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Investigação e inovação em Portugal ... na cosmologia
Há dois anos foram captadas as primeiras ondas gravitacionais, emitidas

por buracos negros. Grupo do Técnico testa limites da teoria de Einstein
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Equações Vítor Cardoso, pro-
fessor de Física no Instituto

Superior Técnico, dedica-se ao
estudo de ondas gravitacionais
e das equações de Einstein.



Há alguns meses, Vítor Cardoso, fí-
sico e coordenador do grupo de

gravitação do Instituto Superior
Técnico, tinha acabado de dar uma
palestra numa escola do Porto
quando uma aluna veio ter com
ele. A estudante contou-lhe que ti-
nha sido surda toda a sua vida mas,
pouco tempo antes, fizera um im-
plante que lhe dera acesso a toda
uma dimensão que antes lhe esta-
va vedada. "Primeiro foi a confu-
são, o som muito alto, o cérebro a
tentar lidar com aquelas informa-
ções que lhe chegavam. Mas de-
pois deu por si a surpreender-se ao

perceber que conseguia entender
o que as pessoas lhe diziam."

Naquele momento, professor e
aluna perceberam que ela era a
versão, em carne e osso, de uma
analogia que ele e muitos outros fí-
sicos usavam para explicar a im-
portância da primeira deteção de
ondas gravitacionais, em setembro
de 2015, por um equipamento que
vinha a ser desenvolvido há duas
décadas nos Estados Unidos.

Antes dessa primeira deteção,
nomeadamente a partir de 2005,
recorrendo a supercomputadores,
já tinha sido possível começar a re-

solver e demonstrar as complexas
equações de Albert Einstein, a de-
monstrar matematicamente que o

que o cientista alemão dizia sobre
os buracos negros, sobre a gravida-
de, sobre a relação de forças que
molda o universo batia certo.

Tal como a aluna surda sabia
que o som existia, mesmo nunca
tendo ouvido, os cientistas tam-
bém estavam convictos de que as
ondas gravitacionais existiam, ape-
sar de nunca as terem antes capta-
do. De resto, explica Vítor Cardoso,
só esse trabalho prévio, esses cál-
culos realizados por supercompu-
tadores que chegavam a levar "me-
ses" a resolver as equações possibi-
litaram o acontecimento de 2015.
"Só conseguimos encontrar uma
coisa se soubermos muito bem
como a procurar." Mas a partir da-
quele momento, mais do que uma
validação das teorias, dos cálculos,
abriu-se toda uma nova janela para
o universo. "Esta deteção significa
que nós agora temos, por assim di-

zer, um novo olho, que vai conse-
guir olhar lá para fora e ver buracos

negros como os olhos normais não

conseguem ver. Ou seja: testaras
coisas que nós estamos a estudar
em teoria."
Varinhas mágicas da matéria
Na cultura popular, os buracos ne-
gros são muitas vezes imaginados
como assustadoras forças de des-
truição, capazes de devorar toda a
matéria que os rodeia. Mas esta
descrição, defende o físico, é fran-
camente injusta. "Um buraco ne-
gro é muito mais uma fonte de vida
do que uma fonte de morte", asse-

gura. E cair num buraco negro
" é

muito mais difícil do que cair na
Terra".

Nos últimos 20 anos, além de
chegarem à "grande certeza de que
os buracos negros existem", os

Imagem de um buraco negro

cientistas descobriram que estes
são forças vitais capazes de moldar
o universo. "Praticamente todo o
universo que nós conhecemos, as
estrelas, o Sol, nós próprios são
mais ou menos produto do facto de
esses buracos negros existirem",
descreve. "Isto é, o buraco negro,
sabemos agora, é um bocado
como a varinha da cozinha, é uma
força que mexe a matéria no uni-
verso e que faz as coisas acontece-
rem." Se estes não existissem, ga-
rante, "o universo seria um sítio
muito mais aborrecido".

Porque é que as ondas gravita-
cionais são importantes para a sua
compreensão? Porque são um tes-
temunho, com milhões de anos,
das dinâmicas envolvidas nesse

processo de transformação.
"A Terra não cai no Sol porque

não perde muita energia. Mais ce-
do ou mais tarde, o Sol é que vai cair
na Terra, mas essa é outra história.
Mas quando os objetos são bura-
cos negros, ou algo de semelhante,
que se deslocam a velocidades
muito grandes e estão muito próxi-
mos um do outro, eles começam a
emitir ondas gravitacionais."

