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INTRODUÇÃO: 

No contexto atual do estudo da física de partículas elementares e modelos, a pergunta que mais 

ecoa entre os teóricos é sobre a natureza do neutrino, especialmente sobre a descrição de Majorana. 

De origem Italiana, Ettore Majorana foi um físico teórico que foi amplamente conhecido pelos seus 

desenvolvimentos, principalmente na área de física da teoria de partículas, especialmente sobre a 

natureza dos férmions neutros, ou neutrinos. A cerca desse tema, Majorana descreveu 

matematicamente que os neutrinos, que são férmions de spin semi-inteiro, na verdade, são suas próprias 

antipartículas. Para que tal teorema fosse comprovado experimentalmente, um decaimento em 

específico é de interesse, o chamado: decaimento beta duplo sem neutrinos. Portanto, esse projeto, 

além de estudar as bases matemáticas e físicas de um dos maiores problemas em aberto no ramo da 

física de partículas atual, também disserta sobre as bases do experimento tão importante para sua 

comprovação. 

DISCUSSÃO: 

O Modelo padrão da física de partículas (figura 1) amplamente adotado hoje em dia, desenvolvido 

entre 1970 e 1973, contém três grandes subdivisões. A primeira 

delas são os bósons, partículas que possuem spin inteiro e não 

obedecem ao princípio da exclusão e Pauli. A segunda são os 

quarks, partículas que possuem seis sabores diferentes: up, 

down, strange, charm, bottom e top. A terceira, e mais 

importante para essa discussão são os léptons, que são 

férmions mais leves, possuem spin semi-inteiro, obedecem ao 

princípio de exclusão de Pauli e são ditados pela estatística de 

Fermi-Dirac. O Neutrino, é classificado como férmions neutro e 

que apenas interage com outras partículas apenas por meio da 

gravidade e da força nuclear fraca e possui três divisões: o neutrino do elétron (ν𝑒), o neutrino do múon 

Figura 1 – Modelo padrão da física de partículas – 

fonte: retirada de [5] 
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(νμ) e o neutrino do Tau (ντ), sendo cada um associado a um lépton respectivo.  Como todo férmion, o 

neutrino também possui sua antipartícula, mesmo sendo uma partícula neutra. 

A questão do Neutrino de Majorana mora justamente nesse fato, para Ettore Majorana, o neutrino 

é sua própria antipartícula. Essa ideia surgiu principalmente do fato de o neutrino ser uma partícula 

neutra. Além disso, atualmente sabe-se que os neutrinos são partícula massivas, que seguem a 

configuração de massa mostrado na figura 2, o contrário do que se acreditava anteriormente aos 

experimentos de oscilação de sabores. Com isso, a teoria de Majorana se torna mais evidente, pois, 

segundo o modelo padrão, os neutrinos são partículas sem massa, o que torna que os neutrinos 

massivos são partícula de fato de Majorana. 

 

 

Figura 2- Matriz de configuração de massa. 

 

 

Entretanto, há outra teoria no mesmo campo que contrapõe a de Majorana: A teoria de Dirac. 

Paul Dirac, natural do Reino Unido, foi um grande matemático e físico do século XX, responsável por 

formular a equação de Dirac (1), a qual descreve partículas de spin -1/2, como os chamados férmions 

de Dirac, que são dados pelas soluções de ondas-planas da equação, conhecidos como Spinores de 

Dirac, que descrevem partículas tanto de mão-direita, quanto de mão esquerda. E a equação de 

Majorana que descreve os neutrinos segundo os operadores (2) (2.1): 

 

(−𝑖
∂

∂𝑡
− 𝑖α̂ ⋅ ∇ + β𝑚)ϕ = 0  (1) 

𝑓  =  
(γ1+𝑖γ2)

√2
     (2) 

𝑓  =  
(γ1−𝑖γ2)

√2
   (2.1) 

 

 

Atualmente o neutrino de Majorana tem grande importância não só para melhor descrição do 

modelo de partícula atual, mas também para teorias como a GUT (Grand Unified Theory), que é um 

modelo e partícula que une as forças fundamentais (nuclear forte, nuclear fraca e eletromagnética) em 

uma só. Nessa teoria, a possível existência de neutrinos que são suas próprias antipartículas, é muito 

atraente devido à suas possíveis consequências desse ramo de estudo. Mas o que além da natureza 

do neutrino e do antineutrino separa o neutrino de Majorana e de Dirac? A helicidade. Como um 

exemplo, tome inicialmente tome um neutrino com helicidade negativa ν−. Agora, tomando a 

invariância na simetria CPT, ou seja, na simetria de carga, paridade e inversão de tempo, 𝜈− implica na 
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existência de sua imagem-espelhada, um antineutrino de mão-direita ν+̅̅ ̅. Agora, aplicando a 

transformação de Lorentz para um observador no referencial do neutrino, transformamos 𝜈+̅̅ ̅ em ν−̅̅ ̅. 

Entretanto, ν+ e  𝜈+̅̅ ̅ podem ou não ser a mesma partícula. Quando não forem a mesma, são chamados 

neutrinos de Dirac (ν𝐷), e quando forem, são chamados de neutrinos de Majorana (ν𝑀), que podem ser 

obtidos através da aplicação CPT e de uma rotação de π/2 radianos em um antineutrino de Majorana, 

como visto na figura 4. 

 

 

Figura 4- Em (a) os quatro estados de Dirac, e em (b) os dois estados de Majorana. 

Fonte: Imagem retirada de [8] 

 

EXPERIMENTOS: 

Porém, há apenas um modo conhecido de visualizar experimentalmente o neutrino de Majorana: 

através do decaimento beta duplo sem neutrinos (figura 3). Esse decaimento é um processo hipotético 

no qual dois nêutrons decaem em prótons sem nenhuma emissão de neutrinos. Esse processo, caso 

seja observado, viola o princípio de simetria fundamental do modelo padrão, pois nele o neutrino se 

aniquilaria com ele mesmo (suponde que ele seja sua própria antipartícula), comprovando assim a teoria 

de Majorana.  

 

Figura 3- Diagrama de Feynman para processo de decaimento beta duplo sem neutrino. 

Fonte: retirada de [4] 
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