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Nobel para evolução do Universo
e revolução dos exoplanetas

Em cima, uma imagem da
Agência Espacial Europeia que
mostra como era o Universo
380 mil anos depois do Big Bang

Em baixo, os três vencedores do
Prémio Nobel. Da esquerda para
a direita, James Peebles recebe
uma metade e a outra metade
será dividida entre Michel
Mayor e Didier Queloz



Três cientistas foram premiados por
descobertas sobre o velhinho cosmo e os

novos exoplanetas fora do nosso sistema
solar. O anúncio do Prémio Nobel da
Física foi ontem, em Estocolmo
Nobel da Física
Andrea Cunha Freitas
O Prémio Nobel da Física de 2019 vai

para James Peebles "por descobertas
teóricas em cosmologia física" e a

outra metade em conjunto para
Michel Mayor e Didier Queloz "pela
descoberta de um exoplaneta orbi-
tando uma estrela do tipo solar",
anunciou ontem a Real Academia
Sueca das Ciências em Estocolmo. O

prémio, no valor monetário de nove
milhões de coroas suecas, ou 866 mil

euros, será assim dividido em duas

partes. Quis-se distinguir as investi-

gações que contribuíram para a com-

preensão da evolução do Universo e
do lugar da Terra no cosmo.

O prémio deste ano recompensa
uma "nova compreensão da estru-
tura e história do universo e a pri-
meira descoberta de um planeta
orbitando uma estrela do tipo solar
fora do nosso sistema solar". O

comité resume que estas descober-
tas "mudaram para sempre nossas

concepções de mundo". James Pee-
bles enfrentou o desafio de com-
preender o cosmo, com biliões de

galáxias e aglomerados de galáxias,
ao longo da sua carreira que come-

çou em 1964. Os seus trabalhos teó-
ricos são hoje considerados a base
de nossa compreensão moderna da
história do universo, desde o Big
Bang até os dias actuais.

Michel Mayor e Didier Queloz ini-
ciaram uma revolução na astrono-
mia que hoje já soma mais de 4000
exoplanetas encontrados na Via Lác-

tea. "Novos mundos estranhos ainda
estão a ser descobertos, com uma
incrível variedade de tamanhos, for-

mas e órbitas", refere o comunicado
do comité. Os dois cientistas explo-
raram a nossa galáxia, a Via Láctea,
à procura de outros mundos desco-
nhecidos. Em 1995, fizeram a pri-
meira descoberta de um planeta
fora do nosso sistema solar, um exo-

planeta, orbitando uma estrela do

tipo solar, 51 Pegasi.
Num breve comentário sobre os

trabalhos premiados ao PÚBLICO, o
físico Carlos Fiolhais refere que "o
Nobel da Física de 2019 recompensa
astrofísicos que avançaram no nosso
conhecimento da origem do Univer-
so e do lugar da Terra no Universo" .

Sobre James Peebles lembra que o

professor tem a cátedra de Einstein
na Universidade de Princeton, o

lugar onde Einstein esteve, e que é o
autor de trabalhos e de livros de refe-
rência sobre o Big Bang.

"Usar as luzes de Peebles'
"Questões como a matéria escura e
a energia escura permanecem por
iluminar, mas para isso temos de
usar as 'luzes' que Peebles nos for-

neceu", reage Carlos Fiolhais. Por
outro lado, acrescenta, "a descober-
ta dos exoplanetas era um dos
'assuntos quentes' que se sabia iria,
mais dia, menos dia, dar o Nobel".

Carlos Fiolhais sublinha que "as

questões do Nobel deste ano tocam-
-nos a todos". "De onde vem o Uni-
verso? Haverá outras Terras como a
nossa? Haverá vida nesses planetas?
E seremos os únicos seres inteligen-
tes no cosmo? Se hoje sabemos mais
do que sabíamos ontem, amanhã
saberemos mais. Este é um Nobel

virado para o futuro, pois amanhã
saberemos mais, se continuarmos
o caminho da ciência que nos trou-
xe até aqui."

"É um prémio inteiramente mere-
cido. Peebles é um dos grandes inte-
lectos das últimas décadas e alguém
que conseguiu trabalhar em tópicos
que, na altura em que começou [a

investigá-los, nos anos 70] , eram vis-
tos como um pouco esotéricos." É

assim que Vítor Cardoso, físico do
Centro de Astrofísica e Gravitação do

Instituto Superior Técnico, reage à

distinção a James Peebles.

