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Sobre o que vou falar hoje: 

• Raios cósmicos 

 

 

• Observatório Pierre Auger 
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O que são raios cósmicos?  
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A descoberta: 

• Acidental, no estudo da condutividade elétrica nos gases. 

• Charles Coulomb (1785) descobriu que corpos carregados 

perdiam sua carga quando em contato com o ar  

concluiu que  “há íons na atmosfera”. 

• 1900 – Wilson e, independentemente, Elster e Geitel 

medem a condutividade residual no ar (em abordagem 

interdisciplinar radioatividade + física atmosférica).  
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• 1903 – Rutherford blinda eletroscópio 

com chumbo e observa redução da 

condutividade elétrica. 

• Ideia de possível causa da ionização ser 

extraterrestre  terrestre pairava no ar. 



Wulf e seu eletroscópio 

CERN Courier , Julho 2012 

1910 – Padre Wulf constrói  eletroscópio mais sensível e sobe 
na Torre Eiffel, observando que a ionização não decrescia na 
razão esperada. 
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A comprovação definitiva da existência 

dos raios cósmicos: Victor  Hess 
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(1912) 



Hess e seus voos em balões (1911-1913) 

• calculou que precisaria subir  

mais do que 500 m para se afastar  

das fontes terrestres; 

• calibrou seus instrumentos  

para corrigir efeitos devidos à  

diminuição da pressão atmosférica; 

• subiu a 5000 m, enfrentando 

frio e ar rarefeito, e outros perigos. 

• observou o aumento da radiação 

ionizante quando acima de 2500 m;  

• concluiu que a radiação vinha  

do espaço. 
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O diferencial de Hess: 

• Voos em balões, com eletroscópios sensíveis, 
cuja pressão interna do ar era constante 
(independente da altitude). 

• No início da subida, até 1000 m, a ionização 
diminuía. 

• Acima, a ionização aumentava, e próximo aos 
5300 m era o dobro da na superfície . 

• Voos de dia/noite: nenhuma diferença. 

• Voo durante eclipse solar: nenhuma diferença. 
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A explicação de Hess: 

 

•Hess interpretou as suas observações 
como evidência de que a Terra está 
sendo continuamente bombardeada por 
radiação que pode causar ionização.  
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Prêmio Nobel de 1936 

Victor Hess recebeu 
o Prêmio Nobel de 
Física pela 
descoberta dos 
raios cósmicos. 

 Prêmio dividido 
com Carl Anderson. 
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Mais evidências: 

• 1914 – Kolhörster voa até 9000 m em um 
balão e confirma o aumento da ionização.  
 

• 1923-1926 – Millikan faz experiências no 
fundo de lagos e confirma que radiação vem 
de cima. 
 

• 1932 – Piccard e Cosyns atingem 16200 m (!) 
em um balão (com gôndola pressurizada) e 
confirmam o aumento da ionização. 
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Millikan batiza o fenômeno: 

Em 1926  Robert 
Millikan introduziu o 
termo “raios cósmicos”, 
após concluir que as 
partículas que ele 
detectava vinham de 
cima, e não de baixo da 
sua câmara de nuvens.  
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Os próximos desenvolvimentos...  

• Medidas de absorção de raios cósmicos na 
atmosfera (a várias altitudes), sob água e sob 
outros materiais revelam que a radiação cósmica é 
muito mais penetrante do que qualquer outra 
conhecida. 

• Naquela época: 
  Estimativa das energias envolvidas:      

dezenas/centenas de vezes maior do que a 
envolvida nos processos nucleares conhecidos na 
época! 
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1920-1930 



Uma discussão para ninguém botar defeito: 

Millikan  Compton 
 

• Millikan acreditava que se estava observando 
raios gama ultra-energéticos, e estimou sua 
energia como duzentas vezes maior do que a dos 
gamas em processos nucleares. Ele os chamou de 
raios ultragama. 

