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Primeiramente diBcute-se de maneira geral a procura du leia {foiçai além do modelo padrão. A
Kgnir, discutimos brevemente alguns típico» em teorias com (upersimetria. Recentes possibilidades
no setor leptõnico são também abordadas. Finalmente, consideramos modelos com simetria SC/(3)C®
5E/(3)& ®U(l)y como alternativas para as extensões do modelo padrão das partículas elementares.

I. INTRODUÇÃO

O modelo padrão da física de partículas elementares (aqui chamado modelo 321) está baseado na simetria de gauge
[1,2]

SU(3)c®SU[2)L<g,U(l)y. (1)

Esta teoria descreve as interações fortes via os gluons [1] que transmitem a força de cor 5(/(3)c e eletrofraca SU{2) ®
U(l)r, entre as partículas elementares. Os ingredientes teóricos da teoria são a quebra espontânea de simetria [3),
SU(2)Í ® £/(l)y -» y(l)«m, no setor eletrofraco, e a liberdade assintâtica [4] nos graus de liberdade da cor. Por

' outro lado os ingredientes fenomenológicos são o conteúdo de partículas: os quarks e .os leptons, isto é, o conteúdo
de representação. A relação dos ingredientes teóricos cora os fenomenológicos é feita pelos bosons inlermedidrios e os
bosons de Higgs.

No modelo padrão temos 6 quarks e 6 leptons, 8 gluons de massa nula que mediam as interações fortes, os bosons
vetoriais massivos W* e Z" que mediam as interações fracas e o fóton de massa nula, que está relacionado com as
interações eletromagnéticas. Apenas um único boson escalar de Higgs neutro e de massa arbitrária sobrevive depois
da quebra espontânea de simetria.

Np setor dos quarks os autoestados da simetria não coincidem com os autoestados da massa e por isso há uma
mistura que implica na existência de 4 parâmetros: 3 ângulos e uma fase. Estes são os chamados parâmetros de
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa [5,6]. A determinação experimental destes parâmetros é um ponto crucial, que será
discutido mais adiante.

O sucesso desta teoria na descrição dos processos entre partículas elementares pode ser verificado no Review of
Particle Properties [7].

O que aprendemos disto tudo? De maneira geral, que o paradigma da física (como um todo) é que, ainda que as leis
da natureza sejam únicas, somente descobrimos novas caraterísticas (simetrias) gerais destas leis quando estudamos
os fenômenos com energias mais altas. Visto a posteriori pode ser dada a descrição que segue. '

Na mecânica clássica, baseada nas experiências possíveis desde alguns séculos atrás, a simetria principal consiste
nas rotações espaciais e, de maneira menos óbvia, as translações espaço-temporais.

Na mecânica quàntica não relativística essas simetrias são incorporadas, mas agora a inversão espacial ou paridade
e a simetria sob permutações passam a ter uma importância maior que na mecânica clássica.2

Depois da mecânica clássica estar bem estabelecida, foram possíveis experiências que permitiram o estudo dos
fenômenos eletromagnéticos e isso culminou com a teoria da relatividade restrita. Esta teoria está baseada, do
ponto de vista que estamos considerando, na simetria sob transformações de Lorentz, i.e., rotações espaciais, boots,
e translações espaço-temporais. A simetria é então maior que na mecânica clássica e a teoria é indispensável para
grandes velocidades, o que implica altas energias (pequenas distâncias) ou partículas de massa zero. De fato o fóton
è o elo entre o mundo clássico ncwtoniano e o relativista einsteiniano.

'Bem simplificada! A descoberta do caos, em certas circunstancias, nas leis clássicas mostrou que novas caraterísticas das leis
da Cai» podem ser descobertas mesmo no contexto clinico.

aDeve-se ressaltar que a quantitaçáo também não se encaixa nesta descrição simplificada. De fato ela é um princípio não
uma teoria. É por isso que resulta diOcil encontrar alternativas para a "teoria quanlica". A« experiências de Aspect impõem
limites na descrição clássica mas não implicam que a mecânica quintica seja valida, digamos, em 90 % [8].
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Quando se combina a mecânica quãntica com a relatividade restrita obtém-se, e isto levou mais ou menos 60 anos,
a simetria na Eq. (1), no que se refere aos graus de liberdade internos, e a simetria de Poincaré (transformações de
l.orentz mais inversões espaço-temporais) o fator omitido na Eq. (1). Estamos falando já de distâncias da ordem
dos IO"16 cm !

