


Esquerda
Einstein durante uma aula pública em Viena, em 1921. Imagem 
restaurada por Adam Cuerden (Crédito: Wikimedia Commons).
Capa
Eclipse solar.
Crédito: solarseven/iStock.com. Arte: Camila Lustosa.   

Editorial

Num mundo cada vez mais obcecado pelo culto à celebridade, não há 
quem não conheça ou nunca tenha ouvido falar sobre Albert Einstein. 
Muito antes dos meios de comunicação massificarem as notícias, 
Einstein já era notoriamente reconhecido e festejado, tornando-se o 
protótipo da representação de um cientista na cultura popular. Mas para 
entender Einstein e o fascínio que suas caretas registradas em foto 
exercem no imaginário da humanidade, precisamos voltar 100 anos e 
conhecer o experimento que o consagrou: o eclipse de 1919 observado 
em Sobral, no Ceará, bem como na ilha do Príncipe, na costa leste da 
África. Celebremos, portanto, este centenário! Esta edição especial da 
Revista Brasileira de Astronomia é inteiramente dedicada ao eclipse que 
iluminou as páginas da história da Ciência no Brasil. Quatro 
pesquisadores, de quatro instituições diferentes, discutem implicações 
daquele experimento, muitas das quais bastante atuais. 

O segundo número da Revista Brasileira de Astronomia chega num 
momento muito delicado, em que a situação econômica do país e cortes 
no orçamento público destinado à Ciência e Educação ameaçam o 
funcionamento de institutos de pesquisa e universidades. A posição da 
Sociedade Astronômica Brasileira é a mesma das demais sociedades 
científicas, exposta na nota da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência: os cortes orçamentários comprometem todo o sistema de 
ciência e tecnologia construído ao longo de décadas no país, e o 
desmantelamento das redes de pesquisa será irreversível. Política 
científica requer investimento de longo prazo para que os resultados se 
concretizem; justamente por isso a lógica imediatista não pode ser 
aplicada a uma atividade que, por sua própria natureza, exige método, 
paciência e reflexão. 

Helio J. Rocha-Pinto
Editor
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ONDAS GRAVITACIONAIS
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em anos atrás, em 1919, 
foi realizada uma das pri -
meiras verificações da te -
oria da relatividade ge ral 
do físico alemão Al bert 
Einstein, em duas ex pedi -

ções organizadas pelo astrôno   mo 
inglês Arthur Eddington. A pe nas 
um ano após a 1.a guerra mun -
dial, era notável que ingle ses e 
alemães pudessem cola bo rar em 
prol da ciência. E na quela época 

a relatividade geral era conside -
rada uma teoria tão complicada 
que corria o boato de que so -
mente três pessoas no mundo 
con seguiam entendê-la!
   Essa teoria complicadíssima 
descrevia o espaço (como o es -
paço interestelar) e o tempo (me  -
dido pelo seu relógio) como um 
espaço-tempo em 4-di men sões, 
que pode ser distorcido co mo a -
queles relógios derreti dos de Sal -

C
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Acima
Efeito do desvio da luz das 

estrelas durante um eclipse 
do sol. O efeito está muito 

exagerado no desenho, e as 
distâncias e tamanhos 

relativos dos corpos não 
estão em escala.

Na página anterior
Snapshot de uma simulação 

da colisão de dois buracos 
negros (Crédito: Simulating 

eXtreme Spacetimes 
Lensing — SXS).

ONDAS GRAVITACIONAIS 

va dor Dali. Com uma estru  tura 
ma temática muito sofisti ca  da, a 
re latividade geral muda va a ma -
neira como entendemos o u ni -
verso e uma das suas for ças fun -
damentais, a gravidade.

Testando a teoria

   Mas uma das características fun -
damentais da ciência é um prin cí -
pio absolutamente iguali tário: ne -
nhu ma teoria deve ser aceita sim -
plesmente porque foi pro pos ta por 
um cientista famoso e res pei ta do, 
ou porque os outros ci entistas 
“gos tam” dela. To das as te orias de -
vem fazer pre vi sões que possam ser 
testadas por obser vações ou me -
dições da natureza. Se falharem 
no teste, devem ser descartadas! 

   Por isso era muito impor tante 
conseguir realizar testes dessa no -
va teoria da relatividade geral, 
que havia sido proposta em 1915. 
E isso não era fácil, porque era di -
fícil até calcular quais eram as 
pre dições da teoria. Um dos pri -
meiros testes era relacionado ao 
cálculo da órbita do planeta Mer -
cúrio, o mais próximo ao Sol no 
Sistema Solar. Quando a órbita de 
Mercúrio era calculada usando tu -
do o que se sabia sobre a lei da 
gra vitação universal de Newton e 

o resultado era comparado com as 
observações, via-se que restava 
um erro minúsculo nos cálculos, 
de 43’’ de arco por século (lem-
bre-se que 1o = 60’ e 1’ = 60’’). 
Quando Einstein usou a sua te o -
ria e encontrou o resultado exa -
to, ele ficou tão emocionado que 
teve até palpitações!
   Mas não adianta ter uma te o ria 
que passe em um teste só. To das 
as teorias devem ser con ti nu a -
men te testadas e assim a con fi an -
ça que os cientistas têm ne las au -
menta com o tempo. Em 1919 foi 
testada uma outra previsão da re -
latividade geral. A teoria pre via 
que até mesmo a luz deveria ser 
desviada pela distorção (ou cur -
va tura) do espaço-tempo. Mas co -
mo seria possível verificar isso?
   Este novo teste teria que ser 
feito durante um eclipse total do 
Sol, quando as estrelas que estão 
no céu (mas são invisíveis du ran  -

Mas atenção! Se quisermos ser mais precisos, 
podemos dizer que as teorias têm um domínio 

de validade, que os testes ajudam a 
determinar. Assim, a relatividade geral explica 
os feitos da gravidade onde a lei da Gravitação 

Universal de Newton já não dá resultados 
exatos — mas isso não quer dizer que Newton 

estava “errado”.
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te o dia) estariam visíveis. A luz 
des sas estrelas seria desvi a da pe -
la curvatura do espaço-tem po 
cau sada pelo sol, causando um 
desvio de no máximo 1,75” de ar -
co na direção em que essas es -
trelas seriam observadas! 

   Eclipses totais do Sol acontecem 
raramente e, quando ocorrem, são 
visíveis de apenas alguns locais do 
planeta.  A primeira oportuni da de 
para fazer esse teste aconteceu em 
1919, quando duas expedi ções fo -
ram enviadas para fazer as me di -
ções na Ilha do Príncipe, na cos ta 
da África Ocidental, e na cida de 
de Sobral no Ceará, Brasil. Era 
necessário ter duas expedições em 
lugares diferentes, caso em um de -
les o céu estivesse nublado e não 
fosse possível fazer obser va ções. 
De pois que os dados fo ram a na -
lisa dos, os resultados con fir ma ram 
a te oria da relati vi da de ge ral de 
Eins tein, que se tor nou uma ce le -
bridade da noi te pa ra o dia! Is so é 
muito raro pa ra um ci en tista...
   A curvatura do espaço-tempo, 
por mais estranha e difícil de en -
tender, parecia ser uma realida -
de. Objetos astronômicos com u -
ma grande massa, como o nosso 
Sol, curvavam o espaço-tempo e 
po diam até mesmo entortar a luz. 

