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Programa de Pós-Graduação: 
Ciências e Aplicações Geoespaciais  

Curso: 
 Mestrado Acadêmico  Mestrado Profissional  Doutorado  

 

Disciplina 
Física das Partículas Elementares 
 

Professor(es): 
Sérgio Szpigel 
 

Observação: O curso de Ciências e Aplicações Geoespaciais é um curso multidisciplinar englo-
bando pesquisas em Física Solar, Relações Solares Terrestres, Astronomia, Física de partículas 
entre outros. As disciplinas do curso refletem esta multidisciplinaridade e necessitam muitas ve-
zes de mais de um docente, especialista em tópicos distintos da mesma disciplina. 
 

Carga horária: 
48 

Créditos 
04 

 Obrigatória 
 Optativa 
 Eletiva 

Ementa:  
 
Estudo da evolução histórica na busca de compreensão das forças fundamentais da natureza. 
Análise de dados experimentais oriundos de raios cósmicos e aceleradores de partículas na bus-
ca de compreensão de simetrias, princípios de invariância e leis de conservação utilizadas em 
cinemática relativística, espalhamentos e cálculos de seções de choque. Introdução à física das 
partículas elementares no contexto das interações eletrofracas, fracas e fortes no chamado Mo-
delo Padrão. Estudo da estrutura dos hadrons no contexto da cromodinâmica quântica e análise 
de suas implicações na evolução do universo. 
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Conteúdo Programático: 

 
1. Introdução histórica à física das partículas elementares 

1.1 a era clássica e as forças fundamentais da natureza (1897-1932) 
1.2 fotons, mesons, antipartículas, neutrinos e partículas estranhas (1900-1960) 
1.3 o “eightfold way” (1961-1964) 
1.4 o modelo de quarks (1964) 
1.5 a revolução de novembro e suas conseqüências (1974-1983, 1995) 
1.6 bosons vetoriais intermediários e interações eletrofracas (1983) 
1.7 o Modelo Padrão (1978 -) 

 
2. Cinemática relativística 

2.1 raios cósmicos e aceleradores de partículas 
2.2 4-vetores e transformações de Lorentz 
2.3 energia e momento 
2.4 colisões clássicas e relativísticas 

 
3. Simetrias 

3.1 simetrias, grupos e leis de conservação 
3.2 teoria do momento angular 
3.3 spin 1/2 
3.4 sabores e simetrias discretas 
3.5 paridade, conjugação de carga e tempo reverso 

 
4. Eletrodinâmica Quântica (QED) 

4.1 a equação de Dirac e suas soluções 
4.2 covariantes bilineares 
4.3 o fóton e as Regras de Feynmann para a QED 
4.4 taxas de decaimento e seções de choque 
4.5 a regra de ouro 
4.6 renormalização 

 
5. Cromodinâmica Quântica (QCD) 

5.1 quarks, gluons e cor 
5.2 liberdade assintótica e confinamento 
5.3 espalhamento profundamente inelástico (DIS) 
5.4 modelo a partons e funções de estrutura do proton 
5.5 funções de fragmentação 
5.6 seção de choque de hadroprodução 

6. Para Além do Modelo Padrão 

6.1 o bóson de Higgs 

6.2 a grande unificação 

6.3 assimetria matéria/antimatéria 

6.4 supersimetria, matéria e energia escuras 
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Critério de Avaliação 
 
Segundo Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Art. 98, “Será considerado aprovado o 
aluno que obtiver, em cada disciplina obrigatória, optativa e nas atividades programadas o conceito final 
“A”, “B” ou “C”, conforme relação de conceitos a seguir: 
 

I - A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;  
II - B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;  
III - C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;  
IV - R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9.” 

 

Bibliografia: 
 

Bibliografia básica: 
 
“Introduction to elementary particles”, Griffiths, D., Second, Revised Edition, WlLEY-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA, 2008. 
 
“Introduction to High Energy Physics”, Perkins, D., Cambridge University Press, 2000. 
 
“Quarks and leptons”, Halzen, F. e Martin, A. D., John Wiley & Sons, 1984. 
 
Bibliografia complementar: 

 
“Introduction to Elementary Particle Phenomenology” - Lecture Notes, Philip G. Ratcliffe, Diparti-
mento di Scienze e Alta Tecnologia Università degli Studi dell’Insubria in Como via Valleggio 11, 
22100 Como (CO), Italy (philip.ratcliffe@uninsubria.it), 2014 
 
“Elementary Particle Physics”, V. 2: Foundations of the Standard Model, Yorikiyo Nagashima, 
WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. 
 
“Particle Physics 1”, - Lecture notes to the 1-st year master course, Nikhef - Autumn 2011, Marcel 
Merk (marcel.merk@nikhef.nl), 2011. 
 
“Lessons in Particle Physics”, Luis Anchordoqui and Francis Halzen, University of Wisconsin, 
arXiv:0906.1271v4 [physics.ed-ph] 13 Dec 2011. 
 
 

 

 
PLANO DAS AULAS 

 

SEMANA - 
DATA 

TEMA(S) DA AULA 

1ª SEMANA 
 

 
Apresentação do Plano de Ensino, Critério de Avaliação e Bibliografia 
1. Introdução histórica à física das partículas elementares 

1.1 a era clássica e as forças fundamentais da natureza (1897-1932) 
1.2 fotons, mesons, antipartículas, neutrinos e partículas estranhas (1900-1960) 
1.3 o “eightfold way” (1961-1964) 
1.4 o modelo de quarks (1964) 

 

2ª SEMANA 
 

 
1.5 a revolução de novembro e suas conseqüências (1974-1983, 1995) 
1.6 bosons vetoriais intermediários e interações eletrofracas (1983) 
1.7 o Modelo Padrão (1978 - ) 
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3ª SEMANA 
 

 
2. Cinemática relativística 

2.1 raios cósmicos e aceleradores de partículas 
2.2 4-vetores e transformações de Lorentz 
2.3 energia e momento 
2.4 colisões clássicas e relativísticas 

 

4ª SEMANA 
 

 
2.3 energia e momento 
2.4 colisões clássicas e relativísticas 

 

5ª SEMANA 
 

 
3. Simetrias 

3.1 simetrias, grupos e leis de conservação 
3.2 teoria do momento angular 
3.3 spin 1/2 

 

6ª SEMANA 
 

 
3.4 sabores e simetrias discretas 
3.5 paridade, conjugação de carga e tempo reverso 

 

7ª SEMANA 
 

 
4. Eletrodinâmica Quântica (QED) 

4.1 a equação de Dirac e suas soluções 
4.2 covariantes bilineares 
4.3 o fóton e as Regras de Feynmann para a QED 

 

8ª SEMANA 
 

 
4.4 taxas de decaimento e seções de choque 
4.5 a regra de ouro 
4.6 renormalização 

 

9ª SEMANA 
 

 
5. Cromodinâmica Quântica (QCD) 

5.1 quarks, gluons e cor 
5.2 liberdade assintótica e confinamento 
5.3 espalhamento profundamente inelástico (DIS) 

 

10ª SEMANA 
 

 
5.4 modelo a partons e funções de estrutura do proton 
5.5 funções de fragmentação 
5.6 seção de choque de hadroprodução 

 

11ª SEMANA 
 

6. Para Além do Modelo Padrão 

6.1 o bóson de Higgs 

6.2 a grande unificação 

6.3 assimetria matéria/antimatéria 
6.4 supersimetria, matéria e energia escuras 

 

12ª SEMANA 
 

Avaliação. 

Sujeito a eventuais alterações ao longo do semestre letivo 
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