A distancias menores esperamos que a gravitarão seja obrigatoriamente incluída mas ainda não sabemos como
fazê-lo.

Quando surgiu a idéia que as leis da natureza dependem da energia isto é, da distância? E difícil dizer quando
isto aconteceu mas a descoberta da radioatividade colocou em dúvida a já bem estabelecida lei da conservação da
energia. A radioatividade foi, na segunda década do século, identificada como sendo um fenômeno nuclear. Até o
ano de 1930 a mecânica quántica não relativística estava bem desenvolvida. Ela descreve fenômenos típicos da escala
atômica. Quando se estabeleceu que o espectro dos elétrons emitidos no decaimento beta é continuo um novo enigma
se colocava à comunidade dos físicos que estudava o mundo subatômico. Vejamos alguns comentários a respeito disso.3

"We have no argument...for upholding the energy principle in the case of beta decay. The problem [of
continuous spectrum] lies outside the reach of the conservation principles of energy and momentum"—Bohr

"I will prefer to keep rigorous conservation of energy at all costs"—Dirac

"I have come upon a desperate way out...There could exist...electrically neutral particles. The continu-
ous bela spectrum would then become understandable from the assumption that in beta decay a [neutrino]
is emitted along with the electron"—Pauli

As citações acima mostram que já nessa época os físicos tinham se convencido que as características gerais das leis da
natureza conhecidas até uma determinada escala de energia não precisam ser as mesmas que as de escalas diferentes
ainda que algumas caraterísticas permaneçam constantes, como por exemplo o princípio da conservação da energia.

Fase a esta situação o problema colocado aos físicos teóricos e experimentais da área é a procura das leis.da
natureza válidas para distâncias menores que IO"16 cm. A pergunta que surge é: a quê distâncias aparecerão novas
leis fundamentais? Dè quê forma?

Na física foram determinadas apenas duas escalas de distâncias (ou energias) que ainda devem ser explicadas: a
escala de Fenni, caraterística das interações fracas ~ IO"'7 cm e escala de Planck ~ 10"33 cm, relacionada com as
interações gravitacionais. Nenhuma dessas duas escalas tem uma explicação satisfatória, ainda que a escala de Fermi
seja incorporada no modelo padrão , sem muitas pretensões, como a escala relacionada com a quebra espontânea de
simetria. Não existe algo análogo com a escala de Planck.

Existem escalas de energias intermediárias?
O resultado é que a maioria das experiências favorece o modelo padrão como sendo a teoria que descreve as interações

da física de partículas elementares . Aquelas experiências que parecem indicar uina discordância do modelo não são,
ainda, definitivas.

Independentemente dos testes experimentais, usualmente considera-se que os seguintes problemas não têm uma
resposta dentro do modelo:

1. há 21 parâmetros livres no modelo (incluindo a constante de gravitação ),

2. a estrutura de gauge é o produto direto de três fatores, seria melhor termos um grupo só, com apenas uma
constante de acoplamento.

3. o espectro da massa dos fermions, dos ângulos de mistura e o número de famílias não é explicado,

4. problemas de naturalidade associados com a massa e o acoplamento do boson de Higgs,

5. o problema da violação de CP nas interações fortes,

6. a quantização da carga,

7. não indue a gravidade.

3CiUdo« na Ríf. [9J.
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Não trataremos todo* este» pontas em detalhe. Devemos no entanto, faier comentários a respeito destes itens.
O problema do item 1) persiste em qualquer teoria de gauge c Dão apenas no modelo padrão. Se aumentamos a

simetria e/ou as representações, aumentamos o número de parâmetros. No entanto é bom frisar que a consistência
da teoria não depende dos valores destes parâmetros que são determinados experimentalmente. Também não esta
descartada a possibilidade que simetrias maiores sejam capazes de impor algumas relações entre estes parâmetros. A
origem destes parâmetros livres esta na hierarquia das massas dos quarks e dos leptons e dos acoplamentos fracos, e
este tipo de hierarquia não é compreendida no presente.

0 item 2) sugere Teorias de Grande Unificação (TGU) mas, até agora, não existe nenhum modelo favorecido pelas
experiências.