• Compton duvidava dessa interpretação... 

• As evidências experimentais nos anos seguintes.... 
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Partículas x Radiação 

• Muitos experimentos foram realizados que acabaram 
eliminando a hipótese de que os raios cósmicos fossem 
raios  gama (fótons ultraenergéticos). 

• Próximo passo: são partículas? são partículas carregadas? 
como confirmar essa hipótese? 

• Usando o campo magnético terrestre para analisar os 
raios cósmicos. 

• Várias medidas da intensidade de  

    raios cósmicos a diferentes latitudes/ 

    longitudes terrestres foram feitas... 
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Partículas, afinal ! 

• Os experimentos revelaram que os raios 

cósmicos em sua maioria eram partículas 

subatômicas com carga elétrica positiva: 

prótons  ou núcleos atômicos. 
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Na década de 1930,... 

• Raios cósmicos constituíam um tema muito tradicional 
para as pesquisas, inclusive no Brasil, com Bernhard 
Gross e Gleb Wataghin. 

• Wataghin e seus assistentes publicaram o primeiro 
trabalho brasileiro experimental na Physical Review, 
apresentando as medidas de partículas penetrantes 
produzidas por raios cósmicos na atmosfera e 
detectadas na mina de ouro de Morro Velho (Minas 
Gerais) e no túnel na Avenida 9 de Julho, então em 
construção em São Paulo.  

• Eles observaram a produção simultânea de partículas 
penetrantes, produtos das interações que Wataghin 
havia previsto teoricamente alguns anos antes. 
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Praticamente ao mesmo tempo que Wataghin... 

 1938 – Pierre Auger 
e também Kolhörster 
medem 
coincidências em 
detectores Geiger-
Müller separados no 
chão a grandes 
distâncias (centenas 
de metros) 
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Descoberta dos Chuveiros Atmosféricos em 1938 

Pierre Auger e Roland Maze 

Partículas em detectores separados de 20 m e depois 
200 m chegando simultaneamente em coincidência. 
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Radiação Cósmica Primária e  Secundária  

 

• Radiação incidente sobre a 
Terra no alto da atmosfera:  
PRIMÁRIA. 

• Ao encontrarem os átomos da 
atmosfera  INTERAÇÕES !!! 

• Novas partículas são 
produzidas, que constituem 
então a radiação 
SECUNDÁRIA. 

20 



Um chuveiro cósmico na concepção do artista... 
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Chuveiros 
atmosféricos 
extensos 
e vários 
experimentos 
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Em mais detalhe... 
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Agora com animação.... (simulação) 
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Novas medidas: 

• 1941- Marcel Schein e colaboradores medem 
diretamente os raios cósmicos primários (balões) e 
comprovam que a maior parte são.... 

    PRÓTONS! 

 

• 1948 – Phyllis Freier e colaboradores descobrem 
núcleos mais pesados do que o hélio  na radiação 
cósmica primária utilizando emulsões nucleares em 
voos de balões. 

25 



Um parênteses: as unidades de energia.. 
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• 1 elétron-Volt (eV) = 1,6 x 10-19 Joules 

• 1 keV (um mil eV) 

• 1 MeV (um milhão de eV)  

• 1 GeV (um bilhão de eV) 

• 1 TeV (um trilhão de eV) 

• 1 PeV (um mil trilhões de eV) 

• 1 EeV (um bilhão de bilhões de eV) 
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A energia mais alta já observada na 

radiação cósmica: 
 

•    3 x 1020 eV = 48 Joule !!! 

• Esta é a energia cinética adquirida por uma bola de 
boliche caindo de uma altura de 1 metro, ou ainda 
a energia cinética de uma bola de tênis em um 
saque  de um tenista top. 

       

  ENERGIA MACROSCÓPICA !!! 
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Se fôr um próton... 

