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Abstract
In thls thêsis we have searched for the ra.re hyperon radiative decay
0- -> 2- '7. It i. one of the results of E761 expenment which was real
ized at Fermilab Proton Center using a 377 GevI c cha.rgcd hyperon beam.
W. m...ure lhe 0- heam fraction, which;. (3.9 ± 0.3)x10-' aI lhe .lar!
of the decay region. No signal for the radiative decay was found and we
determine a new upper limit of 7.5 x 10-<1 at 90% CL for the n- -4
i
branchlng ratio.
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Resumo
Nessa tese procuramos o decaimento radiativo raro n- - .=;- 'Y' É um dos
resultados da experiência E761 realizada no "Proton Center" do Fermilab,
usando o feixe de mperons carregados com momenio de 377 Ge VI c. Medimos
a fração deste feixe que é constituída de n-, sendo esta. (3.9 + O.3)x 10- 5 •
Não encontramos sinal do decaimento radiativo 0- - t : : : - , e determinamos
um novo limite superior de 7.5 X 10- 4 (90% CL).
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Capítulo 1

INTRODUÇAO
A Fisica de Partículas Elementares tem como objetivo ti. compreensão do
mundo microscópico, da. dinâmica que rege as menoreS partículas existentes.
O desenvolvimento teórico e experimental desse ramo da física tem em sua
origem ti. busca do menor constituinte bem como das simetrias fundamentais
do U:a.ive:rso, O menor constituinte seria o elemento básico da matéria! do
qual todos os outros seriam compostos} enquanto a simetria do Universo
estaria relacionada à harmonia entre os polos opostos mstentes na natmeza.
Esta tese insere-se neste ramo da física e pesquisa um dos t6picos ainda
não completamente compreendidos, o decaimento radia.tivo de híperons. De
terminamos o limlte superior da razão de ramificação do n- -+ E- "'f. É
resultante de pesquisa realizada pelo grupo de altas energias do Instituto de
Física da Universidade: de São Paulo que integra a. cola.boração E761 do Ferm.i
N alianal Accder.tar Laboralory (Fermil.b) localizado no, Estados Un.idos
da. América. Esta colaboração é internacional contando com institutos de fi
países: Bra.sil, China, Esta.dos: Unidos, Inglaterra e Rússia.
Antes de introduzir o campo específico de nossa pesquisa., discutirei a.1~
guns dos principios básicos que regem a física de partículas elementares. São
considerações iniciais que não pretendem aprofundar ou esgotar o assunto,
nem são necessárias para o desenvolvimento do teme. específico da tese, mas,
l
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