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O NOME DA VEZDo Infinito e além
Victor Francis Hess, nascido na

Áustria em 24 de junho de 1883, estudou
na Universidade de Grass em 1901, e
obteve seu Ph.D. em 1923. Hess aceitou
um cargo na Universidade de Viena para
trabalhar com Fraz Exner um dos
pioneiros no estudo das radiações.

Começou a estudar a
radioatividade e a eletricidade
atmosférica, com seu trabalho despertou
curiosidade com relatos frequentes de
cargas elétricas sendo detectadas por
eletroscópios. Com isso Hess adaptou
equipamentos que possam suportar a
temperatura e a pressão atmosférica em
altitudes mais elevadas. Ele então
montou seus instrumentos em um balão,
e fez dez subidas durante três anos
seguidos medindo os níveis de
ionização. Em 1912 ele descobriu que a
taxa de ionização a uma certa altura era
cerca de três vezes maior que ao nível do
mar, o que comprovava que a radiação
vinha do espaço exterior. Com essa
descoberta ganhou o Premio Nobel de
Física em 1936 (juntamente com Carl D.
Anderson), que pesquisava sobre faixas
de partículas de raios cósmicos fazendo
experimentos com radiação em uma
câmara de nuvens, e então em 1932
descobriu o pósitron.

Essas duas descobertas fizeram
esses grandes cientistas ganharem um
Prêmio Nobel sobre radiação cósmica.

NEM SÓ CARNAVAL E FUTEBOL

Cesare Mansueto Giulio Lattes,
mais conhecido como César Lattes foi
um cientista Brasileiro que ajudou a
comprovar a existência de uma partícula
subatômica.

Lattes nasceu em 11 de julho de
1924, cursou o ensino superior na
Universidade de São Paulo, formandose
em Física. Em 1947 descobriu com com
mais dois cientistas a existência do
méson pí, cuja massa era compatível
com a da partícula proposta pelo teórico
japonês Hideki Yukawa.

A descoberta de Cesar Lattes
impulsionou a ciência em nosso país,
levando à criação do Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas. A criação do centro
ampliou a possibilidade de investigação
prática, estimulando inúmeras
universidades do país.
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A FÍSICA DO COTIDIANOMas o que raios é isso?
Os Raios Cósmicos são

partículas com energias relativísticas,
constituídos na sua maior parte por
partículas e radiação de altíssima
energia. Algumas prováveis fontes são
explosões solares e supernovas.

A ionização do ar não acontece
naturalmente, porém, estudos
sistemáticos revelaram que isso estava
acontecendo constantemente. Theodore
Wulf mediu a ionização do ar nos pés e
no topo da Torre Eiffel. Ele observou
que quanto mais perto do topo, maior a
quantidade de ionização. Em 1911 um
físico italiano introduziu um
eletroscópio nas águas do Golfo de
Gênova para medir a condutividade
residual do ar contido no interior do
aparelho. O físico austríaco Viktor Franz
Hess , ao alcançar, a bordo de um balão,
a altitude de 5.350 m, constatou um
aumento evidente dos efeitos ionizantes.
Ficou claro que a fonte de radiação
ionizante não podia se localizar nem na
Terra nem na atmosfera. A radiação
penetrava a atmosfera a partir do alto e
também constatou, em um de seus vôos
diurnos, que não poderia ser do sol.

Após isto, muitos experimentos
foram realizados. Pierre Auger, colocou

detectores de partículas nos Alpes,
observando que mesmo colocando dois
detectores separados entre si por muitos
metros, as partículas atingiam cada um
dos detectores no mesmo tempo. Ele
havia descoberto os “chuveiros
extensivos de ar”, produzidos pela
colisão de partículas primárias de alta
energia com a atmosfera, criando uma
cascata subatômica de partículas
secundárias.

Os raios cósmicos têm sido
estudados por todo o século XX e ainda
no século XXI, sendo o Brasil um dos
países que contribuem com a pesquisa.
Entender a origem dos raios cósmicos
pode nos ajudar a desvendar muitos dos
mistérios do Universo.
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RACHA CUCA

1(H). projeto de parceria entre escola e universidade 2(V). processo de dissociação
de moléculas 3(H). maior região de espaço conhecida pela ciência 4(H). particula
que gera cargas elétricas 4(V). aparelho que verifica a existência de cargas elétricas
5(H). forma comum de propagação de energia 6(H). processo de emissão de energia
de um elemento radioativo 7(V). possível origem dos raios cósmicos 8(V). ? pi,
descoberta de César Lattes 9(H). íon de carga positiva 10(H). partícula associada à
radiação eletromagnética 11(H). morte catastrófica de uma estrela.

Desafio
Um barco navegando com velocidade gera ondas visíveis na água, assim

como um avião supersônico causa um grande estrondo ao ultrapassar a velocidade
do som. Qual a relação que esses dois fenômenos têm entre sí e com o método de
detecção de raios cósmicos que usa os tanques de água com fotosensores?

Você pode sempre aprender mais. Acesse http://fisica.ufes.br/pibid/jornadopibid/
e descubra o que são as palavras em negrito e mais!
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