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O (atto)magnetismo do elétron:
há 100 anos

• “The magnetic electron”
A. Compton (Nobel de 1927, mas pelos experimentos de 1923)
Jour. Franklin Inst. 192:2 (1921) 145.

Compton, nesta ideia pioneira, propõe o cenário de um
elétron com rotação quantizada como sendo a possível
origem da unidade natural de magnetismo.

(Pré-Uhlenbeck-Goudsmit)



O (atto)magnetismo do múon
em ABR 2021: alarme para o M-P!

• B. Abi et al.
“Measurement of the positive muon anomalous magnetic
moment to 0.46 ppm”
Phys. Rev. Lett. 126 (2021) 141801 (7 ABR 2021).

aµ(FNAL)  = 1 165 920 40 (54) x 10-11 (0.46 ppm)
O resultado é maior do que a previsão do Modelo-Padrão  e está em 
excelente acordo com o resultado da medida E821 do BNL (2006).



O processo Breit-Wheeler (1934) 
85 anos depois no SULF e o M-P

• J. Q. Yu et al.
“Creation of electron-positron pairs in photon-photon
collisions driven by 10-PW LASER pulses”
Phys. Rev. Lett. 122 (2019) 014802.
• C. Gong et al.
“Electron-positron pair production in frequency-modulated
LASER Fields”
Phys. Rev. D101 (2020) 016008.



Universo magnético e o M-P; por quê?
Motivações 

• 10-10 s após o Big Bang, o Universo Primordial
sofre a sua segunda transição de fase:

Transição de fase eletrofraca (EWPT).

•É o momento da Magnetogênese.



Universo magnético e o M-P; por quê?
Motivações 

• Esta transição de fase é dirigida pelo campo de Higgs,
quando a matéria (férmions carregados e quarks ainda
desconfinados) torna-se massiva, e as interações
eletromagnética e nuclear fraca se separam: fiat lux!

• A temperatura era de 1015 K (em energia,  ~  250 GeV).

• Campos magnéticos estimados em  1019 T.



Universo magnético e o M-P; por quê?
Motivações 

• Campos magnéticos e a Magnetogênese ilustram de maneira
muito manifesta o tema desta atividade:

Do Micro- para o Macrocosmo.
↑                        ↑

EWPT            Galáxias
10-3 fm 10 kpc ~ 1017 km 



Universo magnético e o M-P; por quê?
Motivações 

• “Measurement of the charge and current of
magnetic monopoles in spin ice”
S. T. Bramwell et al.
Nature Letters 461 (2009) 956.

• “Field-induced magnetic monopole plasma in 
artificial spin ice”
M. Goryca et al.
arXiv:2008.08635 [cond-mat.mes-hall].



Universo magnético e o M-P; por quê?
Motivações 

Uma grande descoberta de 2020
• “A fast radio burst associated with a Galactic magnetar”

C. D. Bochenek et al.
Nature 587 (2020) 59.

Este evento, FRB 200428 (ST 200428A), foi detectado em 28 April
2020 pelo dispositivo de rádio STARE2 na faixa de 1281–1468
MHz, com duração das emanações na faixa dos mili-segundos.



Universo magnético e o M-P; por quê?
Motivações 

Uma outra grande descoberta de 2020:
A alma magnética de nosso Universo

• A mais extensa região magnética no Cosmo:
107 anos-luz  ~  1020 km  de espaço magnetizado preenchendo
os vazios entre os aglomerados galácticos.

• Um grande problema da Cosmologia atual, Tensão de Hubble:
discrepância entre os valores da constante de Hubble
a partir de dados atuais e dados do Universo Primordial.



Universo magnético e o M-P; por quê?
Motivações 

• Um grande problema da Cosmologia atual, Tensão de Hubble:
discrepância entre os valores da constante de Hubble
a partir de dados atuais e dados do Universo Primordial.

• Uma hipótese é que a discrepância entre os valores venha da
possível existência de intensos campos magnéticos nos instantes
iniciais do Universo.
• Transição de fase eletrofraca (10-10 s iniciais):

magnetogênese e presença de monopolos-grande-unificados.



