks 

Os bárions são compostos a partir de três quarks. Tomando-se todas as possíveis 

combinações dos três quarks u, d, ou s, pode-se obter alguns dos bárions apresentados na 

Tabela 6, seção 5. A Tabela 10 e o esquema que a segue mostram a composição de alguns 

bárions. Antibárions, como o antipróton, são todos compostos por três antiquarks. Os 

valores de estranheza que aparecem na Tabela 6 podem ser agora entendidos: já que os 

17 Mais adiante, será discutida a questão do spin. 
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bárions podem conter 1, 2 ou 3 quarks s, os valores possíveis para sua estranheza são: - 1, -

2 e - 3. Para os antibárions, estes valores são : + 1, +2 e +3 (ver Tabela 6, seção 5, coluna 

"estranheza"). 

Tabela 1 O: A Composição dos Bárions a partir da combinação de três quarks u, d e s 

BARIONS COMPOSIÇÃO 
Próton duu 
Anti próton duu 
Nêutron ddu 
Antinêutron ddu 
Lambda dus 
Anti lambda dus 
Sigma Mais uus 
Antisigma Menos uus 
Sigma Zero dus 
Antisigma Zero dus 
Sigma Menos dds 
Antisigma Mais dds 
Ksi Zero uss 
Antiksi Zero uss 

Q© 
(;'\ (;;::\ (;\ 
\:::::..) \:::::) ~ 

{;\ (7\ 
~0 

BARIONS . COMPOSIÇÃO 

Ksi Menos dss 
Antiksi Mais dss 
Omega Menos sss 
Antiômega Mais sss 
Delta Zero ddu 
Antidelta Zero ddu 
Delta Menos ddd 
Delta Mais duu 
Delta Dois Mais uuu 
Sigma Estrela Mais uus 
Sigma Estrela Zero dus 
Sigma Estrela Menos dds 
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A Figura 13 mostra um esquema que ilustra a composição dos mésons e dos 
bárions . 



45 

QUARKS & LÉPTONS 
(LEVE) 

MÉSONS 
(MÉDIO) 

QQ 

\ 
HÁDRONS 
(VOLUMOSO) 

BÁRIONS 
(PESADO) 

QQQ ou QQQ 

Figura 13: Os hádrons são feitos de quarks. 

6.4. Antipartículas e considerações sobre spin 

Uma antipartícula contém os antiquarks que correspondem aos quarks da partícula 

associada. 

Alguns exemplos de pares partícula-antipartícula são os seguintes: 

- o próton e o antipróton: p = uud; p= uud 

- o nêutron e o antinêutron: n = udd; n = udd 

Vê-se, neste exemplo, que o nêutron e o antinêutron, embora pareçam a mesma 

partícula do ponto de vista "externo", com a mesma massa, carga e spin, são muito 

diferentes "internamente". 

- o píon positivo e o píon negativo: n + = ud ; n - = ~d 

O píon positivo é a antipartícula do píon negativo. Por sua vez, o píon negativo é a 

antipartícula do píon positivo. 

Observando-se a Tabela 10, vê-se que os bárions Lo (sigma zero) e o Aº (lambda) 

são formados pelos mesmos três quarks: u, d, s. Mas como se sabe que eles são, de fato, 

partículas diferentes? 

A resposta está em outra propriedade já mencionada: o spin. A Figura 14 mostra os 

estados dos spins dos quarks u, d e s nas partículas A 0 e Lº. 
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1010 
10 

Aº ~o 

Figura 14: Os spins dos quarks u, d, s nas partículas A 0 e :Eº. 

A partícula A 0 tem os quarks u e d com spin opostos; o spin total é ainda 1/2. Já :Eº 

tem os quarks u e d com spins iguais. Assim, por suas diferentes configurações de spin de 

seus quarks, A 0 e :Eº são, de fato, partículas distintas. 

6.5 Evidências experimentais sobre a existência de quarks 

O modelo de quarks proposto por Gell -Mann e Zweig funciona teoricamente, mas, 

é claro, que os físicos também se perguntaram se essas partículas existem de fato. 

Na década de 70, elétrons e neutrinos foram utilizados para o estudo da estrutura do 

próton, tal como as partículas alfa foram usadas nas experiências que procuravam entender 

o átomo e o núcleo no início deste século. A Figura 15 mostra como seria o espalhamento 

de elétrons por um próton feito de quarks. 
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~:'~I V 
---

pró to 

feixe re elétrons 

Figura 15: Elétrons espalhados por um próton feito de três quarks uud . 

Vê-se, na Figura 15, que os resultados são análogos aos de Rutherford: os elétrons 

emergem da reação em ângulos consistentes com o modelo de quark. 

Versões posteriores deste mesmo tipo de experimento também forneceram 

evidência da existência de glúons dentro do próton, dando sustentação à teoria de que eles 

são as partículas mediadoras da força forte . 

