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PARTE I 

 

PARTÍCULAS QUE INCIDEM 

SOBRE A TERRA 



A Terra é continuamente bombardeada por 

partículas eletricamente carregadas, 

principalmente por prótons e elétrons. A parte 

dominante dessas partículas é proveniente de 

ventos solares. Estas são partículas de energia 

relativamente baixa, entre 1 keV e 100 keV.  

Os ventos solares tiram do Sol 1,3 x 1036 

partículas por segundo, algo realmente notável. 

Tais partículas são responsáveis pelas auroras 

boreal e austral. 

Nota: 1 eV (elétron-volt) é a energia de um próton ao 

ser acelerado pela voltagem de 1 volt. 



A Terra é também bombardeada por 

partículas de energia muito mais alta, 

chamadas raios cósmicos. Os raios 

cósmicos também são prótons (90%) e 

elétrons (10%), além de uma pequena 

fração (1%) de núcleos mais pesados. 



O fato mais notável acerca dos raios 

cósmicos é a extraordinária energia de 

algumas das partículas (provavelmente 

prótons): ela pode exceder 1020 eV. A 

energia mais alta que conseguimos dar 

a um próton em um acelerador de 

partículas é inferior a 1013 eV.  

Nota: 1020 = 1000 000 000 000 000 000 00 (20 zeros) 



Quando um próton atinge a alta atmosfera, um chuveiro de 

partículas é criado. O chuveiro pode conter bilhões de 

partículas, e com base nesse número estima-se a energia do 

próton. 



Os raios cósmicos 

de baixa energia são 

muito frequentes. Os 

de energia muito alta 

são muito raros. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Cosmic_ray_flux_versus_particle_energy.svg


S. Swordy 

~ 4 x 1015 eV: joelho 

•   energia limite dos 

aceleradores galáticos 

•   início de perdas por 

difusão da galáxia   

~ 1017 eV : segundo  joelho  

   componente de  RC 

galáticos pesados  

    minguando 

~ 3 x 1018 eV:  tornozelo 

•  início da componente de 

RC extragalática  

•  perda de energia de prótons 

extragaláticos por produção 

de pares 
          

1 partícula por 

 m2-segundo 

1 partícula por 

m2-ano 

 (joelho) 

1 partícula por 

km2-ano 

(tornozelo) 



Ao se aproximar da Terra, as partículas do vento solar são desviadas pelo 

campo magnético terrestre para as regiões próximas aos polos magnéticos. 

A ionização do ar gerada na alta atmosfera cria  luminescência (que por 

razões históricas passou a ser chamada impropriamente fluorescência), 

responsável pelas auroras. Os raios cósmicos menos energéticos também 

são deslocados para altas latitudes. 



Aurora boreal 





Aurora boreal 



Aurora austral vista do espaço 



Uma parte dos raios cósmicos de energia 

mais baixa é originária de explosões 

(flares) solares. Os raios de energia 

muito alta incidem de todas as direções, 

do que se conclui que sua origem é 

extra-galáctica. 



PARTE II 

 

HISTÓRIA 



A eletricidade atmosférica (ionização) 

é conhecida há longo tempo. Quanto 

Becquerel, em 1896, descobriu a 

radioatividade, imaginou-se que a 

ionização era provocada pela 

radioatividade de rochas terrestres. 

Mas em 1912, Victor Hess fez 

experiências em balões e mostrou que 

a quantidade de íons na atmosfera 

aumenta com a altitude. Concluiu que 

a ionização era decorrente de 

partículas de alta energia vindas do 

espaço. 

Victor Hess 

Nobel 1936 



Estudando raios cósmicos, 

Anderson descobriu em 1932 

o pósitron (a anti-partícula 

do elétron). Descobriu 

também, em 1936, o múon 

(m-), partícula em tudo igual 

ao elétron, mas com massa 

200 vezes maior. Carl Anderson 

Nobel 1936 



César Lattes 

Inicialmente, pensou-se que o múon 

era a partícula prevista por Hideki 

Yukawa em sua teoria da força 

nuclear.  

