
Pesquisa em física ganha destaque em revista internacional

Reconhecimento para as pesquisas em
Física da Universidade Federal do Pará
(UFPA). O trabalho intitulado Estrelas de
nêutrons anisotrópicas com baixa rotação
na relatividade geral e teorias escalar-
tensorial (Slowly rotating anisotropic
neutron stars in general relativity and
scalar–tensor theory) ganhou destaque na
revista internacional Classical and
Quantum Gravity, publicação que possui
clssificação Qualis A2, que envolve

estudos em física gravitacional. O trabalho faz parte da tese defendida por Caio Filipe Bezerra
Macedo, em julho deste ano, no Programa de Pós-Graduação em Física
(PPGF/UFPA), intitulada "Objetos Compactos na Relatividade Geral e Além".

O trabalho teve a colaboração do professor e orientador da tese Luís Carlos Bassalo Crispino,
coordenador do grupo de pesquisa Grav@zon da UFPA. O trabalho também se insere em um
contexto internacional, por meio das colaborações do estudante de doutorado Hector Okada da
Silva, mestre pelo PPGF/UFPA, e do professor Emanuele Berti, ambos do Departamento de
Física e Astronomia da Universidade do Mississippi, dos Estados Unidos.

Do que se trata o trabalho – De acordo com Caio Macedo, as estrelas de nêutrons estão entre
os objetos mais densos conhecidos do universo e nelas os aspectos relativísticos da gravitação
se tornam mandatórios para uma descrição apropriada destas estrelas. Consequentemente,
podem ser utilizadas tanto para estudos em teorias gravitacionais quanto para a física em
condições extremas. “Uma das hipóteses básicas no estudo desses objetos é que a pressão em
seu interior independe de direção. Devido a isso, a pressão nestas estrelas é dita isotrópica”,
afirma Caio. “Entretanto, a própria presença de campos magnéticos em estrelas de nêutrons
pode quebrar a isotropia, passando a pressão na estrela então a desenvolver características
anisotrópicas”, explica.

Rotação - Ainda segundo os autores do trabalho, anisotropia em estrelas não é um objeto de
estudo novo. Apesar disto, as implicações da hipótese de que a estrela possa ser anisotrópica
em efeitos de gravitação forte não é muito abordada na literatura. Estrelas de nêutrons
rotacionam em torno do seu próprio eixo e nesta pesquisa foi estudado como a anisotropia da
estrela afeta sua rotação. Em vista disso, a pesquisa estudou como o relaxamento na hipótese
de isotropia na pressão da matéria estelar poderia modificar a estrutura de estrelas de nêutrons,
tanto na teoria da relatividade geral quanto em um exemplo de teorias escalares-tensorias.

Escalarização espontânea  - Estas teorias são as generalizações mais simples e bem
motivadas da relatividade geral proposta por Einstein em 1915. Nestas teorias, um fenômeno
similar à magnetização espontânea pode ocorrer, chamado escalarização espontânea. “Este
efeito pode resultar em estrelas de nêutrons com propriedades, tais como massa, raio e
momento de inércia, bastante distintas em relação a estrelas de nêutrons modeladas no
contexto da relatividade geral”, afirma Hector Silva. Observações astronômicas deste tipo de
estrela permitem, em princípio, distinguir estas duas teorias da gravitação.

Resultados - Nos resultados obtidos observou-se que a anisotropia pode alterar,
consideravelmente, o momento de inércia das estrelas, quantidade que está relacionada com a
rotação da estrela e que pode ser potencialmente medida por futuras observações
astronômicas. Além disto, foi mostrado, ainda, que se estrelas possuem anisotropia
considerável, a escalarização espontânea pode se tornar mais evidenciada. A observação, ou
não, deste efeito permitiria em teoria obter valiosas informações tanto em relação à anisotropia
quanto a teorias escalares-tensoriais.

Reconhecimento - Para o professor Luis Bassalo Crispino, coordenador do PPGF/UFPA, o
desenvolvimento de trabalhos como este de qualidade internacional traz notabilidade para a
Instituição e para o Programa de Pós-Graduação em Física. "O destaque que este trabalho
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recebeu na revista com Qualis A na Capes evidencia a relevância da pesquisa realizada,
colocando os trabalhos desenvolvidos pelo PPGF no nível dos trabalhos realizados nos
melhores centros internacionais que estudam o assunto. Esta é uma conquista importante do
PPGF e da UFPA”, explica o professor.

Periódico - A revista Classical and Quantum Gravity é um periódico que possui Qualis A2,
considerada uma classificação elevada. O periódico abrange todos os aspectos da gravitação.
Seu conteúdo envolve assuntos como teoria da relatividade geral e aplicações, gravitação
experimental e gravidade quântica. Além disso, o artigo foi selecionado como IOPSelect. Em
suma, o IOPselect é um conjunto especial de artigos de revistas feito pelos editores, com base
em um ou mais dos seguintes critérios: avanços substanciais ou avanços significativos; um
elevado grau de novidade; impacto significativo em futuras pesquisas.

Para ter acesso ao trabalho, basta acessar aqui ou ainda neste link.
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