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Os segredos  
de Einstein

Texto Virgílio Azevedo 
Infografia Jaime Figueiredo

L
ara Sousa é investiga-
dora na Universidade 
do Porto e no Instituto 
de Astrofísica e Ciênci-
as do Espaço (IA), onde 
se concentram dois 
terços dos astrónomos 
portugueses. Graças à 
investigação que desen-

volveu com outro cientista das duas 
instituições, Pedro Avelino, sobre a 
radiação gravitacional emitida por 
cordas cósmicas (imperfeições uni-
dimensionais que se teriam formado 
no início do Universo), a física teórica 
participa no Grupo de Trabalho de 
Cosmologia de um projeto ambicioso 
da Agência Espacial Europeia (ESA): 
detetar pela primeira vez de forma di-
reta as ondas gravitacionais previstas 
na Teoria da Relatividade Geral de 
Einstein (ver caixa). 

O projeto chama-se eLISA e a eta-
pa preliminar já arrancou. No dia 3 
de dezembro de 2015, a ESA lançou 
da sua base em Kourou, na Guia-
na Francesa, a sonda espacial LISA 
Pathfinder, que vai testar a partir 
de março as tecnologias necessárias 
para a construção de observatóri-

os espaciais que detetem as famo-
sas ondas. O lançamento foi talvez 
a melhor forma de comemorar os 
100 anos da Teoria da Relatividade 
Geral, apresentada por Einstein na 
Academia Prussiana das Ciências, 
em Berlim, a 25 de novembro de 1915. 
Como dizia recentemente ao jornal 
britânico “The Guardian” o astrofí-
sico português Pedro Ferreira, pro-
fessor na Universidade de Oxford, 
“a Teoria Geral da Relatividade é o 
equivalente científico da Capela Sis-
tina de Miguel Ângelo e é fantástico 
que a LISA Pathfinder tenha sido 
lançada exatamente no centésimo 
aniversário da sua publicação”. As 
comemorações terminaram, só que a 
teoria ainda não foi testada em todos 
os seus pilares, o que significa que os 
cientistas vão ter grandes desafios 
para os próximos 100 anos.

Mistério das ondas gravitacionais 

Mas, afinal, o que são as ondas gra-
vitacionais? “São perturbações no 
espaço-tempo criadas quando um 
corpo com massa se move ou quando 
a sua massa ou forma se alteram”, 
explica Lara Sousa. De acordo com 
a Teoria da Relatividade Geral, a 
presença de um corpo (astro) com 
massa “deforma o espaço-tempo, 

curvando-o na sua proximidade”. 
Assim, quando um destes corpos está 
em movimento, “a curvatura do es-
paço-tempo tem de se alterar para se 
adaptar à sua nova posição, gerando-
-se assim perturbações na curvatura 
que se propagam à velocidade da 
luz”. Na física de Einstein, o tempo e 
o espaço tridimensional são concebi-
dos, em conjunto, como um modelo 
matemático de quatro dimensões a 
que se dá o nome de espaço-tempo. 

A investigadora explica que no Uni-
verso há uma grande variedade de 
fontes relevantes de ondas gravita-
cionais: “Podem ser geradas por bu-
racos negros, por sistemas binários 

de galáxias ultracompactos, durante 
a expansão do Universo e até pelo 
próprio Big Bang”. Assim, “a dete-
ção e estudo de ondas gravitacionais 
pode ser determinante não só na físi-
ca fundamental, como na astronomia 
e cosmologia”. Mas há um quebra-ca-
beças para os cientistas, porque estas 
ondas são muito difíceis de encontrar 
e até agora só foram detetadas de 
forma indireta. “Distorcem o espaço-
-tempo, contraindo-o e esticando-o”, 
esclarece Lara Sousa. “Assim, quan-
do as ondas gravitacionais passam 
entre dois corpos distantes, alteram 
a distância que os separa. O proble-
ma é que estas alterações são ínfimas 
e são necessários instrumentos ca-
pazes de medir a distância entre os 
corpos de teste utilizados com um 
precisão extraordinária para que 
estes efeitos possam ser detetados”. 
E os detetores terrestres existen-
tes “ainda não conseguiram atingir 
a precisão necessária para detetar 
ondas gravitacionais”. Observações 
feitas na década de 1980 pelos astró-
nomos americanos Joseph Taylor e 
Russell Hulse a estrelas de neutrões 
permitiram pela primeira vez pro-
var, mas apenas indiretamente, a 
sua existência. Por esse motivo, os 
dois astrónomos ganharam o Prémio 
Nobel da Física em 1993. 