Para os problemas colocados no item 3) relacionado ao item 1) não existe solução, mesmo para o caso particular do
número de famílias existem dados experimentais que favorecem o número 3 para as famílias do tip.o seqüenciais [7] e
isto favorece modelos baseados na simetria SU(3)C & SU{3)L ® V(l)w (veja Sec. V).

O problema da naturalidade dos escalares fundamentais, item 4), implica a supersimetria ou a quebra dinâmica de
simetria, ainda que soluções intermediárias sejam possíveis [10].

O item 5) implica simetria de Peccei-Quinn ou quebra espontânea de CF mas não parece haver soluções simples
para ele.

A quantização da carga è um problema interessante, item 6). Até pouco tempo atrás pensou-6e que isso seria
possível apenas em teorias de grande unificação. Recentemente foi mostrado que isso nao é necessariamente verdade.
Witten mostrou que uma teoria 5C/(2) com um número ímpar de dubletos esquerdos é anômala [11]. O que acontece
è o seguinte. O conteúdo de representação no modelo padrão em termos da transformação com relação aos fatores
em (1) é o seguinte: quarks de mão esquerda (3,2,1/6); quarks de mão direita de carga 2/3 (3,1, -2 /3); quarks de
mão direita de carga —1/3 (3 ,1 , -1 /3 ) ; leptons de mão esquerda (1,2,1/2) e, finalmente, leptons carregados de mão
direita (1,1,1). Com este conteúdo de campos o modelo é livre de anomalias. Suponhamos que a hipercarga seja
arbitrária. Então temos (3, l ,p) , (3,1,?) (3,1,r), ( l ,2 , s ) e (1,1,0- Normalizando com i = 1 temos, para cancelar
as anomalias, que p = 1/6, J = - 2 / 3 , r = l / 3 » « = 1/2 [12j.«

Finalmente o item 7) está longe de ser atingido, a maneira de resolver esse problema talvez tenha a ver com as
teorias de supercordaa. Talvez não.

Como dissemos acima, se existe uma física além do modelo padrão podemos nos perguntar

• A que escala de energia aparecerá a nova física?

• Como poderemos identificá-la?

Com relação à primeira questão, seria interessante que essa escala de energia estivesse no intervalo de 100 GeV -1
TeV. Para a segunda questão podemos apenas dar argumentos de caráter geral. Uma física nova deve estar baseada
em conceitos mais ou menos gerais, novos, que dêm alguma resposta as questões não respondidas no contexto do
modelo padrão.

A supersimétria preenche alguns desses quesitos. Mas outros tratamentos menos gerais também o fazem.
Usualmente diz-se que é necessário levar em conta correções radiativas para testar o modelo padrão, e que as

experiências de precisão do LEP nos observáveis do Z" são uma prova disso.
No entanto recentemente foi observado que isto não é assim [13]. Se em vez de usar o(0) = e}/4ir =

1/137.0359895(61) na cproxirnação de Born usa-se ã = a(Aíz) = 1/128.87(12) (i.e, apenas correções puramente
eletromagnéticas) todas as medidas de precisão do LEP são reproduzidas a ler. As correções eletrofracas são pequenas
porque há um cancelamento entre uma contribuição grande positiva do quark top e outra grande contribuição negativa
das outras partículas virtuais.

Ainda que variem com o momento, i.e., a(q7), as outras constantes aw s J 2 / 4 T e az s f*/4x são constantes para
l?'l S Mz,w e começarão a variar com q2 para | j J | > M| i l v .

A constante o(0), com toda a precisão com que é medida a baixas energias, é irrelevante para os processos eletrofra-
cos [13].

A organização deste trabalho é como segue. Na Sec.il colocamos, sem entrar em detalhe, as diversas opções
trabalhadas nos últimos 30 anos. Dentro delas a supersimétria é de longe a mais estudada. Em particular a versão
supersimétrica do modelo 321. Neste último caso é interessante que o escalar mais leve do modelo tenha uma massa
cujo limite superior é 110 GeV. Isso faz que esse modelo seja, num futuro próximo, confirmado ou rejeitado. Dedicamos
a Sec. Ill a uma breve exposição do modelo 321 supersimétrico. Na Sec. IV colocamos qi . é importante uma melhor

'Ver comunicação de F. Piuno neste volume.
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determinação experimental dos ângulos de mistura no setor dos quarks como a de uma possível mistura no setor
leptònicu. Isso poderia mascarar uma física nova além do modelos padrão. Na Sec. V apresentamos brevemente os
modelos 331. Estes modelos têm o modelo 321 como subgrupo mas conseguem dar respostas a algumas das questões
deixadas cm aberto pelo modelo padrão. A Sec. VI é dedicada a nossas conclusões.