A teoria vigente sustenta a existência de quarks, mas como objetos 

permanentemente confinados dentro dos hádrons (nunca foi detectada carga elétrica 

fracionária), isto é, acredita-se que nunca será observado um quark livre. 

Esse confinamento é coerente com a hipótese de que a carga do elétron é o quantum 

de carga. Os quarks têm carga fracionária, mas não existem livres, de modo que a menor 

carga livre continua sendo a do elétron. 
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7 O MODELO PADRÃO 

O modelo de quarks discutido na seção anterior não é a última palavra. Este modelo 

(da década de 60) foi apenas um começo. Nesta seção, será apresentada sua evolução (até 

os dias de hoje), ocorrida a partir das descobertas das décadas de 70 e 80, até o modelo 

padrão de quarks e léptons atualmente aceito. Esta teoria permitirá uma distinção mais 

clara entre as forças forte e fraca, bem como completar o modelo, que, atualmente, consiste 

de seis quarks e seis Iéptons. 

7.1. Uma propriedade adicional dos quarks: cor. 

Partículas com spin fracionário (1/2, 3/2, 5/2 ... )18 obedecem ao chamado Princípio 

de Exclusão de Pauli. Este princípio proíbe que duas partículas iguais ocupem o mesmo 

estado quântico Um exemplo familiar da aplicação deste princípio é o átomo: dois elétrons 

não podem ocupar o mesmo estado de energia e spin 19
. Isto acaba por gerar o padrão 

periódico dos elementos químicos (a tabela periódica). 

Os quarks têm spin 1/2 e, portanto, o princípio de exclusão aplica-se a eles também: 

dois ou mais quarks não podem ocupar o mesmo estado se possuírem sabores20 idênticos. 

Com isso, por exemplo, o bárion ff (Tabela 1 O, seção 6), formado por três quarks s, não 

poderia existir. No entanto, havia forte evidência de sua existência. A Figura 16 ilustra o 

problema. 

Figura 16: O problema dos spins dos três quarks s no bárion ff 

18 Uma macro-classificação de partículas elementares pode ser a seguinte: férmions (com spin fracionário) e 
bósons (com spin inteiro). 

19 Na Mecânica Quântica, fala-se que dois elétrons em um átomo não podem ter os mesmos números 
~uânticos. 
2 Como dito anteriormente, os sabores de qu:uks, até agora apresentados. são: u, d e s. 
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Vê-se, na Figura 16, que o terceiro quark s não pode ter spin ,J, ou t, já que estes 

estados já estão ocupados pelos dois anteriores. 

Para resolver este problema, o tisico Greenberg sugeriu que os quarks possuem 

uma propriedade nova chamada "cor", que é apenas um novo nome que, assim como 

"sabor", nada tem a ver com seu significado cotidiano. A "cor " é similar à carga elétrica, 

exceto pelo fato de que pode ocorrer em três variedades: vermelho (VM), verde (VD) e 

azul (AZ) (estas cargas-cor são chamadas coletivamente de cargas coloridas). Quarks 

carregam cargas coloridas positivas, enquanto que antiquarks carregam as correspondentes 

cargas coloridas negativas. Assim, no bárion .Q, os três quarks s aparecem em três cores 

diferentes (representadas pelos subíndices): svM, svn. e SAz. 

7.2. Cor e força forte 

Os quarks e os hádrons (que contêm quarks) experimentam a força forte, enquanto 

que os elétrons e os neutrinos não. À medida que foi proposta a carga-cor. para os quarks, 

uma propriedade não apresentada por neutrinos e elétrons, surgiu a idéia de que a cor 

pode ser a fonte da força que atua entre os quarks21
. Se tal suposição está correta, então 

pode-se explicar porque elétrons e neutrinos não interagem via força forte. 

A analogia das cores com as cargas elétricas levou a uma conclusão imediata: cores 

iguais se repelem; cores opostas se atraem. Assim, dois quarks vermelhos se repelem, 

enquanto que um quark vermelho e um antiquark "antivermelho" se atraem. Similarmente, 

azul atrai anti-azul e verde atrai antiverde. Isto pode explicar a existência dos mésons: 

assim como cargas elétricas positivas e negativas se unem para formar um átomo neutro, 

cores positivas e negativas, carregadas por quarks e. antiquarks, atraem-se para formar 

hádrons sem cor, como os mésons qq (Figura 17). 

Figura 17: Um méson (qq) é formado por quarks de cores opostas (que se atraem). 

21 Por analogia com a carga elétrica como fonte da força eletromagnética e a massa da gravitacional. 
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Quanto à cor, dois quarks vermelhos têm mesma cor e, portanto, se repelem. Mas, o 

que dizer sobre um quark vermelho e um quark azul? 

Foi proposto que estas duas cores diferentes podem atrair-se com uma intensidade 

menor que a atração entre cores opostas de um quark e um antiquark . Assim, um quark 

vermelho e um quark azul podem atrair-se, mas a atração é maximizada ao agruparem-se 

com um quark verde. Vermelho e verde, vermelho e azul, azul e verde atraem-se todos uns 

aos outros e assim o faz o aglomerado de três quarks que constitui os bárions. Os bárions 

formados dessa maneira necessariamente contêm três quarks de cores diferentes (Figura 

18). 