Campos magnéticos cósmicos 
e a Tensão de Hubble

• Esta descoberta de 2020 e outras recentes publicações indicam que
campos magnéticos preenchem grande parte do Cosmos. Se estes
campos são campos magnéticos cósmicos (primordiais, que remontam
ao Big Bang), poderiam ser um elemento-chave para se resolver um
dos desafios mais significativos da Cosmologia contemporânea,
conhecido como Tensão de Hubble:
por que a expansão cósmica é mais acelerada do que o
esperado com base nos dados disponíveis hoje?



A Tensão de Hubble
• Discrepância nas medidas da constante de Hubble, H0 :
• H0 ~ 73.3 km/s.Mpc
(através de dados do Universo tardio, supernovae-IA)

• H0 ~ 67 km/s.Mpc
(através de dados do Universo primordial, CMB)

• A discrepância se encontra na faixa de 4 a 5.8 σ.



A Tensão de Hubble

• L. Verde, T. Treu and A. G. Riess
“Tensions between the Early and the Late Universe”

Nature Astronomy 3 (2019) 891.



A duração dos campos magnéticos 
no Universo

• Por que os campos magnéticos perduram no Universo?

• A eletricidade é muito localizada e de pouca duração, já que
as cargas tendem a se neutralizar e os campos elétricos
desaparecem. Os campos magnéticos gerados pelas
correntes se somam e sobreivem.



A tensão de Hubble 
e campos magnéticos cósmicos

• “Relieving the Hubble Tension with primordial
magnetic fields”
K. Jedamzig and L. Pogosian
Phys. Rev. Lett. 125 (2020) 181302, 
publicado em 28 OUT 2020.

• O artigo indica campos primordias na faixa de 0.1nG  
seriam suficientes para aliviar a tensão de Hubble.



Campos magnéticos em filamentos 
entre clusters galácticos

Medidos pelo LOFAR através do Efeito Faraday: 
o ângulo de rotação da direção de polarização depende da
intensidade do campo magnético e da frequência da luz.
Com as medidas dos ângulos de rotação e a frequência da luz,
pode-se inferir sobre os campos magnéticos.
• M. P. van Haarlem et al.
“LOFAR: the LOw Frequency ARray”
Astron. & Astrophys. 556 (2013) Article number A2.



Campos magnéticos em filamentos 
entre clusters galácticos

• R. J. van Weeren et al.
“Diffuse radio emission from galaxy clusters”
Space Science Reviews 215, Article number 16 (2019).

• R. J. van Weeren et al.
“Fast magnetic field amplification in distant galaxy clusters”
Nature Astronomy 5 (2021) 268.



Buracos negros magnéticos

• J. Maldacena
“Comments on magnetic blackholes”
JHEP 04 (2021) 019.
(Buracos negros magnetizados com física descrita pelo M-P,
com o interessante aspecto de que a simetria eletrofraca é
reconstituída próximo ao horizonte de eventos.)



Escalas eletromagnéticas

• Ec = me
2c3/ e ħ ~  1.32 x 1018 Vm-1.

• Bc = me
2c2/ e ħ ~  4.41 x 109 T.

• e2/(4πε0mec3)    ~  tempo ~ 10-15s .
• ħ/(mec2) ~  tempo  (elétron ~ 10-20s)

• O que nos indicam estes campos e escalas de tempo 
intrínsecos à Natureza?



Modelos para a Magnetogênese

• L. Bierman
“Über den Ursprung der Magnetfelder auf Sternen und
im interstellaren Raum”
Zeit. Naturforschung, Teil A, Vol. 5 (1950) 65.
• F. Hoyle
“The steady state theory”

11-ème Conseil de Phys. d l’Inst. Intern. de Physique
Solvay, 1959, p. 53.



Modelos para a Magnetogênese

• Ya. B. Zel’dovich
“Magnetic model of Universe”
Zh. Eksp. Teor. Fiz. 48 (1965) 986 

[Soviet Physics, JETP 21 (1965) 656].

• K. S. Thorne
“Primordial elemento formation, primordial magnetic fields, and
the isotropy of the Universe”
Astrophys. J. 148 (1967) 51.



