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Hoje, dia 21 de Junho pelas 17h38,
ocorre o Solstício de Verão. O dia em
que o Sol, no seu movimento apa-
rente no céu, atinge o ponto mais a

Norte do Equador Celeste, e ao meio-dia solar
estará no ponto mais alto no céu de todo o ano.
É também o dia mais longo de todo o ano. Apro-
veitemos este dia para falarmos de outras es-
trelas. Quando se terá formado a primeira es-
trela?

Segundo a teoria do Big Bang o Universo em
que existimos terá resultado de um aconteci-
mento singular ocorrido há cerca de 13,7 mil
milhões de anos. 380 mil anos depois, o Uni-
verso ficou tão frio quanto a superfície do Sol
(7000 oC) permitindo que os primeiros átomos
de hidrogénio se formassem a partir de protões
e electrões e que a luz pudesse percorrer livre-
mente o espaço: o Universo ficou transparente
à luz! Temos desses tempos evidências que são
observadas como uma radiação de fundo de
micro-ondas que captamos em qualquer di-
recção em que observemos o Universo. 

Segundo os modelos para a evolução do Uni-

verso, comumente aceites pelos astrónomos e
astrofísicos, a primeira geração de estrelas terá
surgido quando o Universo tinha 200 milhões
de anos. Mas ainda não foi possível observar a
luz que essas primeiras estrelas emitiram.

Essas estrelas terão sido formadas a partir do
material primordial do Big Bang, sem elementos
pesados, e seriam várias centenas ou mesmo
milhares de vezes mais massivas do que o Sol.
Seriam extremamente quentes e com um
tempo de vida de apenas alguns milhões de
anos. Recorde-se que o Sol existe há cerca de

4,57 mil milhões de anos e que se encontra na
sua meia idade.

Estas primeiras estrelas, extremamente bri-
lhantes e até hoje apenas previstas teoricamente,
criaram os primeiros elementos (tais como oxi-
génio, azoto, carbono e ferro, que são essenciais
para a vida) necessários para formar estrelas
como o Sol e para que a vida pudesse ter evo-
luído. Porém, até agora, nenhuma busca inter-
nacional tinha tido qualquer sucesso na sua de-
tecção e visualização.

Agora, uma equipa internacional de astróno-

mos, liderada por David Sobral, do Instituto de
Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e da Fa-
culdade de Ciências da Universidade de Lisboa
descobriu aquela que é a galáxia mais brilhante
alguma vez encontrada no início do Universo.
A equipa encontrou ainda, pela primeira vez,
fortes indícios da existência da primeira geração
de estrelas.

Os astrofísicos descobriam várias galáxias ex-
tremamente distantes e surpreendentemente
brilhantes. Uma delas, a que chamaram CR7
(abreviatura de COSMOS Redshift 7), é de longe
a galáxia mais brilhante alguma vez observada
no Universo primitivo - é três vezes mais bri-
lhante do que o anterior record, e está a cerca
de 13 mil milhões de anos-luz da Terra, quando
o Universo tinha apenas 800 milhões de anos
de existência. 

David Sobral comenta num comunicado do
IA: “Decidimos seguir um caminho totalmente
diferente do resto do Mundo, e fizemos um ma-
peamento de grandes áreas do céu. Sabíamos
que o risco de procurar onde ninguém procura
era facilmente compensado por descobertas
inesperadas, algo importantíssimo em Ciência.
Foi fantástico quando descobrimos a galáxia
CR7, a mais luminosa alguma vez encontrada
no Universo primitivo. Ao juntarmos as dife-
rentes peças do puzzle percebemos que tínha-
mos encontrado algo muito mais profundo e
que estávamos a ver, pela primeira vez, um
Santo Graal da astronomia – as primeiras es-
trelas. Foram essas estrelas que permitiram a
nossa existência”.

Os resultados estão apresentados num artigo
(http://arxiv.org/abs/1504.01734), que será pu-
blicado brevemente na conceituada revista “As-
trophysical Journal”.|
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