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Tópicos da aula

• Do que a matéria é feita?
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Do que é feita a matéria?

�4



A matéria é feita de átomos!

�5

átomo = a + tomo

não divisível



Evolução do conceito de átomo

• Alguns filósofos gregos como Leucipo, Demócrito e 
Epícuro defendiam a ideia que a matéria seria constituída 
de ínfimas partículas e espaços vazios. 


• Entretanto, a concepção filosófica que prevaleceu até o 
século XVI foi a proposta por Aristóteles.


• Na visão aristotélica, a matéria seria contínua mas com 
um certo limite de divisibilidade.


• Uma partícula limite ainda exibiria as mesmas 
propriedades da matéria contínua.
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https://www.fullquimica.com/2011/03/teoria-atomica-y-modelos-atomicos.html

Evolução do conceito de átomo



• Somente no século XIX, Dalton retoma a ideia do 
atomismo, embora não consiga comprovar claramente 
sua proposta através dos experimentos.
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1 átomos são maciços e esféricos

2 átomos são indivisíveis e indestrutíveis

3 um elemento químico consiste de um conjunto de átomos com mesmas 
propriedades

4 elementos químicos diferentes são constituídos de diferentes átomos

5 nas transformações químicas, átomos se envolvem em múltiplos inteiros
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Evolução do conceito de átomo
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Átomos e suas combinações descritas por John Dalton em "New System of Chemical Philosophy"
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• Houve um certo sucesso no 
entendimento do comportamento 
físico dos gases.

Evolução do conceito de átomo



• No final do século XIX diversas evidências apontavam 
que o átomo continha elétrons (ex: efeito fotoelétrico), 
mas como o átomo era neutro, deveria também conter a 
mesma carga positiva em módulo.


• Entretanto a massa dos elétrons seria muito pequena em 
relação ao átomo; portanto a maior parte da massa 
estaria carregada positivamente.
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Evolução do conceito de átomo



• Modelo de J.J. Thomson - pudim de passas (ou melancia?)
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• Na verdade, nenhum dos dois: ‘plum pudding’ significa 
pudim de ameixas.

https://www.toppr.com/content/story/amp/thomsons-model-of-atom-55210/
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Evolução do conceito de átomo



• Se o átomo estivesse em seu menor estado de energia, os 
elétrons estariam fixos na posição de equilíbrio.


• Em átomos excitados (ex: metal a alta temperatura), os 
elétrons vibram em torno da posição de equilíbrio; logo de 
acordo com a teoria do eletromagnetismo, eles emitem 
radiação eletromagnética.


• Entretanto, o modelo de Thomson discordava 
quantitativamente com os espectros de energia 
observados.

�12

Evolução do conceito de átomo



A descoberta do próton
• Ernst Rutherford demonstrou a inadequação do 

modelo de Thomson através de seu célebre 
experimento de espalhamento de partículas 𝛼 por 
uma fina película de metal.
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https://atomictheoryfinal.weebly.com/ernest-
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Conteúdo interativo

https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_en.html

O experimento de Rutherford



• Segundo o modelo de Thomson, como a carga negativa 
estaria uniformemente distribuída no átomo, ela seria capaz 
apenas de provocar pequenos deslocamentos.


• Portanto, este modelo não explicava os grandes (porém 
menos frequentes) espalhamentos. 
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Interpretação



• O espalhamento em grandes ângulos é mais provável num único 
espalhamento (Rutherford) que em múltiplos espalhamentos (Thomson).


• A carga positiva e a maior parte da massa do átomo está concentrada 
no núcleo.


• Em sua maior parte, o átomo é composto de espaços vazios.


• Rutherford chamou o núcleo do elemento mais leve (hidrogênio) de 
próton.
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Interpretação

https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/electronic-structure-of-atoms/history-of-atomic-structure/a/discovery-of-the-electron-and-nucleus



• Se os elétrons fossem estacionários, deveriam cair no núcleo devido 
à força coulombiana.