Quais outras consequências bi zar -
ras poderiam vir dessa te o ria? 
Ha via muitas outras estra nhe zas 
ainda por vir: buracos ne gros, bu -
racos de minhoca, via gens no tem -
po, universos para le los... Muitas 
consequências es tranhas da teo -
ria passaram a ha bitar os livros 
de ficção cien tí fi ca. Mas por en -
quan to, só te mos con firmação da 
existência dos bu racos negros!
   Ainda em 1916, Einstein havia 
previsto que o espaço-tempo po -
deria ter ondas. Essas ondas gra -
vitacionais se propagariam com 
a velocidade da luz, distorcendo 
o espaço-tempo (e tudo mais que 
estivesse no meio do caminho). 
Mas o cálculo que previa a exis -
tência dessas ondas era muito di -
fícil, e o próprio Einstein errou al -
gumas vezes na conta. Uma ho ra 
ele achava que elas deveriam e -
xistir, depois achava que não. No 
final, ele chegou à conclusão que 
elas existiam, mas seriam pe que nas 
demais para serem detec tadas.
   Com o passar dos anos, mais 
cientistas começaram a estudar te  -
oricamente essas ondas. E che ga -
ram à conclusão de que elas de ve -
riam existir, sim. E seriam mui to 
pequenas, de fato. Mas talvez fos -
se possível observá-las! E assim 
começou um esforço científico in   -
ternacional que durou muitas dé  -
ca das, para medir direta men te a 
curvatura do espaço-tempo cujos 
efeitos foram observados pe  la 
primeira vez em Sobral e na I lha 
do Príncipe em 1919. Es sa his tó -
ria já rendeu dois prê mios No bel 

ONDAS GRAVITACIONAIS

Os resultados deveriam ser comparados a um 
cálculo equivalente realizado com a Física 

Newtoniana, que prevê um desvio duas vezes 
menor. Mas esse cálculo precisa supor que a luz 

seja formada por partículas de massa finita. 
Hoje sabemos que essas partículas de luz 

(chamadas fótons) possuem massa nula, e o 
cálculo Newtoniano é incorreto.
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de Física, em 1993 e em 2017, e 
com certeza ainda pro  mete mais.

Da teoria para a prática

   Levou quase 100 anos desde a 
previsão inicial de Einstein até a 
primeira detecção direta das on -
das gravitacionais em 2015. No 
meio do caminho, tivemos a de -
tecção indireta realizada através da 
observação do pulsar PSR1913+16 
por Joseph Taylor e Russel Hulse 
da Universidade de Massachu ssets 
Amherst nos Estados Unidos. E -
les mediram o período do pulsar 
durante mais de 20 anos e veri -
ficaram que o pulsar estava ace -
le rando, e o seu período ficava al -
guns segundos mais curto por dé -
cada, como deveria ser se ele es -
tivesse perdendo energia pela e -
missão de ondas gravitacionais 
co mo previsto pela teoria. Foram 
e les que ganharam o prêmio No -
bel em 1993, pelo trabalho co me -
çado lá na década de 70.
   As primeiras tentativas para 
de tectar ondas gravitacionais di -
re tamente começaram com os ex -
perimentos de Joseph Weber na 
U niversidade de Maryland, nos 

Es tados Unidos, na década de 60. 
Mas essas medidas eram muito 
difíceis de serem feitas — talvez 
possamos dizer que são as me -
didas mais difíceis que já foram 
realizadas! Detectores de ondas 
gra vitacionais precisam medir mo  -
vimentos que são 10000 ve zes 
me nores do que o núcleo de um 
átomo. 
   Detectores de ondas gravita ci o -
nais foram sendo gradualmente 
desenvolvidos em vários países, 
com projetos na Europa (Itália, Ho -
landa, Alemanha), Estados Unidos, 
Brasil, Japão e recentemente na 
Ín  dia. Os primeiros projetos se -
gui ram o modelo de Weber, por 
mas sa ressonante, e os projetos 
mais modernos envolvem inter -
fe rômetros laser.
   Essas medidas tão minúsculas 
deveriam ser causadas por e -
ventos catastróficos e gigan tes cos, 
porém muito distantes. Co li   sões 
de buracos negros com mas  sas 
maiores do que as do nos so Sol, 
ou de estrelas de nêu trons, tão 
com pactas que uma co lher de chá 
da sua matéria pesa mais do que 
10 milhões de toneladas. Es se ti -

Curiosidades

A massa do sol é de 2×1030 kg, ou mais de 300.000 vezes a massa da Terra.

Uma vez, no final de uma palestra, perguntaram a Eddington: “Professor, o sr. deve ser uma das três 
pessoas no mundo que entendem essa teoria do Einstein!”; e ele respondeu “Estou tentando pensar  
quem seria a terceira pessoa...”

O próximo eclipse total será em 2 de julho de 2019, visível apenas em algumas partes da Argentina e do 
Chile. No Brasil, teremos que esperar até 12 de agosto de 2045, quando teremos um eclipse total visível 
em alguns estados do nordeste!

ONDAS GRAVITACIONAIS 
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po de evento su perener gé tico, a -
contecendo bem longe em ou tra 
galáxia, se ria capaz de fa zer nos -
sos de tec to res capta rem um ín -
fimo sus piro desse acon te ci men  -
to aqui na Terra.

A primeira detecção

   Foi necessário um esforço in -
ter  nacional de décadas e milha -
res de cientistas. Mas em 14 de 
se  tem bro de 2015 foi realizada a 
pri meira detecção direta de on das 
gravitacionais pela cola bo ração 
LIGO (do inglês Laser Interfer o -
me t er Gravitational-Wave Obs er  v a -
t  ory). O anúncio da detecção teve 

que esperar até 11 de fe vereiro de 
2016, porque os pes quisadores 
queriam ter muita cer teza de que 
a análise dos da dos estava cor reta. 
Isso porque os resultados fo  ram 
fe nomenais! E foi por esse feito 
que a equipe do LIGO, re pre sen -
tada por Kip Thorne, Rai Weiss e 
Barry Barish recebeu o prêmio 
Nobel em 2017.
   O evento que causou essa pri mei -
ra detecção foi a colisão de dois bu -
racos negros, que a con te ceu a mais 
de 1 bilhão de a nos-luz da Ter ra. Ou 
seja, tudo acon teceu 1 bi lhão de 
anos a trás! Compare: a idade da 
Ter ra é de a pro xi ma da mente 4,5 

Abaixo
Snapshot de uma simulação 
computacional que mostra 
as órbitas de dois buracos 
negros em um sistema 
binário e a sua emissão de 
ondas gravitacionais 
(Crédito: NASA/Ames 
Research Center/C. Henze).

ONDAS GRAVITACIONAIS



REVISTA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA | ABR-JUN 2019 | 9

bilhões de anos, e a i da de do u ni -
verso é de 13,8 bi lhões de a nos. O 
buraco negro mai or ti nha 36 ve -
zes a massa do Sol, e o menor ti -
nha “apenas” 29 vezes a massa do 
Sol. Os raios des ses dois bu racos 
negros eram de aproxi ma da men -
te 106 e 86 km, res pec tivamente.
   Esses dois buracos negros or bi -
taram um ao outro, cada vez mais 
perto e cada vez mais rá pi do, até 
se fundirem. Logo antes dis so acon -
tecer, eles estavam giran do um em 
volta do outro com aproxima da -
mente 8000 rpm, mais ou me nos a 
velocidade de um liquidi fi ca dor!
   O resultado foi um buraco ne gro 
com 62 vezes a massa do Sol — e 

lem bre que massa pode ser con -
ver tida em energia (através da fa -
mosa equação E = mc2), três mas    -
sas solares foram transfor ma das 
em energia e irradiadas co mo on -
das gravitacionais. Isso tu do acon -
teceu em meio segundo e, du ran -
te esse pequeno inter va lo de tem -
po, esse evento emitiu mais ener -
gia do que a energia lu minosa de 
todas as estrelas no u niverso ob -
servável!

