
PULSARES 

Logo após o período pós-guerra, com o aperfeiçoamento da 

radioastronomia, muitas descobertas na área, possibilitaram uma revolução na 

compreensão de fenômenos astronômicos. Talvez a de maior impacto, tenha 

sido liderada por Jocelyn Bell em 1967. Utilizando um radiotelescópio, a sua 

equipe, conseguiu detectar um sinal de rádio de baixa frequência. Durante 

meses, cogitou-se a hipótese da comunicação de civilizações extraterrestres. 

Pesquisas posteriores demonstraram o modelo de pulsos de rádio. 

 

Fig. 1 – Radiotelescópio. Fonte Nasa. 
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Alguns tipos de estrelas massivas, cuja massa ultrapassa em oito vezes 

a massa solar, podem originar em sua morte, explosões que lançarão ao 

espaço suas camadas exteriores, enquanto que no núcleo da estrela, o campo 

gravitacional comprime prótons e elétrons formando nêutrons. Pela ausência 

de repulsão eletrostática essas estrelas que eram gigantescas, são reduzidas a 

menos de 20 km de extensão originando estrelas de nêutrons. São corpos 

extremamente densos e altamente energéticos. Detentoras de um período 

orbital – intervalo de tempo necessário para que a mesma complete uma 

revolução – muito curto, estrelas de nêutrons espalham por todo Universo, 

poderosos feixes eletromagnéticos, que podem ser registrados daqui da Terra 

por radiotelescópios.  

Estrelas de nêutrons possuem  campos magnéticos altíssimos. Já foram 

registrados valores de até 1013 gauss. Para ter-se uma ideia, o campo 

magnético solar, em épocas de intensas tempestades magnéticas, pode chegar 

a 5.103 gauss, enquanto que o campo magnético terrestre vale em torno de 0,5 

gauss. Como há um desalinhamento entre o eixo magnético e o eixo de 

rotação, a estrela emite radiação para diferentes direções. O nome origina-se 

do inglês pulsating radio star (radio estrela pulsante) que da mesma forma que 
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um farol de navegação, a estrela pode emitir radiação durante a rotação para a 

Terra, onde cada rotação é registrada como um pulso.  

 

Fig. 2 –  Rotação de um pulsar. Fonte:
 
 Nasa. 
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A estrutura interna de um pulsar é de grande interesse para a 

Astronomia, por envolver todos os aspectos da Física Moderna. Quando temos 

a matéria submetida às condições de densidade extrema há várias fases de 

núcleos pesados inexistentes em condições criadas em laboratório, mas 

coexistem em equilíbrio nestas estrelas. Sua densidade pode chegar a 2,7.1014 

g/cm3, chamado ponto de saturação, pois a partir daí, em profundidades 

superiores no núcleo estelar, os núcleos atômicos se desmancham nos seus 

componentes fundamentais, impossibilitando a nossa compreensão atual. Com 

esta densidade extrema, uma colher de chá de uma estrela de nêutrons, pode 

chegar a uma massa de 6 bilhões de toneladas.  

 

Fig. 3 – Interior de uma estrela de nêutrons. Fonte 
UFRGS – Acessado em 30/03/2013 
http://www.if.ufrgs.br/oei/stars/neutron_st/neutron_star_
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O nascimento dos pulsares foi associado às explosões de supernovas 

resultantes do colapso de estrelas massivas. O crédito destas descobertas não 

deve ser atribuído somente aos astrônomos, mas também ao Físico Fred 

Hoyle, que teorizou  o processo de formação e evolução estelar. 

Quer ouvir um pulsar? Acesse:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ioriGSOaLg 
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