• Se os elétrons estivessem em movimento, estariam acelerados, 
emitindo radiação eletromagnética; esta perda de energia os faria 
espirrarem e caírem em direção ao núcleo. Assim, seria emitido um 
espectro de energia contínuo ao invés do discreto observado.
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Problema do modelo de 
Rutherford: estabilidade do átomo

https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-jtssv/download



• Devido à interações, átomos ganham energia; ao voltar ao 
seu estado  “normal”, cedem esta energia na forma de 
radiação eletromagnética.


• Uma fonte térmica emite tem um espectro de radiação 
contínuo (emite em todos os 𝜆).
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Espectros atômicos

• Neste exemplo, a emissão 
está concentrada apenas em 
alguns 𝜆.

http://www.msrblog.com/science/physics/introduction-of-hydrogen-spectrum.html
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Átomo de hidrogênio

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/14/22/27/hydrogen-2750576_1280.png

próton +

elétron - • O átomo de H apresenta séries 
de emissão/absorção em regiões 
bem definidas no espectro EM.


• Empiricamente:
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Conteúdo interativo

https://astro.unl.edu/naap/hydrogen/animations/hydrogen_atom.html

Simulador do átomo de hidrogênio



• Até a década de 1920, o modelo atômico assumia que o 
núcleo continha os prótons orbitados por elétrons que 
compensariam o excesso de carga positiva.


• Entretanto, este modelo ainda tinha alguns problemas 
teóricos e experimentais.


• Walter Bothe e Herbert Becker (1828), Irene Curie e 
Frederic Joliot (1931) detectaram um novo tipo de 
radiação.
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O nêutron



O nêutron
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• O casal Joliot-Curie interpretou a radiação desconhecida 
como sendo raios-𝛾, já que era eletricamente neutra.


• Em 1932, James Chadwick propôs que a radiação 
desconhecida era, na verdade, um feixe de nêutrons, uma 
nova partícula do núcleo atômico.

http://webs.mn.catholic.edu.au/physics/emery/hsc_quanta_quarks.htm

https://seara.ufc.br/pt/apostilas-eletronicas-da-d-fifi/apostilas-sobre-os-neutrons/



• Além dos constituintes fundamentais da matéria discutidos 
até aqui, temos o fóton.


• Até o início do século XX, a natureza ondulatória da luz 
eram amplamente aceita pela comunidade científica.


• Isso começa a mudar em 1900 quando Max Planck 
introduz a quantização da energia EM para explicar o 
espectro de radiação do corpo negro. 
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O fóton

E = nhν



• Em 1905 Albert Einstein utilizou o mesmo princípio para 
explicar o efeito fotoelétrico.


• Outra confirmação da natureza corpuscular da luz foi dada 
por Arthur Holly Compton em 1923
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O fóton

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/compton.html



• Modernamente, o fóton 𝛾 é reconhecido como o quanta de 
energia do campo EM. 


• Isso significa que o 𝛾 é partícula mediadora da força EM .
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O fóton



• Já no começo da década de 1930, parecíamos ter 
desvendado a natureza da matéria, com os constituintes 
atômicos identificados (elétron, próton e nêutron) bem 
como a natureza da interação entre eles (fótons).


• Entretanto, algumas questões permaneciam em aberto:
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O que mantém o núcleo atômico ligado?


Qual a origem do decaimento beta? n → p + e−

https://www.chegg.com/homework-help/44-sketch-atom-emitting-light-electron-end-higher-lower-orbi-chapter-4-problem-8p-solution-9780077414115-exc



• Em 1934, Hideki Yukawa introduziu a teoria da força forte, 
que seria a responsável por manter prótons e nêutrons 
juntos no núcleo atômico.


• O mediador desta força teria uma massa entre a do elétron 
e a do próton


• Esta partícula foi chamada de méson.
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O méson

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hideki_Yukawa_1949c.jpg
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• Já em 1937, dois grupos independentes, identificaram estas 
partículas em raios cósmicos usando câmaras de vapor.