H. O QUE FAZER?

Tendo colocado a necessidade da procura de leis da física além das leis atuais colocamos, a seguir, uma lista das
possibilidades tratadas até o presente. B

1. modificações dentro do modelo padrão , i.e., mantém a simetria (1) mas mudam o conteúdo de representação ,

2. Modelos com simetria extendida como os modelos com simetria SU(2)L ® SU(2)i_ ® (/(l) ou SU('i)L ® U{1)N,
ou mesmo com fatores t/(l) extras,

3. grande unificação ,

4. tecnicolor,

5. modelos compostos,

6. teorias supersimétricas,

7. teorias de Kaluza-Klein,

8. supergravidade,

9. teorias de supercordas.

III. SUPERSIMETIUA

A supersimetria é uma simetria que associa graus de liberdade fermiônicos e bosõnicos [14]. Ela implica que a cada
fermion corresponde um parceiro bosonico e viceversa com os mesmos números quãnticos mas com uma diferença de
1/2 de unidades de spin. Uma possível conseqüência da supersimetria é a unificação da física de partículas com a
gravitacao a uma escala de energia da ordem da escala de Planck ~ IO19 GeV. A supersimetria implica na duplicação
do espectro de partículas, o que não é confirmado experimentalmente.

Uma possibilidade interessante é a quebra da supeisimetria a uma escala da ordem da escala de Fermi.
Os modelos supersimétricos são, de longe, os modelos mais estudados tanto do ponto de vista teórico como experi-

mental. Colocaremos, a seguir, algumas das motivações para o estudo da supersimetria seguindo a Haber [15].

1. a supersimetria é uma extensão elegante das teorias de gauge e talvez seja a última simetria possível da matriz-S,

2. poderia levar a uma unificação das quatro interações,

3. poderia explicar o problema da hierarquia, isto é, o fato que M^/Mpianct ~ 10~3<,

4. resolve o problema das divergências quadrátricas dos escalares elementares,

5. resolve o problema da unificação das constantes de acoplamento dos fatores St/(3)c 0 SU(2)L ® U(l)y,

6. assumindo o item anterior, a escala de unificação é M\ — IO16 GeV o que aumenta a vida media do próton.
Isto está de acordo com dados experimentais,

7. há uma relação entre a massa da terceira geração de quarks e leptons, m t = m, na escala de unificação . Esta
relação é incompatível no modelo padrão com os dados de baixas energias sem supersimetria mas está de acordo
com oa dados experimentais se acrescenta-se supersimetria,

'Nenhuma, delis é favorecida do ponto de vista experimental e ajgumu têm problemas teóricos.
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8. a partícula tupersimétrica minima ê um bom cardiiiato a matéria escura fria.

Em particular, o modelo supersirnétrico que tern sido mais estudado é o chamado Modelo Padrão Supereirnetrico
Mínimo (MSSM na sigla em inglês). Este consiste no modelo padrão, i.e., com a simetria de gauçe (IV com 6 quarks
e acrescentando os respectivos parceiros supersimêtricos. Ente modelo precisa de dois dubletos de Hlggs para dar
massas apropriadas aos fermions.

Os bosons de gauge correspondentes g, W, Z,i tém os parceiros supersimétricos de spin-1/2 chamados coletivamente
de "gauginoa" J ("gluinos"), IV ("winoa"), Z ("linos") e 7 ("fotinos"). Os estados chirais de fermions (leptons e
quarks) //. e ÍR têm diferentes parceiros supersimétricos ji e /n respectivamente, (squars e sleptons segundo sejam
os parceiros de quarks ou leptons). Os dois dubletos de Higgs H\ e H? têm como parceiros os "Higgsinos" fi\, H*. 0
espectro de escalares é o seguinte: três escalares neutros h,H,A e dois carregados i í* . Os "charginos" xf • > = 1|2,
são uma mistura de winoa e os Higgssinos carregados. Os "neutralinos" x°> 3 — 1,2,3,4, são uma mistura de zinos,
fotino e Higgssinos neutros.

