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 Você pode ler esta tela porque seus olhos detectam a luz.  A luz consiste de ondas 
eletromagnéticas. As diferentes cores da luz visível são ondas eletromagnéticas de 
diferentes comprimentos.  

 

 Luz visível, no entanto, cobre apenas uma pequena parte da gama de comprimentos de 
onda em que as ondas eletromagnéticas podem ser produzidos.  Ondas de rádio são 
ondas eletromagnéticas de comprimento de onda muito maior do que os da luz.  

 Durante séculos, os astrônomos aprenderam sobre o céu, estudando a luz proveniente 
de objetos astronômicos, primeiro por simplesmente olhar para os objetos e, mais tarde, 
fazendo fotografias.  Muitos objetos astronômicos emitem ondas de rádio, mas esse fato 
só foi descoberto em 1932.  Desde então, os astrônomos têm desenvolvido sistemas 
sofisticados que lhes permitem fazer imagens a partir de dados obtidos através de ondas 
de rádio emitidas por objetos astronômicos.  

 Corpos celestes emitem radiação em comprimento de ondas de rádio de várias formas 
de radiação:  

1.  Radiação térmica de corpos sólidos, como os planetas  
2.  Térmica, ou "bremsstrahlung", radiação de gás quente no meio interestelar  
3.  Radiação síncrotron de elétrons relativísticos em campos magnéticos fracos  
4.  Radiação linha espectral das transições atômicas e moleculares que ocorrem no 

meio interestelar ou nos envelopes de gases em torno de 
estrelas  

5.  Radiação pulsada resultantes da rápida rotação das 
estrelas de nêutrons cercado por um campo magnético 
intenso e elétrons energéticos. 

Flares solares e as manchas solares são fortes intensas de 
emissão de rádio.  O estudo levou a uma maior 
compreensão dos fenômenos complexos perto da superfície 
do Sol (figura 1), e alertam, antecipadamente, sobre 

erupções solares perigosas que podem interromper as Figura 1 



comunicações de rádio na Terra e pôr em perigo equipamentos sensíveis em satélites e 
até mesmo a saúde das astronautas.  Radiotelescópios são 
utilizados para medir as temperaturas de superfície de todos 
os planetas do nosso sistema solar e, assim como algumas 
das luas de Júpiter e Saturno.   

 

Observações de rádio revelaram a existência de Cinturão de 
Van Allen, intenso, em torno de Júpiter (figura 2), poderosa 
tempestades na atmosfera jupiteriana e uma fonte de 
aquecimento interno nas profundezas do interior de Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno.  

 Ondas de rádio transpassam gás e poeira no espaço, assim 
como as nuvens das atmosferas planetárias e passam 
através da atmosfera terrestre com pouca distorção.  
Radioastrônomos podem obter uma imagem muito mais 
clara de estrelas e galáxias do que é possível por meio da 
observação óptica.  

Utilizando radiotelescópios equipado com espectrômetros 
sensíveis, os radioastrônomos descobriram mais de 100 
moléculas separadas, incluindo compostos químicos 
conhecidos, como o vapor de água, formaldeído, amônia, 
metanol, etanol e dióxido de carbono.  A linha espectral do 
hidrogênio atômico em 1421.405 MHz (21 centímetros) é 
usado para determinar os movimentos de nuvens de 
hidrogênio na Via Láctea e em outras galáxias.  Isto é feito 
medindo a variação no comprimento de onda das linhas 
observadas decorrentes de efeito Doppler.  Foi estabelecido 

a partir de medições de tal forma que as velocidades de rotação das nuvens de 
hidrogênio variam com a distância do centro galáctico.  A massa de uma galáxia espiral 
pode, por sua vez, ser estimada utilizando os dados de velocidade (visto na imagem da 
galáxia espiral M33 da figura 3).  Desta forma o uso de radiotelescópios deu alguns dos 
primeiros indícios da presença da chamada "matéria escura", em que a quantidade de 
luz estelar é insuficiente para dar conta da grande massa inferida a partir das curvas de 
rotação rápida.  

 Uma série de objetos celestes emitem mais fortemente em comprimentos de onda de 
rádio do que em luz visível, de modo que a radioastronomia descobriu muitas surpresas 
no último meio século.  Ao estudar o céu com rádio e telescópios ópticos, os 
astrônomos podem obter uma compreensão muito mais completa dos processos de 
trabalho no universo.  
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