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Introdução

Raios cósmicos (RC) são partículas geradas em eventos astrofísicos dentro ou fora da nossa
galáxia que constantemente atingem a Terra. O estudo dessas astropartículas permite o en-
tendimento tanto do mundo do muito pequeno (o microcosmos) quanto do muito grande
(macrocosmos), possibilitando uma conexão entre a Física de Partículas e a Astrofísica. Contudo,
ainda são muitos os mistérios que existem nesse campo de pesquisa: um deles é descobrir o
fenômeno astrofísico que provocou a emissão e a aceleração desses raios cósmicos.

Nesse sentido, o estudo das direções de chegada dessas partículas tem sido de grande valor.
Para realizá-lo, o Observatório Pierre Auger vem coletando dados há mais de 18 anos. Localizado
na Argentina, o observatório cobre uma área de cerca de duas vezes o tamanho da cidade de São
Paulo, possibilitando um grande volume de dados. Uma descrição completa sobre o mecanismo
de coleta dos dados pode ser encontrada em [1].

Figura 1: Mapa da Via Láctea em uma projeção de Hammer usando o sistema de coordenadas
galácticas. Retirado de [2].
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Para conseguir analisar esses dados, a Colaboração Pierre Auger vem simulando diversos
aspectos dos raios cósmicos a partir do Método de Monte Carlo (MMC). Esse método consiste
em fazer uso de ferramentas da Matemática Probabilística para simular eventos complicados ou
até mesmo impossíveis de serem previstos de forma exata.

Nessa pesquisa, temos o propósito de aprender algumas dessas ferramentas utilizadas pela
Colaboração Pierre Auger. Como finalidade, queremos entender como as direções de chegada
dos raios cósmicos estão distribuídas e decifrar se há uma direção do espaço que é privilegiada,
de onde chegam mais partículas que as demais.

Desenvolvimento

Para representarmos uma direção no espaço, empregamos um sistema chamado de coordena-
das equatoriais. Ele é caracterizado por dois ângulos: ascensão reta α e declinação δ, tendo como
vantagem o fato de não sofrer variações com a rotação do planeta Terra [3]. Para visualizarmos
essa direção, utilizamos uma projeção chamada de Aitoff. Essa representação é semelhante a
um mapa mundi, contudo retratando o espaço sideral, ao invés de simplesmente a Terra. Para
fins didáticos, podemos visualizar na figura 1 a Via Láctea em uma projeção de Hammer, que se
assemelha à projeção Aitoff, em coordenadas galácticas, que são parecidas com as coordenadas
equatoriais.

(a) Observatório Pierre Auger. (b) Simulação computacional.

Figura 2: Projeção Aitoff das direções de chegada dos raios cósmicos detectados pelo Observa-
tório Pierre Auger (a) e simuladas computacionalmente (b). Foram utilizados 3× 104 dados
observacionais em (a) e igual número de dados simulados em (b). Na simulação, consideramos
um vetor de dipolo de amplitude d = 6,5% apontando para (αd, δd) = (100◦,−24◦), o ponto
em vermelho em ambas as figuras. Nos dados, utilizamos energias acima de 8 EeV e ângulo
zenital local η < 80◦. O ponto em laranja em ambas as figuras representa o centro da Via Láctea
(αGC, δGC) = (266◦,−29◦).

Na figura 2a, os pontos em verde são as direções do espaço de onde os raios cósmicos3

3Nesse caso, estamos considerando raios cósmicos de energias acima de 8 EeV (1 EeV = 1018 eV) e ângulo
zenital local no observatório Auger η ≤ 80◦.
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chegam, o ponto em laranja é o centro da Via Láctea (αGC, δGC) = (266◦,−29◦) e o ponto em
vermelho tem coordenada (αd, δd) = (100◦,−24◦) e é uma direção que possui alta atividade
astrofísica. Em nosso projeto, nós desenvolvemos uma simulação de computador que gera um
resultado coerente com a figura 2a. Para isso, tivemos que responder as seguintes perguntas:

1. Como as direções de chegada dos raios cósmicos estão distribuídas? Existe uma direção de
onde mais partículas chegam?

2. Qual parte do espaço sideral o Observatório Pierre Auger consegue visualizar? Nos
detectores, qual é a área efetiva enxergada pelas partículas?