Mas a partícula prevista era o píon (p-, 

p0, p+), que foi descoberto em 1947 

por César Lattes. O chefe de Lattes e 

co-autor da publicação, Cecil Powell, 

ganhou o Nobel em 1950 e Yukawa 

ganhou o Nobel em 1951.  

Niels Bohr (1885 – 1962) deixou um envelope lacrado com a 

inscrição: Por que César Lattes não ganhou o Nobel – 

Abrir 50 anos depois da minha morte.  



A alta incidência de múons na superfície da Terra constituiu uma 

das primeiras provas experimentais diretas da teoria da 

relatividade. O múon é gerado na alta atmosfera com velocidade 

típica de 0,998c e decai em outras partículas, com uma meia vida 

to = 2,2x10-6 s. Com tal velocidade e tal meia-vida, antes de decair 

o múon percorreria uma distância do dada por 

do= vto = 0,66 km. 

Entretanto, devido à sua alta velocidade, e pelo efeito relativístico 

da dilatação do tempo, a meia-vida do múon, vista por um 

observador terrestre, aumenta para t  = 35x10-6 s, e nesse tempo 

ele pode percorrer uma distância d dada por 

d = vt = 10,4 km.  



No mesmo ano de 1947, George Dixon Rochester e 

Clifford Butler descobriram os káons (K+, K–, K0) em 

chuveiros de raios cósmicos. Algumas outras partículas 

foram descobertas em raios cósmicos até o ano de 

1953, quando as novas partículas passaram a ser 

descobertas em colisões realizadas em aceleradores de 

partículas. 

 

Os raios cósmicos de altíssima energia voltaram a ser 

tema de intensa pesquisa. 



Até os anos 1960, quando se passou a 

compreender a constituição da matéria, a 

descoberta de número cada vez maior de 

partículas era motivo de consternação, não raro 

temperada de humor. 

Willis Lamb, em seu discurso de recebimento do  

Nobel (1955), ironizou: 

“Quando alguém descobre uma nova partícula, 

ganha o prêmio Nobel. Acho que devia é ser 

multado em dez mil dólares.” 



PARTE III 

 

RAIOS CÓSMICOS DE ALTÍSSIMA 

ENERGIA 



A ocorrência de raios cósmicos de altíssima energia 

(UHECR) é um fato surpreendente e muito interessante. 

Como esses raios são muito raros, só foram descobertos 

em 1962. 

Em 1991, foi observado em Utah – EUA um chuveiro 

gerado por uma partícula que acabou recebendo o 

alarmado nome de 

Oh-My-God. 

Sua energia foi estimada em 3x1020 eV, o que corresponde 

a 50 joules.  



Oh-My-God é supostamente um próton com a 

energia cinética de uma bola de tênis a 150 

km/h. 

Sua velocidade é 

v = 0,999 999 999 999 999 999 999 95 c 

Partículas com energia similar à de Oh-My-God 

são muito raras. Sua incidência é menos de uma 

partícula por século por quilômetro quadrado. 



CORTE DE GREISEN-ZATSEPIN-KUZMIN 

(GZK) 

Em 1966, Kenneth Greisen, e Georgiv Zatsepin e Vadin 

Kuz´min previram, de modo independente, que prótons 

com energia acima de 5x1019 eV perdem energia 

interagindo com a radiação de fundo do universo de 2,7 

K. 

Isso limita o percurso de tais prótons a 

distâncias de uns 200 milhões de anos-luz. 



Próton  com E > 5x1019 eV   interage  com  fótons de 2,7 

K, que no referencial do próton têm energia de 300 MeV, 

e perde energia: 
 
 

 
 
 
 
 

 

Prótons com maior energia acabam abaixo da energia de 

corte  EGZK= 5x1019 eV. O universo é opaco acima de 

EGZK! 
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CORTE GZK 



Alguns grandes laboratórios foram criados para a 

investigação de raios de altíssima energia. 