• Energia de 3x1020 eV 

• Energia de repouso = mc2 ~ 109 eV 

• E =  mc2 

•  = fator de Lorentz = 3x1020/109  

•                         = 3x1011 

 

• Velocidade = 0,999999999999999999999994 c !!!! 
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Fim do parênteses! 
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S.Swordy, University of Chicago 

O fluxo de  

raios cósmicos... 

12 décadas em energia 

32 décadas em intensidade 

‘cotovelo’ 

(1 km2 ano1) 

‘joelho’ 

(1 m2 ano1) 

(1 partícula m2 s1) 

LHC 
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• Problema: nós não 
conhecemos nenhum 
objeto ou processo 
astrofísico capaz de 
acelerar partículas a 
energias acima de 
1020 eV! 
 



Como podemos detectar esses raios cósmicos? 

•Esses raios cósmicos ultraenergéticos podem 

ser estudados somente indiretamente através 

da detecção das bilhões de partículas que elas 

produzem quando interagem na atmosfera 

terrestre.  
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Observatório Pierre Auger 
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460 colaboradores 

110 instituições  de 18 países 

 

Alemanha –  Argentina – Austrália – Brasil – Colômbia – 

Eslovênia – Espanha – Estados Unidos – França – Itália – 

México –  Países Baixos –  Polônia – Portugal –  Reino 

Unido – República Checa –  Romênia –  Eslovênia  

 

A Colaboração Pierre Auger 



O Observatório Pierre Auger 

• O Observatório Pierre Auger é o maior arranjo de 

detectores de raios cósmicos já construído. Está 

em operação em Malargüe, na Argentina há dez 

anos. 

 

• Seu principal objetivo é estudar as partículas 

mais energéticas no universo: os raios cósmicos 

(principalmente prótons e núcleos atômicos) de 

energias ultra-altas, acima de 1017 eV. 
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Um chuveiro atmosférico .. (simulado) 
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Observatório Pierre Auger 
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Detecção híbrida: 

Telescópios de fluorescência  

&  

Arranjo de detectores de 

superfície 
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A combinação das duas técnicas  

permite: 

• Melhor resolução angular 

• Calibração da energia 

• Reconstrução precisa da  

     geometria dos chuveiros 



Arranjo de detectores de superfície no solo 

Observação híbrida de chuveiros 
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O Observatório Pierre Auger na Argentina 
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39 



O Observatório Pierre Auger na Argentina 

50 km 
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•1660 detectores Cherenkov 

com água, de 10 m2  1,2 m 

•3000 km2 

•27 telescópios de 

fluorescência 

•Dez anos tomando dados 

•Duas instalações de laser 

para monitoramento 

atmosférico 

•Lidars em cada sítio de FD 

•Arranjo de antenas de 

radio AERA 

•Detectores subterrâneos 

de múons 

LHC 



Um dos detectores de superfície 

Antena de  

comunicação 

Cobertura da  

Eletrônica (40 MHz) 

Três tubos de fotomul- 

tiplicadoras de 9’’ 

Painel solar 

Tanque em polietileno  

contendo 12000 litros de água 

Caixa de  

baterias 

Antena GPS  

 para tempos 
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Observatório Auger: os detectores de superfície 
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Um dos telescópios de fluorescência 

espelho 3 m2 

câmara com 440 pixel  

amostragem 10 MHz 

abertura, anel corretor e filtro 
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Vídeos... 

• https://vimeo.com/88029390 

 

• https://www.auger.org/ 
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https://vimeo.com/88029390
https://vimeo.com/88029390
https://www.auger.org/


• Custo total de construção: US$ 54.000.000; 

• Custos de operação: US$ 1.930.000/ano; 

• Continuamente tomando dados desde 2004; 

• Mais de sessenta artigos publicados em revistas científicas  nos 

últimos 10 anos; 

• Mais de 500 apresentações em conferências internacionais. 
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Alguns números relevantes: 
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Alguns resultados relevantes:  
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Espectro de energia 

The Pierre Auger Collaboration, ICRC 2013, Rio de Janeiro, Brazil 

130 000 eventos 
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Espectro de energia 

The Pierre Auger Collaboration, ICRC 2013, Rio de Janeiro, Brazil 

130 000 eventos 

joelho  
Supressão: 

GZK ou limite ? 

