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Física de Partículas com fontes naturais

* novas formas de observação do Universo

* física de partículas, astrofísica e cosmologia

* física de partículas nos raios cósmicos

* descobertas recentes sobre os neutrinos

Observatórios permitem mais surpresas que laboratórios?



  

Observação com todo o espectro de luz

Nova astronomia no séc. XX: 
não apenas mais longe mas muito mais informação
... e muitos novos fenómenos e, claro, novas questões



  

Radiação Cósmica de Microondas
A descoberta de um “ruído” de fundo isotrópico de microondas em 1965, 
abriu o caminho à cosmologia moderna, baseada em observações precisas.

O eco congelado do BigBang 
corresponde à formação 

dos primeiros átomos.
Igual em todo o Universo.

Também anti-átomos?

Diferenças de milésimos
dão pistas sobre a origem

das grandes estruturas
que vemos hoje.

Que matéria além dos átomos?

1990

2000

Existirão ainda outras relíquias do BigBang espalhadas pelo Universo?



  

Nova Astronomia com Raios Gama
Os raios gama permitem fazer a imagem dos processos mais energéticos 
e dão uma nova imagem do Universo.

São fotões à energia do LHC (TeV)!
A luz visivel corresponde a eV
A radiação cósmica de fundo a meV

Existe uma fonte misteriosa de gamas
exactamente no centro da galáxia
- um enorme buraco negro? - 
e perto vê-se uma antiga SuperNova 
já vista noutros comprimentos de onda. 

Subtraindo esses sinais, vê-se ainda
mais radiação no plano galáctico e 
uma outra fonte desconhecida, 
esta já extra-galáctica.



  

Telescópios: do Rádio aos Raios Gama

A Atmosfera terrestre funciona como um calorímetro electromagnético,
as partículas carregadas produzem luz UV por efeito de Cherenkov, 

 ou podem ser detectadas directamente no sólo por diferentes métodos.
No Espaço, em satélites, são detectados directamente com melhor precisão. 

HESS 

Onda rádio 
(~ 100 m )

Onda gama 
( ~ 10 pm )

Milagro nos 
 EUA

Milagro

Os Raios Gama 
comportam-se mais 
como Partículas do
que como Ondas... 



  

observação com outras partículas

Electrões e protões, neutrões 
e núcleos atómicos 
Neutrinos
outros??

Protões, núcleos estáveis, neutrinos
Matéria escura? 
Novas partículas?
Anti-matéria?

Outras relíquias do Big Bang?



  

 Partículas do Sol 
Das explosões no Sol 
chegam-nos electrões e positrões, 
protões e outros núcleos atómicos.

Devido ao campo magnético terrestre
as partículas carregadas acumulam-se 
nos pólos. 

E tornam-se visiveis 
nas auroras boreais e austrais
por interacção na atmosfera! 

Neutrões (e neutrinos) vêm a direito, 
e podem ser detectados, antes, 
em toda a Terra. 

Que outras partículas? 
Axiões ou outros candidatos de 
matéria escura acumulados na estrela?



  

do Sol de fora

Partículas de fora do sistema solar

Mesmos núcleos atómicos do Sol 
e de todas as outras direcções
(não de cada estrela, são desviados 
pelos campos magnéticos na Galáxia)

Outros são criados na propagação, 
dando indicação sobre o caminho.
Também anti-protões e positrões.

Identificação dos vários núcleos 
só pode ser feita no Espaço, antes 
de serem destruídos na atmosfera.

Anti-H: 10-4 (medido em satélites)
Anti-He < 10-6 (limite de AMS1)
Anti-Li ??? ainda do BigBang??
Anti-C ?????? anti-estrelas????

positrões: 
um excesso de positrão/electrão 
pode ser criado por decaímento
de partículas da matéria escura...



  

1910 Dominico Pacini mede radiação 
    à superfície do mar, 

         diminuindo com profundidade

1912 Viktor Hesse mede aumento da 
         radiação com a altitude, 
         em voos de balão

Estas partículas carregadas não vêm do interior da Terra – 
não é apenas a radioactividade natural – nem apenas do Sol, 
já que também são detectadas à noite: é a radiação cósmica!