Destacamos 

Akeno Giant Air Shower Array (AGASA) – Japão 

High Resolution Fly´s Eye Cosmic Ray Detector 

(HIRES) – Utah 

Pierre Auger Laboratory – Argentina 



O AGASA operou de 1990 a 2004, e em uma 

área de 100 km2 observou 11 partículas com 

energia estimada acima de 1020 eV.  

Isso pareceu uma violação do limite GZK, o que 

requereria revisão de teorias fundamentais, 

talvez até mesmo da teoria da relatividade para 

velocidades muito próximas da velocidade da 

luz. 



O Laboratório Pierre Auger é de longe o 

maior laboratório nesse campo. 

A primeira instalação do Auger cobre uma 

área de 3.000 km2 e foi inaugurada em 

dezembro/2008, em Mendoza – Argentina 

Outra instalação, bem maior, está sendo 

construída no Colorado – EUA. 

 



Observatório Pierre Auger (Mendoza – 

Argentina).A luz azul que se vê na figura é 

fluorescência  gerada nos átomos da atmosfera 

pelas partículas do chuveiro. È 

predominantemente ultravioleta. 

Pierre Auger 

Pioneiro na 

investigação dos 

chuveiros 



Luz de  

fluorescência 

Partículas no 

solo   

Chuveiro 

Esquema do Laboratório Pierre Auger 



O Pierre Auger tem 1600 detectores de partículas 

e 4 detectores de fluorescência. 



Detector de radiação cherenkov 

Partículas carregadas incidentes que cruzam a 

água mais rapidamente que a luz na água 

Geração de luz 

Cherenkov 

 

Luz espalhada e 

refletida nas paredes 

do tanque 

Uma pequena fração dela  

atinge as fotomultiplicadoras 



Tanque de água que funciona como detector 

de partículas pelo efeito Cherenkov. No 

fundo, os Andes. 



Antena de 

comunicação 
Antena de GPS  

Compartimento de 

Eletrônica 

Painéis solares 

Bateria 

3 fotomultiplicadoras    Tanque plástico 

com 12 toneladas 

de água pura  



Detector de fluorescência e antena para comunicação 

com os detectores de partículas 



Detetor de fluorescência 



Sede do Pierre Auger 



O BRASIL TEM IMPORTANTE 

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO AUGER.  

Muitos físicos brasileiros trabalham no projeto 

e alguns têm posições de liderança. 



Já em 2007, o Pierre Auger publicou 

resultados importantes.  

Dentro da incerteza das medidas 

(ângulo de 3 graus), os raios de alta 

energia observados parecem ser 

oriundos de galáxias de núcleo ativo 

(AGN) próximas de nós. Mais dados 

são necessários para se concluir com 

segurança. 

O limite GZK parece ser atendido. 

Provavelmente a energia de partículas 

observadas pelo AGASA foi superestimada. 



AGN 

472 AGN (z < 0.018)) 

Linha sólida:  borda do campo de visão.  

 

Correlação entre UHECR observados 

no Auger e posições de AGN 



M87 (ou NGC 4486), uma galáxia de núcleo ativo 

(ANG) afastada 60 milhões de anos-luz. À direita, 

vemos um jato de luz captado pelo Hubble. 



As ANG têm em seu centro buracos negros 

gigantescos que continuam crescendo pela 

acreção de massa. O processo de acreção 

gera campos magnéticos capazes de 

acelerar partículas a velocidades extremas. 



Imagem artística de estrela supermassiva e de alta 

rotação que colapsa para formar um buraco negro. Jatos 

de curta duração de raios gama (gamma burts) são 

emitidos . Junto com eles talvez também UHECR.   

Hipernovas de 

alta rotação 

podem 

também ser 

fonte de 

UHECR 



Há várias outras propostas teóricas sobre a 

origem dos UHECR. Mas são muito 

especulativas, pois o universo é muito mais 

complicado do que jamais se imaginou.  

Sempre se indagou como funciona o 

universo.  

Hoje já se pergunta até mesmo onde ele 

fica! 



OBRIGADO! 