Modelos para a Magnetogênese

• P. F. Browne
“The generation of magnetic fields by viscous forces in a 
non-uniformly rotating plasma”
Astrophys. Lett. 2 (1968) 217.
• E. R. Harrison
“Generation of galactic magnetic fields”
Astrophys. Lett. 3 (1969) 133.



Modelos para a Magnetogênese

• E. R. Harrison
“Generation of magnetic fields in the radiation era” 
Mon. Not. R. Astr. Soc. 147 (1970) 279. 

• E. R. Harrison
“Magnetic fields in the Early Universe”
Mon. Not. R. Astr. Soc. 165 (1973) 185.



Modelos para a Magnetogênese

• D. Grasso and H. R. Rubinstein
“Magnetic Fields in the Early Universe”
Phys. Rep. 348 (2001) 163.

• Campos galácticos são reminiscências de um campo primordial
originado com o Universo.

• Intergalactic fields ~  10-8 G em escala de 10 kpc.



Campos magnéticos primordiais 
e Teoria Quântica de Campos 

• A. Benevides, A. Dabholkar and T. Kobayashi
“To B or not to B: primordial magnetic fields
from Weyl anomaly”
JHEP 11 (2018) 039.



A linha de trabalhos de Tanmay Vachaspati

• Y. Zhang, T. Vachaspati and F. Ferrer
“Magnetic field production at a first-order electroweak
phase transition”
Phys. Rev. D100 (2019) 083006.

• T. Vachaspati
“Progress on cosmological magnetic fields”
Rep. Prog. Phys. 84 (2021) 074901.



Os monopolos magnéticos e a anti-matéria:
90 anos do paper de Paul Dirac

• “Quantised singularities in the electromagnetic field”
P. A. M. Dirac     (Nobel de 1933)
Proc. Roy. Soc. London  A133 (1931) 60.

• “The positive electron”
C. D. Anderson    (Nobel de 1936)
Phys. Rev. 43 (1933) 491.



Um parêntese histórico
(ilustrativo do processo da Ciência)

• A proposta de Pierre Curie, 1894
• A solução matemática de Henri Poincaré, 1896
• J. J. Thomson, 1904
• O monopolo de Dirac, 1931
• A interação elétron – monopolo: Igor Tamm, 1931
• M. A. Tuve propõe um primeiro experimento para detectar o 

monopolo de Dirac, 1933



A síntese de Thomson em 1904

• “Electricity and Matter”
Lectures given at Yale University, Scribners – NY, 1904.
Estuda o sistema carga elétrica – monopolo magnético,
em regime estático, separados por uma distância, r,  e
mostra que este desenvolve um momento angular não-nulo.
O resultado foi um desafio na época, pois nada se conhecia
sobre o spin do elétron. É importante compreender o contexto!



As fases de uma teoria de gauge
• Fase Coulombiana V(r) ~ r -1 

.

• Fase elétrica livre V(r) ~ 1 / [r ln(Λr)] .

• Fase magnética livre V(r) ~ r -1 ln(Λr) .

• Fase de Higgs V(r) ~ constante .

• Fase confinante V(r) ~ αr .



As fases das teorias de gauge
• G. ‘t Hooft
“Gauge Fields with unified weak, electromagnetic and
strong interactions”
Talk at the EPS International Conference on High-Energy
Physics, Palermo – Italy, June 1975; 
published in High-Energy Physics, Ed. A. Zichichi
(Editrice Compositori, Bologna, 1976) p. 1225.



As fases das teorias de gauge

• S. Mandelstam
“Charge – monopole duality and the phases of
non-Abelian gauge theories”
Phys. Rev. D19 (1979) 2391.



Os quarks e o Universo Primordial:
a fase Grande-Unificada, 10-38 s 

• Segundo a Teoria do Big Bang, o Universo surge há
13 bilhões e 800 milhões de anos.

• 10-38 s após o Big Bang, o Universo Primordial sofre o que 
chamamos ser a sua primeira transição de fase. 

• Passa de sua fase Grande-Unificada para uma nova fase,
com menos simetrias, a fase do Modelo-Padrão.
A sua temperatura era cerca de 1030 K (o correspondente
em energia são 1016 GeV).