Figura 18 Um bárion (qvM qAz qvn) é formado de três quarks de cores diferentes. 

A interação forte, cuja fonte é a cor, mostra que os aglomerados - quark e antiquark 

de cores opostas ou três quarks de cores diferentes - são as duas possibilidades que 

permitem a formação dos hádrons "sem cor" . Sistemas livres só aparecem de forma 

"descolorida". Na natureza, a cor parece estar confinada em aglomerados (os mésons e os 

bárions) com cor resultante total nula, ou seja, considerados como um todo tais 

aglomerados não têm cor, são os chamados "sistemas brancos". 

7.3 Os glúons 

Viu-se, anteriormente, de que maneira a atração entre os quarks ocorre devido à sua 

cor. Esta interação ocorre mediada por uma partícula chamada glúon. Na realidade, a 

interação entre quarks no interior dos hádrons ocorre porque estes estão constantemente 

intercamb iando suas cores via troca de glúons . A Figura 19 mostra um quark vermelho 
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transformando-se em um azul através da emissão de um glúon cuja cor é "vermelho menos 

azul". Portanto, o próprio glúon possui cor. 

azul 
glúon 
"vcm1elho - azul" 

vermelho 

Figura 19: A interação entre quarks via troca de um glúon. 

7.4 Como os quarks interagem via força forte e força fraca. 

7.4.1 Interação via força forte 

A força forte rearranja quarks ou cria um par quark/antiquark a partir de outro. Ela 

não pode mudar o sabor dos quarks. 

Um exemplo de um processo governado pela força forte seria o seguinte: 

+ p + nº 

u 

Um exemplo de aniquilação de um par quark/antiquark e a posterior criação de um 

novo par é o que segue: 

p + Kº 
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7.4.2 Interação via força fraca 

A força fraca, por outro lado, pode mudar o sabor dos quarks. Por exemplo, na 

reação abaixo, o quark s do bárion A 0 torna-se um quark u emitindo um w· (uma das 

partículas mediadoras da força fraca). A partícula w·, por sua vez, transforma-se em um 

quark d e um quark u. 

uds ud uud 

u 

d 

7.5 O Modelo Padrão atual 

Por volta de 1970, as partículas elementares conhecidas formavam o seguinte 

esquema: 

d s 

Vµ 

Figura 20: O Modelo Padrão em 1970 

Naquela época, alguns fisicos se inquietavam em relação à falta de simetria no 

esquema acima. Três quarks (u, d e s) e quatro léptons (v., e-,vµ e µ)não parecem formar 

o modelo certo. Esta falta de simetria levou fisicos teóricos à previsão da existência de um 

novo quark - o quark charm (c). Posteriormente, em 1974, ele foi descoberto. O quark c 

não foi detectado em estado livre mas ligado a um quark anticharm formando o méson 

chamado J/'I'. A partir do estudo deste méson, as propriedades do quark charm foram 

determinadas: tem uma massa 1,5 vezes a massa do próton e uma carga igual a+ 213. 

Os quarks u e d, juntos com os léptons e- e v., formam o grupo chamado de 

primeira geração das partículas fundamentais. 
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Os quarks e e s, juntamente com os léptons µ e vµ, formam o grupo chamado de 

segunda geração das partículas fundamentais. 

Mas esta não é a imagem completa de quarks e léptons. Como dito anteriormente, 

em 1975, o lépton <foi descoberto e, algum tempo mais tarde, seu neutrino correspondente 

foi inferido. Com isso, aumentou o número de partículas fundamentais para quatro quarks 

e seis léptons. No entanto, ainda havia uma situação assimétrica, conforme mostra a figura 

21. 

d c 

e Vµ •• 
Figura 21: O Modelo Padrão em 1975 

É possível inferir que mais dois quarks deveriam ser propostos para completar a 

figura. Estes foram chamados de top ou truth (t) e bottom ou beauty (b). Portanto, agora, 

temos seis sabores de quarks. O quark b foi descoberto, no fina l da década de 70, também 

ligado a um antiquark no interior de um méson, contendo uma massa 5 vezes maior que a 

do próton e carga igual a -1/3. Muito recentemente, em 1995, o quark top foi observado 

experimentalmente. Sua carga elétrica é igual a +2/3 e sua massa é, aproximadamente, 200 

vezes a massa do próton. 

Finalmente, chega-se ao modelo padrão como hoje ele é conhecido: seis quarks (u, 

d, e, s, t, b) e seis léptons (v., e·, Vµ, µ·, v, e <) e as partículas mediadores (o fóton, o 

gráviton, os glúons, os W e o Z). Destaque-se, novamente, que o gráviton, a partícula 

mediadora de força gravitacional, ainda não foi detectada. 