De 1920 a 1960, até ao ínicio dos aceleradores de partículas, 
as grandes descobertas da física de partículas são feitas com raios cósmicos
(positrão e anti-matéria, muão e segunda família, muitos mesões ->quarks?). 

1939 Pierre Auger verifica que vários muões chegam à Terra num mesmo 
    instante a grandes distâncias – uma só partícula destruída na atmosfera 

100 anos de raios cósmicos



  

Vários detectores
Em balões, em satélites ou no espaço
identificar raios cósmicos primários

Ex: AMS na Estação Espacial ISS

Telescópios 
Vêr luz UV
(Cherenkov
+ Cintilação) 
na atmosfera:

Ex: HESSE e
Obs. P. Auger

À superfície
Medir muões e
outras partículas,
toda a cascata

Ex: Milagro e
Obs. P. Auger

Detectores submarinos
Interacções na água – 
mais densa que atmosfera

Ex: IceCube e Antares

Detectores subterrâneos
Isolar as partículas que 
(quase) não interagem

Ex: SuperKamiokande e SNO 



  

Detecção de raios cósmicos no Espaço
dos balões à estação espacial internacional

Instalado na ISS em Maio 2011, o AMS – Alpha Magnetic Spectrometer é 
um detector complexo em camadas para identificar todo o tipo de partículas:
electrões e positrões, protões e anti-protões, núcleos e anti-núcleos para
procura de anti-matéria, vinda de anti-estrelas ou sinal de matéria escura



  

Espectro de raios cósmicos carregados
Fluxo

(m2.
sr. s.
GeV)-1

1 partícula/m2/s

1 partícula/m2/ano

1 partícula/km2/ano

    fluxo: 30 ordens de grandeza
energia: 10 ordens de grandeza
de microscópica a macroscópica!

Energia(eV)

?

10  eV = massa do protão⁹ 0.5 x 1019 eV = 1 Joule



  

Grandes aceleradores cósmicos

E
max

=ZBL

Os aceleradores cósmicos
devem conter partículas
carregadas num grande circulo
com um forte campo magnético
e campo eléctrico variável.

Pensa-se que muitas vêm de
antigas Super Novas, criadas 
a cada ~ 50 anos na Via Láctea.

Para as mais altas energias,
há poucas fontes possiveis
e nenhuma conhecida na Galáxia.

Pode haver um limite para a
aceleração no Universo, ou não?



  

Espectro de raios cósmicos carregados
Fluxo

(m2.
sr. s.
GeV)-1

1 partícula/km2/ano

10  eV = massa do protão⁹ 0.5 x 1019 eV = 1 Joule

E depois do TeV, o PeV, EeV, ZeV:
    Como as podemos detectar?

AMS
vai identificar
partículas até
às energias 
do LHC.

1 partícula/m2/s



  

Detecção de raios cósmicos na Terra
Atmosfera=calorímetro

interacção hadrónica 
de muito alta energia 

+ 

cascatas hadrónica e
electromagnética

1 hadrão: 
100 muões: 
10000 e-/e+/

milhões de partículas 
por km2 no solo e luz 
da cintilação do azoto 
da atmosfera, além da
luz dirigida do Cerenkov



  

Observatório Pierre Auger

60
 k

m

Malargüe, Mendoza, Argentina

1 partícula/km2/século == 30 por ano



  

Observatório Pierre Auger

1 partícula/km2/século == 30 por ano

-----------------------> Lisboa, Portugal

60
 k

m

Lisboa







À noite, duas (ou até cinco) 
medidas do mesmo raio cósmico! 
Duas formas independentes de
medir a energia e a direcção
para confirmar resultados 

Detecção dos raios cósmicos



O fim do espectro de energia?

O fluxo de raios cósmicos
diminui rapidamente 
com E⁻3

Corrigindo por E³
ficam claras 3 regiões



O fim do espectro de energia?

Raios cósmicos galácticos:
remanescentes de antigas
explosões de supernovas,
presos no campo magnético 
da nossa própria galáxia

Raios cósmicos que escapam
de outras galáxias, acelerados
por processos ainda mais 
energéticos e desconhecidos

Limite de energia do Universo?

Ou o Universo deixa de ser transparente?    

A esta energia, núcleos e protões interagem já não só com a matéria da 
atmosfera, mas antes com a radiação cósmica de fundo de microondas!