A investigadora da Universidade 
do Porto salienta ainda que as ondas 
gravitacionais podem ter uma vasta 
gama de frequências, dependendo do 
processo que as originou. “A motiva-
ção para construir um observatório 
espacial”, como propõe o projeto 
eLISA, “é também esta: no espaço 
pode aumentar-se muito a distância 
entre as massas de teste, criando-se 
assim um interferómetro sensível 
a uma gama de frequências muito 
mais vasta”. A interferometria é uma 
técnica ótica utilizada em astrono-
mia, que combina a luz proveniente 
de diferentes recetores, telescópios 
ou antenas de rádio para obter uma 
imagem de maior resolução.

Tecnologias  
para observatórios espaciais

A missão LISA Pathfinder surge, as-
sim, com o objetivo de testar a tecno-
logia necessária a futuros observató-
rios espaciais de ondas gravitacionais 
por interferometria. E o mais forte  
candidato é o interferómetro eLISA 
(Evolved Laser Interferometer Space 
Antenna), composto por uma rede de 
três satélites, que poderá ser lançado 
em 2034. No interior do LISA há 
duas massas de teste — que serão 
colocadas em queda livre — e cuja 

Experiências Duas missões da Agência Espacial Europeia (ESA)  
com participação portuguesa querem testar a Teoria da Relatividade Geral 

CIÊNCIA

“A TEORIA GERAL 
DA RELATIVIDADE 
DE ALBERT 
EINSTEIN É O 
EQUIVALENTE 
CIENTÍFICO DA 
CAPELA SISTINA DE 
MIGUEL ÂNGELO”

SOL

L1

1,5 milhões de kms

O objetivo da sonda LISA Pathfinder é 
testar instrumentos e tecnologias conce-
bidos para detetar ondas gravitacionais 
do espaço. Se a missão for bem-sucedi-
da, a Agência Espacial Europeia irá lan-
çar mais tarde o eLISA, um observatório 
espacial composto por uma rede de  três 
satélites que poderá estudar todo o 
Universo através destas ondas

O destino final da LISA Pathfinder, em meados de 
fevereiro, será uma órbita à volta do ponto L1, que fica 
a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, na direção do 
Sol. O L1 é um dos Pontos Lagrange, onde as forças da 
gravidade da Terra e do Sol são iguais
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posição será medida e controlada 
usando um sistema de interferome-
tria laser. “Um dos principais objeti-
vos da missão é demonstrar que esta 
tecnologia permite monitorizar a 
posição destas massas de teste com 
a resolução necessária à deteção de 
ondas gravitacionais”, conta Lara 
Sousa. E pretende-se ainda provar 
“que o satélite consegue ‘escudá-las’ 
de perturbações internas e externas, 
ficando sujeitas apenas aos efeitos da 
gravidade”.

Há sete investigadores portugueses 
no consórcio europeu eLISA, que 
trabalham no Instituto de Astrofí-
sica e Ciências do Espaço (IA) e no 
Centro Multidisciplinar de Astrofí-
sica (CENTRA) do Instituto Superior 
Técnico. O IA participa no Grupo de 
Trabalho de Cosmologia, que tem 
como objetivo principal desenvolver 
trabalho teórico na área das ondas 
gravitacionais em cosmologia, e no 
desenvolvimento de tecnologia laser 
que será utilizada no eLISA. 