0 modelo possui uma simetria global UB-LW « uma simetria discreta R = (_l)3B+i+Jí pjja u m a psrLicula. de
apin-S. As partículas usuais têm paridade-Jl pare os parceiros supersimétricos paridade-J2 impar. Isto implica que as
partículas supenimétricas devem ser produzidas em pares e que a partícula supersimetrica mais leve deve ser estável.

Vamos considerar brevemente o setor escalar do MSSM.
Se «ii(fj) é o valor esperado no vácuo (VEV) do Higgs que acopla aos quarks tipo-d (tipo-u) temos que v\ + v\ =

(246GeV)3 para fuçar a constante de Fermi

^ , (2)
"\

ê um parâmetro livre mas

0 < t a n f ? < * / 2 . (3)

Os escalares n,/ / , tem CP = 1 e m», < mg, e A è CP = —1. A nível de árvore, a massa dos escalares e um angulo
de mistura a no sistema h — H estão determinados por dois parâmetros tan(3 e n u , a massa do escalar A. A nível
de árvore temos

m/i < Mz,">A, ">H > Mz,tnA, mH± > Mw,mÁ. (4)

No entanto, as correções radiativas são importantes.
Dados do LEP I na procura dos processos

e+e~ — Z — Z'h, Ah, (5)

com Z' — ll,vif,jj, h,A—> TT,jj e h — AA implica na ausência destes sinais

mu,mA > 20-45GeV, (6)

dependendo de tan0 para tan0 < 1. 0 consenso atual é

0.6 < t a n 0 < 65 20GeV < mA< l - 2 T e V . (7)

O LEP II com ,/i < 200 GeV poderá descobrir o escalar h se m* < 90 GeV.
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W . ONDE PROCURAR?

A. Mistura de campos em teorias de gauge

Como veremos em breve, a determinação experimental dos ângulos de mistura é essencial para a fenomenologia das
teorias de gauge e, em particular, para a procura de uma física além do modelo padrão. A seguir colocamos qual a
origem desses ângulos de mistura em teorias de gauge.

Depois da quebra espontânea de simetria o termo de massa dos fermions pode Ber escrito como

Cm = -IUMc>flK + H.c, (8)

onde M é, em geral, uma matriz arbitraria e não necessariamente Hetmiti&na. Apenas deve conservar a carga
elétrica, i.e., [M,Q] = 0. Os campos / ' são os campos que aparecem na Lagrangiana original e por isso diz-se que são
os "autoestados da interação ". Por exemplo, / ' representa o conjunto de fermions de uma carga dada mas não têm
ainda uma massa bem determinada. Podemos diagonslizar a matriz de massa M redefinindo os campos

onde V*/A são matrizes unitárias para o setor de carga / , e / são os campos com a mesma carga mas agora com uma
massa bem definida. Omitimos por simplicidade os indices. Assim, usando (9) na (8), obtemos

(10)

onde M i uma matriz diagonal, M = diag[m/i,m/2, ...) com m/,- sendo a massa do fermion / i ,

(11)

Isso é feito, em principio, para cada setor de carga.
O fato é que essas matrizes de "giro" em (9) podem sobreviver em outra parte da Lagrangiana.

B. Mistura nos quarks e â m ^ . j , - ;

Consideremos o modelo 321. Neste caso temos os quarks de carga 2/3, em forma coletiva V = (u',e',:') e os de
carga - 1 / 3 D' — (<f, s',6'). As respectivas matmes de massa são

Mv =V}!MVV%\ MD = VfMdVJP. (12)

As coerentes carregad&s vetoriais interagem com os bosons vetoriaia W± da maneira seguinte

£« = -J^D'a"VLW; + H.c. (13)

A (13) è dada em termos doe autoestados da interação, isto é, antes do "giro" do tipo que aparece na (9). Em termos
dos autoestados da massa a (13) fica

Ccc = ~^DL-r>-VFVu1Ut.W;+H.c. (14)

A matriz que aparece na (14) chama-se matriz de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa [6] porque i uma generalização da
mistura de Cabibbo [5] para o caso de três gerações,

VKM = VfVp. (15)

Não mostraremos aqui os detalhes mas as matrizes em (9) não aparecem em nenhum outro lugar da Lagrangiana no
modelo 321. Apenas na corrente carregada temos a combinação definida na (15). Assim, sempre é possível escolher
V" = 1, isto é, a mistura e»ta tod» no setor de carga - 1 / 3 .

