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INTRODUÇÃO: 
  O homem, ao longo do tempo, tentou explicar do que a matéria era 
feita e como era composta. Na Grécia antiga, alguns filósofos 
propuseram que tudo o que existia se reduzia a a 4 elementos da 
natureza: a água , o ar, a terra e o fogo(Figura 1). 
  Por volta do quinto século antes de Cristo, Demócrito (460-370 a.C.) 
propôs a teoria atomista, onde tudo que existe poderia ser formado 
por partículas muito pequenas e indivisíveis. Porém, a teoria de 
Aristóteles, de que a matéria possui uma estrutura contínua, foi a 
mais aceita. 
  O conceito de átomo só foi retomado na século XVIII e em 1808, 
John Dalton publicou sua teoria da existência de átomos e sua relação 
com a química. 
Mendelev, em 1809, organizou os elementos químicos em uma 
tabela. Eram 90 elementos químicos e, na tabela, havia a previsão de 
outros elementos. 
  A partir do século XX, com a descoberta do elétron por Thomson, as 
partículas elementares(Figura 7) foram descobertas uma após outra 
pelo homem a fim de explicar toda a matéria existente no universo. 

Quarks: 
  A partir do trabalho publicado por Gell-man em 1964, os físicos 
começaram a perceber que os bárions e os mésons são formados por 
partículas de carga fracionária (1/3, -1/3, 2/3 ou -2/3). Essas partículas 
são chamadas de quarks e, hoje, sabemos que existem 6 tipos de 
quarks: up, down, charme, estranho, top e bottom.  
  Bárions como o próton e o nêutron(Figura 2) são formados por três 
quarks e suas antipartículas são formadas por três antiquarks. 
  Mésons como o píon(Figura 3) são formados por um quark e um 
antiquark. Já suas antipartículas, são formadas por um anti quarks e 
um quark correspondente de modo que sua carga, seu spin e outros 
números quânticos sejam de valor contrário ao seu original. 
  Os quarks são mantidos dentro das partículas pela força forte. Esta 
força é a mais forte das forças fundamentais, tanto que, os quarks não 
se repelem, pois a força forte os mantém dentro das partículas. 

Léptons: 
  Léptons são partículas leves que não sentem a força forte, ou seja, 
são partículas que são encontradas sozinhas interagindo pela força 
elétromagnética e fraca. Há léptons que possuem carga inteira(1 ou -
1) e outros que não possuem carga.  
  Até hoje, foram vistos 6 tipos de léptons: elétron, neutrino do 
elétron, múon, neutrino do múon, taú e neutrino do taú. As 
antiparticulas do elétron, múon e taú tem como principal 
característica a carga positiva, já os antineutrinos, apesar de ter carga 
nêutra, assim como os outros léptons, têm spin contrário a sua 
partícula original. 

Figura 2: Composição do próton e do nêutron 
por quarks que estão confinados pelos 
glúons, respresentados pelas ondas brancas 

Figura 3: Composição do  
píon por quarks que estão 
confinados pelos glúons, 
respresentados pelas ondas 
brancas 

Figura 7: Modelo padrão das partículas 
elementares. Na tabela há as 3 gerações de 
partículas entre os quarks e os léptons, sua 
massa, carga, spin e nome. 

Conclusão: 
  Em quase 1 século e meio a Física de Partículas avançou muito a ponto de descrever quase toda a matéria com uma teoria simples: o Modelo Padrão(Figura 7). Com esta teoria é 
possível fazer previsões teóricas para eventos experimentais. Entretanto ainda temos muito o que pesquisar no mundo da física de partículas como: a maior proporção de matéria 
do que de antimatéria, o motivo da expansão do universo e etc. 

Bósons intermediarios: 
  Na natureza, temos 4 forças fundamentais: a gravitacional, nuclear fraca, eletromagnética e nuclear 
forte. Para cada força temos uma partícula intermediária: o glúon, para a força nuclear forte, o fóton, 
para a força eletromagnética, Zº ,W+ e W-, para a força nuclear fraca, e o gráviton, para a força 
gravitacional. Dessas partículas, somente o gráviton, responsável pela força gravitacional, não foi visto 
experimentamente. 
  O glúon(Figura 2 e Figura 3), responsável pela força forte, faz com que os quarks fiquem presos dentro 
das partículas. 
  O fóton(Figura 5), responsável pela força eletromagnética, faz a atração de partículas de cargas 
diferentes e a repulsão entre partículas de cargas iguais. 
  O Zº, W+ e W-(Figura 6), responsáveis pela força nuclear fraca, é a partícula que intermeia os 
decaimentos das partículas . 
  Junto com esses bósons, temos ainda o bóson de Higgs, responsável pela massa das partículas, que está 
para ser confirmado pelo CERN. 

Figura 4: Representação do 
átomo de hidrogênio, onde o 
elétron está em vem volta do 
próton. 

Figura 5: Espalhamento de  
Coulomb 
(Equação: e- + e- -> e- + e-) 
representado em um 
diagrama de Feynman. 

Figura 6: Decaimento Beta 
(Equação: n -> p + e- + Ve) 
representado em diagrama de 
Feynman. 

Figura 1: Representação 
dos elementos que os 
gregos acreditavam ser os 
primordiais.  
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