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Tópicos da aula

• As quatro forças fundamentais.


• Eletrodinâmica quântica.


• Cromodinâmica quântica.


• Interações fracas.


• Decaimentos e leis de conservação.


• Teorias de unificação.
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As quatro forças fundamentais
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As quatro forças fundamentais
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Força Ordem de grandeza Partícula mediadora

Forte 10 glúon

Eletromagnética 10-2 fóton

Fraca 10-13 W, Z

Gravitacional 10-42 graviton
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Eletrodinâmica quântica
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• QED, do inglês Quantum electrodynamics. 

• Todos os fenômenos EM podem ser descritos pelo processo 
elementar:


• A partícula carregada também poderia ser um quark ou 
qualquer lépton (exceto o �  que tem carga nula e não sente a 
força EM)

ν
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Eletrodinâmica quântica

uma partícula carregada �  entra, emite (ou absorve) um fóton �  e sai.e γ
Lê-se:



• Processos mais complexos podem ser descritos a partir 
da combinação de dois ou mais replicas do diagrama 
(vértice) primitivo:


• Aqui, dois elétrons entram, trocam um fóton, e saem. Este 
diagrama representa a repulsão de cargas iguais.
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• Considere agora o seguinte processo:


• Um elétron e um pósitron (anti-elétron) se aniquilam para 
formar um fóton, que a seguir produz um novo par elétron-
pósitron.
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Eletrodinâmica quântica

pósitron entrando

elétron entrando
pósitron saindo

elétron saindo



• Mais alguns exemplos:
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Eletrodinâmica quântica

e− + e+ → γ + γ γ + γ → e− + e+ e− + γ → e− + γ

aniquilação de pares produção de pares espalhamento Compton



• Estas representações são conhecidas como diagramas de 
Feynman.


• Estes diagramas são apenas simbólicos e não representam 
as trajetórias das partículas reais.


• Diferentes tipos de linhas:
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Diagramas de Feynman

férmion

bóson vetorial (spin 1)

bóson escalar (spin 0)

glúon



• Sua construção deve obedecer às regras de Feynman.


• Cada vértice do diagrama contribui com um fator 
� , a constante de estrutura fina.


• Em geral, é raro ver um diagrama com mais de quatro 
vértices.


• As regras de Feynman garantem a conservação de energia e 
momento em cada vértice e, por consequência, de todo o 
diagrama.

α = e2/ℏc
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Diagramas de Feynman



Cromodinâmica quântica
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• Na QCD, a cor assume o papel da carga.


• A interação fundamental é dada por:
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Cromodinâmica quântica

q → q + g

um quark �  entra, emite (ou absorve) um glúon �  e sai.q g
Lê-se:



• Assim como na QED, podemos combinar dois um mais 
vértices para representar processos mais complicados.


• Por exemplo, a força entre dois quarks que é responsável 
em primeira instância por confinar dois deles e formar 
hadrons (e indiretamente por manter nêutrons e prótons 
juntos no núcleo) pode ser escrita como:
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A força entre dois quarks é mediada pela troca de glúons
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Como léptons não possuem cor, eles não participam das 
interações fortes.



• Enquanto há somente um tipo de carga (apenas um número 
é suficiente para caracterizá-la), há três tipos de cores: 
vermelha, verde e azul.


• No processo  � , por exemplo, a cor do quarks 
pode mudar.


• Por exemplo, um quark up azul pode se converter num 
vermelho. Como a cor é sempre conservada (assim como a 
carga), o glúon deve carregar esta diferença.

q → q + g
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• Glúons são bicolores (na verdade, cor e anti-cor, ex: azul + 
antivermelho).


• Deste modo, diferente dos fótons, glúons podem se acoplar 
entre si.


• Assim, além do vértice quark-glúon, podemos também ter:
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• A existência do acoplamento g-g torna a cromodinâmica 
quântica mais complicada que a eletrodinâmica quântica.