Os quarks e o Universo Primordial:
a fase Modelo-Padrão, 10-10 s 

• 10-10 s após o Big Bang, o Universo Primordial sofre o que chamamos ser 
a sua segunda transição de fase. 
• O regime que se instaurou após a fase Grande-Unificada – a era do 

Modelo-Padrão – sofre uma nova (a segunda do Universo) transição de 
fase, denominada Transição de Fase Eletrofraca.
• Esta transição de fase é dirigida pelo campo de Higgs, quando os quarks, 

ainda desconfinados, livres, ganham massa. Até então, eram desprovidos 
de massa.
• A temperatura era de 1015 K (em energia, cerca de 250 GeV).
• Campos magnéticos estimados em  1019 T.



O fiat lux do Modelo-Padrão

SUc(3) x SUL(2) x UY(1) → SUc(3) x Uem(1)

↑
Higgs (B ~ 1019 T, 250 GeV)

Qem =  I3 +  ½ Y
Uem(1)fóton =  (cosθw) UY(1)  +  (sinθw) I3 ,  

sin2θw(mZ) ~ 0.23



Os quarks e o Universo Primordial:
a fase do confinamento, 10-5 s 

• 10-5 s após o Big Bang, o Universo Primordial sofre a sua última 
transição de fase. 
• Os quarks, até então desconfinados, transitam para a chamada fase

confinante. Esta nova mudança de regime é a chamada Transição de Fase
da QCD (QCDPT).
• A temperatura era de 1012 K (em energia, cerca de 200 MeV).
• Campos magnéticos estimados em  1016 T.

Na fase em que estamos vivendo, que evoluiu a partir daí,
a temperatura do Universo está na faixa dos 3 K.



As transições de fase e as simetrias
• GUT, SU(5) → Modelo-Padrão, SUc(3) x SUL(2) x UR(1)

Esta é a transição que ocorre aos 10-38 s, com temperatura de
1030 K (energia de 1016 GeV).

• SUc(3) x SUL(2) x UR(1) → SUc(3) x Uem(1)
Esta é a transição que ocorre aos 10-10 s, com temperatura de
1015 K (energia cerca de 250 GeV): quarks agora com massa.

• Na fase SUc(3) x Uem(1), os quarks passam de desconfinados a
confinados. Esta transição ocorre aos 10-5 s, com temperatura 
de 1012 K (energia cerca de 200 MeV).



Monopolos naturalmente nas
Teorias de Yang-Mills [SU(N)] no vácuo

• div Ea + g fabc Ab . Ec =  0   (Gauss)

• rot  Ea+ g fabc Ab x Ec = - ∂t Ba + g fabc Φb Bc (Faraday-Lenz)

• div Ba + g fabc Ab .  Bc = 0 → div Ba = - g fabc Ab . Bc (Gauss)

• rot Ba + g fabc Ab x  Bc = ∂t Ea - g fabc Φb Ec (Ampère-Maxwell)

• Ea = - grad Φa - ∂t Aa + g fabc Φb Ac .

• Ba = rot Aa + ½ g fabc Ab x Ac . a, b, c = 1, … , N2 – 1.



De forma mais explícita:
exemplificando com SU(2)

• { E1, E2, E3 ;  B1, B2 , B3 }

• E1 = - grad Φ1 - ∂t A1 + g Φ2 A3 - g Φ3 A2 .

• B1 = rot Aa +  g A2 x A3 .

• div E1 + g A2 . E3 - g A3 . E2 =  0   (Gauss, setor elétrico)

• div B1  = - g A2 .  B3 +  g A3 . B2 (Gauss, setor magnético)



Monopolos como partículas de gauge

• N. S. Manton
“The force between ‘t Hooft-Polyakov monopoles”

Nucl. Phys. B126 (1977) 525.
“Complex structure of monopoles”
Nucl. Phys. B135 (1978) 319.

• C. Montonen and D. Olive
“Magnetic monopoles as gauge particles”
Phys. Lett. 72B (1977) 117.