A Figura 22 relaciona os "objetos" ás "forças" envolvidas no modelo padrão. 

A Figura 23 mostra os "objetos", as "forças" e as partículas mediadoras no modelo 

padrão. 

A Figura 24 ilustra as interações fundamentais da natureza e sua possível 

un ificação . 

A Tabela 11 resume o modelo padrão das partículas elementares. 
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MODELO PADRÃO 

OBJETOS 

QUARKS 

LÉPTONS 

Figura 22: Objetos e forças no Modelo Padrão. 

FÉRiVIIONS 

QUARKS 

LÉPTONS 
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[ OBJETOS ) 

BÓSONS 

GRÁVITON 

FÓTON 

w+ w- zº , , 

GLÚON 

FORÇAS 

GRAVITACIONAL 

ELETROMAGNÉTICA 

FRACA 

FORTE 

Fermi/ah, 1987 

FORÇAS 

GRAVITACIONAL 

ELETROMAGNÉTICA 

FRACA 

FORTE 

Figura 23: Objetos (férmions e bósons), forças e partículas mediadoras 

Fermi/ah, 1987 
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Tabela J 1: Resumo do Modelo Padrão das Partículas Elementares 
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CONCLUSÃO 

Este texto destina-se a professores, com a intenção de fami liarizá-los com o tópico 

Partículas Elementares, mostrando-lhes que tópicos de Física Contemporânea não são 

necessariamente complicados. Mais ainda, parece ser viável abordar alguns desses tópicos 

na Física do ensino médio. Cabe salientar que deve ser evitado, no ensino deste conteúdo, 

que os alunos simplesmente memorizem nomes e classificações de partículas. A simples 

memorização é o oposto de uma aprendizagem significativa. 

Uma grande potencialidade deste tema é a oportunidade que este oferece para a 

compreensão do processo de produção do conhecimento científico. Os vários episódios 

históricos envolvendo o avanço desta área de pesquisa mostram, com indiscutível clareza, 

o quanto não é sustentável uma visão empirista-indutivista de ciência. 

Embora tal concepção já esteja superada pelos filósofos da ciência contemporâneos, 

é ainda a que está vigente no ensino de Ciências. Sua transposição didática mais freqüente 

aparece no chamado ensino do "método científico'', o qual transmite a idéia de que o 

desenvolvimento científico segue uma seqüência rígida de passos que começa com 

observação neutra e culmina com uma descoberta. 

Ao contrário, o estudo do avanço da Física de Partículas permite perceber que a 

observação é precedida por conhecimento prévio e, portanto, não neutra (apontando para a 

inseparabilidade entre observações e pressupostos teóricos) . O caráter construtivo, 

inventivo e não definitivo do conhecimento também pode ser ilustrado, a partir de uma 

leitura histórica dessa fascinante área da Física. 

Ao final do texto, estão incluídos dois apêndices. O Apêndice 1 consiste de 28 

exercícios a serem respondidos com consulta à tabela 11 (seção 7) e, no apêndice 2, são 

sugeridas três atividades que ilustram aspectos importantes de Física de Partículas. 
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Exercícios 

A proposta dos exercícios que seguem é a familiarização dos alunos com o Modelo 

Padrão das Partículas Elementares, a partir do estudo da Tabela 11 (seção 7). 

É possível verificar que a Tabela 11 está dividida em quatro seções. As duas seções 
superiores listam um total de 24 partículas elementares. É preciso utilizar informação 
destas duas seções para responder às seguintes questões. 

1. As duas seções superiores intitulam-se e 

2. Considere somente o lado esquerdo da tabela intitulado "Matéria". Esta categoria está 
subdividida em dois grupos de 6 partículas. Estes grupos de partículas são chamados de 

e --------- - - ---------

3. Liste os seis sabores de quarks: 

4. Liste os seis sabores de léptons: 

5. O símbolo para cada quark é _ ___________ _ 

6. Escreva os símbolos das seguintes partículas: 

quark up quark down ____ _ 

quark top ____ _ quark charm ___ _ 
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7. Observe a parte dos léptons na tabela: seus símbolos (exceto para o elétron) são letras 
gregas. 
• Preencha os símbolos abaixo: 

lépton símbolo 

múon 

tau 

neutrino 

• Se existem três neutrinos diferentes, como seus símbolos os distinguem? 

• Escreva o símbolo do neutrino do elétron . ... l ___ _, 
8. Dada a lista de partículas abaixo, circunde os quarks (faça isto sem olhar a Tabela 11, se 

possível): 

up - neutrino elétron down tau charm strange 

9. Usando a legenda no canto direito inferior da Tabela 11 , escreva a carga e a massa 
aproximada das seguintes partículas: 

Partícula 
up 
strange 
top 
elétron 
tau 
neutrino 

Carga Massa 

10. Por que a massa pode ser medida em MeV/c2
? 
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11 . Usando a tabela, complete a seguinte frase: 

têm cargas inteiras e 

têm cargas 

fracionárias. 