• Entretanto, há possibilidade da existência de ‘bolas de glúons’, 
um estado ligado de glúons interagentes sem a presença de 
um quark.


• Na interação forte, é válido o princípio da liberdade assintótica: 
a força de interação entre as partículas se torna 
assintoticamente fraca com o aumento da energia e diminuição 
da distância.


• A liberdade assintótica é que garante que dentro de um próton 
ou um píon os quarks não interajam muito.
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• Vamos a um exemplo da eletrodinâmica: 
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Cromodinâmica quântica

considere uma carga elétrica positiva �  envolvida num meio dielétricoq

a parte negativa de cada dipolo se alinhará com a carga �  e 
a ponta positiva será repelida.

q

como resultado, a partícula terá um ‘halo' de cargas 
negativas, que cancelam parcialmente seu campo

na presença de um dielétrico, a carga efetiva de uma partícula será reduzida por: 

qeff = q/ε
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qeff = q/ε

para distâncias menores que a separação intermolecular, a carga aumenta 



• Na eletrodinâmica quântica, uma fenômeno semelhante 
acontece: o vácuo se comporta como um dielétrico.


• Na presença de um campo eletromagnético, um fóton pode 
produzir pares elétron-pósitron!
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• O elétron virtual em cada bolha é atraído pela ‘carga' �   
enquanto o pósitron é repelido.


• Esta polarização do vácuo encobre parcialmente a carga e 
reduz o seu campo; entretanto, chegando suficientemente 
perto de � , a carga aumenta.


• Neste caso, a ‘distância intermolecular’ é o comprimento de 
onda Compton do elétron: � .


• Isso significa que medimos a carga efetiva e não a 
‘verdadeira’ da partícula.

q

q

λc = h/mc = 2.43 × 10−10 cm
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Interações fracas
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• Cargas elétricas �  força eletromagnética.


• Cores �  força forte.


• O que produz a força fraca? 

→

→
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• Léptons não possuem cor, portanto não participam das 
interações fortes.


• Neutrinos não têm carga, portanto não participam das 
interações eletromagnéticas.


• Entretanto, ambos participam das interações fracas!
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• Há dois tipos de interações fracas.


• Aquelas ditas carregadas são mediadas pela partícula W.


• As neutras são mediadas pela partícula Z.
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• �  pode ser um lépton ou um quark.f
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Interações fracas neutras
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Interações fracas neutras

νμ + e− → νμ + e−

espalhamento de um neutrino

νμ + p → νμ + p
espalhamento de um próton



• Qualquer processo mediado por um fóton também pode ser 
mediado por uma partícula Z.
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Interações fracas neutras

espalhamento elétron-elétron



• Nas interações forte, eletromagnética e fraca neutra, a 
partícula de “entrada" é a mesma de “saída”.


• As interações fracas carregadas são as únicas onde isso 
não ocorre, causando um decaimento.
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Interações fracas carregadas



• A reação primitiva é dada por:
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Interações fracas carregadas - 
léptons

Um lépton negativo (� ) se converte no neutrino correspondente, com a emissão de 
uma partícula W- (ou absorção de uma W+)

e−, μ−, τ−

Lê-se:

l− → νl + W− l+ → ν̄l + W+ou



• Um exemplo mais complexo:
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Espalhamento neutrino-múon.

μ− + νe → e− + νμ

Interações fracas carregadas - 
léptons



• Um exemplo mais complexo:
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Decaimento do múon

μ− → e− + νμ + ν̄e

Interações fracas carregadas - 
léptons



• Nas interações fracas leptônicas, os vértices dos diagramas 
de Feynman conectam membros de mesma geração: 
�  (com emissão de W+), �  (com emissão de 
Z).


• Entretanto, não observamos �  ou � . 


• A teoria prevê a conservação do número de elétron, múon e 
tau.

e− → νe μ− → μ−

e− → μ− μ− → νe
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Interações fracas carregadas - 
quarks



• O mesmo ocorre para os quarks.