Futuro

   Mais de 10 detecções já foram 
anunciadas até agora. O detector 
italiano de ondas gravitacionais 
Virgo também já está funci o nan -

ONDAS GRAVITACIONAIS 

Acima
Alunos e professores em 

visita ao detector de ondas 
gravitacionais Virgo na 

Itália, em 2005. A autora 
deste artigo era uma das 

alunas que participou dessa 
visita. (Crédito: Acervo pes-

soal de Cecília Chirenti)
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do, e em breve o detector japo nês 
KAGRA vai entrar em funciona -
mento. Está avançando também 
o projeto do LIGO-India. Esse esfor -
ço mundial vai proporcionar ca -
da vez mais dados e ob servações.
   Futuramente, te re mos detecto -
res de terceira ge ração ainda mai -
ores e na década de 2030 es tá pre -
visto um detec tor no espaço, cha -
mado LISA (do inglês Laser In ter -
fe r ometer Space Anten na), que se -
rá composto de 3 satélites em ór -
bita da Ter ra.
   O que vai sair de todo esse es -
forço, nós ainda não sabemos. Mas 
já es tamos revolucio nan do o nos -
so conhecimento de astrofí si ca, a -
gora que po demos observar obje -
tos e eventos que não emitem ne -
nhum tipo de luz! Estamos a pren -
dendo a “ver” o universo de uma 

ma nei ra totalmente di -
fe rente, e a prendendo 
mais sobre a miste ri osa 
curvatura do espaço-
tem po que Einstein pre -
viu há mais de 100 a -
nos. A teoria da relati -
vi da de geral foi testada 
mais uma vez, mas isso 
não é o fim da his tó ria. 
Pelo contrário, estamos 
pre  senciando o começo 
de uma no va astro no -
mia. 
   A pesquisa básica 
con tinua, e seu papel é 
importantíssimo na so -
ci edade. O estudo do 
nos so uni verso é feito 
com a colaboração de 

cientistas de diversos países, cul -
turas e religiões, deixando  su as 
di ferenças de lado para traba lhar 
juntos. A tecnologia desen vol vi -
da para possi bi li tar esses gran des 
pro je tos cientí ficos pode en con -
trar aplicações no dia-a-dia, e o 
fas cínio pela ciência con tinua a -
traindo crian  ças, jovens e adoles -
cen tes que serão os en   genheiros 
e os téc ni cos do futuro. A di  vul -
gação científica é fundamental pa -
ra dar visibilidade e con   ti nu  i da -
de a esses es for  ços.
   Além disso, não po demos es -
quecer que muitos avanços tecno -
lógicos que temos ho j e em dia 
vieram de pesquisas básicas que 
não ti nham nenhuma aplicação em 
vista. Não teríamos smartphones 
sem as pesquisas realizadas des de 
o sé culo XIX em eletricidade, ma  te -

Acima
Esquema de funcionamen -
to  dos detectores do LIGO. 
O divisor de feixes distribui 
a luz ao longo de dois ca -
minhos perpendiculares en -
tre si. Cada feixe reflete em 
dois espelhos, um dos quais 
permite uma fração da luz 
passar. Quando os dois 
feixes transmitidos se 
encontram e interferem, 
eles cancelam um ao outro 
— se o comprimento do 
caminho que eles percor re -
ram permanecesse cons -
tante. Mas se uma onda 
gravitacional passar, ela 
distorcerá o espaço-tempo e 
mudará essa distância, 
criando um padrão de 
interferência, que poderá 
ser observado pelo detetor.

ONDAS GRAVITACIONAIS
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ri ais, mecânica quântica, lógi ca e 
re latividade!
   E Sobral continua exercendo 
um papel importante na pes qui sa 
científica em relatividade ge ral, 
com excelentes pes quisadores na 
Universidade Estadual Vale do A -
ca raú e nos campi de So bral do 
Ins tituto Federal de Edu ca ção, Ci -
ên  cia e Tecnologia do Ce ará, da U -
ni  versidade Estadual do Ceará e da 
Universidade Fe deral do Ceará •

Cecilia Chirenti
Univ. Fed. do ABC
cecilia.chirenti@ufabc.edu.br  

ONDAS GRAVITACIONAIS 

Acima
Diagrama de massas das 

primeiras detecções de 
ondas gravitacionais, 

geradas por colisões de 
buracos negros e estrelas de 

nêutrons, realizadas pela 
colaboração LIGO/Virgo de 
2015 a 2017 (Crédito: LIGO-

Virgo/Frank Elavsky/
Northwestern University).
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á que se celebrar o cen -
tenário do eclipse total 
do Sol de 29 de maio de 
1919, visível a partir du -
ma estreita faixa de ter -
ra que atravessava o 

Bra sil e a África. Afinal, as ob ser -
vações realizadas durante es se e -
clipse permitiram a compro va -
ção da teoria da relatividade, de 
Albert Einstein, interpretada, já 
à época, como uma verd adei ra 

“re volução na ciência”. Fato me -
nos conhecido, mas igual men te 
dig no de celebração, a ci ência e a 
tecnologia brasileiras tam bém se 
fizeram presentes na ocasião, e 
não apenas porque uma das ex -
pedições inglesas encarregadas 
de verificar a relatividade viu o 
e clipse no céu de Sobral, no Cea -
rá. O objetivo desse artigo é cha -
mar a atenção para alguns as -
pec tos sociais que, embora apa -

O eclipse de Sobral
sob o olhar de uma história social da Astronomia

H
O eclipse de 1919 colocou a pequena Sobral no mapa da Ciência. Descubra 
como isso aconteceu e quais foram as contribuições dos brasileiros nesse im-
portante evento.

SOBRAL E O ECLIPSE
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rentemente secundários e pouco 
comentados, de igual modo con -
tri buíram para coroar de suces -
so as observações astronômicas 
de 1919.
   No início do século XX, a prá -
tica da realização de expedições 
as tronômicas visando a obser va -
ção de eclipses totais do Sol nos 
mais remotos cantos do pla neta 
encontrava-se em seu apo geu. 
Por um lado, a expansão ca -
pitalista das décadas anteriores 
ha via encurtado as distâncias en -
tre os países, tanto em termos ge -
o gráficos quanto culturais, ao in -
ten sificar a circulação de pes -
soas, mercadorias, notícias, idei -
as — se bem que, conforme res -
sal  tou o historiador Eric Hobs -
bawm, essa mesma expansão ti -

vesse gerado e ampliado divi sões, 
sociais e nacionais, nas mes mas pro -
porções. A eclosão da 1.a Guerra 
Mundial foi uma das con  se quên -
cias mais dramáticas des sa con -
tra dição (a outra sendo a Re volu -
ção Russa), e inter rom peu quase 
totalmente o até en tão intenso flu -
xo de expedições a stronô mi cas. 
De fato, até no vembro de 1918 
(mês da as si na tura de um ar mis -
tício pela Ale manha), os astrô no -
mos ingleses ainda nem sa bi am 
se havia chan ces reais de con  se -
guirem viajar a fim de obser var 
o eclipse de maio de 1919. U ma 
vez acertado que viajari am, a 
existência de u ma linha co mercial 
de nave ga ção a vapor en tre Ma -
naus e Li ver pool decerto fa cilitou 
seu trans porte e de seus e qui pa -
mentos em tempo hábil. As duas 
duplas, formadas res pec tivamente 
por Charles Davidson (1875-1970) 
e Andrew Cromme lin (1865-1939), 
e Arthur Edding ton (1882-1944) e 
Edwin Cotting ham (1869-1940), 
embarcaram jun tas no Anselm no 
dia 8 de mar ço, e após uma escala 
na I lha da Ma deira, onde dividi -
ram-se: a pri mei ra seguiu para o 
Brasil, en quanto a outra, após tro -
car de na vio, rumou para a Ilha 
do Prín cipe, na costa oeste da Á -
frica.
   De modo análogo, a existência 
de uma estrada de ferro por on -
de os pesados e frágeis equi pa -
mentos podiam ser transpor ta dos 
do porto até o local de ob ser va ção, 
bem como de uma re de de fun -
cionários públicos ca pazes de su -