/<r\ (v*i vu. vu»\
«' = V€l Va V* (16)
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Existem varias parametrixações da matriz (16), aqui usaremos a chamada parumetrização de Maiani [16,7]. Explici-
tamente, depois de absorver todas as fases não físicas, temos

( C|JC|3 «1JC13 5 i 3 e ~ ' \

-«1JCJ3 - Ci,SaSi3e-' CUCJ3 - Í l j«j3»l 3e 4 «J3CI3 1 (17)
«13»23 - C|5<:j3«13t* -Cu>33 - «iaCj3«l3C* Cj3<:13 /

onde «u = iinffij.cu = eoa$17 t etc. Usando uma serie de preocessos e a condição de unitariedade temos [7]
/ 0.9747—0.9759 0.218—0.224 0.002—0.007 \

V*M - 0.218—0.224 0.9735—0.9751 0.032—0.054 (18)
\ 0.003—0.018 0.030—0.054 0.9985—0.9995/

O fato que o quark top tenha urns massa tão grande é um fato que ainda terá implicações no modelo 321. No momento
sebe-se que

m, > lÚ8GeV/c3. • (19)

Por outro lado, uma quantidade que sempre foi usada para impor vínculos fortes sobre nova física além do modelo
padrão é a diferença de massa dos kaons neutros Am/c ~ ^KL-KS- Esta quantidade calculada no modelo padrão
levou GaiUard e Lee a prever a massa do quark c [18]. Há muito tempo sabia-se que os processos neutros que violam
a estranheza eram bem suprimidos. Foi isto que motivou Cabibbo a introduzir o ângulo de mistura nus correntes
neutras [5],

Em 1977 tílaahow e Weinberg [19] estabeleceram condições gerais para que, até a ordem aGr, a conservação do
sabor fosse natural, i.e., que não dependesse dos valores que os diversos parâmetros possam eventualmente vir a ter.
Para estabelecer essas condições Glashow e Weinberg usaram a condição que mJ/Mjy < 1. No mesmo ano Poggio e
e Schnitier [20] observaram que, se por outro lado m*/Myy > 1, as condições de Glashow e Weinberg não são mais
válidas e a única maneira de suprimir correntes neutras até a ordem aGr não podia ser natural mas que ocorreria
apenas impondo valores pequenos nos ângulos de mistura. Com o limite inferior para a massa do quark top estamos

. no regime de Poggio e Schnitzer. Este fato não tem sido suficientemente enfatizado na literatura.
Usualmente os elementos da matriz de mistura são obtidos estudando os decaimentos e não dependem da massa

dos quarks (pelo menos na ordem mais baixa [7].)
Consideremos os valores dos elementos da matriz de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa dados em (18) e estudemos a

diferença de massa dos kaons neutros como função da musa dos quarks c,í e da fase 6. Desprezando efeitos da QCD
e contribuições de longas distâncias, isto é, o modelo de quarks livres, a razão é dada por [21,22]

onde K = tt(4»sinJ Bw)~l e

£ ( x i l x i ) =

+ [(fle A?)3(/k A?)3 - (/m Ac)'(/m A,)J] E(zt,x,)m, (21)

onde Ai = Vi*K<t, Víy são os elementos de matriz na (15) [7,16] e i , = m'/MJ,. As correções da QCD que dependem
da massa do quark top estão nos coeficiente n,-.

No modelo de quarks Jivres ijj = 1, t = 1,2,3. Na Eq. (20) o parâmetro de "bag" Í?K depende no cálculo da
amplitude de transição K" .-. A'°. Usaremos B K = 1 e / K = 161 ± 1 MeV para a constante de decaimento dos
kaons [23].

As funções E(xitXj) na Eq. (21) foram calculadas por Inami e Lim [21] e por Buras [22],

£(«.*,) = «,[J + |(1 - „)-« - |(1 -x.)-J] + |l«,/(r, - l)»]»bx,. (22)

(23)
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A contribuição do quark u na Eqs. (20) foi rearranjada nas contribuções dos quarks pesadoo [21].
Explicitamente usamos os vibres centrais dos dados em (IS), s in íu = 0.221, tiaSa = 0.043 e íiaSu — 0.036.