Esperava-se que houvesse maior fluxo de partículas vindo do centro da Via Láctea, pois é
uma região de alta atividade astrofísica. Contudo, os resultados descritos em [4, 5] mostraram
que o maior fluxo de raios cósmicos vem de (αd, δd) = (100± 10◦,−24+12◦

−13 ). Os artigos [4, 5]
explicam que essa direção se relaciona a raios cósmicos gerados fora da nossa galáxia. A origem
dessa teoria está no fato da energia dessas partículas ser muito alta, de forma que elas escapam
do campo magnético galáctico. Essa direção privilegiada é descrita matematicamente por uma
distribuição dipolar em α, o segundo termo de uma série de Fourier, apontando para (αd, δd) e
com módulo de vetor dipolo de d = 6,5+1,3

−0,9 %. Essa descoberta está descrita em [4, 5] com uma
alta confiabilidade (5,2 σ para energias acima de 8 EeV) e está relacionada à alta atividade de
eventos astrofísicos nessa região do espaço. Seguindo os passos de [6], podemos simular essa
distribuição dipolar a partir do método da inversão, um MMC.

(a) Esquema da área efetiva de detecção. (b) Exposição relativa em função de δ.

Figura 3: Em (a), temos um esquema do ângulo de incidência da partícula (η), em que a é o
comprimento da placa de detecção e z é o ângulo zenital local. Em (b), temos a exposição relativa
em função da declinação para alguns valores de η.

Na parte superior da figura 2a (δ > 45◦), podemos perceber que não há raios cósmicos
detectados. Isso ocorre pela localização do observatório (−35◦ de latitude): como usamos dados
de ângulo zenital máximo de ηmax = 80◦, a região com δ = 80◦ − 35◦ = 45◦ está fora do campo
de visão. Além disso, podemos notar que a quantidade de partículas detectadas diminui com
a declinação. Isso acontece por conta do ângulo de incidência dos RC (fig. 3a): quanto mais
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(a) Ascensão reta simulada e observada. (b) Declinação simulada e observada.

Figura 4: Ascensão reta e declinação simulada e observada. Filtramos os dados para energias
acima de 8 EeV e ângulo zenital local η < 80◦, totalizando cerca de 3× 104 dados. Na simulação,
utilizamos uma distribuição dipolar com d = 6,5% apontando para (αd, δd) = (100◦,−24◦).

próximo de 90◦ for o ângulo η de incidência da partícula, maior será a área efetiva do detector.
Seguindo os passos de [6, 7], foi possível obter uma função da exposição relativa (fig. 3b) e,
utilizando o Método de Monte Carlo da rejeição, foi possível fazer a simulação contida nas
figuras 2b, 4a e 4b. Nessas figuras, podemos ver que nossa simulação reproduz satisfatoriamente
os dados observacionais, o que fortalece a hipótese da distribuição dipolar.

Por fim, podemos visualizar o dipolo de forma mais compreensível na figura 5. Nela, a
Colaboração Pierre Auger fez uma análise aprofundada de um vetor de dipolo tridimensional
e mostrou a maior intensidade do fluxo dos RC pela cor mais avermelhada. Assim, podemos
facilmente perceber a direção privilegiada de onde chegam mais partículas. Devemos apenas ter
um pouco mais de cuidado quando analisamos essa figura, pois ela foi desenhada utilizando a
projeção de Hammer e as nossas figuras estão na projeção Aitoff.

O motivo pelo qual há uma maior quantidade de raios cósmicos vindos de (αd, δd) ainda é
desconhecido. Contudo, a hipótese de maior confiabilidade é de que as partículas estão sendo
liberadas de fora da galáxia por pedaços remanescentes de supernovas [5].

Conclusão e agradecimentos

Essa pesquisa nos possibilitou aprender diversas ferramentas utilizadas pela Colaboração
Pierre Auger e confirmar algumas de suas simulações comparando-as com os dados mais
recentes disponibilizados pelo observatório. Esse aprendizado vai além do campo da astrofísica
de partículas e possibilitará uma contribuição direta à Ciência em uma pós-graduação.

Agradecemos ao CNPq pela bolsa PIBIC que viabilizou esse projeto e à Colaboração Pierre
Auger pelo fornecimento dos dados.
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Figura 5: Projeção de Hammer das direções de chegada dos raios cósmicos detectados pelo
Observatório Pierre Auger com E > 8 EeV em coordenadas equatoriais. A cor mais avermelhada
representa um maior fluxo de partículas. O ponto marcado com uma estrela é o centro da galáxia
e a linha tracejada marca o plano galáctico. Retirado de [5].
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