Esquerda
Sobral nos dias atuais, com 

o rio Aracaú em primeiro 
plano (Crédito: GLandovsky/

Wikimedia Commons.)
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prir as equipes com informa ções 
meteorológicas e su porte opera -
cio nal, também eram levadas em 
conta no plane ja mento das expe -
dições. No Brasil, onde Davidson e 
Crommelin a portaram, no dia 23 
de março, havia a Estrada de Fer -
ro de So bral, que ligava o porto de 
Ca mo cim à cidade. Já no Prínci pe, 
uma pequena ilha de 160 km2, as 
informações disponíveis, as sim co -
mo as condições de acesso e ins -
ta lação eram bastante precá rias. O 
local foi escolhido pelos as trôno -
mos apenas após o de sembar que, 
a partir de conver sas e uma bre ve 
inspeção de al guns sítios. A cha ma -
da Roça Sandy, a fi nal escolhi da, 
não era propri a mente uma ci da -
de, mas a sede de uma das gran -

des fazendas pro dutoras de ca cau 
da ilha, situada numa pe que na 
elevação a noro este, pró xi ma ao 
mar. Em seu re latório, Ed dington 
comenta que os pe sa dos equi pa -
mentos ti ve ram que ser trans -
por tados até ali no meio da ma -
ta, ao longo de cerca de um qui -
lômetro, por car rega do res nati -
vos. 
   Por sua vez, o relato de Crom -
melin salienta que, no Brasil, to -
das as providências necessárias 
haviam sido tomadas de ante -
mão por Henrique Morize (1860-
1930), diretor do Observatório Na -
cional (ON). Em primeiro lugar, 
ao longo do segundo semestre de 
1917, este último havia solici ta do 
aos agentes públicos lotados em 

Abaixo
Instrumentos ingleses 
levados a Sobral. As 
melhores fotografias foram 
obtidas com a luneta 
menor, de 10 cm de 
abertura, à direita da 
imagem. Como sua 
montagem era horizontal, à 
frente de ambas vê-se os 
celóstatos montados sobre 
pilares de pedra. (Crédito: 
Science Museum)
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ci  dades brasileiras situadas na fai -
xa de visibilidade do e clip se que 
lhe enviassem dados mete o ro ló gi -
cos especificamente sobre chu va e 
ne bulosidade, por ele re trans miti -
dos à Europa. Vale lem brar que na 
época o ON havia se trans for ma -
do em Diretoria de Meteo rologia 
e As tronomia, e com isso, Mo rize 
pos suía autoridade so bre a rede 
de estações meteoroló gi cas brasi -
leira. Depois, em uma bre ve via -
gem pre parativa a Sobral, re a li -
zada em março de 1919, o as trô -
no mo brasileiro fez acertos com 
as autoridades locais de mo do a 
facilitar a recepção e aco mo dação 
dos ingleses, assim co mo o supri -
mento de trabalha do res e mate -

rial para a construção de tendas e 
pilares e a monta gem dos equi pa -
mentos. Foi pois com base em to -
das essas variáveis que a subco -
mis são inglesa para o eclipse se le -
cionou previa men te a então pe que -
na cidade nordes tina, onde David  -
son e Cromme lin só chega ram no 
dia 30 de a bril, após visi tar Ma -
naus e Be lém e conhecer a flo res ta 
amazônica; o próprio Morize che -
gou ali com a equipe do ON no 
dia 9 de maio. Junto com eles, che -
gou tam bém um carro, modelo 
Stu debaker, com motorista — doa -
ção do mi nistro da Agricultura pa ra 
a mis são, para fa cilitar os deslo -
camentos dos as trô nomos estran -
geiros (além dos in gleses, havia a 

SOBRAL E O ECLIPSE

Acima
Membros das 3 expedições 
instaladas em Sobral para 

observar o eclipse de 29 de 
maio de 1919. Da esquerda 

para a direita: expedição 
brasileira: Luiz Rodrigues 

(1°), Theophilo Lee (2°), 
Henrique Morize (4°), 
Allyrio de Mattos (7°), 

Domingos Costa (9°) e Lélio 
Gama (10°); expedição 

inglesa: Charles Davidson 
(5°) e Andrew Crommelin 

(6°); expedição 
norteamericana: Daniel 

Wise (3°) e Andrew 
Thomson (8°). (Crédito: 

Biblioteca de Obras Raras 
do ON)
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expedição nor te a mericana). Era a 
primeira vez que um carro cir cu -
lava em So bral.
   De outro lado, a consolidação 
da Astrofísica como uma área de 
investigação promissora havia 
transformado o Sol em um ob je -
to científico instigante, alimen -
tan  do o interesse na organi za ção 
e participação em expedi ções pa -
ra observar seus eclipses, não só 
da parte de amadores en di nhei -
rados e dos especialistas, mas tam -
bém de instituições e, mais even -
tualmente, governos. No caso da 
Inglaterra, o aumento desse in te -
resse levara à criação da Co mis -
são Conjunta Permanente para E -
clipses (Joint Permanent Eclipse 
Com mittee — JPEC), em 1894. 
For  mada por membros da Royal 
Society e da Royal Astronomical 
So ciety, essa Comissão con tri bu -
iu de forma significativa para a 
realização das inúmeras expe di -
ções astronômicas britânicas do 
início do século XX, no que diz 
res peito tanto à coordenação dos 
esforços dos diferentes obser va -
tó rios (Cambridge, Oxford e Gre -
enwich), quanto à obtenção, jun -
to ao governo, dos recursos fi nan -
ceiros necessários para a aqui si -
ção de instrumentos e a reali za -
ção das viagens em si. Em contra -
partida, o Comitê procurava con -
trolar a publicação dos relatórios 
e a divulgação dos resultados ci -
en tíficos das expedições. Assim, 
a famosa sessão de 6 de novem -
bro em que foram apresentados 
publicamente os resultados que 

comprovavam a teoria da rela ti -
vidade foi planejada e convo ca da 
pelo JPEC, que aliás, a essa al tura, já 
enviara o relatório pa ra pu blicação 
nos Philosophical Trans actions da 
Royal Society. Em tem po, a sub co -
missão do JPEC consti tuída espe -
cial mente para o eclip se de maio 
de 1919 era cons ti tu ída pelo As -
trô nomo Real (dire tor do Obser va -
tório de Green wich), Sir Frank Dy -
son (1868-1939), pe lo então pre si -
dente da Royal As tro nomical So cie -
ty, Alfred Fowler (1868-1940), pelo 
diretor do Ob ser  vatório de Oxford, 
Her bert Tur  ner (1861-1930), e por 
Ed ding ton, ele próprio diretor do 
Ob servatório de Cambridge.
   Foi no campo da Astrofísica que 
se concentraram os traba lhos da 
expedição astronômica bra sileira 
enviada a Sobral em 1919. Antes 
de mais nada, é impor tan te res -
saltar que o Brasil também pos -
suía longa — embora mo desta — 
tradição na organização de ex pe -
dições astronômicas. As inici a -
tivas anteriores do ON no sen ti -
do de enviar suas equipes para 
observar eclipses totais do Sol li -
mitaram-se àqueles visíveis em 
ter ritório brasileiro (1858, 1865, 
1893 e 1912), e, embora o estudo 
da composição química e da es -
trutura física do Sol não es ti ves se 
descartado, seus obje ti vos va ri -
aram basicamente entre a deter -
minação dos tempos dos con tatos 
(1858 e 1865) e a ob tenção de fo -
tografias da coroa so lar (1893 e 
1912). Na verdade, a iniciativa 
mais ambiciosa — e bem-sucedi -
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da — de organizar ex pedições as -
tronômicas (três, si mul tanea men -
te) nem visava a ob servação de 
um eclipse solar, mas do trânsito 
de Vênus sobre o dis co do Sol, em 
6 de dezembro de 1882.
   A expedição brasileira de 1919 
era constituída por Morize, os as  -
trônomos Domingos Fernan des 
da Costa (1882-1956) e Ally rio de 
Mattos (1889-1975), o mate má ti -
co Lelio Gama (1892-1981), o quí -
mi co Theophilus Lee (1873-1926), 
o meteorologista Luiz Rodrigues, e 
o mecânico Arthur de Castro Al -
meida. Entre os equipamentos as -
tronômicos levados a campo cons -

tava uma luneta fotográfica de 
Mailhat, com 15 cm de abertura e 
8 m de distância focal, con ju ga da 
a um celostato também de Mail -
hat; um fotoheliógrafo de Stein -
heil, com 10 cm de abertura e 
1,50 m de distância focal; e três 
es pectrógrafos de Hilger, sendo 
que com o maior deles se pode ria 
obter espectros de 3 × 10 pole ga -
das (8 × 25 cm). As duas lunetas 
ha viam sido adquiridas para o e -
clipse de 1912, ocasião em que, 
de vido à chuva, não puderam ser 
utilizadas. Os instrumentos fo ram 
instalados na Praça do Pa tro cí nio, 
em frente à igreja de mes mo 

