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QUATRO PERGUNTAS A

Vítor Cardoso
Especialista em ondas gravitacionais 
e buracos negros do Centro 
Multidisciplinar de Astrofísica (CENTRA) 
do Instituto Superior Técnico

 P As ondas gravitacionais são 
a última grande previsão da 
Teoria da Relatividade Geral de 
Einstein que faltava comprovar. 
Quais são as outras grandes 
previsões já comprovadas?
 R São os chamados três testes da 

Relatividade Geral: a precessão 
de Mercúrio, isto é, que a elipse 
descrita pelo planeta Mercúrio 
roda de acordo com a Teoria 
de Einstein; a deflexão da luz 
pelo Sol, porque como massa 
e energia são equivalentes, a 
Teoria de Einstein prevê que a 
luz também cai; e o desvio para 
o vermelho, isto é, que o tempo 
corre mais devagar em campos 
gravitacionais mais fortes.   

 P E ainda falta demonstrar 
alguma coisa importante?   
 R Sim. Em gravitação, falta 

haver uma prova mais definitiva 
de que os buracos negros existem 
e que a gravitação está sujeita às 
leis da Mecânica Quântica. Além 
disso, existe uma convicção 
generalizada de que até a 
Teoria de Einstein tem de ser 
melhorada. Quem sabe se, por 
exemplo, a matéria escura não 
é simplesmente uma forma de 
uma nova teoria de a gravitação 
se manifestar? Os próximos anos 
vão ser emocionantes, à medida 
que formos aperfeiçoando 
o s  d e t e t o r e s  d e  o n d a s 
gravitacionais.  

 P D e p o i s  d a  d e s co b e r t a 
a n u n c i a d a  p e l o  d e t e t o r 
LIGO, é necessário fazer 
novas deteções de ondas 
gravitacionais para que a 
Teoria da Relatividade fique 
mais sólida?  

 R Bom, o detetor LIGO foi 
feito especificamente para 
‘ouvir’ as ondas gravitacionais 
produzidas por buracos negros 
ditos de massa estelar, isto é, 
entre uma a cem massas do Sol. 
Está planeado o detetor espacial 
europeu eLISA, que quer ouvir 
as ondas gravitacionais geradas 
pelos monstros do Universo, 
isto é, buracos negros milhões 
de vezes mais maciços do que 
o Sol. Este projeto, juntamente 
com a missão espacial europeia 
Euclid vão, espero, trazer 
mais informação acerca da 
constituição do Universo e 
sobre a natureza da matéria e 
energia escuras.   

 P Quais serão os pilares da 
nova Física que vai nascer 
da descoberta das ondas 
gravitacionais?  

 R A resposta fácil é que vamos 
conhecer o Universo através 
de uma nova janela. Vamos 
conseguir perceber quantos 
buracos negros e estrelas de 
neutrões existem e onde é que 
eles estão. Talvez sejam um 
constituinte grande da matéria 
escura ou talvez não. A resposta 
difícil é mais interessante: é 
muito provável que as ondas 
gravitacionais transportem 
informação completamente 
inesperada, como a gravitação 
quântica. 

P&R
O que são? 
São flutuações no espaço-tempo que se 
propagam à velocidade da luz, provocadas 
por fenómenos violentos do Universo, 
como a colisão de buracos negros, a fusão 
de estrelas de neutrões (ou pulsares) ou o 
próprio Big Bang, o evento que deu origem 
ao Universo há 13.800 milhões de anos. 
Segundo a Teoria da Relatividade Geral 
de Einstein, um buraco negro é uma 
região geometricamente definida do es-
paço-tempo com uma atração gravita-
cional tão grande que nada, nem mesmo 
partículas e radiação eletromagnética 
como a luz, lhe pode escapar. É o resulta-
do da deformação do espaço-tempo pro-
vocada pelo colapso gravitacional de uma 
estrela, sendo muito maciço e compacto. 
As estrelas de neutrões são um tipo de es-
trelas compactas que resultam do colapso 
gravitacional de estrelas maciças depois 
da sua explosão (supernova). São as estre-
las mais pequenas e densas que se con-
hecem no Universo: com um raio de ape-
nas 11 km podem ter o dobro da massa do 
Sol. 

Porque são tão importantes? 
Porque abrem as portas a uma nova Física 
e a uma nova visão da origem (Big Bang) e 
da evolução do Universo. O que sabemos 
até agora deve-se a uma única fonte de in-
formação: a luz. As ondas gravitacionais 
poderão ser, assim, uma fonte alternativa 
para desvendar os segredos de 96% do 

Universo, que ainda não conhecemos di-
retamente. Em suma, para termos uma 
visão estruturada do nosso Universo como 
é hoje e como foi há muito tempo. 

Como foram encontradas? 
Pelo LIGO, um observatório internacional 
liderado pelos EUA, que tem dois grandes 
detetores na Louisiana e em Washington 
que disparam lasers através de longos tú-
neis, de modo a descobrirem ondas gravi-
tacionais. O LIGO detetou as ondas 
provenientes da colisão de dois buracos 
negros situados a 1300 milhões de anos-
luz da Terra. Um deles tinha 29 vezes a 
massa do Sol e o outro 36 vezes. As ondas 
eram muito fortes no momento em que 
foram geradas, mas como os buracos ne-
gros estão muito longe da Terra, chegar-
am até nós muito fracas. Por isso é que foi 
tão difícil detetá-las. A forma mais fácil de 
o fazer é medir o movimento dos objetos 
por onde passam. 

