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O deserto de Atacama,

no Chile, situado a

mais de 2500 metros

de atitude, é um dos

locais mais secos do planeta É di-

fícil encontrar formas de vida nes-

te deserto, mas é nele que está ins-

talado o maior telescópio óptico
da actualidade: o Very Large Teles -

cope (VLT), do Observatório Eu-

ropeu do Sul (ESO). Mais exacta-

mente, o VLT está situado sobre o

Cerro Paranal a 2635 metros de

altitude. E é constituído por um conjunto de

quatro telescópios, cada um com 8,2 metros de

diâmetro.

Mais de 20 anos depois de entrar em funcio-

namento, um dos principais objetivos do VLT

foi finalmente concretizado, graças à inaugura-

ção do espectrógrafo ESPRESSO: juntar os

quatro telescópios num foco de luz e fazê-los

funcionar como um único telescópio gigante
com um poder colector equivalente ao de um

telescópio de 16 metros de diâmetro. O poder
colector de um telescópio mede a quantidade
de luz que o telescópio consegue captar.

Quanto maior o espelho do teles-

cópio, maior a quantidade de luz

que consegue captar, e logo é

maior a sua capacidade de "ver"

objectos cada vez mais ténues,

mais distantes.

Este foi um grande aconteci-

mento para a astronomia mo-
derna e, em particular, para a as-

tronomia feita em Portugal, que
esteve envolvida desde o início do

desenvolvimento do espectró-

grafo ESPRESSO, em 2006. Espe-

cificamente, a equipa portuguesa, composta

por investigadores do Instituto de Astrofísica e

Ciências do Espaço (IA), desenvolveu o compo-
nente óptico designado por "Coudé Train". Este

é composto por 9 elementos ópticos de quali-
dade excepcional, que levam a luz desde os

quatro telescópios até ao espectrógrafo ES-

PRESSO, com o mínimo de aberração ou per-
das, ao longo de túneis com 60 metros de com-

primento.
"A equipa científica do ESPRESSO está agora

a preparar afincadamente as observações, que
devem começar em Outubro deste ano. É uma

nova fase do projeto. Estamos todos curiosos

para poder começar a ver as novas descobertas

que o ESPRESSO vai permitir", disse Nuno Car-

doso Santos (astrónomo do IA e da Faculdade

de Ciências da Universidade do Porto), um dos

investigadores principais do instrumento, num
comunicado do IA

A equipa portuguesa tem estado envolvida na

descoberta de exoplanetas. Com o ESPRESSO

vai ser possível uma maior sensibilidade na

procura e detecção de planetas parecidos com
a Terra a orbitar estrelas distantes, eventual-

mente capazes de suportar vida, assim como
testar a estabilidade das constantes fundamen-



tais do Universo. Para isso, o ESPRESSO irá me-
dir velocidades radiais das estrelas sendo capaz
de detectar variações nestas velocidades de

cerca de 0,35 km/h. Ou seja, detectar a veloci-

dade de uma tartaruga a andar em estrelas que
estão a centenas de anos-luz da Terra!

"O ESPRESSO vai revolucionar a astronomia

feita com espectrógrafos de alta resolução. Usa

novos conceitos, como a calibração de compri-
mentos de onda com um pente de frequências

laser, fornecendo uma precisão sem preceden-

tes, e agora a capacidade de juntar o poder co-

lector dos quatro telescópios do VLT. Neste as-

peto, é um enorme passo em direção ao Extre-

mely Large Telescope (ELT), o telescópio de 39

metros do ESO, que deverá entrar em funcio-

namento em 2024. A equipa do IA está já envol-

vida neste próximo passo, capitalizando a ex-

periência adquirida com o ESPRESSO", é indi-

cado no comunicado atrás referido.

Segundo o astrónomo Alexandre Cabral (in-

vestigador do IA e da Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa), "este momento é uma

façanha para a instrumentação em astronomia

a nível mundial, e é claramente um marco para
a história da instrumentação para astronomia

em Portugal."
Este acontecimento é um orgulho para a

ciência feita em Portugal.^