Abaixo
Acampamento brasileiro 

montado na Praça do 
Patrocínio. À direita, 

cruzando a imagem, vê-se 
os trilhos da Estrada de 

Ferro de Sobral. À esquerda, 
a tenda que abrigou a 

luneta de Mailhat, e no 
centro da imagem, à frente 

de uma árvore, a lona 
escura que devia proteger 

os 3 espectrógrafos. 
(Crédito: Biblioteca de 

Obras Raras do ON)
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nome, sob tendas de lo na, a fim de 
protegê-los da poei ra, e fica ram a 
cargo, respec ti vamente, de Mattos, 
Morize, e a du pla Costa e Lee. O 
jovem Lelio Gama ficou en car re -
ga do da cro no metragem do tempo 
após o i ní cio da totali dade. 
   Foram tiradas diversas foto gra -
fias do espectro da coroa so lar, 
com o objetivo de deter mi nar os 
comprimentos de onda das li nhas 
indicativas da presen ça de e le -
men tos químicos (como o hi dro -
gênio, o hélio e o coro ni um, cu ja 
existência se supunha ver da dei -
ra). Todavia, segundo Mo ri ze, ne -
nhuma placa foto grá fi ca tinha a 

nitidez necessária pa ra le var 
adiante essa linha de pes qui sas. Já 
na obtenção de i ma  gens diretas da 
coroa durante a to  talidade os 
brasileiros foram me lhor suce di -
dos. A despeito de ter en frentado 
vários problemas com a luneta de 
Steinheil, por e le u ti li zada, Mori -
ze conseguiu quatro fo tografias, 
sendo duas ava li a das por ele co -
mo “boas”. Mattos ob teve sete pla -
cas fotográficas, den  tre oito pro -
gramadas, com tem pos de expo si -
ção diferentes. Em du  as fotografias 
tomadas com me nos de 2 se gundos 
de exposi ção, ainda re gistrou uma 
protube rância solar.
   A intenção de Morize era u ti li -
zar as fotografias diretas da co -
roa solar para um estudo sobre a 
variação de seu brilho — um te -
ma de interesse na época. Para 
tan to, além de submetidas a di fe -
rentes tempos de exposição, to -
das as placas haviam sido pre vi -
a mente sensibilizadas por uma 
lâm pada colocada a diferentes dis  -
tân cias, de modo a produzir uma 
escala fotométrica. Para que o ON 
desenvolvesse esse estudo, con -
tu do, ainda era preciso ul tra pas -
sar alguns obstáculos, a co me   çar 
pela mudança para o novo lo cal 
onde deveria fun ci o nar, o cam pus 
de São Januário. Em 1919, a ins -
tituição ainda es ta va preca ri a -
mente instalada no ter raço do an -
tigo Colégio dos Je suítas, no Mor ro 
do Castelo, em bo ra as obras em 
São Januário já tivessem come ça -
do e sua bibli o te ca já funcionas -
se na Rua José Cris tino, em casa 

Acima
Espectro da coroa solar, 
provavelmente obtido por 
Domingos da Costa. Deve 
ser ressaltado que a 
despeito dos primeiros 
processos fotográficos 
coloridos terem sido 
desenvolvidos no início do 
século XX, eles ainda não 
eram acessíveis. (Crédito: 
Biblioteca de Obras Raras 
do ON)
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Esta imagem
Negativo de vidro da coroa 
solar, obtido por Allyrio de 

Mattos com a luneta de 
Mailhat. (Crédito: Biblioteca 

de Obras Raras do ON))
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a lu gada. Além disso, era neces -
sá  rio adquirir um microfotô me -
tro, para fazer as medições nas 
pla cas fotográficas. 
   As fotografias da protube rân -
cia solar foram elogiadas por Char -
les Perrine (1867-1951), renomado 
astrônomo norteamericano, então 
diretor do Observatório de Cór -
do ba, e foram destaque no artigo 
en viado por Morize para publi ca -
ção na revista L’ Astronomie, pe -
riódico da Société Astronomique 
de France. Graças à sua nitidez, 
Mo rize procedeu a alguns cálcu -
los das dimensões da “grande” 

pro   tuberância, como o com pri -
men  to do arco e sua altura no 
pon to mais alto. Crommelin e Da    -
vidson também apresentaram um 
trabalho sobre a mesma pro tu be -
rância, fotografada meio por aca -
so pelo primeiro, igualmente des -
critivo. A diferença é que eles dis -
punham de fotografias obti das 
no Príncipe, e por isso pude ram 
acrescentar algo sobre a rá pida 
mo  vimentação daquela es tru tu ra, 
verificada no intervalo de cer ca 
de 2 horas que separa va a to ta li -
dade nos dois locais. 
   Não resta dúvida de que os bra -

SOBRAL E O ECLIPSE

Acima
Positivo em placa de vidro 
da imagem da 
protuberância solar, 
enviada por Morize para 
publicação na Revista            
L’ Astronomie. (Crédito: 
Biblioteca de Obras Raras 
do ON)
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sileiros deram significativa con  tri -
bui ção para o sucesso do e clipse 
de maio de 1919. Como vi mos, 
Mo  rize e o ON não foram a penas 
espectadores ou ajudantes dos 
in  gle ses, mas par ceiros na bus ca 
de res postas para algumas ques -
tões im portantes co locadas pela 
Ci  ên cia da época, en tre as quais 
a com  posição física e química do 
Sol. O conheci mento cientifico é 
por de fi nição uma construção co    -
letiva, e, olhando em retros pec  to, 
a his tó ria da con jugação de es -
for ços vi sando a com provação da 
te o ria da rela ti vi da de é apenas 
mais um e xem plo des sa norma •

Christina Helena Barboza
christina@mast.br 
Museu de Astronomia e Ciências Afins

SOBRAL E O ECLIPSE



22 | REVISTA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA | ABR-JUN 2019

 luz não andar em linha 
reta não é novidade pa  -
ra ninguém. Quando co  -
lo ca mos um canudo na 
água ele parece que bra  -

do, porque a luz muda sua di re -
ção ao entrar nesse meio. O 
mesmo ocorre quando a luz pas -
sa do ar para o vidro. E não é só 
quando a luz muda de meio que 
isso ocorre. O próprio ar, a tem -
pe raturas diferentes (e, portan to, 
diferentes densidades), pode fa -
zer com que a luz siga um ca mi -
nho curvo. Quando o asfalto está 

muito quente, olhando de forma 
rasante, temos a impres são de 
que ele está molhado — são as 
miragens: luz do céu que chega a 
nossos olhos vindos da di reção 
do asfalto devido à tra je tória 
curva da luz no ar. 
   Mas será que a luz poderia ser 
desviada no vácuo, sem nenhum 
meio material? Será que um 
cam po gravitacional afeta a tra -
je tó ria de luz? O próprio Isaac 
New ton se colocou essa pergun -
ta, sem aparentemente propor u -
ma resposta definitiva. Oitenta 

A

22 | REVISTA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA | ABR-JUN 2019

10
0 

an
os

 d
e 

le
nt

es
 g

ra
vi

ta
ci

on
ai

s
Ao

 co
m

pl
et

ar
 u

m
 sé

cu
lo

 d
a 

pr
im

ei
ra

 m
ed

id
a 

da
 d

ef
le

xã
o 

da
 lu

z p
el

a 
gr

av
id

ad
e s

ua
s c

on
se

qu
ên

ci
as

 tê
m

 si
do

 ex
pl

or
ad

as
 p

ar
a 

so
nd

ar
 o

 C
os

m
os

, d
es

de
 a

 d
es

co
be

rta
 d

e n
ov

os
 p

la
ne

ta
s a

té
 a

 m
ed

id
a 

da
s m

ai
or

es
 es

tru
tu

ra
s d

o 
Un

ive
rs

o.