12. Os bárions são partículas feitas de quarks. Os bárions mais comuns são o nêutron e o 
próton. Aplicando-se a regra de conservação de carga (isto é, nenhuma carga pode ser 
criada ou destruída) qual é o número mínimo de quarks que devem ser reunidos para 
compor um bárion com carga+ 1, -1 ou O? Justifique sua resposta. 

13. Liste três combinações de quarks que podem formar um bárion com carga igual a 
+1,-1 e O. 

+1 -1 o 

14. Os quarks e léptons da coluna Ida Tabela 11 compõem toda matéria estável tal como 
prótons e nêutrons. (Nêutrons são estáveis em relação as outras partículas, embora 
possam decair). Aplique esta informação para escrever a configuração dos quarks para 
um próton e um nêutron. 

• próton _____________ • nêutron ________ _ 

15. Some as massas dos quarks e encontre a massa aproximada do próton e do nêutron. 

• massa do próton ________ _ 

• massa do nêutron ________ _ 

16. Quais léptons são encontrados na coluna I? ______ _ 

• Você acha que eles também são estáveis? _________ _ 
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17. Os quarks que aparecem nas colunas li e III (Tabela 11) formam partículas com tempo 
de vida ("lifetimes") que são muito menores que os do próton e do nêutron, embora 
ainda vivam o suficiente para serem detectadas. Estas partículas podem ser formadas 
por quaisquer quarks que aparecem nas três colunas. O sabor dos quarks é 
determinado por sua carga, massa e pela presença (ou ausência) de certas propriedades 
que não são completamente entendidas mas que receberam os seguintes nomes: 
estranheza (strangeness), charme (charm), beleza (beauty ou bottomness), verdade 
(truth ou topness). 
A fim de construir bárions a partir do modelo de quarks, é preciso maior informação 
sobre os bárions e os quarks. As propriedades dos quarks encontram-se na Tabela 12. 
As propriedades dos bárions são apresentadas na Tabela 13 (que é uma versão mais 
completa da Tabela 6 - Capítulo 5). Vê-se que, na Tabela 13, as colunas "beleza" e 
"verdade" não aparecem porque nenhum bárion, até agora detectado, possui estas 
propriedades. No entanto, os mésons podem apresentar tais propriedades. A Tabela 14 
(propriedades dos mésons) é uma versão mais completa da Tabela 7 - Capítulo 5. 
Estas tabelas são apresentadas ao final. 

Exemplo: Determine a composição de quarks do bárion J;-. 

Pela Tabela 13, vê-se que a partícula J; - tem uma carga igual a -1, massa 
de 1197 e estranheza (strangeness) igual a -1. Um quark s é preciso para 
este valor de estranheza. O quark s também tem carga igual a -113. Já que 
as propriedades de charme (charm), beleza (beauty) e verdade 
(truth/topness) silo nulas, os outros quarks devem vir da coluna 1 da Tabela 
11 com carga -113 cada um. Somente o quark d se encaixa. A conservaçiio 
de massa não é violada, já que a soma das massas dos três quarks é menor 

que a massa do J; -. Portanto, a configuração de quark do J; - é d d s. 

• Determine a configuração de quark dos seguintes bárions: 
/\.o: 

ff : 

... . 
~. 

18. Talvez você tenha percebido no exercício anterior que um bárion pode conter dois 
quarks iguais . Já que o Princípio de Exclusão proíbe que um átomo contenha dois 
elétrons no mesmo nível de energia22

, você pode se perguntar se isto se aplica aos 
quarks que formam um bárion. A resposta é sim. Embora um bárion possa conter dois 
ou três quarks de mesmo sabor, estes quarks diferem em relação a outra propriedade. 
Os cientistas não estão seguros do significado fisico desta propriedade mas, no 
Modelo Padrão, ela é designada de cor. Os quarks podem ser vermelhos, azuis ou 
verdes. Cada bárion contém um quark de cada cor para formar a cor branca. 

• Onde, na Tabela 11, estão indicadas as cores dos quarks? 

22 Na Mecânica Quântica, fala-se que dois elétrons não podem ter os mesmos números quânticos. 
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• Os léptons têm cor? 

19. Volte aos bárions dos exercícios 14 e 17 e atribua cores aos seus quarks. Círculos 
maiores podem representar bárions e círculos menores, os quarks. Exemplo: a 
representação do próton. 

nº: 

ff : 

20. Agora, observe o lado direito da Tabela 11 onde está escrito "Antimatéria" . Usando a 
tabela, verifique no que as antipartículas se diferenciam de suas partículas 
correspondentes: 

a) carga: _______________ _ 

b) massa: _______________ _ 

c) símbolo:---------------

(Qual partícula é uma exceção?) _____ _ 

d) cor: _______________ _ 

21. Um antibárion é feito de antiquarks. 
Exemplo: A configuração de antiquarks para um antipróton é uud com carga -1 e 

estranheza igual a zero. 