• Em 1947 outros experimentos mostraram que há, na verdade, dois 
tipos de partículas nos raios cósmicos: os píons (𝜋) e os múons (𝜇).


• Os 𝜋 (méson - 𝜋) corresponderiam aos mésons de Yukawa. Já os 𝜇 
são uma versão mais ‘pesada’ do elétron e portanto, não 
apresenta uma atração forte pelo núcleo.
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O méson

Universe Today website



• Em 1927, Paul Dirac postulou a equação que leva o seu 
nome. Trata-se de uma versão relativística da equação de 
Schrodinger.


• A equação de Dirac previa a existência de estados de 
elétrons com energia negativa
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Antipartículas

E2 − p2 = m2c4

E = + p2 + m2c4

E = − p2 + m2c4

carga negativa e energia positiva

carga positiva e energia negativa



• A explicação de Dirac para esta saída matemática não foi 
muito convincente. 


• Porém, em 1931, Carl Anderson observou uma partícula 
gêmea do elétron mas com carga positiva, o pósitron. 


• O dualismo na equação de Dirac é uma característica 
universal da teoria quântica de campos: para cada 
partícula existe uma correspondente antipartícula.


• Esta terá a mesma massa, carga e números quânticos 
opostos.
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Antipartículas



• O antiproton foi observado em 1955 e o antinêutron em 
1956.


• Ambas descobertas foram feitas em experimentos de 
colisões de partículas.


• Feynman-Stuckelberg reinterpretaram a equação de Dirac: 
as soluções de energia negativa corresponderiam a 
estados positivos de partículas diferentes (ex: pósitron). 
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Antipartículas



�33

Antipartículas

p̄ antiparticula
p partícula

convenção de nomenclatura:

em alguns casos, explicita-se a carga da antipartícula

e+ = ē pósitron
μ+ = μ̄ antimúon
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Antipartículas

• Partículas neutras são suas próprias antipartículas. Ex: o 
fóton.


• O nêutron possui sua antipartícula (antinêutron).  Elas 
diferem em seus outros números quânticos
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Antipartículas

n → p+ + e− + ν̄ decaimento 𝜷 fundamental

π → μ + ν decaimento do méson 𝜋

μ → e− + 2ν decaimento do muon

• Alguns exemplos:



• Em 1930, o estudo sobre o decaimento 𝜷 mostraram que a 
energia dos elétrons emergentes tinham um espectro contínuo, 
porém não era constante como predito.
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Neutrinos

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/beta2.html

A → B + e−

EC = ( m2
A − m2

B + m2
C

2mA ) c2

decaimento 𝜷

A → B + C



• Wolfgang Pauli propôs uma explicação: outra partícula 
estaria sendo emitida com o elétron. Ela teria carga elétrica 
neutra e seria bem leve. 


• Em 1931, Enrico Fermi apresentou uma teoria para o 
decaimento 𝜷 onde chamou esta partícula de neutrino (𝜈).
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Neutrinos

n → p+ + e− + ν̄



• Apesar da evidência teórica, nenhuma detecção 
experimental havia sido verificada até 1950.


• O neutrino foi finalmente observado numa série de 
experimentos em 1950 por Clyde Cowan e Frederick Reines 
usando o decaimento 𝜷  inverso: � 


• Mais tarde, descobriu-se que o neutrino presente no 
decaimento 𝜷 não é o mesmo neutrino do decaimento do 𝜋.


• Haveriam então, duas formas: o neutrino do elétron (� ) e o 
neutrino do múon (� ).

ν̄ + p+ → n + e+

νe
νμ
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Neutrinos



• Iniciamos com o elétron, a seguir o próton e então o nêutron. 
Além destes, temos o fóton.


• No começo dos anos 1950, a família de partículas aumentos: 
conhecemos o píon (ou méson 𝜋) o múon (ou méson 𝜇) e o 
neutrino.  


• Para todas as partículas citadas, temos também as 
respectivas antipartículas.

�39

Recapitulando…

Entretanto, muito mais estaria por vir…



• Em 1947, George Rochester and Clifford Butler observaram 
uma nova partícula nos raios cósmicos. Sua presença foi 
detectada quando ela decaiu em dois píons.