Cenários com monopolos

• A existência de monopolos magnéticos é predita nos cenários:
• GUTs (monopolos de `t Hooft – Polyakov) 
• Teorias de Kaluza-Klein
• Supercordas
• Teorias de Gravidade Quântica e Cosmologia
• Teoria Eletrofraca de Salam-Glashow-Weinberg
• campos magnéticos intensos (Mecanismo dual de Schwinger)



Monopolos nas GUTs
•G. ‘t Hooft lança o seu épico “Magnetic monopoles

in unified gauge theories”
Nucl. Phys. B79 (1974) 276.

•A. Polyakov e o seu marco “Particle spectrum in 
Quantum Field Theory”, JETP Lett. 20 (1974) 194.

•A. Polyakov, “Quark confinement and the topology
of gauge theories”, Nucl. Phys. B120 (1977) 429.



Monopolos nas GUTs
• G. Giacomelli (for the MACRO Collaboration)
“Search for GUT magnetic monopoles with the
MACRO Experiment at the Gran Sasso Lab”
Nucl. Phys. B – Proceedings Supplements 117 (2003) 129.

• V. N. Senoguz and Q. Shafi
“Primordial monopoles, proton decay, gravity waves and
GUT inflation”
Phys. Lett. B752 (2016) 169.



Monopolos em Teorias de Kaluza-Klein
(D-4)-branas

• D. J. Gross and M. J. Perry
“Magnetic monopoles in Kaluza-Klein theories”
Nucl. Phys. B226 (1983) 29.

• R. D. Sorkin
“Kaluza-Klein monopole”
Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 87
Erratum Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 86.



Monopolos em Supercordas
(D-4)-branas

• J. P. Gauntlett, J. A. Harvey and J. T. Liu
“Magnetic monopoles in string theories”

Nucl. Phys. B409 (1993) 363.
• E. J. Copeland and T. W. B. Kibble
“Cosmic strings and superstrings”

Proc. Roy. Soc. A466 (2010) 623.
• J. Polchinski
“Monopoles, duality and string theory”

Int. J. Mod. Phys. A19 supp.01 (2004) 145.



Monopolos em QG e Cosmologia
• A. Rajantie
“Magnetic monopoles in field theory and cosmology”
Phil. Trans. Roy. Soc. A370 (2012) 5705.

• R. J. Szabo
“Magnetic monopoles and non-associative deformations of
quantum theory”
J. Phys.: Conf. Ser. 965 (2018) 012041.



Monopolos eletrofracos
• Y. M. Cho and D. Maison
“Monopoles in Weinberg-Salam model”
Phys. Lett. B391 (1997) 360.

• G.’t Hooft and F. Bruckmann
“Monopoles, instantons and confinement”
arXiv:hep-th/0010225. (Por que citar este trabalho?)



Monopolos produzidos em
campos magnéticos

• I. K. Affleck and N. S. Manton
“Monopole pair production in a magnetic field”
Nucl. Phys. B194 (1982) 38.

Dual eletromagnético do chamado Mecanismo de Schwinger:
• Taxa de produção de pares monopolos-antimonopolos por unidade de 

volume e unidade de tempo,  Γ  ~ gm
2 B2 exp [-mM

2 / (gmB2)] .

gm ~  acoplamento magnético  e  mM ~ massa do monopolo.



Monopolia e decaimento em fótons

• L. N. Epele et al.
“Looking for magnetic monopoles at LHC with
diphoton events”
Eur. Phys. J. Plus 127 (2012) 60
arXiv:1205.6120 [hep-ph].
O monopolium é um estado ligado de monopolos que se
mantêm confinados por forças magnéticas intensas.



Condensados de monopolos
em supercondutores

• M. J. P. Gingras
“Observing monopoles in a magnetic analog of ice”
Science 326 (2009) Issue 5951, p. 375.

• M.C. Diamantini, C. A. Trugenberger and V. M. Vinokur
“Quantum magnetic monopole condensate”
Communications in Physics (2021) 4:25
arXiv:2007.02356 [hep-th].



Monopolos e Matéria Escura

• H. Murayama and J. Shu
“Topological dark matter”
Phys. Lett. B686 (2010) 162
arXiv:0905.1720 [hep-ph].



