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Matéria espelhada

Espelho que muda a carga da
partícula,  

Demais propriedades idênticas

 Massa
 Intensidades das forças:
 Eletromagnetica
 Forte
 Fraca 
 Gravitacional

t

Foto: Jose Neto, em colaboracao para o GpexDC-Uniso*, publicada na 1a edicao da revista Uniso
Ciencia (junho/2018), http://uniso.br/unisociencia/ Demais propriedades identicas Massa Tempo
de vida Intensidades das forcas: Eletromagnetica Forte Fraca Gravitacional *Grupo de producao
experimental em Divulgacao Cientifica da Universidade de Sorocaba 



  

Anti-hidrogênio

Precisão de 2 x 10-12



  

E se uma partícula se encontra
com sua anti-partícula??? 

600 vezes mais energia que a bomba de Hiroshima600 vezes mais energia que a bomba de Hiroshima

E
eletron

 + E
positron

= E
γ1

 + E
γ1

Aniquilacao de um copo de água com um de anti-água



  

Aceleradores de Partículas
ou  

Acumuladores de Energia

Palestra Dilson De Jesus Damião: Aceleradores de Partículas



  

Colisão e criação de matéria

⇔

 Para cada
partícula criada,

uma anti-
partícula

correspondente é
criada

simultaneamente



  



  

Gedankenexperiment
Equação de Dirac (1928)

 Erwin Schrodinger e
  Werner Heisenberg:
Mecânica Quântica.

 Einstein:
Relatividade

 Equação de Dirac para um
elétron relativístico



  

Pósitron ou anti-elétron

A solução desta equação é da forma: 
E2 = m2 C4 , ou seja E pode ser tanto + mc2  como  - mc2 .

Energia negativa ou anti-partícula?????

Três anos pensando 
até decidir: 

anti-partícula!!!



  

Pósitron ou anti-elétron

1932 – Descoberta do pósitron ou anti-elétron,
mesma massa do elétron, mas com carga positiva.

1955 – Descoberta do anti-próton, mesma massa
do próton, mas com carga negativa.



  

Anti-Matéria

Para cada partícula de matéria temos
outra de anti-matéria



  

Colisão e criação de matéria



  

Dinâmica Matéria Anti-Matéria



  

Partículas e suas Interações
fundamentais.

 Interações básicas da natureza  

 Interações 
   combinadas  

tempo

Representacao 



  

Como se entende o início do
Universo

Três famílias de quarks e
leptons e suas anti-

partículas
no início do universo:
produzidos em igual

quantidades

Reduzidos a 
uma única

família 
 só de

matéria



  

Início do Universo: 
criação e destruição



  

Onde esta a  Anti-Matéria?
 Balões com detectores de anti-partículas.

 Radio telescópios, satélites com detecção de raios gamma e raios X.

 Alpha Magnetic Spectrometer AMS-2

Nenhuma evidência de anti-matéria em ~ 1 Bilhão de anos luz



  



  

Início do Universo: 
mesma quantidade de matéria que anti-matéria.

Criação e  Aniquilação



  

Expansão e resfriamento

Uma infnidade de
pares partícula 
anti-partícula

Leva a uma
infnidade de

Fótons com mesma
energia pairando

pelo Universo



  

Radiação de fundo

Distribuicao extremamente homogenea
2.7248 a 2.7252  K0  Menos de 0.01% de variacao 



  

+1

Podemos estimar o número de fótons e
bárions no Universo



  

+1

Podemos estimar o número de fótons e
bárions no Universo



  



  

Condições de Sakharov

 Para a produção da assimetria entre a matéria e a 

anti-matéria, observada no universo atual, são 

necessárias duas condições:

 O número bariônico ser violado.

 Violação de C e de CP

 Estas duas condições seriam possíveis, segundo 

Sakharov, somente em um sistema fora do equilíbrio 

termodinâmico,  ou seja no Universo em uma forte contração ou expansão.



  

Violação do número
Barionico

Processos onde: o número de quarks, menos o número 

 de anti-quarks,  é  diferente entre o  estado inicial e final.



  

.



  

Negative experimental results: 
Particle Data Group

.There is no baryon number violation at low temperature.



  

Condições de Sakharov

 Para a produção da assimetria entre a matéria e a 

anti-matéria, observada no universo atual, são 

necessárias duas condições:

 O número bariônico ser violado.

 Violação de C e de CP

 Estas duas condições seriam possíveis, segundo 

Sakharov, somente em um sistema fora do equilíbrio 

termodinâmico, ou seja no Universo em forte contração ou  expansão.



  

CP Symmetry
Palestras Wagner e Caruso 

CC

PP

CPCP

Landau:  CP symmetry must be the responsible by the
transformation matter anti-matter. 



  

 

 Isto daria conta do fato de que a soma  das cargas elétrica do Universo é zero 

>>

Violação de CP

Desintegração do próton seria menor que a do antipróton 



  

CP asymmetry observation: 
57 years!

1/500 over K
long

 going to two pions, violating CP



  

Teorema de CPT

e+

e-

μ+

μ-
ZZ00

tempo tempo

ZZ00

μ+

μ- e-

e+

ZZ00

Se aplica a qualquer teoria invariante de Lorentz, onde os
observáveis são representados por operadores hermitianos. 

ViolaçãoViolação de CP → Irreversibilidade. de CP → Irreversibilidade.



  

Kobayashi-Maskawa Nobel de 2008

2 - > 3 famílias de quarks
Matriz de mistura 2X2 > 3X3,
permite um termo complexo que 
poderia explicar a violação de CP

Matriz de Cabibbo de mistura 2X2: não
permite violação de CP, falta o termo complexo.

Kobayashi e Maskawa
propuseram dois novos
quarks o b b e tt



  

CabbiboKobayashiMaskawa 
Matrix

  WW±±

 High
probability

Middle
probability

Low
probability

Cabibbo Kobayashi-Maskawa:
4 parameters, 3 angles and one phase.



  

Quark b: maior fonte de violacão de CP

Decaimentos de partículas 
envolvendo o quark b, 
apresentam forte componente 
 de violação de CP



  

Belle and BaBar
Collaborations

PEP II- Stanford-EUAKEK Japão

657 millions of  B's  mesons 383 millions of  B's  mesons 



  

Detector LHCb



  43

Directly  CP violation for :
B0→ K+π- e B0

s
→ K+π- 

LHCb: Phys. Rev. Lett. 110, 221601 (2013) 

|<K+ π- | T | B0>|2 -  |<K- π+| T | B0>|2 

|<K+ π- | T | B0>|2 + |<K- π+| T | B0>|2 
A

cp
(B0 →K+ π-) =

Directly CP violation: 

simple counting of events between charge conjugates fnal states. 



  

Observação de Violação da Simetria de
CP  

 Violação de CP nos decaimentos dos mésons K's e B's, podem ser
explicados pelo Modelo Padrão

 Entretanto ela não explica toda a violação de CP necessária para
entender a assimetria matéria anti-matéria do Universo 

 Novas fontes de violação de CP são necessárias



  

Necessária uma nova fonte importante  
de violação de CP 

Las Meninas de Velásquez a Picasso 
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