E 
 2.6 E 

 3.2 
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The Pierre Auger Collaboration, JCAP (2015), arXiv:1503.07786 

Espectro de energia obtido de eventos inclinados 



Como fazemos para inferir a composição 

dos raios cósmicos? 
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Xmax 

log (Energia) 

prótons 

Fe 

data 

Estudamos a variação da profundidade do máximo dos chuveiros com a energia 

e comparamos com o comportamento previsto a partir de simulações de chuveiros  

de prótons e ferro. Nas simulações usamos vários modelos de interação que já  

incorporam o que aprendemos com os dados do LHC a  7 8 TeV. 



Estudos de composição 
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The Pierre Auger Collaboration, UHECR 2014, Springdale, USA 
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Mais estudos de composição 

p + Fe                         p + Fe + N                 p + Fe + N + He 

p+Fe                                p+Fe+N                           p+Fe+N+He      

The Pierre Auger Collaboration, Physical Review D 90, 122006 (2014) 



165 eventos com 

E  = 1.  1.26 1019 eV  

3768 eventos com 

61019 < E < 81019   eV  
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Estudos de composição: distribuições de Xmax 

p + Fe                         p + Fe + N                 p + Fe + N + He 

p+Fe                                  p+Fe+N                           p+Fe+N+He      
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Limites para o fluxo de neutrinos 

The Pierre Auger Collaboration, UHECR 2014, Springdale, USA 

Nenhum candidato! 
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Limites para o fluxo de fótons 

The Pierre Auger Collaboration, UHECR 2014, Springdale, USA 
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The PA Collaboration, Phys. Rev. Lett. 109, 062002 (2012) 
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Um pouco de física de partículas elementares com raios 

cósmicos:  a medida da seção de choque próton-próton 



Procurando por “hot spots” no céu 
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The Pierre Auger Collaboration, Astrophysical Journal 802 (2015) 111 

Mapa de intensidade de fluxo, em coordenadas equatoriais, em km 2 yr1 sr 1 

E > 8  1018 eV  



Mais um parênteses.... 

• Este gráfico é análogo a um mapa mundi: 

  é apenas uma projeção de uma esfera sobre um plano!! 
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Procurando por “hot spots” no céu 
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The Pierre Auger Collaboration, Astrophysical Journal 802 (2015) 111 

Há um dipolo aqui: 

uma região mais “quente” no céu, de onde vêm mais partículas... 

E > 8  1018 eV  
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Estudo da correlação dos raios cósmicos mais 

energéticos com núcleos de galáxias ativas próximas 

61 Raio cósmico 

AGN 

Auger Collab. Astropart. Phys. 34 (2010) 314  



Uma curiosidade: um detector de raios 

cósmicos detectando um terremoto! 
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The Pierre Auger Collaboration, ICRC 2013, Rio de Janeiro, Brazil 



Novos desafios: um upgrade 
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AUGER PRIME 
Extensão da capacidade de detecção e do 

tempo de operação com: 

 

• Novos detectores 

• Nova eletrônica 

• Até 2023. 
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Photo: Steven Saffi 

Muito obrigada pela atenção! 
 



Doing particle physics with cosmic rays: 

proton-air cross section for particle production 

mb
syststat

prod
airp  








 


28
3622505

The Pierre Auger Collaboration, Phys. Rev. Lett. 109, 062002 (2012) 
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Energy spectrum 

The Pierre Auger Collaboration, ICRC 2013, Rio de Janeiro, Brazil 



Latest results on the correlation 

The Pierre Auger Collaboration, ICRC 2011 

pdata=0.330.05 

piso=0.21 

67 



De onde vêm os raios cósmicos?? 