Monopolos e a Era Seiberg-Witten 
na SUSY

• N. Seiberg and E. Witten
“Electric-magnetic duality, monopole condensates, and confinement
in N=2-supersymmetric Yang-Mills theory”
Nucl. Phys. B426(1) (1994) 19,
Erratum: Nucl. Phys. B430(2) (1994) 485.

“Monopoles, duality and chiral symmetry breaking
in N=2-SUSY QCD”
Nucl. Phys. B431(3) (1994) 484.



A revisão mais recente 
sobre monopolos

•N. E. Mavromatos and V. A. Mitsou
“Magnetic monopoles revisited: models and searches
at colliders and in the Cosmos”
Int. J. Mod. Phys. A35 (2020) 2030012
arXiv:2005.05100 [hep-ph].



O magnetismo do múon
e o Modelo-Padrão

(µB)p = ½ eħmp
-1 (µB)e ~  - 5.78 x 10-11 MeV/T

(µB)p = gp (µB)p sp .

[Mecânica Quântica + Relatividade Restrita]

MQR: gp = 2 para todo spin não-trivial



Da MQR para a TQC: 
novos efeitos sobre o magnetismo

• Flutuações dos campos quânticos: este é o centro da relação
entre (g-2) e novos graus de liberdade físicos.
• De partículas como pontos materiais localizados para campos

que flutuam no espaço-tempo:
é pela interação entre campos que novas partículas podem

contribuir com efeitos quânticos para a anomalia magnética
de outras partículas.



A anomalia magnética 
e as flutuações dos campos

• gp recebe efeito das flutuações quânticas dos campos
que interagem com o campo da partícula p

[ o fundamental é a ideia de campo ]

•TQC: gp =  2 + (δflutuações)p = 2 (1 + ap)

ap = ½ (gp – 2)



Estrutura geral da corrente eletromagnética:
fatores de forma 

< pf | jem
µ | pi > =  u(pf)+γ0   [ F1(q2)γµ +  

+ ½ i m-1F2(q2) qν Σµν +  i F3(q2) εµνρσ qνΣρσ

+  ½ m-1F4(q2) (qµ  - ½ m-1q2γµ )γ5 ] u(pi)



O magnetismo intrínseco do e- , µ- , τ- :
QED, EW, HVP, HLbL



A anomalia magnética e as massas

• gp recebe efeito das flutuações quânticas dos campos que interagem
com o campo da partícula p

MQR(real) TQC(virtualidade no real)
↑ ↑  ↑

• TQC: gp =     2      +      (δflutuações)p = 2(1 + ap)

ap = ½ (gp – 2) ap ~ mp
2



Por que o múon e não o elétron?

• (mµ/me)2 ~ 4 x 104 vezes indica que aµ é cerca de 4 x 104

vezes mais sensível a efeitos de partículas massivas de
novas físicas do que o ae.

• aµ soma sobre todas as físicas, através das flutuações dos 
campos; por isso, é sensível a uma ampla possibilidade 
de novas físicas (GUTs, SUSY, extra dimensions).



O (g–2) do múon e nova física

•O fator (g–2) do múon é importante para restringir
modelos de nova física, fornecendo inclusive
restrições sobre a LSP (Lightest Supersymmetric
Particle) como candidata a constituinte da matéria
escura.



A anomalia magnética do múon
Os resultados combinados,

BNL (1997 - 2006)  e  FNAL (2017 - 2020)

• B. Abi et al.
“Measurement of the positive muon anomalous magnetic
moment to 0.46 ppm”
Phys. Rev. Lett. 126 (2021) 141801 (publicado em 7 ABR 2021).

aµ(FNAL)  = 1 165 920 40 (54) x 10-11 (0.46 ppm)

O resultado é maior do que a previsão do Modelo-Padrão  e está 
em excelente acordo com o resultado da medida E821 do BNL.