LENTES GRAVITACIONAIS



REVISTA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA | ABR-JUN 2019 | 23

a  nos depois de Newton, pesqui -
sa do res ingleses, usando sua te o -
ria, cal cu la ram qual seria o des -
vio da luz de uma estrela, pas -
sando pró xi mo ao Sol, supondo 
que a luz se com porta como uma 
par tí cu la ma terial. O resultado foi 
um ân gulo bas tan te pequeno, 
0.84" (o sím bo  lo " denota a medi -
da an  gular de se  gundo de arco, 
que corres pon  de a 1/3600 de grau, 
ou 1/1296000 da circun fe rên cia). 
Tal vez por ser tão pequeno pa ra 
as capacidades da época, a pa ren  -
te men te ninguém tentou me  dir 
esse ângulo. Pos te ri or  men te foi 
pro pos ta a explicação on dula tó -
ria da luz, que reproduzia muito 
bem vários resultados no vos. Se 
a luz era uma onda ele tro mag -

né  ti ca, pa recia não ter sen tido se 
per gun  tar se ela seria a fetada 
pe la gra  vidade. 
   Já em 1905, Albert Einstein, a -
pós propor a teoria restrita da 
re la tividade, buscava uma nova 
te o  ria da gravitação que fosse 
com pa tível com ela. A partir des -
sa bus ca, surgiu o conceito do 
Prin cípio de Equivalência, pe lo 
qual o mo vimento de uma partí -
cu la em um campo gravitacional 
é local men te equivalente a seu 
movimento em um referencial a -
celerado sem a presença de gra -
vidade. Base a do nesse princípio, 
em 1911, Ein stein estimou que a 
luz deveria ser sim desviada pela 
gravidade e es se desvio teria o 
mesmo va lor a cima (0.84”), cal cu -

LENTES GRAVITACIONAIS

Na página anterior
Aglomerado de galáxias 

Abell 2218. (Crédito: NASA/
ESA).

Abaixo
 Ilustração das trajetórias da 

luz saindo de uma galáxia 
distante e sendo curvadas 

pela presença de um 
aglomerado de galáxias no 
seu caminho até a Terra. A 

luz prove niente de uma 
mesma região da galáxia 

pode seguir duas (ou mais) 
trajetórias diferentes (em 

laranja na figura), levando a 
duas imagens aparentes do 

mesmo objeto. (Crédito: 
NASA, ESA, L. Calcada)
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lado u san do a teoria de Newton. 
E con cluiu que esse desvio po de -
ria ser medido se observássemos 
a posição de u ma estrela situada 
na direção pró xima à do Sol e 
compa rássemos com sua posição 
quando o Sol se en con tra noutra 
parte da esfera ce les te. A pe nas du -
rante um eclipse se ria pos sí vel ver 
uma es trela pró xima do lim bo so -
lar. As sim, ele ins ti gou colegas as -
trô nomos a tenta rem me  dir esse 
pe queno ângulo.
   Somente em 1915 ficou pronta 
a sua teoria completa, chamada 
de teoria geral da relatividade, 
se  gundo a qual a gravidade é li -
ga da à curvatura do espaço-tem -
po, um conceito então inteira men -
te no vo na Física. Essa nova teo -
ria re  produzia os resultados da 
teo ria de Newton, explicava a pre  -
ces  são da órbita de Mercúrio e 
pre   via di versos fenômenos no vos. 

Um des ses fenômenos era a de -
flexão da luz pela gravidade. Na 
teoria com pleta, partículas sem 
massa, co mo a luz, são afetadas 
de modo di ferente pela curva tu -
ra do espa ço-tempo do que par -
tículas com massa. O novo cál -
culo da defle xão da luz com sua 
teoria final era exatamente o do -
bro do anterior. 

Sobral projeta Einstein

   Apenas em 1919 foi possível 
ob servar esse fenômeno. Duas e -
quipes lideradas por astrônomos 
ingleses se instalaram na cidade 
de Sobral, no estado do Ceará, e 
na Ilha de Príncipe, próximo à 
cos ta da África. Elas consegui ram 
re gis trar em chapas fotográficas 
insta ladas em telescópios as po -
si ções das estrelas próximas à di -
reção do Sol durante o eclipse e 
compara ram com as posições em 
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Acima
Anel de Einstein ao redor 
de SDSS J0146-0929 
(Crédito: ESA/Hubble & 
NASA)



REVISTA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA | ABR-JUN 2019 | 25

outra é poca do ano, sem o Sol por 
perto. O valor obtido pelas du  as 
expe di ções era compatível com a 
pre vi são de Einstein, sen do os re -
sul ta dos mais robustos a queles 
ob ti dos em Sobral. Pela primeira 
vez uma previsão intei ramente 
no va e exclusiva da re la ti vidade 
geral e ra verificada ex pe rimen -
tal  men te. Es se resul ta do cor reu 
o mundo e ins tan ta ne a mente pro -
je tou Einstein à fama.
   Nestes mais de cem anos da te -
oria, suas previsões fo ram sendo 
cor robo ra das uma a uma. Tal vez 
as mais surpreendentes se  jam o 
efeito da gravi da  de na passagem 
do tem po, a existência das on das 
gravitacionais (desco ber  -
tas em 2015, quan do a 
te  oria completou um sé -
cu lo) e a existência de bu  -
ra cos negros. 
   Sim, a gra vi da  de, além 
de defor mar o es paço, a -
fe ta o tempo, que tam -
bém é alterado pelo mo   -
vi men  to. Hoje em dia u -
tilizamos esse feito coti -
di anamente sem ter cons  -
ci ência disso. De fa to, o 
sis te ma de loca  li  za ção 
por GPS, como u sa do nos 
mais diversos a pli ca ti vos 
de ce lular, u ti liza as ínfi -
mas di ferenças en tre o 
tem po de chegada de si -
nais de rá dio proveni en -
tes de di  fe rentes saté li tes 
que or bitam a Ter ra pa -
ra deter minar a lo ca li za -
ção pre cisa. Se esse sis -

te ma ig no ras se os e feitos da re la -
tividade so  bre a pas sagem do tem -
po, o erro na loca li zação pelo GPS 
se ria de 10 km por dia (e se a cu  -
mu laria no tempo)! Ou seja, ho je 
em dia é co mo se todos an dás se -
mos com um aparelho que funci -
o na com os cál culos da te oria da 
re latividade ge ral no bol so.

Nascimento das lentes 
gravitacionais

   Já que a luz é defletida por 
cam pos gravitacionais como os 
do Sol, poderiam estes atuar co -
mo len tes? Foi o que Einstein se 
per gun tou, ainda em 1912. A con  -
clusão é que a curvatura da luz 

LENTES GRAVITACIONAIS

Abaixo
Famoso anel de Einstein, 
popularmente conhecido 
como o Gato de Cheshire. 

