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da às ondas gravitacionais

Virgílio Azevedo

Está ao rubro a corrida para a primeira 
deteção direta de ondas gravitacionais, 
perturbações no espaço-tempo provo-
cadas por fenómenos violentos, “forças 
de maré” que se propagam à velocida-
de da luz e são geradas principalmente 
por corpos celestes compactos, como 
buracos negros, que se movem rapida-
mente no espaço e podem colidir uns 
com os outros (ver ilustração). 

A última grande previsão da Teo-
ria da Relatividade Geral de Einstein, 
apresentada pela primeira vez há cem 
anos, tem gerado nos últimos dias no-
tícias sobre uma descoberta iminente, 
que poderá abrir as portas a uma nova 
Física e a uma nova visão do Universo, 
porque tudo o que sabemos até agora 
deve-se a uma única fonte de infor-
mação: a luz. As ondas gravitacionais 
poderão ser, assim, uma fonte alterna-
tiva para desvendarmos os segredos 
de 96% do Universo, que ainda não 
conhecemos.

Vítor Cardoso, o especialista em bu-
racos negros do Instituto Superior Téc-
nico (IST) que já ganhou duas bolsas 
milionárias do Conselho Europeu de 
Investigação, está neste momento em 
Roma, sede do VIRGO, precisamente 
a discutir com outros cientistas aspetos 
teóricos da emissão de ondas gravita-
cionais. O VIRGO é um detetor cien-
tífico gigantesco localizado perto de 

Pisa, Itália, que envolve 
a participação de cinco países 
europeus. Existe também um conjunto 
de detetores nos EUA, denominado 
LIGO, e há uma cooperação estreita 
entre os dois projetos. 

O investigador do Centro Multidis-
ciplinar de Astrofísica (CENTRA) do 
IST, onde lidera a equipa que se dedica 
ao estudo da gravidade, considera que 
as notícias “são rumores que ainda não 
foram desmentidos pela colaboração 
LIGO/VIRGO”. Na verdade, “o rumor 
é que dentro de semanas vai ser feito 
o anúncio oficial da primeira deteção 
direta de ondas gravitacionais na Ter-
ra”. Mas mais do que especulações, 
Vítor Cardoso quer destacar “o investi-
mento feito pela Humanidade, porque 
estamos há mais de 40 anos à procura 
destas ondas e temos perseverado”. Ou 
seja, “deve ser a procura mais longa e 
persistente da História da Ciência e te-
nho a certeza de que qualquer deteção 
vai revolucionar o nosso entendimento 
do Universo”.

As especulações sobre a descober-
ta das misteriosas ondas aumenta-
ram depois de um tweet enviado por 
Lawrence Krauss, conhecido físico 
teórico da Universidade Estatal do Ari-
zona (EUA), onde dizia que tinha con-

firmado essa descoberta pelo LIGO 
“junto de fontes independentes”. E 
em declarações ao jornal britânico 
“The Guardian”, Lawrence Krauss 
acrescentava: “Temos a certeza de que 
as ondas gravitacionais existem, mas 
ainda não estamos preparados para 
as usar na investigação do Universo”.

Contornar os limites da Física

O seu impacto “vai ser imenso”, re-
conhece o investigador do IST. Com 
efeito, as ondas gravitacionais “são a 
única grande previsão da Teoria da Re-
latividade Geral de Einstein que ainda 
não foi confirmada e uma demonstra-
ção indireta da existência de buracos 
negros”. Depois, são “uma nova janela 
para o Universo, porque a sua deteção 
abre o caminho para estudar ondas ge-
radas quando este começou, pelo que 
existe a possibilidade de finalmente 
podermos ter uma visão estruturada 
do nosso Universo como é hoje e como 
foi há muito tempo”. 

Os detetores LIGO e VIRGO “são 
obras espetaculares, têm os espelhos 

mais perfeitos alguma 
vez produzidos pelo Homem, 

que foram feitos para medir variações 
na trajetória da luz”, explica Vítor 
Cardoso. Assim, “conseguem medir 
variações de menos de um milésimo 
do tamanho de um eletrão num trajeto 
de três quilómetros. Isto é tão incrível 
que parece um absurdo, mas para che-
garmos aqui precisámos de investir 
durante décadas e de perceber, até, 
como contornar o que pareciam ser 
limites da física quântica”.

O astrofísico americano Kip Thorne, 
um dos maiores especialistas mundiais 
em buracos negros e um dos criadores 
do LIGO, afirmava numa recente en-
trevista ao jornal espanhol “El País” 
que aqueles detetores “são tão sen-
síveis que podem captar um choque 
de buracos negros a 1000 milhões de 
anos-luz da Terra, isto é,  um décimo 
da distância que vai até ao limite do 
Universo observável” (10 mil milhões 
de anos-luz).

Enquanto na Terra as expectativas 
dos astrofísicos crescem, no espaço 
outros projetos abrem caminho. Esta 
semana, a Agência Espacial Europeia 
(ESA) deu novas informações sobre 
a sua nave espacial LISA Pathfinder, 
lançada a 3 de dezembro de 2015. 

Está neste momento a aproximar-se 
da sua órbita operacional, onde irá 
testar tecnologias necessárias à futura 
construção de observatórios que dete-
tem diretamente do espaço as ondas 
gravitacionais.

A LISA recorreu ao seu módulo de 
propulsão para elevar a órbita seis ve-
zes e seguir o caminho até à sua órbita 
operacional à volta do Ponto Lagrange 
L1, a 1,5 milhões de quilómetros da 
Terra, na direção do Sol. Nos Pontos 
Lagrange as forças da gravidade da 
Terra e do Sol são iguais. Depois de 
ter libertado o módulo de propulsão, o 
módulo científico irá entrar na sua ór-
bita final e as experiências começarão 
a 1 de março.

A separação entre os dois módulos 
acontece hoje, 22 de janeiro, de forma 
a reduzir as perturbações gravitacio-
nais autoinduzidas que possam afe-
tar os testes, e o módulo científico irá 
continuar a sua viagem em direção ao 
ponto L1. Até ao final de fevereiro, as 
massas de teste — dois cubos de ouro 
e platina idênticos — serão libertadas 
neste módulo dos mecanismos que as 
têm prendido durante o lançamento e 
a viagem. A partir de 16 de fevereiro, 
os dois cubos deixarão de estar em 
contacto mecânico com a nave e os 
seus movimentos em queda livre se-
rão seguidos por laser, para medir os 
minúsculos desvios eventualmente 
causados por ondas gravitacionais. 

vazevedo@expresso.impresa.pt

Descoberta O provável  
anúncio da primeira deteção direta  
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do Universo

Visão artística
da colisão  
de dois buracos negros,  
um dos fenómenos 
violentos que geram 
ondas gravitacionais 
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