
sandro.fonseca@cern.ch1

Os resultados da Física do Quark b 
no experimento CMS

Sandro Fonseca de Souza



sandro.fonseca@cern.ch

Sumário

• Primórdios da Física de Partículas e breve resumo sobre a Física dos Sabores Pesados 

• Física do quark b no Modelo Padrão das Partículas Elementares   

• Visão geral do Experimento CMS 

•  Alguns resultados obtidos pelo Experimento CMS  

• Espectroscopia do bárion Cascade_b  

• Observação de dois estados B +c excitados e medição da massa B +c (2S) em colisões 
pp 

• Conclusões

2



sandro.fonseca@cern.ch3

Primórdios da Física de Partículas
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Descoberta dos quarks ao longo do tempo

5



sandro.fonseca@cern.ch

Modelo Padrão das Partículas 
Fundamentais (MP)
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“...o Modelo Padrão é, na história, a mais sofisticada teoria 
matemática sobre a natureza. Apesar da palavra ‘modelo’ 
em seu nome, o Modelo Padrão é uma teoria abrangente 
que identifica as partículas básicas e especifica como 
interagem. Tudo o que acontece em nosso mundo (exceto 
os efeitos da gravidade)...” 
Gordon Kane (Universidade de Michigan-EUA) 
Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 31, n. 1, 1306 (2009)

Aguarde!!!!
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O que é ? Por quê? Como? 

Física do “sabor”

Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 
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Os sabores dentro do MP
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Crédito ao CERN

http://united-states.cern/physics/standard-model-and-beyond
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Simetria do "sabor": Vasculhando o passado 
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1932: A descoberta do Nêutron - com a mesma massa, mesmo 
acoplamento a interação forte do próton

No mesmo ano, Heisenberg propõe que os nêutrons e os prótons são um ‘isospin-doublet '

➠ dois estados quânticos da mesma partícula ( spin ↑ e spin↓)

Os quarks u e d têm massas “semelhantes” (comparadas com a escala da Cromodinâmica Quântica-QCD)

➠ porém as massas não são iguais-quebra da simetria!

u

d
d

Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 
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Física do “sabor"
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quarks leves:  
u,d: na região da física 
nuclear 
s: decaimentos raros de 
kaon testa o MP

top: não é tão pesado! 
O quark top tem sua 
 própria fenomenologia

neutrinos:tem sua 
 própria fenomenologia, não 
é detectado diretamente no 
LHC 

léptons leves carregados: 
Ex.:  momentos de dipolo 
magnético e elétrico 

tau: busca por violação do  
sabor do lépton, 

Estudo dos quarks b e c 
‣ sabor escondido aka quarkonia:                                   e os estados exóticos, X,Y,Z 
‣ open Charms: mésons D 
‣ open Beauty, B mésons (                        ) e bárions b (                 ,…)

nota: 
- <<física do B>> refere-se ao estudo da interação da mudança de sabor dos mésons com quark-b

Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

Vejam a palestra: 
-O Estado da Arte dos Estados Hadrônicos Exóticos 
com o prof. Luciano Abreu (UFBA)
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Zoológico das partículas
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~25 mésons 
➠ Todos já foram observados(o último foi o       em 1998)

~35 bárions 
➠ Muitos ainda não foram descobertos - LHCb descobriu 
 o bárion         (ccu) 

12 outros bárions com >1 quark pesado(=b ou c) 
 ainda não foram observados 

Além dos estados "excitados" (assim como átomos)
com diferentes massas e propriedades 

Descobrir novos estados e medir suas propriedades (massa, tempo de vida , os decaimentos) fornece uma ferramenta poderosa para 
estudar e melhorar os cálculos da QCD

Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.112001
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Zoológico de partículas
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pentaquark

tetraquark

Enigma de longa data - por que apenas mésons e bárions? Por que não outras combinações de quarks ?

Em 2015, o LHCb fez a primeira descoberta de (dois!) 
estados pentaquark (          ) 

Existem muitos outros candidatos, mas muitas vezes difíceis 
para identificar sua natureza 

Um novo campo se abrindo!

Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.072001
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• Parâmetros do Modelo Padrão: 

• 3 acoplamentos de gauge  

• 2 parâmetros para o bóson de Higgs  

• 6 para a massa dos quarks 

• 3 fases dos ângulos de mistura dos 
quarks 

• 3 + 3* massas dos léptons 

• 3 ângulos de mistura para os léptons + 1 
fase

15

Física do "sabor"

Parâmetros do "sabor"



sandro.fonseca@cern.ch

A Física do sabor estuda a comunicação entre diferentes famílias (gerações) 
  

Matriz elemento 
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

16Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

Física do "sabor"
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Física do “sabor" pesado (quark)
Os quarks mudam de sabor através da interação fraca carregada 

      ➠ Muitas combinações possíveis , muitos decaimentos possíveis  

            para diferentes estados finais W- 

 … sensível a novas partículas e  sem efeitos MP

17Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 
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Matriz de mistura dos quarks

• Parametrização de Wolfenstein expande em série de potências de λ ≈ 0.22 (ou seja sinθc)  

• Matriz 3x3, Vtd e Vub são complexos 
 

Status experimental: 

18Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_CKM
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Como medir os elementos da matriz CKM? 

⇒  taxas dos decaimentos das partículas  

⇒ Razão das taxas de decaimentos é proporcional à  |amplitude|2 

Para Vud , veja o nêutron (decaimento 𝞫)

19Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

Matriz de mistura dos quarks
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decaimentos dos Káons 
semileptônicos 
(ou leptônicos)decaimento 𝞫

decaimento dos  
mésons 
charmosos  
semileptônicos

Decaimentos do méson B  
em mésons charmosos

Decaimentos do méson B  
em mésons leves

decaimento do top

20Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

Matriz de mistura dos quarks
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Panorama Histórico  
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https://cerncourier.com/a/chasing-new-physics-with-electroweak-penguins/

• 1936: Cabibbo introduziu sua proposta para o ângulo de mistura para os quarks com duas famílias; 

• 1964: Christensen, Cronin, Fitch e Turlay descobriram a violação de carga paridade (CP) no sistema do K0; 

• 1964: A. Sakharov postulou as três condições necessárias para gerar a assimetria bariônica: 

• violação de carga (C) e violação carga paridade (CP); 

• violação do número bariônico; 

• momento de partida do equilíbrio térmico no início do universo.     

• 1973: Kobayashi e Maskawa propõem as três gerações; 

• 1980: Prêmio Nobel para Cronin e Fitch;  

• 1981: I. Big e A. Sanda propõem a medida de violação de CP em decaimentos com B;   

• 1987: P. Oddone percebe como medir experimentalmente a violação de CP; 

• 1999: Os experimentos BaBar e Belle começam suas tomadas de dados e em 2001 estabelecem e confirmam as medidas 
experimentais de violação de CP em decaimentos com B; 

• 2008: Kobayashi e Maskawa são laureados com o prêmio Nobel.

https://cerncourier.com/a/chasing-new-physics-with-electroweak-penguins/
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Onde são as “fazendas”de produção ?  
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• ampla taxa de produção de SP no LHC 
➡ produção seção de choque (σ) 

                (probabilidade desse evento ocorrer ) 
➡ Luminosidade (L) acumulada 

(número de eventos por segundos por unidade de área ) 

• LHC: “fábrica" de SP (N=L.σ) 

➡ Medições de precisões e busca por 
decaimentos raros 

• Sinais de fundo (background) para muitos 
processos físicos explorados no LHC 

• Precisa ser completamente compreendido 

23Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

Fabrica de Produção de Sabor Pesado (SP)
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24Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

Fabrica de Produção de Sabor Pesado (SP)

Vejam as palestras: 
-O que atrapalha uma medida em um Experimento 
de Fisica de Altas Energias? com a profa. Eliza Melo 
(UERJ) 
- Fundamentos de Simulação pelo Método de 
Monte Carlo com o Prof. Luiz Mundim (UERJ)
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Mistérios do programa de Física do "sabor"  

• Por que existem tantos férmions diferentes? 

• O que é responsável por sua organização em gerações/famílias?  

• Por que existem 3 gerações/famílias de quarks e léptons? 

• Por que existem simetrias de sabor?  

• O que quebra as simetrias de sabor?  

• Quais as razões para existência da assimetria matéria - antimatéria no universo? 

25

Vejam as palestras seguintes: 
- A Física do Charm e Top com o prof. Wagner de Paula Carvalho (UERJ) 
- Antimatéria: o Universo sem Espelho com o Prof. Ignacio De Bediaga Hickman (CBPF) 
- Matéria Escura com o Prof. Farinaldo Queiroz (UFRN)
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Objetivos do LHC : encontrar Física Nova Além do Modelo Padrão

partículas Além do Modelo Padrão (AMP) produzidas 
diretamente em colisão (escala de FN ~ TeV)

maneira direta

procura por SUSY, dimensões extras,  
Z`, outras partículas exóticas

Fro
ntei

ra 

da E
nerg

ia 
 

maneira indireta

partículas AMP modificam processos MP via  
efeitos da  MQ

Fro
ntei

ra 
da 

Luminosid
ad

e 
 

medida do H, Z,W, top, propriedades do hádron b,  
Busca por decaimentos raros

Sabo
r!!

26Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 
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Sugestões de leitura
Artigos de Sandro Fonseca - sobre os 
Sabores Elementares e Eliza Melo 
sobre os Sabores Pesados

https://www.livrariadafisica.com.br/detalhe_produto.aspx?id=147046&titulo=Pr%C3%B3ximas+descobertas+na+F%C3%ADsica+de+Altas+Energias
https://www.livrariadafisica.com.br/detalhe_produto.aspx?id=147046&titulo=Pr%C3%B3ximas+descobertas+na+F%C3%ADsica+de+Altas+Energias
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Vejam a palestra: 
- Aceleradores de Partículas com o Prof. Dilson de Jesus Damião (UERJ)

Experimentos do Grande Colisor de Hádrons - LHC
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Vejam as palestras: 
- Detectores de Física de Partículas - Fundamentos com o prof. Gilvan Alves (CBPF) 
- Detectores de Física de Partículas - Um Estudo de Caso com o prof. Felipe Silva (UEA) 
- O Fóton e Tecnologias Associadas com o prof. Helio Nogima (UERJ)
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Experimento CMS

Vejam a palestra: 
-Higgs do Modelo Padrão com a profa. Yara Coutinho (UFRJ)

• Desenhado principalmente para estudos de Física de partículas de estado final 
com alto momentum transverso (Física do bóson Higgs, medidas de Precisão do 
MP e busca de Física Nova); 

• Entretanto, como possui um robusto sistema de múons, boa resolução em 
momento transverso e perfeita reconstrução dos vértices que possibilita uma 
excelente oportunidade para explorar tópicos de análise relacionados a Física 
dos Sabores Pesados. 
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Publicações do Experimento CMS 

CMS alcançou um marco 
importante ao submeter 

 Mais de 1000  artigos para 
publicação 



33

Resultados de Análises 
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Alguns resultados experimentais 

35



36

Submetido para publicação Phys. Rev. Lett. 
arXiv:2102.04524

Configurações de spin de quark para os isodubletos 
Ξb mais leves, o quark q corresponde as quarks (u , 
dbar) para Ξb0 e Ξb-, respectivamente. Vários 
números quânticos geralmente definem os 
isodubletos: o spin J_{qs} de um par de quarks leves 
(q, s) e a paridade de spin J_{P}. O modo como os 
quarks se movem dentro da partícula é denotado 
por L, a excitação orbital. 

Créditos: T. Dorigo 

Espectroscopia dos Bárions Cascade_b
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Um evento no qual um candidato excitou o bárion Ξb ** - decaindo em um  bárion Ξb- e dois píons. 
As duas linhas verdes mostram os dois píons de sinais opostos.  
• O Ξb- decai em partículas J/ѱ, Λ e K-. 
• O JPsi decai em dois múons, indicados pelas linhas vermelhas. 
• O Λ decai em um próton e um píon, indicados pelas linhas azul e ciano. O K- é indicado pela linha amarela. 
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submitted to Phys. Rev. Lett. 
arXiv:2102.04524

Espectroscopia dos Bárions Cascade_b
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submitted to Phys. Rev. Lett. 
arXiv:2102.04524

Distribuição de massa dos candidatos Ξb − π + π− 
selecionados.  
O pico observado corresponde a um novo Ξb ** - 
partícula com massa de 6100,3 ± 0,6 MeV. A força forte é 
responsável pela interação entre os quarks e pode ser 
usada para prever como os bárions são formados. 
O novo bárion fornece uma contribuição essencial para a 
nossa compreensão da força forte. Existem muitos 
modelos teóricos e previsões diferentes, calculando as 
propriedades (massa, largura natural, números quânticos, 
modos de decaimento, etc.) dos estados Ξb excitados. 

Espectroscopia dos Bárions Cascade_b

https://cms.cern/news/observation-new-excited-beautiful-strange-baryon-cms-experiment
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Observação de dois estados B +c excitados 
e medição da massa B +c (2S) em colisões pp 

O méson Bc foi observado em 1998 por CDF (Phys. Rev. Lett. 81, 2432, 1998), sendo o estado de menor massa dos sistemas 
contendo um quark charme e um anti-quark  b. 