No centro de massa a energia é de ~ 1.5 GeV, bem medido em laboratório:
devemos então ver no futuro alguns dos fotões e neutrinos assim criados...



O céu de Raios Cósmicos  a 0.5 J 

Os raios cósmicos chegam-nos de todas as direcções possiveis, Auger 
tem maior exposição na intersecção dos planos galacticos e super-galático.

Parte do céu do Hemisfério Norte não é visivel desde a Argentina.



O céu de Raios Cósmicos  a 0.5 J e a 10 J

Os raios cósmicos parecem vir preferencialmente de zonas com maior 
   concentração de matéria, como o plano super-galáctico.

Vindos de perto de Centaurus A, vemos 18 quando esperavamos 9.



Centaurus A: um núcleo de galáxia activo



O que são?
Não podemos identificar directamente a partícula primária 
mas podemos inferir alguma coisa analisando as cascatas. 

Atmosfera atravessada (g/cm²)

Núcleos de ferro comportam-se como 56 protões com energia E/56: 
como uma sobreposição de cascatas mais pequenas, com mais muões;
* Os dados de Auger indicam uma transição de cascatas tipo protão 
  para cascatas mais compactas do que o esperado a alta energia

Raios  quase não criam muões, só uma cascata electromagnética lenta;
Neutrinos são os únicos que podem atravessar atmosfera horizontalmente:
* Ainda não foram vistos a tão alta energia por nenhum detector



E como são as interacções?
Núcleos de ferro comportam-se como 56 protões com energia E/56,
mas como se comporta um protão a esta energia? 

Energia na colisão
m² = (E1+E2)² – (P1+P2)²

Primeiras medidas de física de partículas 
a energias superiores à do LHC

Colisionador ---> 2.E  
Alvo fixo --------> V2.E.Mp

Primeiro validamos 
feixe, detector e análise 
a energia próxima do LHC

Depois poderemos medir
a mais alta energia:
- feixe de ferro ?
- novas interacções ?
- subestrutura do protão ?

Nos raios cósmicos:
log(E/eV)=18 --> 45 TeV
log(E/eV)=19 --> 150 TeV
log(E/eV)=20 --> 450 TeV



Neutrinos cósmicos de muito alta energia
No Pólo Sul e no Mar Mediterrâneo, 
dois projectos de 1 km³, medem neutrinos 
usando gelo ou água como alvo e detector.

1000 milhões muões vindos de cima;
e 20 mil neutrinos vindos de baixo -
Uns criados nos raios cósmicos
outros directamente das fontes



Detectores de neutrinos
Para ver apenas neutrinos, o detector tem de ser isolado contra outros sinais:
O mais profundo é SNO a 2000 m (6000 m equivalente em água) no Canadá.

Para ver todas as interacções, o detector deve ser grande, simples e simétrico: 
O maior é o SuperKamiokande com 50 kTon de água (50 m x 50 m) no Japão.  

SuperKamiokande

SNO



Neutrinos dos raios cósmicos

π
µ

e

νµ

νµ

νe

 and  foram descobertos nos Raios Cósmicos
antes de serem produzidos em laboratório (da mesma forma)

Neutrinos produzidos na atmosfera, 
em todas as direcções (cima = baixo) 
e (quase sempre) com 2 : 1 

e

devem originar 2 muões : 1 electrão

p p





e
+3



Neutrinos dos raios cósmicos em SK

Electrão: cria uma pequena cascata 
electromagnética na água, com 
vários cones de Cherenkov e, por 
isso, um anel difuso na parede

Muão: segue a direito na água,
com um circulo quase perfeito,
até decair criando um electrão
(e mais dois neutrinos invisiveis) 
 



Faltam neutrinos do muão?

Dividindo os dados em
electrão / muão e
baixa / alta energia e
ângulo = distância 
de 10 km a 10000 km

verifica-se que os 
neutrinos do electrão
se comportam como
esperado mas faltam
neutrinos do muão
com baixa energia 
ou vindos de longe

Porquê?



O problema dos neutrinos solares
O principal processo que ocorre no Sol
é a fusão de protões em 4He:

p+p+p+p --> He (2p+2n) 
   + 2 e + 2 + E(22.7 MeV)! 