As ondas correspondem à perda
de energia que, inevitavelmente,
conduz ao choque entre esses ob-
jetos. A sua análise permite recons-
tituir os acontecimentos, mas tam-
bém descrever o ambiente onde
estas forças evoluem, porque a di-
mensão da perda de energia está
diretamente relacionada com a

presença de matéria escura. "A ob-
servação de ondas gravitacionais
permite perceber como é que a
matéria escura está distribuída no
universo. Em particular, já nos per-
mitiu excluir alguns tipos de maté-
ria escura."

Menos de dois anos após a dete-
ção destas ondas, cientistas de
todo o mundo já fizeram descober-
tas que fizeram evoluir radical-
mente o conhecimento sobre este
tema. "Já sabemos que existem os
buracos negros, sabemos calcular
a massa deles, sabemos onde é que
eles estão com uma precisão ra-
zoável, como já começámos até a
fazer coisas que eu diria que eram
extraordinárias há cinco anos, que
é usar estes acontecimentos para
dizer algo mais acerca do que exis-
te no universo."

É também este o trabalho do

grupo do Centro Multidisciplinar
de Astrofísica liderado por Vítor
Cardoso. No último ano, além de
confirmarem que a informação
obtida das ondas gravitacionais é

compatível com a existência dos
buracos negros, verificaram tam-
bém que esta "não exclui muitos
outros objetos", previstos por teo-
rias alternativas às de Einstein.

Testar os limites das teorias do
cientista alemão é precisamente o
trabalho que têm agora em mãos,
contando com um apoio - no valor
de 1,5 milhões de euros-do Cen-
tro Europeu de Investigação.



Astrofísico reconhecido
a nível mundial

e cabelo comprido apa-
I nhado atrás das costas e

I
' T-shirte um discurso

descontraído, em que recorre
com frequência a exemplos
mundanos para facilitar a

compreensão de temas alta-
mente complexos, Vítor Cardo-
so, 42 anos, é em muitos aspe-
tos a antítese do formalismo
que o cidadão comum espera-
ria encontrar num investiga-
dor e académico com o seu es-
tatuto. Parece aquele professor
de Matemática que todos gos-
taríamos de ter tido na adoles-
cência. Mas é, na realidade, um
dos astrofísicos mais bem-su-
cedidos que Portugal já deu à

ciência. Professor do Instituto
Superior Técnico, lidera o gru-
po de gravitação do Centro
Multidisciplinar de Astrofísica
(CENTRA) , no Departamento
de Física desta instituição. Tem
um livro e mais de 1550 artigos
científicos publicados sobre
ondas gravitacionais e buracos

negros. Além de sucessivas
bolsas do European Research

Council-o financiador euro-
peu da elite dos investigadores
do continente-, o trabalho de
Vítor Cardoso foi distinguido
recentemente pelo Presidente

da República, que lhe atribuiu
a medalha da Ordem de
Santiago da Espada.

> Equipa internacional Vítor Cardoso Lidera um consórcio

internacional, intitulado Gwerse - englobando mais de cem
cientistas de 22 países -, que se dedica ao estudo das ondas

gravitacionais e das equações de Einstein.

Equipa é uma verdadeira
sociedade das nações
f j grupo de gravitação do
I I CENTRA combina cien-
v_x tistas de várias origens e

competências, assemelhando-
-se a uma pequena sociedade
das nações. Lavra Bernard, in-
vestigadora francesa, tem
como principal tarefa estudar
o movimento de corpos sob a
ação de ondas gravitacionais.
O investigador japonês Masa-
shi Kimura dedica-se a estudar
teorias alternativas da gravida-
de. George Pappas, grego, estu-
da estrelas de neutrões. E Da-
vid Hilditch, britânico, estuda a
resolução das equações de
Einstein em computadores.
Essa é também a tarefa do por-

tuguês Miguel Zilhão. A equipa
inclui ainda os técnicos Sérgio
Almeida e Miguel Torrinha,
cuja função é garantir o funcio-
namento de outro membro
inestimável do grupo: o super-
computador Baltasar Sete Sóis,

cujo nome é inspirado na per-
sonagem principal de Memo-
rial do Convento, de José Sara-

mago, que se caracterizava
por apenas ver à luz. Lorenzo
Annuli, Miguel Ferreira, Jorge
Lopes, Kyriakos Destounis e

Rodrigo Vicente são alunos de
doutoramento que estudam
como a matéria escura se com-
porta em redor de buracos ne-
gros.