James Peebles conseguiu explicar
a origem e consequência da radia-

ção cósmica de fundo, que é um
sinal do Big Bang e uma luz que nos

chega sob a forma de microondas.
"Peebles desenvolveu modelos sóli-
dos em que a expansão do universo,
juntamente com a energia e a maté-
ria escura, são tomados em linha de
conta. Estes ingredientes causam
irregularidades na 'sopa' inicial que
dão origem a galáxias, estrelas e em
última análise à própria vida. Ele
desenvolveu também modelos que
quantificam o impacto observacio-
nal na radiação cósmica de fundo e
no papel da matéria e energia escu-
ra neste processo. Portanto um tra-
balho impressionante", resume
Vítor Cardoso

Pelas lOh, na conta oficial do Twit-
ter do Prémio Nobel, aparecia a ima-

gem do secretário-geral Gõran K.
Hansson ao telefone para avisar que
o vencedor deste ano já estaria a
receber a boa notícia. O prémio, já
se sabe agora, foi para as descober-
tas sobre o velho cosmo e os novos

exoplanetas.
Universo e a chávena de café
Ulf Danielsson, um dos membros do
comité presente na conferência de

imprensa, tinha a sua intervenção
sobre os trabalhos premiados bem

preparada. Começou por receber



uma bandeja, como café, natas e açú-
car. A curiosidade estava instalada.

Depois, ignorando por minutos a

bandeja, explicou que sabemos que
o Universo começou a expandir-se
há cerca de 14 mil milhões de anos,
após o Big Bang. "Não sabemos o que
aconteceu antes, mas sabemos que
passados cerca de 400 mil anos da

expansão o Universo arrefeceu."
Com instrumentos cada vez mais
evoluídos, somos capazes hoje de
olhar para este tempo distante e

estudar, nesse tempo, como as galá-
xias se começaram a formar.

No entanto, apenas 5% da energia
do nosso Universo é matéria visível,
como as estrelas, planetas ou seres
humanos. O resto? Não sabemos.
Sabemos que 26% se encontra na
misteriosa forma de "matéria escu-
ra" e 69% é a "energia escura" que
empurra as galáxias para longe umas
das outras (cada vez mais depressa),
explicou Ulf Danielsson.

Ou seja, continuou o cientista,
"podemos comparar o Universo a

uma chávena de café". Num momen-
to mais teatral, Ulf Danielsson
encheu uma chávena até mais de

metade com café. "A maior parte do
Universo é, claro, café, isto é, é ener-

gia escura". Depois juntou uma
"generosa" porção de natas. "É a

matéria escura." Por fim, uma pitada
de pequeninos grãos de açúcar. "Isto
é a matéria visível e é o que tem ocu-

pado a ciência até agora."
Ulf Danielsson explicou que James

Peebles percebeu a importância da

radiação e que o seu trabalho fez
como que a cosmologia evoluísse

para um ciência de precisão e, com
a ajuda da matemática, amadureces-
se para a cosmologia física que temos

hoje. Quanto aos outros dois laurea-

dos, esses, "ficaram-se no mais
importante para nós: o açúcar na
chávena de café". E, por isso, "são

premiados pela descoberta de um
planeta a orbitar um outro sol". Foi
o primeiro de uma lista que hoje
soma mais de quatro mil exoplanetas
detectados na Via Láctea.
"Tantas estrelas por perto"
Numa curta intervenção por telefo-

ne, James Peebles respondeu a algu-
mas perguntas dos jornalistas duran-
te a conferência de imprensa do
anúncio do prémio. Lembrou que a

energia e matéria escura continuam

a ser um mistério e que ainda há
muitas perguntas em aberto. O cien-
tista que tem a cátedra de Einstein
na Universidade de Princeton (nos
EUA) não podia deixar o seu nome
de fora. "Einstein já tinha introduzi-
do esta noção, chamou-lhe constan-
te cosmológica. Nós mudámos o
nome para energia escura, mas sem
sabermos mais sobre o assunto. Ele
colocou-a nas equações e depois
decidiu tirá-la. E nós, agora, decidi-
mos colocá-la outra vez." Dos jorna-
listas presentes veio a inevitável
questão: "Acredita que existe vida
noutros lugares do Universo?" James
Peebles não fugiu ao desafio. Expli-
cou que alguns lugares terão algum
tipo de vida, mas será difícil saber se

será o mesmo tipo de vida que existe

aqui na Terra. Depois, uma daquelas
frases em que a astronomia quase
parece poesia: "Temos tantas estre-
las por perto, tantas por explorar."
Por fim, aos jovens cientistas deixou
um conselho: "Devem trabalhar pelo
amor à ciência. Os prémios são

encantadores, mas não devem fazer

parte dos vossos planos. Foi o que eu
fiz." com Teresa Sofia Serafim
acfreitas@publico.pt

[A descoberta de Michel
Mayor e Didier Queloz]
ajuda-nos a perceber o
nosso lugar no Universo
Nuno Santos
Cientista