Lembremos que ainda está em aberto se r/2 < ó < x o u O < 6 < r/2. Por isso tratamos a fase como parâmetro livre.
Na Fig. 1 mostramos os valores calculados de Amx/mx para diferentes valores da massa do quark top e para

diferentes valores da massa do quark c e da fase í. O erro em }K não é mostrado na figura. O valor experimental
bm/t/mic = 7.08 X 10"15 [7] aparece como uma linha horizontal na Fig. 1.

Vemos da Fig. 1 que apenas os seguintes valores fazem o modelo padrão consistente com o valor experimental de
£ímK/mK:

mc = 1.6 GeV/c', m, a 157 GeV/ca, í < * . (24)

Para valores menores (maiores) da massa do quark top há um deficit (excesso) em Amx/mic• Por exemplo para
m« = 1.3GeV/cJ, 6 = x/4 e mt « 110GeV/c* temos AmK/mic =: 0.62(Am/C/m/í)"'1, um deficit de ~ 38%,
enquanto que para mc = 1.7 GeV/c2, S = x e mt as 110 GeV/c* temos imjt /mjt ~ 1.08(AmK/mjf )««P, isto é, um
excesso de cerca de 8%.

Tem sido feitos os cálculos em todo o intervalo permitido para os parâmetros em (18) mas os resultados numéricos
não variam apreciavelmente. Podemos dizer que dentro do modelo padrão, com os valores atuais dos elemntos da
matriz de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa, apenas os valores de mc, mt e S em Eq. (24) fitam o valor experimental da
diferença de massa KL-Ks-

Assim, quando o quark top for descoberto a sua massa poderá não explicar a diferença de massa dos kaons neutros
e assim esse parâmetro em vez de restringir a nova física além do modelo 321 clamará por ela [24],

C. Universalidade e mistura no setor leptõolco

O terceiro lepton carregado, o lepton-r, foi descoberto em 1975 [25], O seu respectivo neutrino, v,, não foi ainda
estudado com os detalhes com que já foi e continua sendo feito com o r. Nas presentes energias v, é produzido ao
nível de 10~6 com relação ao vv.

A situação do vT é a mesma que a do v, desde 1931 até 1956. Isto é, a sua existência apenas é confirmada porque:

• o r é produzido em decaimentos de 3 corpos.

• medidas recentes da largura invissível do Z° implicam na existência de 3 neutrinos que se acoplam da mesma
maneira ao Z°.

Além do quark top, a terceira família leptònica pode ser uma janela para a física além do modelo padrão.
Uma questão importante diz respeito a universalidade leptònica. A universalidade e-/i tem sido estabelecida nos

decaimentos dos pions [26]

G«/G,, = 0.9985 ±0.0015 (25)

Por outro lado a universalidade r-/i ainda nao tem a mesma precisão e um desvio da ordem de 1.7 cr ainda è possível

ra
C / G ^ r : 0.980 ±0.011 (26)

onde as constante G< são os acoplamentos com as correntes carregadas do lepton carregado •'.
Se um desvio da universalidade r-ji for confirmado quando as T-C-Factories [27] forneçam dados com suficiente

estatística isso implicará uma evidência de uma nova física.
No entanto, o tipo de nova física que isso implicaria ainda está em aberto pois existem varias maneiras de introduzir

interações que violem a universalidade leptònica. Escalares carregados como os das teorias supersimétricas ou outras
extensões do modelo 321, novas interações etc. '

Recentemente foi assinalado que se introduzimos uma mistura no setor leptònico análoga à mistura nos quarks
dada na (17) o valor da razão em (26) pode ser efeito de um neutrino pesado com massa entre 155 e 225 MeV. Este
neutrino com os respectivos ângulos de mistura não está em conflito com outros dados de aceleradores, cosmologicos
e astrofísicos e

'Ver a comunictçio de O.L.G. Peres nette volume.
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V. MODELOS 3-3-1 E SUAS EXTENSÕES

Recentemente foram propostos m lelos p u s as interações eletrofracas baseados na simetria [28,29]

(27)

Este tipo de simetrias já tinha sido considerado no pasado. Porém, o interessante è o conteúdo de representação
assumido. A fisica depende crucialmente da representa^ão introduzida.