O impacto dos  resultados 
de Abril 2021

aµ(FNAL)  = 1 165 920 40 (54) x 10-11.  (0.46 ppm)
O resultado é maior do que a previsão do Modelo-Padrão  e está 
em excelente acordo com o resultado da medida E821 do BNL.
• A média experimental combinada entre as medidas do BNL e do 

FNAL é

aµ(Exp)  = 1 165 920 61 (41) x 10-11 (0.35 ppm)
gµ(Exp)  = 2.00233184122 (82)



aµ e   gµ : recentes resultados (2021)
teórico e experimental

aµ(Exp)  = 0.00116592061 (41)
gµ(Exp)  = 2.00233184122 (82)

aµ(theo)  = 0.00116591810 (43)
gµ(theo)  = 2.00233183620 (86)



Chegando ao 5 σ

• aµ(Exp) - aµ(MP) = (251 + 59) x 10-11. 
com significância de 4.2 σ.

• Este resultado estimula fortemente a busca de novos
cenários além do Modelo-Padrão, que terão impacto
também nos modelos de gravitação e cosmologia,



Aspecto importante do micromagnetismo:
birrefringência magnética do vácuo

• Experimentos que testam e que poderão testar a não-linearidade através da
investigação de propriedades do vácuo quântico:

• PVLAS (Polarizzazione del Vuoto da LASERs)
• LSW (Light Shining through Walls)
• BMV (Biréfringence Magnétique du Vide/Toulouse)
• VH (Colisor de Fótons = Vacuum Hohlraum)
• XFELS (X-ray Free Electron LASERS)
• ELI (Extreme Light Infrastructure)
• SULF (Shanghai Ultra-Laser Facilities)
• SEL (Station of Extreme Light, Shanghai, 2023)
• XCELS (ExaWatt Centre for Extreme Light Studies, Rússia, 2026).



Importância das extensões 
não-Maxwellianas

• O que as motivou e as motiva atualmente?
• Compreensão da estrutura do vácuo.

• 53 extensões organizadas em 4 categorias:
extensões no âmbito do Modelo-Padrão ..............12
extensões motivadas por Física além do M-P ..... 14
extensões não-lineares ........................................... 17
extensões devido à dimensionalidade ................... 10



O Modelo-Padrão e suas limitações

#1. 19 parâmetros físicos é um número excessivo para se pensar
em uma teoria fundamental.
(O foco de nossa “ignorância” está no setor de Higgs: 
15 parâmetros.)

O M-P é, então, compreendido como uma teoria efetiva.
Qual seria a teoria fundamental?



Os parâmetros físicos do Modelo-Padrão
(19 parâmetros; 1 único com dimensão, mH

2)

• As 3 constantes de acoplamento das simetrias de gauge,
SUc(3) x SUL(2) x UY(1)    (gs, g, g’)  [ e = e(g, g’) ]

• Os 2 parâmetros do potencial de Higgs: mH
2,  λ

• As 3 constantes de acoplamento de Yukawa dos léptons carregados: ye. yμ. yτ.

• As 6 constantes de acoplamento de Yukawa dos quarks: yu. yd. yc. ys. yt.  yb.

• Os 3 ângulos de mixing e 1 fase da matriz-CKM

• O parâmetro-θ do vácuo da QCD.



O Modelo-Padrão e suas limitações

#2. O critério da naturalidade e o problema da hierarquia de gauge.

#3. A origem do parâmetro de massa no potencial de Higgs.

#4. A grande diferença entre as constantes de acoplamento de
Yukawa dos quarks e léptons com o setor de Higgs.

#5. A questão da violação de CP no setor forte.



O Modelo-Padrão e suas limitações

#6. A ausência de massa e de oscilações no setor de neutrinos
(a matriz-PMNS).

#7. Não faz qualquer referência à origem e à constituição da
matéria e da energia escuras
(M-P: 4% do Universo;  15% matéria usual, 85% matéria escura)

#8. Não considera o setor de interações gravitacionais.



O Modelo-Padrão e suas limitações

#9. A trivialidade quântica e o problema do polo de
Landau: Higgses realmente elementares?

#10. Indícios provenientes do BaBar (SLAC):
excesso não-previsto pelo M-P nos canais de decaimento
do méson-Bbar ?

#11. O limite superior no momento de dipolo elétrico do
elétron.



O Modelo-Padrão e suas limitações

#12. A assimetria matéria-antimatéria (Bariogênese).