• O vértice fundamental é:

�40

Interações fracas carregadas - 
quarks

Um quark de carga -1/3 (d, s, b) se converte num de carga +2/3 (u, c, t) com a emissão de W-.

A cor permanece a mesma.

Lê-se:



• Assim como a QCD prevê acoplamentos glúon-glúon, as 
partículas W e Z também podem fazê-lo:
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Acoplamento de partículas W e Z



Decaimentos e leis de 
conservação
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• Uma das características fundamentais das partículas 
elementares é a sua tendência a se desintegrarem.


• Podemos dizer que cada partícula decai em outras mais 
leves, a menos que isto viole alguma lei de conservação. 
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Decaimentos



• O fóton é estável, já que tem massa zero e portanto não há 
nada mais leve que ele próprio.


• O elétron é estável, já que é a partícula mais leve e a lei de 
conservação de carga evita seu decaimento.


• O próton é estável, pois é o bárion mais leve e a conservação 
do número bariônico o protege. 


• A conservação do número leptônico também faz dos neutrinos 
partículas estáveis.


• Pelos mesmos argumentos, o pósitron, o antipróton e o 
antineutrino são estáveis.
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• No entanto, a maioria das partículas se desintegra 
espontaneamente.


• O nosso Universo é povoado majoritariamente por prótons, 
nêutrons, elétrons, fótons e neutrinos.


• Entretanto, partículas exóticas são criadas porém possuem 
um tempo característico de vida (� ) muito curto.τ
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• � .


• � .


• � .

μ : 2.2 × 10−6 s

π+ : 2.6 × 10−8 s

π0 : 8.3 × 10−17 s
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Alguns tempos de decaimento



• Muitas partículas acabam por exibir diferentes modos de 
decaimento.


• Por exemplo, 64% das partículas �  decaem em � , 
enquanto outras 21% se transformam em � , 6% em 
�  e 5% em �  e assim por diante.


• Um dos objetivos da Física de Partículas teórica é o de 
calcular os tempos de vida média e prever os ramos de 
decaimento.

K+ μ+ + νμ
π+ + π0

π+ + π+ + π− e+ + νe + π0
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• Um dado decaimento é governado por cada uma das três 
forças fundamentais.


• Ex: � , mediado pela força forte.


• Ex: � , mediado força eletromagnética.


• Ex: � , mediado força fraca.

Δ++ → p+ + π+

π0 → γ + γ

Σ− → n + e− + ν̄e
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• Cada decaimento é caracterizado por um tempo médio de 
vida, como experimentalmente constatado.


• Forte: 10-23 s.


• Eletromagnético: 10-16 s.


• Fraco: de 10-13 s (para o ) até 15 min (para o nêutron livre).τ
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• O que permite certas reações acontecerem e proíbe outras?


• As leis de conservação da Mecânica Clássica (energia, 
momento e momento angular) continuam válidas no 
mundo subatômico.
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Leis de conservação



• Vamos analisar as seguintes reações:
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Leis de conservação

forte eletromagnética fraca

• Que grandeza(s) se conserva(m)?



1) carga. No caso das interações fracas, o lépton (ou quark) 
formado pode não ter a mesma carga que o seu progenitor. 
Neste caso, a diferença aparece na partícula W.
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Leis de conservação

forte eletromagnética fraca



2) cor. Interações eletromagnéticas e fracas (eletrofracas) não 
afetam a cor. Na reação entre quarks abaixo, a cor muda, mas 
a diferença fica a cargo do glúon. Como as partículas como 
um todo possuem cor nula, isto deve acontecer tanto na 
entrada quanto na saída do diagrama.
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Leis de conservação

forte



3) número bariônico. Se um quark entra, outro sai, de modo 
que o número de bárions permanece constante. O mesmo vale 
para antipartículas (ex: � ; zero no início e zero no fim).q + q̄ → g
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Leis de conservação

forte



4) número leptônico. A força forte não afeta léptons, de modo 
que esta lei de conservação se aplica às demais.
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Leis de conservação

eletromagnética fraca



5) sabor. O sabor é conservado nas interações forte e 
eletromagnéticas, mas não nas fracas. Mas, como tais forças 
são muito ‘fracas’, dizemos que os vários sabores são 
aproximadamente conservados. Foi esta característica que 
levou Gell-Mann a introduzir a noção de estranheza para 
explicar porque partículas estranhas surgem sempre aos pares:
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Leis de conservação