• Esta nova partícula era neutra e possuía pelo menos, duas 
vezes a massa do píon.


• Ela foi chamada de kaon (K): �K0 → π+ + π−
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Partículas estranhas



• Em 1950, outra partícula neutra foi encontrada por V. D. 
Hopper e S. Biswas. O produto de seu decaimento era um 
próton e um píon.


• Ela foi chamada de lambda (� ): �Λ Λ0 → p+ + π−
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Partículas estranhas
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Partículas estranhas
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• Em 1952 o primeiro acelerador moderno de partículas 
começou a operar, o Cosmotron no Brookhaven National 
Laboratory, EUA.


• Rapidamente, outros mésons e bárions foram produzidos em 
laboratório. Todas elas tinham algo em comum: embora 
produzidas em grande quantidade, tinham um tempo de 
decaimento relativamente baixo.


• Elas foram chamadas de partículas estranhas.
�43

Partículas estranhas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmotron_(acelerador)



• Foram introduzidos novos números quânticos: número 
bariônico e a estranheza. Assim, sua lei de conservação 
explicaria porque algumas reações ocorrem em detrimento a 
outras.


• As partículas estranhas são produzidas pela força forte e 
então decaem devido à força fraca ( a mesma responsável 
pelos decaimentos do �  e � .


• Agora, com inúmeras partículas encontradas e características 
diversas como carga, estranheza e massa, um esquema de 
classificação se fazia necessário.

π μ
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Partículas estranhas
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Octeto bariônico

m
esm

a carga

mesma estranheza

• Em 1961, Murray Gell-mann introduziu um esquema para 
classificar bárions e mésons a partir de padrões geométricos.
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Octeto de mésons

m
esm

a carga

mesma estranheza



• Em 1964, de maneira independente, Gell-Mann e George 
Zweig propuseram que todos os hádrons (mésons e bárions) 
são compostos de partículas ainda mais elementares. Gell-
Mann as chamou de quarks.


• Existiram três sabores de quark: up (u), down (d) e strange (s)


• Cada bárion é composto de três quarks (e cada antibárion de 
três antiquarks).


• Cada méson é composto de um quark e um antiquark.
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Quarks
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quarks

antiquarks



• Quarks nunca são observados isoladamente.


• Uma explicação para este comportamento é o conceito de 
confinamento: os quarks são absolutamente confinados 
“dentro" dos mésons e bárions.
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Quarks
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Quarks



• Alguns experimentos foram feitos para se  investigar o interior 
dos hádrons. 


• Em 1968 no SLAC (Stanford Linear Accelerator, EUA), elétrons 
era lançados em direção à prótons e nêutrons.


• No começo da década de 1970, o CERN (European 
Organization for Nuclear Research, França/Suiça) usou 
neutrinos ao invés de elétrons.
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Quarks
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Quarks

experimento de Rutheford experimento com prótons



• Em 1974, uma nova partícula foi descoberta: o méson � .


• Esta partícula era eletricamente neutra e muito passiva (3x a 
massa do próton).


• O mais intrigante era seu longo tempo de decaimento: 10-20 s 
(a vida média de um hadron é de cerca de 10-23 s). 


• Assim, �  tinha vida média cerca de 1000x maior que de uma 
partícula comum.

ψ

ψ
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Quarks



• Após intensos debates, a explicação mais plausível era que a 
partícula �  era formada por um novo tipo de quark: charm


• A seguir, outras partículas formadas pelo quark charm foram 
descobertas.

ψ
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Quarks

ψ = (cc̄)
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Quarks

Léptons Quarks

1a geração

2a geração

e, νe u, d
μ, νμ c, s

• As coisas aparentemente iam bem, já que foram 
descobertas duas gerações de léptons e duas gerações de 
quarks, que pareciam formar todas as demais partícula 
encontradas nos experimentos.


