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1 INTRODUÇÃO 

 
Neste trabalho estamos revisando o modelo 3P0 para o decaimento de 

mésons de DA SILVA (2008). Este servirá como base para um estudo mais 
aprofundado dos decaimentos fortes de hádrons. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O modelo 3P0 é um modelo de decaimento que considera apenas 
decaimentos do tipo OZI-permitidos para as interações fortes, que descreve a 
criação de um par quark-antiquark adicional na presença do méson do estado inicial. 
Este foi introduzido há mais de trinta anos por MICU (1967) e aplicado em 
decaimento de mésons, na década de setenta, por LE YAOUANC (1973). 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 

A formulação do 3P0 que adotaremos neste trabalho foi deduzida por ACKLEH 
(1996).  Os decaimentos estudados são do tipo 

 
 

isto é, um méson que decai em outros dois. 
A definição geral de uma taxa de decaimento é 

 
 
 

 
onde 

 
 
 

Como exemplo usaremos o seguinte decaimentos: 
 
 
 

onde  
 
 
e 
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Com isso a expressão para a taxa de decaimento fica 
 
 
 
 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 
Como resultados apresentamos na Figura 1, a taxa de decaimento do méson 

rho em função do parâmetro beta. Os demais parâmetros foram fixados com base 
na literatura ACKLEH (1996) da seguinte forma Mrho = 0,77 GeV, Mpíon = 0,138 
GeV e Γ (gamma) = 0.506.  

 

Figura 1: Decaimento do méson rho em dois píons. 

 
 
Com base em ajustes para diversos processos foi obtido o melhor conjunto de 

parâmetros para ajustar os dados experimentais para as taxas de decaimento. O 
melhor ajuste foi obtido para os parâmetros listados anteriormente e β (beta) = 0,397 
GeV. Dessa forma a taxa de decaimento para o processo estudado é 79 MeV. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho foi utilizado como exercício para se poder compreender os 
conceitos envolvidos no estudo do decaimento forte de mésons. Dessa forma, 
nossos objetivos foram atingidos e isso nos possibilitará estudos mais elaborados no 
tratamento dos decaimentos fortes de hádrons. 
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