(Crédito: NASA/ESA)
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por cor pos celestes gera efeitos 
di fe ren tes de uma lente con ven -
cional, mas, ainda assim, re fe ri -
mo -nos a eles como “lentes gra -
vi  ta cionais”. Imaginemos a luz 
vin  da de uma estrela distante 
(que de nomina re mos fonte), pas -
san do perto de outra estrela mais 
próxima que desvia a luz (à qual 
nos referire mos como lente) e 
che  gando até nós, observadores. 
Se o observa dor, a lente e a fonte 
estiverem qua se que perfeita men  -
te alinhados, os rai os de luz po -
dem chegar até nós por duas tra -
jetórias dife ren tes. Ou seja, ve rí -
a mos a luz de uma mes ma estre -
la vindo de duas direções ligei ra -
mente separadas do céu, ge ran -
do uma imagem fictícia, tam bém 
co nhecida como miragem gra vi -
ta  ci onal! Além de criar essa ima   -
gem dupla, ocorre que a luz da 
fonte pode ser focada em nossa 
di reção e temos uma ampli fi ca -
ção do seu brilho. Caso haja al gu  -
ma variação no brilho da fonte, 
ve remos essa variação em tem -
pos diferentes para cada uma das 

i ma gens. Esse efeito, conhe cido 
co mo defasagem temporal, é de -
vi do à luz percorrer uma dis tân -
cia di fe rente em seus dois cami -
nhos até a Terra, mas tam bém 
pe lo fato de o tempo passar de 
for  ma diferente em um cam po 
gra vi tacional. 
   Einstein previu todos esses e -
fei tos mesmo antes de completar 
a relatividade geral. Porém ele a  -
chava que eles jamais seriam me  -
didos e, por isso, não lhes deu 
mui   ta importância. Tais re sul ta -
dos fo ram publicados ape nas 24 
anos depois, em 1936, por insis -
tência de um cientista amador. Lá 
ele es cla recia: “Claro, não há es -
perança de se observar esse fe -
nô meno di re ta mente. Primei ro, 
pois duas es tre las jamais ficari -
am tão ali nha das. Em se gundo, o 
ângulo seria de safia do ra mente pe  -
queno para o poder de re solu  ção 
de nos sos ins tru men tos”. 
   Einstein estava certo sobre as 
di  ficuldades elencadas, mas, fe -
liz  men te, errado quanto à pos si -
bi  li da  de de observar o fenôme no. 
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Página ao lado
Imagem de uma região do aglomerado de galáxias MACS J1149.6+2223. As galáxias de aparência amarelada 
nessa figura pertencem ao aglomerado. Já a galáxia espiral ao fundo está mais distante de nós. Na realidade, 
trata-se de quatro imagens múltiplas de uma mesma galáxia. Essas imagens múltiplas são causadas pelo e fei -
to de lente devido ao campo gravitacional do aglomerado como um todo. Além disso, um braço espiral possui 
também quatro imagens, mas criadas por uma galáxia individual do aglomerado que está superposta a uma 
das imagens. Essa imagem é mostrada no destaque dentro da figura. Coincidentemente, uma su per no va 
(explosão de estrela) apareceu nesse braço espiral, dando portanto origem a quatro imagens desse ob je to (os 
pontos amarelos no destaque). A supernova não é vista nas outras imagens da galáxia devido à defa sagem 
temporal entre as imagens. Em duas imagens a supernova já teria aparecido e depois desaparecido. Já em 
uma das imagens, a supernova apareceu mais de um ano depois desta foto ser registrada, exatamente no 
local e no momento previsto por vários modelos da lente e com a magnificação esperada. Esta com bi na ção 
extraordinária das imagens múltiplas com a supernova permitiu testar diversos métodos que modeli zam 
esses sistemas. (Crédito: NASA, ESA, e S. Rodney, T. Treu, P. Kelly, J. Lotz, M. Postman,  Z. Levay)



REVISTA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA | ABR-JUN 2019 | 27

A se  paração angular entre as du -
as imagens das estrelas é re al -
mente pe quena demais para ser 
obser va  da ainda hoje (tipi ca men -
te mi lé simos de segundos de ar -
co). No en tanto, o efeito de mag -

nifi ca ção po de sim ser obser va -
do! Co mo as estrelas estão em 
movi mento na nos sa Galáxia, po -
de mos ter um mo mento em que 
duas estrelas ficam pratica men te 
alinhadas em relação à Terra e, 
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depois, voltam a se separar. Nes -
se momento a magnificação po -
de ser muito e le vada, até de al -
gumas dezenas de vezes. O que 
se observa, por tanto, é uma va ri -
ação do brilho da es tre la no tem -
po, devido à mag nifica ção, se -
guindo um padrão bem ca  rac te -
rístico previsto pela teoria. Cla ro 
que esses alinhamentos são ex tre  -
mamente raros, mas graças à tec  -
no lo gia de aqui si ção e pro ces sa -
men to de ima gens, é possível mo  -
nitorar mi  lhões de estrelas e de -
tec tar aquelas cu jo brilho é afe ta  -
do pe lo efeito de lente. O inte res -
san te é que qual  quer corpo mas -
si vo pode atuar co  mo lente, in -
clu sive planetas, anãs marrons, 
buracos ne gros. No ca so dos pla -
ne tas, eles criam uma va riação a -
dicional de bri lho causa do por 
seu campo gra  vitacional. Usando 
esse efei to, já foram desco bertos 
mais de 90 planetas fora do Sis te -
ma Solar.
   Se Einstein era pessimista quan  -
to à deteção do fenômeno de len -
te gravitacional, o astrônomo Fritz 
Zwicky, seu contemporâneo, era 
muito mais otimista. Em um ar -
tigo de 1937 ele afirmou que as 
ga   láxias ofereceriam uma possi -
bi  lidade muito maior que as es -
trelas para a observação dos efei  -
tos de lente gravitacional. 
   Zwicky estava certo. Devido a 
sua massa — centenas de bilhões 
de vezes maiores que a massa de 
uma estrela individual — e às dis  -
tâncias envolvidas, o efeito de len  -
te é muito mais pronunciado pa -

ra esses sistemas. Nesse caso, a 
lente é uma galáxia e a fonte é 
tam bém u ma galáxia mais dis -
tan te ou um quasar. Como a len -
te não é mais puntiforme, po dem 
e xis tir configu rações com u ma 
mul  ti pli ci dade de imagens ele va -
da e estas imagens podem ser de  -
te c tadas se pa rada mente com os 
te lescópios atu ais, ou seja, re al -
men te vemos várias i magens de 
u ma mesma galáxia de fun do. A -
lém disso, as imagens des sas ga -
lá xias podem ser alta men te dis -
tor ci das gerando os cha ma dos ar  -
cos gra vi ta cionais. Se hou ver um 
ali nha men to quase per fei to en -
tre o ob ser vador, lente e fon te, a 
dis tor ção da galáxia mais dis  tan -
te ge ra o for mato de um a nel, tam -
bém conhecido como anel de Ein -
stein (embora tenha sido pro  pos -
to pela primeira vez por Orest 
Chwolson em 1924).