Estudar 2000 milhões de galáxias 

Existe outro projeto da ESA que, tal 
como o LISA, pretende testar a Teo-
ria da Relatividade Geral de Einstein. 
Chama-se Euclid, conta com mais de 
mil investigadores de 15 países e é 

um dos maiores projetos de coope-
ração internacional de sempre na 
área da astronomia. O Euclid tem 25 
investigadores portugueses envolvi-
dos ao mais alto nível nos trabalhos 
preparatórios, na sua maioria do 
Departamento de Física da Facul-
dade de Ciências da Universidade 
de Lisboa e do IA. E é um telescópio 
espacial europeu que será lançado 
em 2020 a bordo do foguetão russo 
Soyuz, a partir do centro espacial 
da ESA em Kourou (Guiana France-
sa). O seu objetivo é mapear durante 
seis anos a estrutura em larga escala 
do Universo até aos dez mil milhões 
de anos-luz, revelando cerca de três 

quartos da história da sua expansão e 
da formação dessa estrutura (a idade 
do Universo é de 13,82 mil milhões de 
anos-luz). Esta tarefa inclui mapear 
a distribuição em 3D de dois mil mi-
lhões de galáxias e da respetiva ma-
téria escura associada. E de estudar 
a natureza da energia escura e da 
matéria escura, que não são visíveis 
mas constituem 96% do Universo. 

Segundo a Teoria da Relatividade, 
a energia escura (76% do Universo) 
é uma força misteriosa que se opõe à 
atração gravitacional, o que provoca 
a expansão acelerada do Universo. 
A matéria escura (20% do Universo) 
é um tipo de matéria que não emite 
nem absorve radiação em qualquer 
parte do espectro eletromagnético 
mas, apesar de não ser detetada pe-
los telescópios espaciais ou terres-
tres, a sua gravidade provoca efeitos 
detetáveis na matéria visível, como 
as estrelas ou as galáxias. Ou seja, 
neste momento só conhecemos 4% 
de tudo o que nos rodeia no Cosmos.   

Em dezembro de 2015, uma equipa 
de investigadores portugueses do 
Instituto de Astrofísica e Ciências do 
Espaço (IA) participou na elaboração 
do projeto preliminar da missão es-
pacial Euclid, que teve uma avaliação 
positiva da ESA, porque comprovou 
que a missão conseguirá produzir 

a gigantesca quantidade de dados 
proposta. “Demonstrámos que será 
possível, nos seis anos da missão, 
rastrear mais de um terço do céu, 
obtendo dados astronómicos com a 
qualidade adequada ao sucesso dos 
seus objetivos científicos”, afirmou 
na altura Ismael Tereno, líder da 
equipa e coordenador nacional do 
Euclid. Os astrofísicos do IA elabo-
ram uma das componentes centrais 
do projeto — o desenvolvimento de 
algoritmos para a criação e análise 
de cenários de mapeamento do céu, 
“tendo em conta uma série de impo-
sições e calibrações científicas que 
têm de ser respeitadas”.

Deste modo, “o programa com-
pleto das operações de mapeamen-
to do céu gerado por nós tornou-se 
no novo Rastreio de Referência da 
missão Euclid”, destacou na mes-
ma ocasião Carla Sofia Carvalho, 
membro da equipa de investigadores 
portugueses. António José da Silva, 
coordenador nacional com Ismael 
Tereno, afirma que “o Euclid é o mais 
ambicioso projeto de sempre em ter-
mos de mapeamento do Universo em 
profundidade e em área do céu”. E 
a participação de Portugal “vai-nos 
dar uma grande visibilidade inter-
nacional”.    

vazevedo@expresso.impresa.pt

“O EUCLID É O 
MAIS AMBICIOSO 
PROJETO  
DE SEMPRE  
DE MAPEAMENTO 
DO UNIVERSO EM 
PROFUNDIDADE E 
EM ÁREA DO CÉU”

PARA ENTENDER  
A RELATIVIDADE    

ENERGIA
E=mc2 é a famosa equação que 
determina a relação da 
transformação da massa de um 
objeto em energia e vice-versa, 
em que “E” é a energia, “m” a 
massa e “c” a velocidade da luz 
(ao quadrado), considerada a 
única constante do Universo. 
Caso uma massa consiga 
superar a velocidade da luz (300 
mil quilómetros por segundo), 
ultrapassa a barreira do tempo 
e do espaço.