• Entretanto, mais estava por vir…



• Em 1977, Martin Perl e colaboradores do SLAC observaram 
eventos que foram interpretados como sendo devido à 
produção e decaimento de um novo tipo de lépton: o tau (� ).


• A terceira geração de léptons (� ) foi descoberta? E os 
quarks?

τ

τ, ντ
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Quarks

e+e− → τ+τ−

e− ν̄e ντ

μ+ νμ ν̄τ

produção e decaimento do  �τ



• Foram teoricamente propostos dois quarks da nova (3a) 
geração: bottom (b) e top (t).


• Em 1977, o méson �  foi descoberto no Fermilab (EUA).


• Nos anos seguinte, outros mésons derivados no quark b foram 
produzidos.

Υ
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Quarks

Υ = (bb̄)



• No entanto, o quark t só seria descoberto em 1995, no 
Fermilab.


• A dificuldade veio do fato de que o quark top é bastante 
massivo. Além disso, seu tempo de vida é extremamente 
curto, decaindo antes de formar estados ligados.


• Aparentemente, não há bárions ou mésons formados a partir 
do quark top.
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Quarks



• Até aqui, discutimos três gerações de quarks e léptons e os 
mediares da força forte (mésons) e eletromagnética (fótons).


• O que podemos dizer do mediador da força fraca?


• Em 1961, S. Glashow descobriu um caminho para descrever 
as interações eletromagnéticas e fracas. Ambas as forças 
foram unificadas na força eletrofraca.


• Em  1964, o chamado mecanismo de Higgs foi desenvolvido 
para incorporar a massa nas teorias de partículas.
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Mediadores de força



• Em 1967, Steven Weinberg e Abdus Salam incorporaram o 
mecanismo de Higgs na teoria eletrofraca, resultado no 
chamado modelo Glashow-Weinberg-Salam (GWS).


• O modelo GWS previu teoricamente a existência de mais três 
mediadores da força eletrofraca (além do fóton): W+,W- e Z.


• Tais partículas foram chamadas de bósons de Gauge ou 
bósons vetoriais intermediários. Elas tem spin inteiro. O 
modelo GWS nos permitiu estimar suas massas.


• Elas foram descobertas em 1983 no CERN e suas massas 
concordaram com as estimativas teóricas, confirmando o 
modelo GWS.
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Mediadores de força



�61

Mediadores de força

MW = 82 ± 2 GeV/c2

previsão teórica

Mz = 92 ± 2 GeV/c2

MW = 80.403 ± 0.029 GeV/c2

medida

Mz = 91.188 ± 0.002 GeV/c2



• O modelo GWS requer, além dos quatro mediadores de força 
(� ), a existência de outro bóson.


• Este foi chamado bóson de Higgs (h) e é ingrediente 
necessário do mecanismo que explica a massa dos 
moderadores da força fraca e também das outras partículas.


• Foi somente em 2012 que uma partícula consistente com as 
propriedades do bóson de Higgs foi observada pelo CERN e 
LHC.

γ, W+, W−, Z
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Mediadores de força



• O que podemos dizer do mediador da força forte? O que 
mantém os quarks juntos?


• No final da década de 1970, a cromodinâmica quântica (QCD) 
despontou como a teoria correta para descrever as interações 
fortes.


• Nesta teoria, as interações entre quarks são mediadas por 
partículas chamadas glúons. Existem oito delas.
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Mediadores de força



• Chamamos de modelo padrão na Física de partículas, a 
combinação da teoria GWS (que inclui a eletrodinâmica 
quântica) com a QCD.


• O modelo padrão descreve as partículas fundamentais da 
matéria e como elas interagem por três das quatro forças 
fundamentais da natureza: eletromagnética, fraca e forte.


• Há ainda alguns pontos em abertos neste modelo. Por 
exemplo, onde entra a gravidade? O que podemos dizer sobre 
a matéria escura? E a massa dos neutrinos?
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O modelo padrão
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Classificação dos léptons
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Classificação dos quarks
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Massas
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Resumo

Wikipedia
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Resumo

Wikipedia
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Linha do tempo das descobertas




