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RESUMO 
 
 

DESVENDANDO O UNIVERSO DAS PARTÍCULAS ELEMENTARES: MODELO PADRÃO E 
ACELERADOR DE PARTÍCULAS Para a organização dos conhecimentos a respeito da 
formação do Universo e de seu regimento por meio de partículas elementares e suas 
interações, foi proposta a elaboração de uma teoria denominada Modelo Padrão. De acordo 
com físicos, após o Big Bang, explosão de formação do Universo, teria havido uma grande 
“Sopa Cósmica” na qual partículas elementares de estruturas mínimas e indivisíveis viajariam, 
ainda sem massa, mas com grande energia. Assim, foi necessário estabelecer as relações 
entre as partículas mediadoras das interações, os bósons, partículas energéticas, com os 
férmions, partículas constituintes da matéria, e o modo pelo qual esses bósons adquiririam 
massa através do Campo de Higgs. Eis, então, a ideia fundamental da situação problema deste 
trabalho: a associação da descoberta recente do Bóson de Higgs à comprovação do Modelo 
Padrão. Devido a essa temática, e tomando-se por base o livro “O Discreto Charme Das 
Partículas Elementares”, de Maria Cristina Abdalla, tem-se o objetivo de contextualizar os 
mistérios de formação da matéria com o cotidiano da Humanidade e buscar desmistificar 
antigos conceitos populares acerca do distanciamento da ciência com a realidade social. Para 
isso, utilizou-se de pesquisas e teorias sobre física elementar e aceleradores de partículas, 
trabalhos desenvolvidos no Instituto Europeu de Pesquisa Nuclear, CERN, e a teoria do Modelo 
Padrão. A fim de que o comportamento das partículas elementares fosse melhor estudado e 
para que a teoria do Bóson de Higgs, postulada em 1964, fosse comprovada, foi preciso 
construir um grande acelerador de partículas, o chamado Grande Colisor de Hádrons, LHC, o 
maior aparato já construído, com 27 km de extensão de túnel circular, no qual a temperatura se 
aproxima do zero absoluto para melhor condutividade das partículas, localizado no CERN. 
Nele, hádrons, tal como prótons, são acelerados em campos eletromagnéticos com velocidade 
muito próxima à da luz, em uma tentativa de reproduzir em micro escala as condições 
energéticas após o Big Bang e, dessa maneira, captar seus rastros e analisar suas interações. 
Somente uma máquina com alto desenvolvimento tecnológico como essa foi capaz de realizar 
esse descobrimento. Nota-se que a criação de aceleradores estimula mecanismos utilizados 
pela sociedade como o Worl Wide Web, “www”, que consiste em uma teia de troca de 
informações que era utilizada exclusivamente pelos cientistas ao redor do mundo que 
trabalhavam para o CERN e que, posteriormente, veio a incorporar a essência da sociedade 
contemporânea virtual. Somado a isso, tem-se a aplicação desses recursos na área da saúde, 
com os equipamentos de radioterapia, espécies de aceleradores, precisos nos diagnósticos de 
câncer. Dessa forma, as grandes construções dos aceleradores do CERN são consideradas 
milagres da engenharia, e comparados a grandes feitos da civilização humana por contar com 
colaboração de grande parte do mundo. Portanto, percebe-se que a magnitude da descoberta 
do Bóson de Higgs para a comprovação do Modelo Padrão junto com a edificação do maior 
acelerador de partículas de todos os tempos funciona como um marco de transição do que era 
a física teórica para o que se tornou tangível e aplicável nos dias de hoje, enfatizando que as 
grandes descobertas não se restringem apenas ao campo científico, mas também são 
utilizadas em prol do benefício e bem-estar da Humanidade. Finalmente, mostra-se que a física 
de partículas está presente nas bases da sociedade quando se buscam respostas às 
indagações feitas pelos indivíduos acerca dos mistérios de formação e de surgimento da 
matéria, do Universo e da vida. Palavras-chave: Acelerador de partículas. Bóson de Higgs. 
Modelo Padrão. 