Porque estavam previstas? 
As ondas gravitacionais foram previstas 
pela primeira vez em 1915 pela Teoria da 
Relatividade Geral de Albert Einstein. Até 
agora, quase tudo o que esta teoria previa 
foi confirmado por observações do Cos-
mos ou experiências feitas pelos cientis-
tas. Faltavam apenas as misteriosas ondas 
geradas pela gravidade.

Há quanto tempo eram 
procuradas? 
Pelo menos desde há 50 anos, quando o 
físico americano Joseph Weber fez ex-
periências com barras metálicas na esper-
ança de conseguir detetar algum movi-
mento que pudesse ser explicado pela 

passagem das ondas gravitacionais. De-
pois seguiram-se experiências da NASA 
na Lua em 1972 (missão Apolo 17), de in-
vestigadores alemães, britânicos, italianos 
e japoneses. Mas a extrema precisão 
necessária nos aparelhos construídos 
para a sua descoberta foi sempre o maior 
problema. Assim, uma onda gravitacional 
que tenha origem algures no Universo a 
milhões de anos-luz da Terra, distorce um 
raio laser de quatro quilómetros de com-
primento em menos de um milésimo do 
diâmetro de núcleo de um átomo!

É preciso fazer novas deteções? 
À superfície da Terra a primeira deteção 
já foi feita pelo LIGO (Laser Interferome-
ter Gravitational-Wave Observatory). Há 
também outros detetores semelhantes na 
Europa (o VIRGO, localizado em Pisa, 
Itália) ou no Japão e a Índia quer construir 
um. Mas falta fazer observações do espaço 
e há dois projetos da Agência Espacial Eu-
ropeia (ESA), em que estão envolvidos 
cientistas e centros de investigação portu-
gueses  que apostam nesta via: as sondas 
espaciais Euclid e LISA Pathfinder. O tel-
escópio espacial Euclid será lançado em 
2020 e vai mapear a distribuição em 3D 
da estrutura em larga escala do Universo 
— cerca de 2000 milhões de galáxias — e 
estudar a energia e a matéria escuras, que 
constituem 96% do Cosmos. A LISA Path-
finder já foi lançada para o espaço e vai 
testar instrumentos e tecnologias conce-
bidos para detetar ondas gravitacionais. 
Se a missão for bem-sucedida, a ESA lan-
çará mais tarde a missão eLISA, um ob-
servatório espacial composto por uma 
rede de três satélites que poderá estudar 
todo o Universo através daquelas ondas.

Virgílio Azevedo 

“Demos um passo de gigante 
para conhecer melhor o nosso 
Universo. O Homem, um ser 
minúsculo num planeta minús-
culo, tem agora uma tecnologia 
que lhe permite sintonizar an-
tenas na Terra para o som que 
enche o Universo. E isto por si 
só é fantástico!”. É assim que 
Vítor Cardoso, investigador  
do Instituto Superior Técnico 
(IST), retrata o anúncio em 
Washington na quinta-feira, 
com pompa e circunstância, 
da primeira deteção das ondas 
gravitacionais pelo gigantesco 
observatório americano LIGO, 
que está a criar uma verdadeira 
onda de euforia entre a comu-
nidade científica internacional. 
O especialista em ondas gra-
vitacionais e buracos negros 
(ver entrevista) lidera o grupo 
que estuda a gravidade no IST 
e está ligado ao observatório 
europeu VIRGO (Pisa, Itália), 
que trabalha em estreita coo-
peração com o LIGO. 

Mas depois deste “passo de 
gigante” ainda há muito que 
descobrir. A deteção de ondas 
gravitacionais abre as portas ao 
desenvolvimento de uma nova 
Física, que vai descobrir por 
que razão o Universo é feito 
de matéria e não de antima-
téria, quando ambas estavam 
em equilíbrio pouco depois do 
Big Bang. Ou explicar porque 
é que 96% do Universo, com-
posto por energia escura (que 
tende a acelerar a sua expan-
são) e por matéria escura (que 
não interage com a matéria co-
mum e só é detetada pelos seus 
efeitos gravitacionais sobre as 
estrelas e galáxias), é invisível e 
indetetável em todo o espectro 
da luz. Ou ainda se existe um 
Universo ou uma infinidade de 
universos. 
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Tudo o que precisamos de saber  
sobre as ondas gravitacionais
Esta semana um observatório americano comprovou a última grande previsão da teoria de Albert Einstein 

Recriação do choque de dois buracos negros 
que provoca as misteriosas ondas 
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DISTÂNCIA

1.300.000.000
de anos-luz foi a distância a que se deu a violenta colisão de dois buracos negros, com 29 e 36 vezes a massa do Sol,  
que emitiu as primeiras ondas gravitacionais detetadas na Terra pelo gigantesco observatório americano LIGO