• Escreva a configuração de antiquarks e faça diagramas como em 19 para as seguintes 
antipartículas: 

antinêutron (n) 

anti-sigma menos (r-) 

antiômega mais (Õ+) 
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22. Mésons são partículas com curto tempo de vida, mas, mesmo assim, são detectadas. 
Elas são compostas de um quark e um antiquark. Suas cores são complementares, isto 
é, elas se somam para darem o branco. 

Exemplo: O méson K tem carga -1, estranheza -1, charme nulo, beleza nula, 
verdade nula (ver Tabela l 4L_ Ele é composto por um quark s (estranheza 
-1, carga -113 e um anti-up (u) com carga -213. 

K = su (vermelho+ antivermelho = branco). 

Com a Tabela 14 (propriedades dos mésons) e com a Tabela 12 (propriedades dos 
quarks), escreva e desenhe a configuração de quarks dos seguintes mésons: 

- o 
K: 

Bº: 

• Pode existir mais de uma configuração possível para cada um destes mésons? __ _ 
Se sim, escreva todas as possibilidades. 

23. A Tabela 11, no canto inferior esquerdo, lista os bósons que são as partículas 
mediadoras das quatro interações fundamentais da natureza. Liste as quatro forças e 
suas partículas medidoras: 

Força Partícula Mediadora 
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24 . Quais partículas são carregadas? 

25. Que força tem o menor alcance? 

26. Qual(is) força(s) é/são afetada(s) pela cor? 

27. Qual a força de menor intensidade? 

28. Qual a força que mantém os quarks juntos para formarem os bárions? 

Tabela 12 : Propriedades dos quarks 

Sabor de Símbolo Carga Massa Nº Estranheza Charme Beleza Verdade 
Quark (McV/c1

) lrnriônico 

Up u +213 5 + l/3 o o o o 
Down · d -1/3 10 +1/3 o o o o 
Charm c +2/3 1500 +1/3 o o o 
Strange s -1/3 150 + l/3 -1 o o o 
Tnp +213 174000 +l/3 o o o 
Bottom b - l/3 4700 +l/3 o o - l o 
Anti-11p -2/3 5 -1/3 o o o o u 
A11tidow -

d 
+l/3 10 -l/3 o o o o 

Anticharm -2/3 1500 -1/3 o -1 o o e 
Antisrrange + l/3 150 - l/3 o o o 
Anti top -1/3 174000 -l/3 o o o -1 

Antibottom b 
+1/3 4700 -1/3 o o o 
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Tabela 13 Propriedades dos bárions (versão mais completa) 

BÁRlONS SIMllOLO CARGA MASSA ESTRANHEZA CHARME SPIN N' 

(McV/c2) BARIÓNICO 

Próton p +l 938 o o 1/2 + I 

Antipróton p -1 938 o o 1/2 -1 

Nêutron n o 940 o o 112 +I 

Antinêutron n o 940 o o 112 -1 

Lambda /\.o o 1116 - 1 o 112 + I 

Antilambda t:..º o 111 6 + l o 112 -1 

Lambda Charmoso Mais /\.e+ +l 2282 o 112 + I 

Sigma Mais r+ + I 1189 -1 o 112 + I 

Antisigma Menos r- -1 1189 +l o 112 -1 

Sigma Zero rº o 11 92 -1 o 1/2 + l 

Antisigma Zero rº o 11 92 + I o 112 -1 

Sigma Menos L- -1 1197 -1 o 1/2 + l 

Antisigma Mais r +] 11 97 + I o 1/2 -1 

Ksi Zero sº o 1315 -2 o 112 + I 

Antiksi Zero 2º o 1315 +2 o 1/2 -1 

Ksi Menos .=.- -1 132 1 -2 o 1/2 + I 

Antiksi Mais '2+ +I 132 1 +2 o 1/2 -1 

Ômega Menos n- - 1 1672 -3 o 312 + l 

Anti-ómega Mais n - +I 1672 +3 o 3/2 -1 

Delta Zero /:J.º o 1237 o o 3/2 + I 

Antidelta Zero 1:i.º o 1237 o o 3/2 -1 

Delta Menos 1:i.- -1 1239 o o 312 + I 

Delta Mais /:J.+ + I 1235 o o 3/2 +! 

Delta Dois Mais /:J.++ +2 1233 o o 312 +I 

Sigma Estrela Mais r·+ +I 1382 -1 o 3/2 + I 

Sigma Estrela Zero r'º o 1385 -1 o 312 +I 

Sigma Estrela Menos r·- -1 1388 -1 o 3/2 +I 

Ksi Estrela Menos 3•- -1 1530 -2 o 3/2 +I 

Ksi Estrela Zero -•o 
.!:. o 1530 -2 o 3/2 +I 
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Tabela 14: Propriedades dos Mésons (versão mais completa) . 

