
Bombas de massa escura

auando

pensamos em buracos negros

(BN), a primeira ideia que nos ocorre,

provavelmente, é que são sumidoiros

de tudo o que atravesse o horizonte

imentos, para lá do qual a velocidade

de escape ultrapassa a velocidade da luz. Até

hoje, continua por detetar a putativa radiação de

Hawking, que levaria ao lentíssimo decaimento dos

BN, com perda gradual de massa devido a aniqui-

lação de pares de partículas matéria-antimatéria.

Será possível, porém, extrair energia de um BN em

rotação, a ponto de produzir o equivalente de um

laser de ondas gravitacionais devido ao aprisiona-

mento orbital de candidatos bosónicos a massa

escura (por exemplo, axiões)?

Alguns cientistas defendem o conceito de BN não

como sumidoiros, mas antes como uma espécie de

aceleradores de partículas, que ao mesmo tempo
funcionariam como "pseudodetetores", revelando

setores que estão para lá do modelo-padrão da física

de partículas, como procura fazer, por exemplo,

o Grande Colísionador de Hadrões (LHC, na sigla

inglesa). Vejamos como se combinam estas ideias

fascinantes na era dos detetores de ondas gravi-

tacionais por interferometria laser, como o LIGO.

A ergosfera de um BN em rotação (ditos "BN

de Kerr") situa-se no exterior do horizonte de

acontecimentos. O nome resulta da palavra grega

"ergon", que significa trabalho, podendo (em
determinadas condições) uma partícula entrar na

ergosfera e sair dela com mais energia do que aquela

com que entrou, em vez de atravessar necessaria-

mente o horizonte de acontecimentos.

O processo tem alguma analogia com a assis-

tência gravitacional que uma sonda ganha ao

aproximar-se de um planeta, ganhando energia.
A rotação do BN arrasta consigo o espaço-tempo

circundante, no que é conhecido como "efeito de

Lense-Thirring". Deste modo, nada pode estar em

repouso na ergosfera, e mesmo a luz (apesar de

os fotões terem massa zero) tem de seguir a cur-

vatura do espaço-tempo, como mostrou Einstein.

Foi Penrose quem propôs que um BN poderia

realizar trabalho num sistema de partículas, mas é

igualmente possível que uma onda eletromagné-
tica extraia energia rotacional de um BN, por efeito

de espalhamento super-radiativo. Em 1972, num

artigo publicado na revista Nature, Press e Taukol-

sky especularam pela primeira vez sobre o con-

ceito de bomba de BN. A ideia seria construir um

espelho esférico em redor de um BN para refletir

múltiplas vezes a luz espalhada por super-radiân-
cia otacional, de modo a produzir uma ampliação

da pressão eletromagnética interior, até o espelho

explodir.

No Instituto Superior Técnico, o físico Vítor Car-

doso trabalha numa das experiências que procu-

ram estudar estes efeitos no laboratório, em siste-

mas análogos a um BN numa "banheira de água".

Em 2017, foram publicados os primeiros resulta-

dos comprovando a super-radiância nestas condi-

ções análogas em mecânica de fluidos.

A próxima questão é saber se existe esponta-

neamente na natureza um tal espelho e se pode-

remos abrir periodicamente "uma porta" desse

espelho para deixar escapar algum fluxo. Aqui
entram os axiões, que são partículas que se podem
transformar em fotões e vice-versa na presença de

campos magnéticos, e que são um dos candidatos

favoritos à massa escura, para além de resolverem

o velho problema do pequeníssimo momento

dipolar elétrico dos neutrões.

Os axiões terão massa e, portanto, ficam confi-

nados à vizinhança do BN, atuando como espelhos.

Em determinadas condições, o número de axiões

confinados orbitalmente pode crescer de forma

exponencial, na medida em que o BN reduz a sua

rotação. Quando se procura descrever a função de

onda destas órbitas, encontram-se semelhanças

com o átomo de hidrogénio, com a gravidade a

desempenhar o papel da força eletromagnética.
Resta saber como se pode usar a versão avançada

do LIGO (aUGO) para confirmara existência destas

nuvens de axiões em torno de BN. No melhor

dos cenários, o aLIGO detetará anualmente um

grande número de colisões de BN, daí resultando

estatísticas sobre a massa e a rotação iniciais e

finais dos BN. Se notarmos que a determinadas

massas não se observam BN em rotação rápida,
isso será indicativo da massa dos axiões.

Por outro lado, do mesmo modo que existem

transições eletrónicas entre os níveis de energia

quantificados num átomo, no átomo gravitacional

formado pelo BN e pelas orbitais de axiões exis-

tirão igualmente transições que produzirão não

ondas eletromagnéticas (como nos espectros de

luz), mas antes ondas gravitacionais.

Algunsfísicos esperam que, com números gigan-

tescos de axiões, estas bombas de massa escura

possam formar lasers de ondas gravitacionais

provenientes dos BN, como se fossem sinais

monocromáticos, em vez dos atuais sinais tran-

sientes detetados pelo aLIGO. A estratégia passa,

pois, por observar a formação de BN com massa

e momento angular determinados e depois, em

função da massa dos axiões, prevendo quando a

nuvem de axiões começa a crescer, tentar obser-

var mais tarde o aparecimento do laser de ondas

gravitacionais.
Os axiões foram propostos há cerca de quarenta

anos, as ondas gravitacionais há cerca de cem.

Irão agora combinar-se para explicar finalmente

o mistério da massa escura?
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