ENERGIA ESCURA
É uma força misteriosa que se 
opõe à atração gravitacional, o 
que provoca a expansão 
acelerada do Universo. 

ESPAÇO-TEMPO
O tempo e o espaço 
tridimensional são concebidos, 
em conjunto, como um modelo 
matemático de quatro 
dimensões a que se dá o nome 
de espaço-tempo.

EXPANSÃO DO UNIVERSO
A expansão do Universo é o 
aumento da distância entre dois 
locais muito afastados do 
Universo com o tempo. É uma 
característica da cosmologia do 
Big Bang, o evento que deu 
origem ao Universo, mas só é 
válida à escala de grupos 
(clusters) de galáxias. A escalas 
mais reduzidas a matéria tem 
tendência a juntar-se devido à 
influência da atração 
gravitacional.  

ONDAS GRAVITACIONAIS
São perturbações no espaço-
tempo criadas quando um 
corpo com massa (astro) se 
move ou quando a sua massa ou 
forma se alteram. A presença de 
um corpo com massa deforma o 
espaço-tempo, curvando-o na 
sua proximidade.

PORTUGAL
A primeira verificação 
experimental da Teoria da 
Relatividade de Einstein foi feita 
em 29 de maio de 1919 em 
território português na altura 
— a ilha do Príncipe (São Tomé 
e Príncipe) — e em Sobral, no 
Brasil (estado do Ceará). Um 
expedição da Royal 
Astronomical Society (Reino 
Unido), liderada por Arthur 
Eddington, observou nos dois 
locais um eclipse total do Sol, 
visível nas regiões equatoriais, 
para comprovar a deflexão, pelo 
campo gravítico do Sol, da luz 
das estrelas que chega à Terra.  

TEORIA DA RELATIVIDADE
É a teoria geométrica da 
gravitação publicada por Albert 
Einstein em 1915 e a descrição 
da gravitação feita pela física 
moderna como uma 
propriedade geométrica do 
espaço e do tempo. Tem 
implicações importantes na 
astronomia. Por exemplo, 
implica a existência de buracos 
negros, regiões do espaço 
geradas pelo colapso de estrelas 
maciças em que o tempo e o 
espaço são de tal maneira 
distorcidos que nada, nem 
mesmo a luz, lhes pode escapar.

VELOCIDADE DA LUZ
Nada se move mais depressa do 
que a luz, que tem uma 
velocidade no vácuo de 300.000 
km por segundo.  Esta é uma 
das constantes da Natureza, 
mas tem sido posta em causa 
por vários cientistas. Um deles, 
o português João Magueijo, 
professor de física teórica no 
Imperial College de Londres, 
defende que a velocidade da luz 
foi maior no início do Universo e 
criou a Teoria da Velocidade da 
Luz Variável (VSL). 
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Telescópio com
um espelho de 1,2 m
de diâmetro

ONDAS GRAVITACIONAIS
Quando astros de grande massa 
colidem ou quando os buracos negros 
se formam há uma libertação 
de ondas gravitacionais 
(aqui numa visão artística da NASA), 
prevê a Teoria da Relatividade Geral 
de Einstein. A partir de março 
e durante seis meses, a sonda espacial 
LISA Pathfinder vai fazer experiências 
para testar a validade desta teoria, 
apresentada pela primeira vez 
há 100 anos

O telescópio espacial Euclid será
lançado em 2020, ficará a 1,5 milhões 
de quilómetros da Terra (quatro vezes 
a distância da Terra à Lua) e destina-se 
a mapear a distribuição em 3D da
estrutura em larga escala do Universo — 
cerca de dois mil milhões de galáxias como 
a que vemos aqui — e a estudar a energia 
e a matéria escuras, que não são visíveis 
mas constituem 96% do Universo

O destino final do Euclid será uma 
órbita de um milhão de quilómetros de 
diâmetro à volta do ponto L2, situado a 
1,5 milhões de quilómetros da Terra, na 
parte exterior da sua órbita, ao longo 
da linha que liga o Sol ao nosso planeta. 
O L2 é um dos Pontos Lagrange 