MESONS SIMBOLO CARGA MASSA ESTRANHEZA CHARME BELEZA VERDADE 
(McV/<1) 

Pi Zero 11º o 135 o o o o 
Pi Menos 11 . J 1-10 o o o o 
Pi Mais 11• +l 140 o o o o 
Ro pº o 776 o o o o 
Eta ,,. o 549 o o o o 
K Zero Kº o 498 +I o o o 
Anti K Zero K"º o 498 -1 o o o 

KMais K+ +J 494 +I o o o 
K Menos K . J 494 -1 o o o 
D Zero Dº o 1865 o +I o o 
Anti D Zero nº o 1865 o -1 o o 

D Mais D+ +I 1869 o +I o o 
D Menos D" ·I 1869 o -1 o o 
FMais F' +J 1971 +l +I o o 
F Menos V -1 1971 -1 - l o o 
J/Ps i J/'l' o 3097 -O o o o 
B Zero Bº o 5274 o o +I o 
Anti B Zero - o 

B 
o 527-1 o o -1 o 

B Mais n• +l 527 1 o o +l o 
B Menos B" -1 527 1 o o - l o 
Fi <1> o 1020 o o o o 
Upsilon y o 9460 o o o o 
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Atividades 

A proposta das atividades que seguem é o entendimento, por parte dos alunos, de 

três aspectos importantes da fisica de partículas: como trabalham os cientistas, as medidas 

indiretas que determinam as propriedades dos objetos estudados, os "tamanhos" das 

partículas atômicas e subatômicas. 

Atividade 1: Como o universo funciona? Uma analogia com o quebra-cabeça. 

A capacidade de ver relações e padrões na natureza e desenvolver teorias que os 
expressem é uma habilidade necessária que um fisico de partículas deve ter. Utilizando 
evidência experimental (ou sua ausência), o fisico pode desenvolver teorias para responder 
à questão básica: "Como o universo funciona?" Para responder tal questão, precisa-se 
responder duas outras perguntas: 

1. Quais são os objetos básicos? 

2. Quais são as forças básicas? 

Com o objetivo de entender o raciocínio utilizado pelos fisicos para determinar as 
respostas a estas questões, o quebra-cabeças (Figura 25) é apresentado. O quebra-cabeças 
usa a analogia do "observado" e do "não observado", como visto nas interações 
fundamentais. Entretanto, com o quebra-cabeças as questões se tornam: 

1. Quais são as formas (objetos básicos) a partir das quais as figuras observadas são 
construídas? 

2. Quais são as regras (forças básicas) que conectam as formas? 
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Os alunos são livres para estudar o "observado" e o "não observado" nas figuras, a 
fim de responder às duas questões. Eles devem ser solicitados a sustentar suas teorias com 
exemplos a partir das figuras. As formas propostas podem ser reduzidas a formas ainda 
mais básicas? Uma vez que os estudantes se sintam seguros em relação à resposta da 
questão 1, eles podem prosseguir com o desenvolvimento das regras (questão 2). Eles 
devem ser lembrados que as regras devem explicar tanto a figura "observada" quanto a 
"não observada". São estas regras de conexão que levam a figuras que são observadas 
enquanto outras não o são. Pode-se aprender tanto a partir da consideração do que "não é 
observado" quanto do que "é observado". 

É importante uma discussão acerca das possíveis teorias com o grupo de alunos. 
Existe mais de uma teoria? Qual a melhor teoria? Por quê? 

Também é interessante pedir aos estudantes que desenvolvam figuras "observadas" 
adicionais, que seguem as respostas às duas questões básicas. Isto é similar a um fisico 
procurar por uma partícula não observada previamente com o objetivo de verificar sua 
teoria. 

OBSERVADO 

.L! 
• a 

NÃO OBSERVADO 

Figura 25: A analogia do quebra-cabeças 
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A Física de Partículas faz a seguinte pergunta: "Como funciona o universo?" Esta 
pergunta pode ser subdividida em duas: (1) Quais são os objetos básicos? (2) Quais são as 
forças básicas? Com o objetivo de entender o raciocínio envolvido nestas duas questões, 
procure resolver o quebra-cabeças abaixo. As figuras pretas são observadas, enquanto que 
as brancas não o são. Lembre que você pode aprender considerando tanto o que não se 
observa quanto o que é observado. 

Atividade 2: um exercício sobre medidas indiretas. 

Discussão: A Física Contemporânea depende, fortemente, da determinação indireta de 
propriedades tisicas dos objetos. A atividade que segue pode ajudar a 
convencer os alunos de que determinações indiretas são métodos importantes 
de obtenção de informação precisa. Pode também ser usado como unia 
introdução à discussão sobre o modelo de átomo de Rutherford. Esta 
atividade simula um experimento em fisica de partículas onde um alvo 
material é bombardeado por partículas de alta velocidade e as colisões são 
estudadas. 

Problema: Determinar o raio de um único círculo (alvo) indiretamente. 

