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DESAFIO
Mário Schenberg deu grandes contribuições para o estudo das estrelas, e

estudando estrelhas em geral associamos características de observação

direta, como espectro luminoso (que pode ser inclusive associado a

cor), distância e tamanho aparente, com características que não podemos

observar diretamente, como temperatura, massa e idade. Dentro desta

perspectiva, você saberia dizer qual a cor teriam as estrelas mais quentes e

qual a cor teriam as estrelas mais frias?

HORIZONTAL
5. Livro publicado por Mario Schenberg, 7. Processo que explica o

mecanismo de esfriamento das estrelas, 8. Astrofísico nascido em Odessa

VERTICAL
1 . Indiano que ganhou o Nobel com ajuda de Schenberg, 2. Cidade natal de

Mario Schenberg, 3. Físico ital iano que trabalhou com Schenberg em 1 938,

4. O que determina a fase de uma estrela, 6. Estrela no fim da vida

Você pode aprender mais em: http: //fisica.ufes.br/pibid/jorna-do-pibid/ e

descubra também o que são as palavras em negrito!

Não jogue este impresso em via pública

RACHA CUCA



O NOME DA VEZ

Mário Schenberg

PRÊMIO NOBEL
Mario Schenberg nunca ganhou o Prêmio Nobel apesar de seus vários

trabalhos e realizações no ramo da física. Apesar disto, Schenberg trabalhou

com grandes nomes internacionais que ganharam tal prêmio como o grande

físico indiano natural izado norte americano Subrahmanyan Chandrasekhar

(1 91 0 – 1 995), participando diretamente em suas pesquisas e colaborando

decisivamente para o melhor entendimento da evolução estrelar, que é uma

parte importante da astrofísica. Esses trabalhos, deram a Subrahmanyan o

Prêmio Nobel em 1 983 por suas pesquisas relacionadas a evolução das

estrelas, prêmio ao qual foi dividido com o também norte-americano Wil l iam

A. Fowler. Muitos acreditam que o único motivo para Schenberg não ter

ganhado o prêmio em conjunto foi sua nacionalidade.

GEORGE GAMOW
Durante sua vida, Schenberg teve a oportunidade de colaborar com grandes

cientistas, dentre esses destacamos George Gamow (1 904 – 1 968), astrofísico

nascido em Odessa - Rússia e natural izado norte Americano. Schenberg ajudou

Gamow a desenvolver o processo Urca, que explica o mecanismo de

esfriamento das estrelas no fim de sua vida, nesse efeito destaca-se o papel

desempenhado pelos neutrinos. Gamow propôs o esse nome para o processo

fazendo uma ligação ao um fato ocorrido no Cassino da Urca, no Rio de

Janeiro, onde o dinheiro dos antigos apostadores sumiam repentinamente.
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Mário Schenberg, físico brasileiro, natural de Recife – Pernambuco, nasceu no

dia 2 de julho de 1 91 4, destacou-se no cenário da ciência, pesquisa, docência

e política, além de ser um grande crítico das artes. Foi considerado um dos

físicos mais importantes da sua época, fazendo parte do processo da iniciação

do estudo da física no Brasil . Veja a l inha do tempo abaixo.

EVOLUÇÃO ESTELAR
As fases que uma estrela passa ao longo de sua vida depende de sua massa,

pois a massa determina o tempo que uma estrela vai permanecer em dados

períodos de sua evolução. Por exemplo é possível determinar o tempo que

uma estrela pode levar a ter o seu colapso gravitacional , esse cálculo e

chamado de limite de Schenberg-Chandrasekhar.
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