• Estrelas produzem raios 
cósmicos de baixa 
energia (p.ex. o vento 
solar ejeta prótons , 
alfas e outras 
partículas) 

• Até energias médias, 
supõe-se que venham 
de explosões de 
estrelas no final da sua 
vida (supernovas). 

  Mas qual processo ou objeto pode acelerar 
partículas até energias macroscópicas? 
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Fontes potenciais de raios cósmicos de alta energia 

 Colisões de galáxias 

 Gigantescos buracos negros 
girando rapidamente 

 Estrelas de nêutrons 
supermagnetizadas 
girando 

 Bursts de raios gama 

Algo que ainda não conhecemos? 
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Núcleos ativos de galáxias ? 
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Imagem do telescópio 
espacial Hubble de um 
jato de comprimento 
5000 anos-luz  (1.5 
kiloparsec) sendo 
ejetado do núcleo ativo 
da galáxia M87, uma 
radiogaláxia. 
A radiação síncrotron 
azul do jato constrasta 
com a luz amarela da 
galáxia hospedeira.  



Ainda na década de 30: novas partículas 

• Em 1932, Carl Anderson descobre os 
pósitrons, os anti-elétrons preditos por Dirac,  
em experimentos com raios cósmicos 
utilizando câmara  

   de nuvens em  

   campo magnético. 
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E também... 

• Em 1937, C. Anderson e Neddermeyer e, 
independentemente, Street e Stevenson descobrem 
uma partícula com massa intermediária entre a 
massa do elétron e a do próton: os múons, 
utilizando para tal raios cósmicos e câmaras de 
nuvens em campo magnético. 

• Pensou-se à época que se tratava da partícula 
prevista anos antes por  Hideki Yukawa, mediadora 
das forças nucleares. 
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A partícula que faltava... 

• A utilização de emulsões nucleares foi largamente explorada a 
partir de 1935 e estava aprimorada em 1946. 

• Foi descoberto o píon em 1947, por Lattes, Occhialini e Powell, 
utilizando emulsões nucleares expostas à radiação cósmica em  

    montanhas. 
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Traços nas emulsões 
revelam decaimentos 
sucessivos píons  
múons   elétrons 



Dois Prêmio Nobel seguidos... 

A importância da descoberta do píon na época pode ser 
apreciada mencionando que dois Prêmio Nobel em dois 
anos seguidos foram concedidos relacionados: 
• Hideki Yukawa recebeu o Nobel em 1949, por 

"for his prediction of the existence of mesons on the basis of 
theoretical work on nuclear forces". 

• Cecil Powell recebeu o Nobel em 1950, por  

“his development of the photographic method of studying nuclear 
processes and his discoveries regarding mesons made with this 
method". 
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Mais partículas descobertas na radiação 
cósmica 

• 1947 – Lambda e Sigma – Rochester & Butler 
• 1949 – Káon – Powell et al 
• 1951 – Armenteros descobre mais híperons em altura de 

montanha... 
• 1940 ~ 1950 – Korff estuda nêutrons em raios cósmicos, 

em montanhas, balões e aviões, contribuindo para o 
posterior trabalho de Libby, em método de datação com 
carbono 14. 

• .......... até que entram em cena os aceleradores de 
partículas, na década de 50, e novos detectores como 
câmaras de bolhas, câmaras de centelha, multifios e de 
arrasto e novas técnicas, como os telescópios Cherenkov. 
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A história dos raios cósmicos tabelada.. 
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• Pré-história: até 1911  

• Descoberta (1911-1914) e exploração (1922-1930) 

• Primórdios da Física de Partículas (1930-1947) 

• Física de Partículas (1947-1953) 

• Astrofísica (1954 - hoje) 

• Astropartículas (1987- hoje ) 