Procedimento: Os alunos devem usar cópias da Figura 26. Uma cópia da página contendo 
esta figura deve ser colocada sobre o chão, virada para baixo sobre uma 
folha de papel carbono. Os estudantes, em duplas, devem deixar cair 
bolinhas de gude, de uma altura de suas cabeças, de tal forma que atinjam 
o papel dentro do retângulo demarcado. 
Uma bolinha deve ser jogada cada vez e apanhada logo após atingir pela 
primeira vez o papel. Tal procedimento deve ser repetido, pelo menos 100 
vezes. Pode ser mais conveniente jogar as bolinhas a partir de uma 
pequena altura em relação ao solo, mas deve-se tomar cuidado de distribuir 
as "batidas" da maneira mais aleatória possível ao longo de toda a área 
(alvo). 

Análise: Os alunos devem contar o número total de pontos sobre o papel dentro da 
fronteira retangular demarcada ("batidas") e o número de pontos que estão 
completamente dentro dos círculos ("batidas nos círculos"). Também devem 
determinar a área total retangular e contar o número total de círculos na página. 
Se os círculos são uniformes e há uma distribuição aleatória de "batidas", então, 
pode-se assumir que: 

"batidas nos círculos" área total de todos os círculos -------- = -----------
"batidas" área retangular 

Pode-se calcular: 

ár al d d 
, ui ("batida nos círculos") (área retangular) 

ea tot e to os os ClfC os= ------------~--
( 

11 batidas") 



Assim: 
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, d , 
1 

área total de todos os círculos 
area e um clfcu o = ----------

número total de círculos 

A área de um círculo pode ser usada para calcular o raio de um círculo (área = 7t 

R2
). Este raio calculado pode ser, então, comparado com uma medida direta do raio. 



72 

Figura 26: Determinação indireta do raio de um círculo. 
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Atividade 3: visualizando "o muito pequeno" 

a) Cortando papel para chegar a prótons 

Cada aluno recebe uma folha de papel (A4) e passa a cortá-la pela metade. Em 
seguida, cada metade é cortada novamente e a operação é repetida tantas vezes quanto 
possível. O número de cortes deve ser contado e o menor pedaço de papel deve ser 
medido. É interessante explicar que, aproximadamente, 60 cortes dá a medida de um 
átomo e que, com mais 30 cortes, pode-se chegar ao tamanho de um próton. (Pressupõe
se que os cortes são todos a 90º, portanto, o comprimento do papel original se divide em 
dois em cada corte sucessivo). · 

b) Tamanhos dos objetos estudados em Física de Partículas 

Objetivo: ao examinar o tamanho relativo e o espaço entre partículas atômicas e 
subatômicas, os alunos adquirem a idéia dos tamanhos dos objetos estudados 
em Física de Partículas. 

Os seguintes modelos de simulação podem auxiliar os alunos a estimar as 
distâncias envolvidas: 

1 º) Se o núcleo de um átomo de hidrogênio fosse do tamanho da cabeça de um alfinete 
(1 mm), então o elétron no átomo estaria, aproximadamente, a uns 10 m de 
distância. 

+ p 

lOm e 

Figura 27: O elétron está a IOm do próton 

2°) Se um quark tivesse 2 mm de diâmetro, então um próton (que é um núcleo de 
hidrogênio) estaria representado por um círculo de 8 m de diâmetro . 

+ p 

Figura 28: O próton tem 8m de diâmetro. 

3°) Utilizando o modelo de quarks do item acima, qual seria a distância do elétron em 
relação ao próton de 8 m de diâmetro? 



74 

Algumas idéias básicas que podem ajudar os alunos na compreensão das 
dimensões atômicas e subatômicas: 

- Um núcleo típico é 1 O vezes maior que um próton. 
- Um átomo típico (o tamanho determinado pelos elétrons mais externos) é 

10.000 vezes maior que um núcleo típico. 
- Uma cabeça de alfinete (lmm = 10· m) é 10.000.000 de vezes maior que um 

átomo típico. 
- Na espessura de uma folha de papel, há, aproximadamente, 1.000.000 de 

átomos. 
- Se um átomo fosse do tamanho de uma semente, a espessura de uma folha de 

papel seria de 2. 000 metros. 

A Tabela 15 mostra as dimensões atômicas e subatômicas comparadas à 
dimensão do menor objeto que pode ser visto a olho nu. 

Tabela 15 : Dimensões atômicas e sub atômicas 

Dimensão Fração Decimal Potência de 
Dez 

menor objeto visto a lm 0,00001 m 10~ m 
olho nu 100.000 
diâmetro aproximado lm 0,000 000 000 1 m 10-10 m 
de um átomo 1O.000. 000. 000 
diâmetro aproximado lm 0,000 000 000 000 01 m IO::r;r m 
de um núcleo 100. 000. 000. 000. 000 
diâmetro aproximado lm 0,000 000 000 000 001 m 10-15 m 
de um próton 1. 000. 000. 000. 000. 000 
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