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Astrônomos usando o radiotelescópio da Fundação Nacional de Ciência Very Large 
Array (VLA) tiveram novos insights sobre a natureza do objeto mais distante já 
observado no Universo - uma explosão estelar gigantesca conhecida como explosão 
de raios gama (GRB).  

A explosão foi detectada em 23 de abril de 2099 pelo satélite Swift da Nasa, e os 
cientistas logo perceberam que estava a mais de 13 bilhões de anos-luz da Terra.  
Ela representa um evento que ocorreu 630 milhões ano após o Big Bang, quando o 
Universo tinha apenas quatro por cento de sua idade atual de 13,7 bilhões de anos.  

 "Esta explosão fornece um olhar sem 
precedentes de um período quando o 
Universo era muito jovem e também 
estava passando por mudanças 
drásticas. A escuridão cósmica 
primordial estava sendo traspassada 
pela luz das primeiras estrelas e as 
primeiras galáxias estavam começando 
a se formar. A estrela que explodiu 
nesse evento foi um membro de uma 
dessas primeiras gerações de estrelas 
", disse Dale Frail do Observatório 
Nacional de Radioastronomia.  

 Os astrônomos de todo o mundo 
direcionaram seus telescópios para 
estudar a explosão, denominada GRB 
090423.  O VLA “olhou” para o objeto 
no dia seguinte à descoberta, detectou 
as primeiras ondas de rádio a partir da 
explosão, uma semana mais tarde, 
depois gravou as alterações ocorridas 
no objeto até que ele desapareceu de 
vista mais de dois meses depois.  

 

 "É importante estudar estas explosões com muitos tipos de telescópios. Nossa 
equipe de pesquisa combinou dados do VLA com dados de raios-X e telescópios de 
infravermelho para reunir algumas das condições físicas da explosão", disse Derek 
Fox, da Pennsylvania State University .  "O resultado é um único olhar para o 
Universo desde muito cedo que não poderia ter começado de outra maneira", 
acrescentou.  
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 Os cientistas concluíram que a explosão foi mais enérgetico do que a maioria 
GRBs, foi uma explosão quase-esférica, e que ela se expandiu para um meio tênue 
e relativamente uniforme de gases ao redor da estrela.  

 Os astrônomos suspeitam que as primeiras estrelas no Universo eram muito 
diferentes - mais brilhante, mais quente, e muito mais maciça - daquelas que se 
formaram mais tarde.  Eles esperam encontrar evidências para esses gigantes por 
observar objetos tão distantes como GRB 090423 ou mais distante.  

 "A melhor maneira de distinguir essa geração de estrelas distantes é estudar suas 
mortes explosivas, como supernovas ou explosões de raios gama", disse Poonam 
Chandra, da Royal Military College of Canada, e líder da equipe de pesquisa.  
Embora os dados sobre a GRB 090423 não indicam o que resultou na morte da 
estrela gigante, novas ferramentas astronômicos que estão sendo desenvolvidas 
poderão revelar.  

 "O grande Radiotelecópio Submilimétrico ALMA (Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array (ALMA), no Atacama, nos permitirá captar esses 
GRBs muito distante mais facilmente, para que possamos fazer observações de 
acompanhamento mais intensas. A Expanded Very Large Array com uma 
sensibilidade muito maior do que o VLA atual, vai deixar-nos seguir estas explosões 
muito mais tempo e aprender muito mais sobre as suas energias e ambientes. 
Seremos capazes de olhar para trás ainda mais no tempo, "disse Frail.  Ambos 
ALMA e o EVLA estão com sua conclusão prevista para 2012.  

 Chandra, Frail e Fox trabalhou com Shrinivas Kulkarni da Caltech, Edo Berger, da 
Universidade Harvard, S. Bradley Cenko da Universidade da Califórnia em Berkeley, 
C.-J. Douglas  Bock do Arranjo combinado para Pesquisa em Astronomia em ondas 
milimétricas, na Califórnia, e Fiona Harrison e Mansi Kasliwal da Caltech.  Os 
cientistas publicaram sua pesquisa em um artigo submetido ao Astrophysical Journal 
Letters.  

 A National Radio Astronomy Observatory (NRAO) faz parte da National Science 
Foundation , operada sob acordo de cooperação pela Associated Universities, Inc .  
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