Em equilibrio, a energia é emitida em luz.

Luminosidade do Sol=3.8 x1026 W 
--> ~106 neutrinos/s/cm2! (E ~ MeV)

Esta energia leva milhões de anos a chegar 
à superfície e ser emitida em luz; 
os neutrinos saem imediatamente
e chegam à Terra em 8 minutos

Detectando neutrinos do electrão, vemos o Sol
mas com apenas 30% da intensidade esperada...

“Foto” do Sol com 
electrões vistos por 
SuperKamiokande



Em busca dos neutrinos solares
a passagem à água pesada e salgada em SNO
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Só é possivel para 
neutrinos do electrão!
Não há energia suficiente
para criar muões ou taus
(massa de 0.1 ou 1.8 MeV). 

É igual para qualquer dos
três tipos de neutrino. 
É apenas necessário 
detectar o neutrão no Sal:
n + 35Cl --> 36Cl +  

Nenhuma destas interacções é possível na água,
onde se detectam preferencialmente neutrinos do electrão.



A oscilação dos neutrinos

Neutrino do electrão / Sol
 
Todos os neutrinos  / Sol

0.3

1.0

 

O Sol, e os raios cósmicos, funcionam bem! 

Os neutrinos modificam-se, conforme 
a distância(L) a que são observados
e a energia(E) a que se propagam.

A probabilidade de transformação é 
proporcional a sin( cte * L/E).

O mesmo foi mais tarde verificado com  
neutrinos produzidos na Terra por 
aceleradores e reactores nucleares.



A massa dos neutrinos
“Oscilam” porque correspondem a diferentes ondas que se misturam na 
mecânica quântica porque cada onda se propaga a uma velocidade diferente. 

A frequência da oscilação é dada pela diferença do quadrado de massas: 
as massas são tão pequenas que apenas podem ser medidas assim.
São muito mais pequenas que as outras: porquê? Têm a mesma origem?
Qual é o valor mínimo da massa? Quanto contribuem para total do Universo?

Os neutrinos são representados por uma matriz 3x3,
que começamos agora a medir com precisão:
os ângulos são 0º, 33º, 45º ? - pistas sobre 3 familias
são reais ou complexos? - contribuição para violação CP
muitas questões para ser respondidas 

m2

m3

m1
min?

Electrão
Muão 
Tau



Reutilizar os detectores

* SuperKamiokande serve também para medir neutrinos de muão         
  criados num acelerador na outra costa do Japão, a 295 km

SNO  --->  SNO+ Substituir água pesada por líquido cintilador (leve),
que permite vêr energias mais baixas.

Medir separadamente os vários processos do Sol com os neutrinos;
Medir radioactividade do interior da Terra com anti-neutrinos;
Procurar explosões de SuperNovas vistas antes em neutrinos;
E continuar a estudar os neutrinos também com reactores nucleares. 



Busca da matéria escura
Vários candidatos de matéria escura podem
vir a ser produzidos no LHC,  ou ser vistos
como excesso de positrões em AMS.
 
Mas como sabemos que são mesmo
eles que aceleram rotação das galáxias?

A matéria escura pode ser 
separada da matéria visível 
e portanto chegar à Terra

Nos laboratórios subterrâneos procuram-se 
partículas desconhecidas,
sabendo apenas que têm
massa e pouca interacção.

Medindo recuos nucleares
em detectores criogénicos
com diferentes técnicas.

Esta complementaridade
é um exemplo da nova
área de Astropartículas.



Astropartículas
Física de Partículas, Astrofísica e Cosmologia:
as várias escalas com observações consistentes e complementares,
e problemas comuns em aberto:

a assimetria matéria/anti-matéria, 
a natureza da matéria escura, 
a origem da massa e a relação entre as três famílias,

Os detectores de astropartículas abrem novos canais de observação e 
complementam tanto os observatórios astronómicos como 
os laboratórios de física de partículas:

Resolvemos o problema dos neutrinos solares 
descobrindo a massa dos neutrinos,
podemos agora voltar a estudar o Sol em detalhe.

Não conhecemos ainda os grandes aceleradores cósmicos,
mas eles já permitem estudar as interacções elementares 
a energias muito superiores às do LHC.

+ luminosidade

+ energia