# 13. A assimetria matéria fermiônica - matéria escalar.



Novidades no universo da matéria topless

• Descoberta dos tetraquarks:
• 2003, o Experimento Belle, no Japão: X(3872);
• 2016, LHCb: X(4274), X(4500), X(4700);
• 2020, LHCb: X(6900), puramente charmoso (di-J/ψ).
• Descoberta dos pentaquarks:
• 2015, LHCb: Pc

+(4312),  Pc
+(4380),  Pc

+(4440),  Pc
+(4457) 

• 2007, D0–FermiLab: Ξb(5774) (dsb), (cascade-b), 
(3 famílias presentes numa única partícula.)

di-J/ψ
di-J/ψ



Os 8 Experimentos do LHC

• ALICE (QCD em condições extremas, colisões de íons pesados)
• ATLAS (SUSY, dimensões extras, acoplamentos anômalos, DM)
• CMS     (sintonia com o ATLAS)     
• LHCb (processos com violação de CP, canais d SUSY)
• LHCf (raios cósmicos em laboratório)
• TOTEM (compreensão da estrutura do próton))
• MoEDAL (monopolos, dyons, partículas massivas pseudo-estáveis)
• FASER   ( ALPs, fótons escuros, neutrinos de altas energias)



Os futuros colisores leptônicos

• ILC
• CLIC
• FCC-ee
• μ-Colliders



Ao fim desta contribuição, gostaria de dizer que.....

•#1:
•O Eletromagnetismo é um campo sempre
renovado. Sua formulação, tendo sido iniciada
por Franklin, Coulomb e Volta no Século
XVIII, segue sempre renovado, investigado em
escalas extremas: a escala sub-femtoscópica e a
escala exoscópica.



Ao fim desta contribuição, gostaria de dizer que.....

•#2:
• Sendo uma “teoria Peter Pan” – sempre com

frescor infantil – é hora de revermos os nossos
currículos e tornar seu programa síncrono com os
avanços mais recentes: estudar suas bases
femtoscópicas e enfatizar nos aspectos astrofísicos
e cosmológicos em nossos cursos.



Ao fim desta contribuição, gostaria de citar.....

• #3:
• “É a crítica interna da Física que nos leva a tomar consciência
do mundo percebido. O mundo percebido não é, de maneira
nenhuma, um dado imediato.”
Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961)

“A Natureza, Curso do Collège de France”,
Editora Martins Fontes, SP, 2000
(Capítulo 1, Seção C: A significação filosófica da
Mecânica Quântica).



Ao fim desta contribuição, gostaria de citar.....

• #4:
• “E minha tese é a de que o anarquismo favorece a
concretização do progresso em qualquer dos sentidos
que a ele se decide emprestar. Mesmo uma ciência que
se paute pelo bem-ordenado só alcançará resultados se
admitir, ocasionalmente, procedimentos anárquicos.”
P. Feyerabend (1924 – 1964) em “Contra o Método”
Francisco Alves Editora S.A., RJ, 1977.



Ao fim desta contribuição, gostaria de citar
al-Haytham em “Dúvidas em Ptolomeu”

• “Truth is sought for its own sake ... It is not the person who
studies the books of his predecessors and gives a free rein to
his natural disposition to regard them favourably, who is the
seeker after truth. But rather the person who is thinking about
them [and] is filled with doubts … who follows proof and
demonstration rather than the assertion of a man whose
natural disposition is characterised by all kind of defects and
shortcoming.... A person who studies scientific books with a
view to knowing the truth, ought to turn himself into a hostile
critic of everything that he studies ... if he takes this course,
the truth will be revealed to him and the flaws ... in the writings
of his predecessors will stand out clearly”.



Agradecendo e deixando contatos

• helayel@cbpf.br                josehelayel@gmail.com
• www.professorglobal.com.br

Barra: Física Quântica
Playlists das palestras no Professor Global

• https://www.youtube.com/watch?v=BYjR2K_tGzs&list=PL117K
mmwT24ikLhuX47eLpFFv7MmVu8gk

• https://www.youtube.com/playlist?list=PL117KmmwT24igAE-
GI0tc_-_sfwaQx0ju