"Perceber a
gravidade descrita

por Einstein
já nos deu o GPS"
Grupo de Astrofísica do IST já vai
na segunda bolsa do European
Research Council, no valor de 1,5
milhões de euros, para testar as
teorias de Alberto Einstein. Vítor
Cardoso defende que financiar a
ciência fundamental é a única for-
ma de não só criar "cidadãos de
plena consciência, habituados a
pensar", como de lançar as bases

que conduzem à inovação tecno-
lógica no futuro.



Receberam 1,5 milhões de euros
para testar os limites das teorias
de Einstein. Não é usual serem
atribuídas bolsas desta dimensão
a ciência de base...
É verdade que surgiu uma tendên-
cia, primeiro nos Estados Unidos
mas que depois alastrou, de focar o
investimento em ciência na tecno-
logia. Até há pouco tempo foi fi-
nanciada ciência fundamental e

neste momento a Europa é prati-
camente o único continente que fi-
nancia de uma forma pesada e

com grande investimento a ciência
fundamental. E isto é espetacular
porque toda a tecnologia tem por
trás ciência fundamental.
É a base de toda essa tecnologia...
Aliás, eu acho que não se consegue
ter tecnologia inovadora se não
houver um ensino do que está por
trás, um ensino interessante. Nin-
guém consegue estar excitado a

pensar sobre uma tecnologia nova
se não perceber os conceitos bási-
cos. O que eu quero dizer é que
mesmo o desenvolvimento da tec-
nologia, mais tarde ou mais cedo,

vai necessitar que tenhamos bases
mais profundas.
É esse o espírito das bolsas do Eu-

ropeaii Research Council?
Há dez anos, a Europa começou
com este esforço de larga escala de
tentar impedir que houvesse mi-
gração de talentos - o brain drain-
para os Estados Unidos e tentar re-
verter. Em Portugal tivemos al-
guém, este ano, que foi financiado
para estudar cartografia do século
XVI, um projeto interessantíssimo,
outros colegas que estudam for-
mas de prevenir cancro, que inves-

tigam outras doenças, uma colega
aqui no departamento foi finan-
ciada para investigar equações di-
ferenciais - matemática pura, sem
aplicação nenhuma, pelo menos
em princípio -, e depois o nosso

grupo aqui foi financiado para per-
ceber um pouco melhor as equa-
ções de Einstein, como as resolve-
mos, o que é que elas nos ensinam
acerca dos buracos negros.
Sendo certo que, no limite, tam-
bém este trabalho de base acaba-
rá por traduzir-se em inovação e
conduzir a novas tecnologias?
Toda a experiência que nós temos
é que este tipo de ciência básica
fundamental é importante para
educar as novas gerações, para se-
rem cidadãos de plena consciên-
cia, habituados a pensar, a ter au-
tonomia no pensamento. Mas a
experiência de duzentos anos é

que, mais tarde ou mais cedo, há
uma tecnologia ou uma aplicação
direta de coisas que parecem com-
pletamente estapafúrdias e abstra-
tas. E há exemplos às centenas.
Esta compreensão das teorias de
Einstein será importante, por
exemplo, para missões espaciais?
Isto é acerca de perceber a gravida-
de. E o perceber a gravidade que é
descrita pelas equações de Eins-
teinjánosdeu uma coisa há alguns
anos, que foi o GPS. Se não entrás-
semos com estas equações que go-
vernam buracos negros e a gravi-
dade em geral, os nossos GPS não
funcionavam, erravam por alguns
quilómetros. Agora têm uma pre-
cisão de metros. Perceber como é

que a gravidade fora da Terra fun-
ciona é a única forma de nós se-

quer sonharmos em fazer viagens
entre astros.

"Perceber como
é que a gravidade
funciona fora da
Terra é a única forma
de sonharmos
em fazer viagens
entre os astros"


