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A radioastronomia, que é um ramo da astronomia que estuda objetos celestes 
através da recepção de sinais de ondas de rádio, está intimamente ligada ao 
radioamadorismo.  A observação por recepção de sinais é semelhante ao 
sistema ótico, porém com muitas vantagens devido aos comprimentos de 
ondas estudadas. 

Antes mesmo da descoberta da existência de ondas eletromagnéticas na faixa 
de rádio, já havia a ideia de que corpos celestes emitissem este tipo de onda. 
Em 1860 o matemático e filósofo escocês James Clark Maxwell, demonstrou 
através das equações deduzidas por ele, que as radiações eletromagnéticas 
estelares poderiam existir não somente no espectro eletromagnético visível, 
como também em qualquer frequência.  Cientistas como Tomas Edison, Max 
Plank e outros, defendiam a ideia de que o sol deveria emitir ondas de rádio, 
porém, limitados pela ausência de tecnologia apropriada na época, não 
puderam detectá-las e estudá-las. 

A primeira radiofonte astronômica foi identificada no inicio da década de 30, 
enquanto o engenheiro eletrônico Karl G. Jansky investigava as interferências 
estáticas, que prejudicavam as transmissões de ondas curtas transatlânticas de 
telefonia. Jansky no momento da descoberta utilizava uma grande antena 
direcional que estava acoplada a um registrador gráfico, que registrou no papel 
um sinal repetitivo de origem desconhecida. 

O sinal captado se repetia todos os dias no mesmo horário solar o que levou 
Jansky a suspeitar de que a fonte era o sol, porém ao analisar melhor observou 
que a fonte se repetia a cada 23 horas e 56 minutos, típico de uma fonte 
astronômica girando em sincronia com a abóboda celeste. Ao comparar suas 
anotações com cartas celestes Jansky observou que as emissões vinham de 
um ponto do centro da via láctea mais precisamente da constelação sagitário. 
Jansky pretendia estudar as ondas de rádio vindas do centro da via láctea mais 
a fundo, porém a empresa para a qual trabalhava não o permitiu, sendo assim 
o cientista cessou seus trabalhos em radioastronomia.[1] 
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Imagem 1: Karl G. Jansky; imagem extraída de: http://www.rádiosky.com/jansky.gif 

A radioastronomia é uma técnica de desenvolvimento para o estudo e 
identificação de cometas, da radiação de fundo do Big Bang, pulsares, 
atividades solares e principalmente na investigação de informações contidas na 
faixa do espectro eletromagnético corespondente à faixa de rádio, pois tanto a 
poeira como as demais partículas são brilhantes ao serem observadas com um 
radiotelescópio complementando assim as imagens obtidas com a Astronomia 
Ótica. 

Descoberta de pulsares 

A faixa de comprimentos de onda em rádio se estende entre aproximadamente 
8 mm e 15 metros, embora o vapor  d’água e as moléculas de oxigênio 
reduzam o comprimento de ondas acima de 300 µm. O corte em comprimentos 
de ondas se dá pela reflexão crítica na ionosfera, onde, devido à alta 
concentração de elétrons livres, as ondas de rádio não conseguem penetrar 
neste plasma, pois suas frequências estão abaixo da frequência natural de 
plasma da ionosfera. Entretanto esta reflexão que é utilizada para a 
comunicação de rádio, sofre alteração devido à atividade do sol que modificam 
o nível de ionização da alta atmosfera e as frequências de reflexão. 

Em rádio, a cintilação causada pelo meio interestelar e interplanetário afeta as 
observações de alta resolução temporal e às planejadas por Antony Hewish, 
em 1968 para estudar as propriedades do meio interestelar levaram a 
descoberta acidental dos pulsares. 

Susan Jocelyn Bell, John D. H. Pilkington, Paul F. Scott, & R. A. Collins. John 
D. H. Pilkington, Paul F. Scott, & R. A. Collins observaram o objeto detectado 
por Jocelyn Bell com outro radiotelescópio para eliminar a possibilidade de ser 
causado por um problema instrumental. Em poucos meses ela detectou outros 



dois pulsares. Para determinar a distância, ela usou o atraso introduzido pelos 
elétrons do meio interestelar no pulso recebido em diferentes freqüências, que 
é proporcional a densidade de coluna de elétrons. 

Após detectar o primeiro sinal, ela mudou a velocidade do papel, para poder 
estudar o pulso, mas com esta velocidade o papel durava somente 20 minutos. 
O equipamento tinha uma constante de tempo menor do que qualquer outro 
usado anteriormente e por isto pode observar os pulsos curtos. Se o 
equipamento fosse computadorizado, provavelmente os pulsares não teriam 
sido descobertos naquela época. [2] 

Atividade solar  

A rotação do sol varia de acordo com a sua latitude, por ser constituído por 
uma massa em estado plasmático, sendo que sua latitude central gira mais 
rápido do que os polos formando grandes nós nas linhas de campo magnético, 
armazenando alta quantidade de energia nestes nós, e quando as linhas de 
campo se reorganizam geram atividades solares que podem se manifestarem 
na forma de manchas, ejeções de massa coronal, tsunamis solares entre 
outras manifestações. Durante estas atividades o sol libera ondas 
eletromagnéticas que são estudadas aqui na Terra, muitas vezes tais 
atividades solares induzem fortes campos eletromagnéticos nos sistemas 
elétricos podendo danificar componentes do sistema, na aviação pode causar 
interferência nas comunicações da aeronave com a central, em satélites em 
orbita pode causar pane geral nos sistemas e inutilizar o mesmo. 

A radioastronomia trabalha para prever estas atividades solares. Ao se ter uma 
previsão segura de onde e quando esta atividade irá ocorrer as companhias de 
energia elétrica podem diminuir a carga liberada nos fios a fim de compensar a 
indução produzida pela atividade solar. As aeronaves podem evitar rotas de 
maior incidência, como os polos que são as áreas mais suscetíveis às 
interferências solares. Os satélites em orbita na eminência de uma atividade 
solar forte são colocados stand-by, tornado-os assim menos suscetíveis a tais 
interferências. Atualmente a radioastronomia tem capacidade de prever tais 
acontecimentos solares com ate 38 minutos de antecedência.[3] 



 

Imagem 2: atividade solar e linhas de campo; Créditos: SDO NASA 

Detecção de asteroides e meteoritos  

Um radiotelescópio pode observar todo e qualquer corpo celeste que possa 
emitir ou refletir ondas eletromagnéticas em quantidade que seja suficiente 
para sensibilizar o receptor da antena que está recebendo tais sinais, portanto 
a qualidade do sinal esta diretamente ligado à potência emitida pelo corpo 
estudado e pelo tamanho da antena. 

Com radiotelescópios é possível detectar meteoritos e asteroides, porém 
devido à sua baixa potencia de emissão, e da grande quantidade de pequenos 
corpos, o uso de outras ferramentas torna-se mais eficiente. 
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