π−(dū) + p+(uud) → K+(us̄) + Σ−(dds) ocorre

π−(dū) + p+(uud) → π+(ud̄) + Σ−(dds) não ocorre



6) regra OZI. O méson �  corresponde ao estado ligado do 
quark charm e sua antipartícula ( � ). Ele possui uma 
característica bastante peculiar: o tempo de vida relativamente 
longo (10-20 s). Qual a razão disto?


A escala de tempo de decaimento mostra que ele decorre da 
força forte. Mas por quê tão mais lenta que as outros casos?

ψ
ψ = cc̄
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Leis de conservação



• Okubo, Zweig e Iizuka observaram que o méson �  decai 
mais frequentemente em dois  (990 MeV/c2) do que em três 

 (415 MeV/c2), mesmo a última reação sendo energicamente 
mais favorável.

ϕ(ss̄)
K′�s

π′�s
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A regra de OZI diz que processos representados por diagramas que podem ser “cortados"em 
dois (pela linhas dos glúons) podem ser suprimidos. Estes decaimentos não são proibidos, 

mas acontecerão com uma frequência bem menor ou próxima de zero.



• E sobre � ?ψ
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A01



• �  ocorrerá com pouca frequência, pela regra de OZI.


• �  não ocorre pois os mésons D serão mais massivos 
que a partícula de origem, e este processo é 
cinematicamente proibido.


• Sem as vias de decaimento possíveis, a vida média de �  
será relativamente maior que em outros decaimentos por 
força forte.

ψ → 3π

ψ → 2D

ψ

�60

Leis de conservação



Teorias de unificação
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• Durante muito tempo, eletricidade e magnetismo eram dois 
assuntos distintos.


• Em 1820, Oersted notou que uma corrente elétrica poderia 
defletir uma bússola.


• Dez anos depois, Faraday descobriu que um imã móvel 
gerava corrente elétrica numa espira metálica.


• A seguir, Maxwell juntou as duas teorias nas formas das leis 
do eletromagnetismo e os dois fenômenos considerados 
como dois diferentes aspectos da mesma força.
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• Albert Einstein procurou por uma grande teoria de 
unificação, que combinaria gravidade e eletrodinâmica. 
Entretanto, ele não obteve sucesso.


• Tempos depois essa visão inspirou Glashow, Weinberg e 
Salam a juntar as interações fracas e eletromagnéticas.


• A teoria GWS começa com quatro partículas mediadoras: 
três com massa (W+, W- e Z) e uma sem (o fóton).


• A fraqueza das interações fracas vêm justamente da relativa 
alta massa dos bósons W e Z. 
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• Na década de 1970, várias pessoas estavam trabalhando no passo 
seguinte: combinar a força forte (QCD) com a eletrofraca (GWS).


• Embora não hajam conclusões definitivas, esta teoria de grande 
unificação tem suas bases amplamente aceitas.


•  A constante de acoplamento forte �  diminui em pequenas 
distâncias.


• O mesmo vale para a constante de acoplamento fraca � , mas 
com uma taxa menor.


• A constante de acoplamento eletromagnética �  , que é a menor 
das três, aumenta com a distância.

αs

αw

αe
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• Como as três constantes irão convergir para um único 
valor?


• Resposta: isso ocorreria para grandes energias.
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• Essa é a premissa básica das teorias de grande unificação 
(do inglês, GUT).


• Umas das previsões das GUT é que o próton seria instável, 
embora com uma vida média bastante longa (1019 vezes a 
idade do Universo).


• Uma das candidatas atuais é a teoria de supercordas.
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Teorias de unificação