As informações experimentais são limitadas, devido à sua produção 
em reduzida taxa, ɑs4: qqbar, gg → (cbbar) bcbar 

Partícula

Bc (*) pode decair, em cascata, para o estado fundamental com a 
emissão de fótons e pares píon-píons:  

o ɣ é um fóton muito "suave" e indetectável (41-80 MeV no sistema 
de repouso), Bc (2S) *± deslocado para a esquerda por:

dada uma estrutura de 2 picos na distribuição de massa do sistema 
Bc ± π + π- 

Espectros dos estados c e bar
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CMS-PAS-BPH-19-001

CMS Full Run 2 

PRD 102 (2020) 092007 

Observação de dois estados B +c excitados 
e medição da massa B +c (2S) em colisões pp 

http://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/publications/BPH-18-007/index.html
http://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/preliminary-results/BPH-19-001/
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Conclusões

• Breve revisão sobre a Física do "sabor" e as implicações para a Nova Física 

• Destaques de alguns resultados da Física de quark b no Experimento CMS

43

Obrigado pela atenção
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Backup slides
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O charme discreto do X (3872) 

45

Ponto de Colisão
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PRL 125 (2020) 152001 

Primeira observação deste modo de 
decaimento 

• observação do X(3872) em diferentes decaimentos 
hadrônicos, sendo importante o entendimento da 
natureza deste estado

• canal de Física analisado:

- normalizado pelo canal análogo com
(sendo muitos dos efeitos sistemáticos cancelados)

• significância usando ajuste de função em duas 
dimensões > 6 sigma

• a fração de ramificação medida para Bs0 é similar para um  
B0, mas somente para 1/2 para um B+
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Assinatura experimental
• Hádrons oriundos dos quarks c e b vivem mais do que 

as outras partículas instáveis 

• τ(D) ~ 0.5-1ps, τ(B) ~ 1.5 ps  

• elas percorrem distâncias (mensuráveis) no detector 

antes de decair, produzindo uma topologia deslocada 

• Amplamente explorado 

• Em análises de sabores pesados 

• b-jet tagging: diferenciar b-jets de jatos de quarks leves  

• Em medidas do MP e buscas por AMP: para detectar 

componentes de sinal SP (t → Wb, H → bb, …)
47

Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

Ponto da produção do méson B

Ponto do decaimento do méson B
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Perspectives Futuras

48

Lepton universality is the idea that all three types of charged lepton 
particles – electrons, muons and taus – interact in the same way with 

other particles. As a result, the different lepton types should be created 
equally often in particle transformations, or “decays”, once differences 

in their mass are accounted for. However, some measurements of 
particle decays made by the LHCb team and other groups over the 

past few years have indicated a possible difference in their behaviour. 

https://arxiv.org/abs/1912.08139
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Brazilian Participation on 
CMS Experiment
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade de Campinas (UNICAMP)
T2 HEPGrid- UERJ

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
Universidade Federal do ABC (UFABC)

SPRACE - São Paulo Research and Analysis Center

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

Participation and  
Activities of UERJ group at 
CMS Experiment 


http://cms.uerj.br/hepgrid/
https://sprace.org.br/index.php/education-outreach/
https://portal.cbpf.br/pt-br/?page=home&lang=en
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Research HEP Topics 

• Heavy Flavour Physics  

• Exploration of novel rare decay channels of heavy bosons (W, Z, H) in heavy-flavour final 
states 

• Charm Physics  

• Higgs, SUSY, Forward Physics - Exclusive and Diffractive Processes 

• Detector Performance an R&D 

• RPC Phase 2 Upgrade 

• Proton Precision Spectrometer - PPS 

• Computing - T2HepGrid UERJ

50
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sabor: limitação da teoria
Modelo Padrão & Além do MP

51

SU(3)   ⊗        SU(2)  ⊗  U(1)       ⊗ …      

setor forte setor eletrofraco setor novo

Produção de SP & supressão Decaimento de SP(mixing, cpv, ..) Decaimentos raros

Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 
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Modelo Padrão & Além do MP
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SU(3)   ⊗        SU(2)  ⊗  U(1)       ⊗ …      

setor forte setor eletrofraco setor novo

Produção de SP & supressão Decaimento de SP(mixing, cpv, ..) Decaimentos raros

Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

sabor: limitação da teoria
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A Matriz de mistura dos quarks

decaímento 𝞫

53Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 
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decaímento 𝞫

decaimentos do Káons
semileptônico
(ou leptônico)

54Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

A Matriz de mistura dos quarks
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Decaimentos do méson B  
em mésons charmosos

decaimentos do Káons
semileptônico
(ou leptônico)decaímento 𝞫

55Creditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 

A Matriz de mistura dos quarks
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A unitariedade
A unitariedade da matriz CKM:

Ex.: multiplicando a 1ª e a 3ª colunas

é representado pelo triângulo no plano (𝝆,𝜼)

A violação CP é proporcional à area dos 
triângulos

Triângulo de unitariedade

Existem 6 triângulos, um para cada par 
de quark 

A determinação dos ângulos 𝜸, 𝜶 e𝜷 e checar 

que somam 180�º é um teste fundamental 

sobre o mecanismo de CP predito pelo MP 

56Créditos: Eliza Melo- LISHEP 2018 
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57
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The eightfold way (1961) 

59

Prediction in 1964



sandro.fonseca@cern.ch

Modelo de 
Quarks

60
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Nascimento da 
QCD

61

https://physicstoday.scitation.org/doi/pdf/10.1063/PT.3.2655

https://physicstoday.scitation.org/doi/pdf/10.1063/PT.3.2655
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Interações Fundamentais
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Tipo: Intensidade: Alcance (m): Ocorre em:

Forte núcleos

Eletromagnética infinito Eletrosfera

Fraca decaimento 
radioativo

Gravitacional infinito corpos celestes
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https://www.symmetrymagazine.org/article/the-deconstructed-standard-model-equation

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/aa5b25

https://www.symmetrymagazine.org/article/the-deconstructed-standard-model-equation
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https://www.symmetrymagazine.org/article/the-deconstructed-standard-model-equation

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/aa5b25

Deconstructed Standard 
Model equation  

https://www.symmetrymagazine.org/article/the-deconstructed-standard-model-equation
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Na natureza as leis de conservação que temos usado 
constantemente são a da conservação de energia, conservação de 

carga elétrica e de quantidade de movimento. 
Essas leis empíricas são verificadas sistematicamente e não se 

conhece desrespeito em nenhum caso.
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Os processos de decaimento frequentemente se deparam com a ausência não esperada 
de algumas partículas ou de algum processo semelhante a outro já observado. 
São novos números quânticos atribuídos às partículas os quais devem ser conservados 
numa interação ou num decaimento para descrever coerentemente o que é ou não é 
observado experimentalmente.

• Conservação do número leptônico
• Conservação do número bariônico
• Conservação de estranheza
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Conservação do 
número leptônico
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Para todos os léptons é atribuído um número leptônico +1 e para o anti-lepton 
se atribui o número leptônico -1. 
Todas outras partículas tem número leptônico 0 (zero).
No caso do número leptônico existem três números que devem ser 
conservados em qualquer interação.
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Conservação do 
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Para cada bárion, como o p e o n, se atribui o número bariônico B = +1 e a 

cada anti-bárion atribuímos o número B=-1.  Todas as demais partículas tem 

número bariônico igual a zero.
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• São produzidos em Interações Fortes com grande tempo de vida e 

decaem fracamente ao invés de fortemente

• A maioria das partículas leves contém um quark s (estranho).
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https://physicstoday.scitation.org/doi/pdf/10.1063/PT.3.2655
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As leis de conservação de carga (Q) e de estranheza (S) são observadas em 
decaimentos e reações envolvendo mésons e bárions. Isso sugere que possa haver 
alguma conexão entre carga elétrica Q e estranheza S de uma partícula. 
Os pesquisadores perguntavam-se sobre a possibilidade haver todas as combinações 
possíveis de Q e de S de num grupo de partículas semelhantes (os mésons de spin zero 
ou os bárions de spin ½ , por exemplo) ou se haveriam apenas alguns certos valores. Se 
existe um conjunto restrito de combinações, isso sugere que as partículas são 
construídas de acordo com um conjunto de regras a partir de unidades mais 
fundamentais cujas cargas e estranhezas tenham certos valores.

https://physicstoday.scitation.org/doi/pdf/10.1063/PT.3.2655
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O pilar principal para o sucesso da QCD é a aplicação da teoria de perturbação, 
que torna-se aplicável quando a constante de acoplamento é pequena. A QCD evolui de 

uma teoria de quarks e glúons assintoticamente livres a pequenas distâncias a uma teoria 
confinante de hádrons a grandes distâncias. 

Um dos testes experimentais para “provar” o sucesso da QCD como a teoria das 
interações fortes é a evolução da constante de acoplamento da QCD. 

A idéia de graus de liberdade de cor surgiu com forma de responder ao problema de como 
construir a função de onde para delta ++, que um bárion carregado com spin 3/2 sendo 
obtido pela combinação de três quarks idênticos em seus estados ligados. Sendo assim, a 
QCD é uma teoria baseada no grupo SUc(3).

https://physicstoday.scitation.org/doi/pdf/10.1063/PT.3.2655
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