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O nascimento da pesquisa em raios cósmicos
Num vôo de balão em 1912 (até 5 km!), Victor Hess percebe que a 
intensidade de radiação ionizante aumenta com a altitude.  

Evento é considerado o nascimento da física de raios cósmicos
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Raios cósmicos e física de partículas

1927 - Dmitry Skobelzyn observa raios cósmicos pela primeira vez 
numa câmara de nuvens. 

1932 - Também usando uma câmara de nuvens, Carl Anderson 
descobre a primeira forma de antimatéria, o pósitron, previsto por 
Paul Dirac em 1928.

1937 - Seth Neddermeyer e Carl Anderson descobrem o múon nos 
raios cósmicos.
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Carl Anderson (1936)
Descoberta do pósitron



Os chuveiros de partículas
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1934 - Gleb Wataghin chega à recém-criada USP: estudos dos chuveiros 
atmosféricos penetrantes.

1938 - Pierre Auger detecta pela primeira vez um chuveiro atmosférico 
extenso (EAS)
Disparo quase simultâneo de detectores separados por vários metros

Estimativa de Auger para a energia: 1015 eV (10 milhões de vezes maior 
que a de qualquer partícula medida antes!)

1950-60 - Bruno Rossi (EUA) e Georgi Zatsepin (União 
Soviética) e as primeiras grandes redes de detectores de 
superfície.
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Definindo a unidade

1 Volt

Ec=0 Ec=1 eV

campo elétrico

-e -e

1 PeV = 1015 eV

1 EeV = 1018 eV

1 ZeV = 1021 eV



César Lattes, Occhialini e Powell descobrem os píons (1947) 
com emulsões nucleares em Chacaltaya (5500 m), Bolivia.

⇡+ ! µ+ + ⌫µ
⇡� ! µ� + ⌫µ

A existência dos píons foi prevista teoricamente em 1935 pelo físico Hideki Yukawa em sua 
teoria efetiva das interações nucleares

Lattes, Yukawa e os píons
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 Lattes e E. Gardner 1948

Hideki Yukawa

Chacaltaya



As partículas mais energéticas

1962 - John Linsley detecta o primeiro raio cósmico com 
energia de cerca de 1020 eV (~16 Joules) usando uma rede 
de superfície no Novo México, EUA.

Fly’s Eye e a técnica de fluorescência atmosférica para detectar 
raios cósmicos ultra-energéticos.

E = 3x1020 eV (48 J)

15 de outubro de 1991
A partícula “Oh-my-God”
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vRC = 0.9999999999999999999999951c
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Receita de aceleração terrestre
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partículas carregadas
+

campos elétricos estáticos
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Receita de aceleração terrestre
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partículas carregadas 
+

campos eletromagnéticos

Sirius, CampinasLHC, CERN

LAL - IFUSP



Receita de aceleração astrofísica
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nuvem magnetizada

Raio cósmico entrando

Raio cósmico saindo



Para uma dada energia máxima deve 
haver um compromisso entre o 
tamanho da fonte e a intensidade do seu 
campo magnético

RL =
�mv?
qB

Possíveis fontes

Cygnus A

Centaurus A
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M87

Centaurus A

3-5 Mpc

~54 MpcCygnus A

~183 Mpc

3-5 Mpc

Centaurus A

M82

~3.5 Mpc



Núcleos de Galáxias Ativas (AGN)

disco de acreção (gás ionizado)

jato relativístico

Galáxias com emissão electromagnética muito alta, especialmente 
na região do rádio.

Estão em geral associadas ao processo de acresção de matéria por 
um buraco negro supermassivo no seu centro (milhões de massas 
solares)  

Observação de jatos de partículas carregadas relativísticas 
emanando do centro da galáxia. 

M87
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Torus de poeira



Evolução do universo
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Um eco do Big Bang
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Arno Penzias e Robert Wilson (1978)
Descoberta da radiação cósmica de fundo



COBE e as flutuações primordiais
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flutuações primordiais

microondas

Thoje ⇠ 2.73 K (�270.4�C !)

E� ⇠ 10�4 eV

Emissão galáctica



COBE e as flutuações primordiais
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flutuações primordiais

microondas

Thoje ⇠ 2.73 K (�270.4�C !)

E� ⇠ 10�4 eV

v = 369 km/s

Eppur si muove!!!

Emissão galáctica
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Medidas do satélite WMAP



Medidas do satélite Planck
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COBE 1992

WMAP 2003 Planck 2013
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Espectro eletromagnético

Ondas de rádio Microondas Infravermelho Ultravioleta Raios-X Raios 
gama

Luz visível

Comprimento  
de onda
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O efeito GZK (Greisen-Zatsepin-Kuzmin)
“As leis da Física são as mesmas para qualquer observador”

vRC = 0.9999999999999999999999951c

microonda

raio gama
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d = 8500 pc ' 28000 anos-luz





A região do joelho e do tornozelo

ApJ, 757, 14 (2012)

ApJL, 761, L11 (2012)



Espectro de energia

detecção da partícula primária

detecção do EAS
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Joelho 
(1 partícula por m2 por ano)

Tornozelo 
(1 partícula por km2 por ano)

(1 partícula por m2 por segundo)

Fluxo de raios cósmicos
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AMS na ISS



3000 km2 de área (1660 detectores)

27 telescópios de fluorescência
rede triangular de 1.5 km de lado

Malargüe

O Observatório Pierre Auger
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Painel solar

Tubo fotomultiplicador

Eletrônica

GPS Antena

Tanque de água ultra-pura
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O fluxo de raios cósmicos ultra-energéticos não é 
isotrópico!

Dados do Observatório Pierre Auger (2017)



34

Obrigado pela atenção!