Este tipo de modelo permite dar respostas, a alguns dos pontos deixados em aberto pelo modelo 321. Pua modelos
331 com o mesmo conteúdo do modelo padrão estes são [28]

1. processos como e~e+ —» W~V~, com V" sendo um boson vetorial, ocorrem mesmo pela troca de neutrinos de
massa nula. No medelo 321 isto ocorre apenas para neutrinos de Majorana massivos,

2. estabelece uma relação entre o número de families (Nj) e o número de cores (n). O primeiro deve ser divissível
pelo segundo. A escolha mais simples é 3,

3. o ângulo de mistura eletrofraco $w e um parâmetro livre no modelos 321, mas seu valor experimental está
perto de 1/4. Num modelo 331 [28] esse ângulo está limitado superiormente. Num dos modelos temos que
sins 9W < 1/4.

Processos como os do item 1) são possíveis porque e e ec estão no mesmo tripleto de SV(S). O número de famílias
está determinado porque as anomalias do triângulo se cancelam apenas levando em conta as três familas juntas e o
grau de liberdade de cor. O item 3) é uma predição do modelo, a razão das constante g e g' de 5C/(3)t e C/(1)N
respectivamente são tais que

(2g)í'2 l -4 s in 3 f l i v '

Posteriormente tem sido observadas outras caraterísticas interessantes dos modelo 331 [28].

• existe uma simetria global F = L + B onde L é o número leptônico total L = L, + L,, + L, e B i o número
bariônico. Esta simetria impede que os neutrinos ganhem massi. Pode-se quebrar a simetria F explicita ou
espontaneamente. No primeiro caso o duplo decaimento beta sen: • cutrinos (/7/J)o>> pode ocorrer com uma massa
do neutrino arbitrariamente pequena [30],

• contém um setor de Higgs que indue as extensões do modelo 321 usualmente consideradas como singletos
«implemente [31] e/ou duplamente carregados [32] e ainda o tripleto de Gelmini-Roncadelli [33] além de vários
dubletos do mesmo tipo do modelo mínimo 321 [34],

• numa versão do modelo da Reis. [28] é possível dar massa ao elétron, explicar a diferença de massa entre o muon
e o tau e a massa de dois neutrinos como efeitos de coreções radiativas [35].

Nas Tabelas 1-4 mostramos uma comparação do conteúdo de representação entre modelos 321 e 331.
Extensões do modelo do tipo SU(n)®SU(m)L®U(l)N, por exemplo para a simetria St/(3)®St/(4)®C/(l) estão

sendo consideradas.

VI. CONCLUSÕES

O dilema colocado aos físicos de partículas é: para onde ir daqui em diante? [36]. O modelo padrão está cada vez em
melhor acordo com os dados experimentais. No futuro, os colisores proton-proton LHC (Large Hadron Collider) no
CERN e o SSC (Superconducting Super Collider) em Texas darão novos dados relativos à parte eletrofraca do modelo
padrão. Por outro lado, máquinas dedicadas ao estudo de partículas específicas ("factories" de kaons, 4, T — C, B,
Z et) permitirão um estudo mais detalhado das propriedades dessas partículas podendo, talvez, descobrir fatos não
previstos pelo modelo padrão. Até Ia não será possível saber se os esforços dos fiscos teóricos foram suficientes para
prever o tipo de física nova além do modelo padrão.
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Fig. 1 Am/f/ntjf em função de mc,m, e da fasr 6. assumindo os valores usuais dos elementos da matriz de
Kobayashi-Maskawa. O valor experimental dessa razão aparece como uma tinha horizontal
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TABLE I. Conteúdo de lepton» do» moddoi 321 e 331

Leplons
modelo 321

Dubletos

("X
Singletos

t

modelo 331
TVipletos

(:0.
Singletos

-

TABLE II. Conteúdo de quarla do» mosdelo» 321 e 331

Quirks
modelo 321

Dubletos

ex
Singletos

•'ill «K

modelo 331
Tripletos

0).
Singletos

dR, UR, JR

TABLE III.

modelo 321

Bosons de gauge dos modelos 321

Bosons Vetoriai»

e331

modelo 331
, Vx, í / " , Z", ZK

TABLE IV. Escalates dos modelos 321 e 331
Bosons Escalares

modelo 321

(?)

modelo 331

P+ \ / X" \ li
P° 1 , X " ) , «

ri *í

i ah
r »s

I-)
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