Uma miríade de 
fenômenos e aplicações

   Hoje em dia, todos esses fenô -
me nos de lente gravitacional fo -
ram observados: grandes magni -
fi cações, grandes distorções que 
formam arcos ou anéis, imagens 
múltiplas e defasagem temporal 
entre as imagens. Há ainda um 
e feito muito sutil, denominado len -
teamento gravitacional fraco, que 
só pode ser medido em um nú -
mero muito grande de galá xias 
de fundo para ser detecta do. Mas 
ele está presente até nas mai ores 
estruturas e é uma das prin cipais 
quantidades observá veis de inte -
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res se para a cosmo lo gia.
   As escalas cobertas pelos fenô -
me nos de lente gravitacional vão 
desde o interior de nossa Galá xia 
(lenteamento por estrelas e pla -
ne tas) até as maiores dis tân cias 
cosmológicas obser va das. Ao ser 
sen sível à curvatura do espa ço-
tem po, o efeito de lentes per mi te 
ma  pear onde há matéria (que cur  -
va o espaço), seja ela visível ou 
não, e serve para pesar os ob je  tos 
astronômicos, como previs to por 
Zwicky. 
   Uma conclusão que emerge de 
todos os estudos com lentes é que 
há mais matéria que gravita do 
que matéria visível em qualquer 
com primento de onda. Ou seja, a 
mai or parte da matéria é escura, 
co mo já era indicado por vários 
ou tros tipos de observações as -
tro  nô micas independentes. 
   Uma pe cu  liaridade do fenô me -
no de len te gravitacional é sua 
grande sen si bilidade a pequenas 
perturba ções. Gra ças a ela pode -
mos des co brir pla netas em ór bi -
ta de es trelas e me   dir subestru tu -
ras das ga lá xias. A sensibilidade 
é tanta que no a no passado foi 
pos sível de tec tar u  ma estrela in -
dividual em uma ga láxia distan -
te e uma equipe de pes quisa do -
res argumenta ter de  tec ta do uma 
população de pla ne tas em outra 
galáxia, usando es se fenô me no! 
Essa sensibili dade às es tru turas 
no interior das galáxias (e tam -
bém às situadas no caminho da 
luz até a Terra) torna o efeito de 
lente uma das formas mais pre -

ci  sas para testar modelos físicos 
de ma téria escura.
   Outro aspecto que vem sendo 
mui to explorado nos últimos a -
nos é a magnificação. Graças a es  -
se e fei to, galáxias e aglomerados 
de ga láxias podem atuar como 
te  les  có  pios gravitacionais, aumen  -
tan  do em muito o brilho de ga lá -
xias mais distan tes. Assim, é pos -
sível es  tu dar galá xias fracas e lon -
gín quas que não se ri am detec ta -
das sem a am pli fi ca ção gravitaci -
o nal. Em vá  rios casos, como ve -
mos em de ta lhe a forma da ima -
gem, é pos sível re construir com pu -
ta ci o nal mente a for ma das ga lá -
xias fonte. Uma boa parte do tem -
po do te lescópio es pa cial Hubble 
foi re cen temente de dicada a ob -
servar a glome ra dos de galáxias 
que a tu am como len tes gravita -
cio nais, per mitindo es tu  dos de ga -
láxias dis tantes e tam bém a re -
construção de  ta lha da da distri bui -
ção de ma téria na lente.
   O efeito de lente também é sen -
sí vel às distâncias, e na cosmo -
logia as distâncias dependem do 
modelo cosmológico. Os estudos 
que usam lentes gravitacionais 
in  dicam que, além da matéria es -
cura, uma com ponente mais uni -
forme deve res pon der por cerca 
de 70% da den sidade do Uni ver -
so, corroborando a presença da 
e nergia escura, já evidenciada 
em vários outros ob serváveis cos -
mológicos. Uma al ter   nativa é con -
siderar modifi ca ções à gravi dade 
de Einstein. Aí tam bém as lentes 
gravita cio nais per mitem formas 
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únicas de tes tar essas teorias al -
ternativas. Já que partículas com 
e sem massa se comportam di fe -
rentemente, a com binação de ex -
perimentos de lentes gravita cio -
nais (propaga ção da luz) com ou -
tros que testam a dinâmica (co -
mo propriedades do gás nas ga -
lá xias e aglomerados) per mite im -
por limites a tais te o rias.

A sombra de um buraco 
negro

   Para coroar os cem anos da de -
flexão da luz, formos agraciados 
há poucas semanas com a difu -
são da “primeira imagem de um 

bu raco negro”. Na imagem que 
ro dou o planeta e estampou to -
das as manchetes em abril deste 
ano, vê-se um anel luminoso com 
um dis co preto em seu in terior. 
A parte luminosa corresponde ao 
disco de acreção, matéria que cir -
cunda o bu raco negro a altíssi -
mas tempe ra tu ras e emite luz em 
vários com  pri mentos de onda. A -
contece que, pelo efeito da de -
flexão da luz pe lo buraco negro, 
nós recebe mos luz que foi emi ti -
da pela parte do dis co que está 
atrás do buraco ne gro! Por isso, 
mesmo que es te jamos vendo o 
disco de lado, for ma-se um anel 
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em volta do bu raco negro, como 
na imagem po pu larizada no fil -
me in ter stellar, que é a de for ma -
ção vi sual do dis co de acreção 
pe lo ca mi nho cur vo da luz. O bu -
raco ne gro pos  sui uma região, co -
nhe ci da co  mo ho ri zonte de e -
ven tos, da qual nada po de sair, 
nem mes mo a luz. Mui tas pes -
soas acharam que o disco preto 
na imagem era esse próprio ho -
rizonte. Na ver da de, trajetó ri as de 
luz próximas ao buraco a ca bam 
ca indo nele. É co mo se o bu ra co 
negro proje tas se uma som bra, 
den tro da qual na da se vê. O raio 
dessa sombra cor responde às tra -
jetórias da luz que não po dem 
chegar até nós, e seu ta ma nho é 
cerca de 2.6 vezes o ta ma nho do 
ho rizonte. Se o bu ra co ne  gro es -
tá em rotação, ele ar rasta o es pa -
ço-tempo consigo, a for ma da som  -
bra muda um pou co e o anel lu -
minoso fica assi mé trico.

Um futuro luminoso

   Nas últimas décadas a deflexão 
da luz se transformou de um tes -
te da relatividade geral em u ma 
ferramenta extremamente ú  til pa  -
ra a astrofísica e a cos mo lo gia. Vi  -
mos um crescimento notável de 
a pli cações e desco ber tas uti li zan  -
do o fenômeno de lente gra vita -
cional. 
   Galileu usou lentes de vi dro pa   -
ra ampliar os horizontes do nos  -
so conheci men to sobre o Uni ver -
so. Os as trônomos da atuali dade 
u sam a própria curvatura do es -
pa ço-tem po como lentes. No vos 

ins   trumentos na Terra e no es pa -
ço prometem desenvolver a in da 
mais essa área e planejam usar o 
fe nô meno de lentes para estu dar 
a formação de galáxias no u ni -
verso primordial, a natureza da 
ma téria e da energia escuras, des  -
cobrir no vos planetas e, prin ci pal  -
mente, bus car o ines perado •

Martin Makler
Centro Bras. de Pesquisas Físicas
martin@cbpf.br

Na página anterior
Imagem simulada da 

sombra de um buraco 
negro. Quando este objeto é 
circundado por matéria que 

cai no buraco negro, a 
emissão de luz (e ondas de 

rádio) ocorre até uma 
distância de 1,5 vezes o raio 

do horizonte, a chamada 
esfera de luz, cujo raio é 

mostrado pelo círculo 
tracejado. Pelo desvio da luz 

pela gravidade, essa esfera 
acaba sendo deformada em 

um anel e podemos ver 
inclusive a parte que está 

atrás do buraco negro. 
Também pelo desvio da luz, 

esse anel fica com um raio 
aparente de cerca de 2,6 

vezes o tamanho do 
horizonte. Esse é o tamanho 

da sombra projetada pelo 
buraco negro. Se ele está em 

rotação, o espaço-tempo 
também é arrastado por 

esse movimento e a forma 
do anel fica assimétrica. 

(Crédito: M. Moscibrodzka 
& H. Falcke, Radboud-

Universität Nimwegen)
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á se passaram 100 anos des -
de o dia do eclipse solar de 
2019 que confirmou de ma -
neira espetacular as previ -
sões de Einstein. O espaço -
-tem po é curvo! Desde en tão, 

o nosso entendimento do Uni ver -
so nunca mais foi o mesmo.
   Por outro lado, vale lembrar 
também que essa não foi a única 
descoberta importante do século 

XX. Na verdade, a Teoria da Re -
latividade abriu as portas para 
u ma revolução profunda no que 
entendemos por Universo.
   Por exemplo, vale lembrar que 
em 1919, não sabíamos nem mes -
mo da existência de outras galá -
xias. Elas eram visíveis no céu 
noturno, claro, mas não havia 
consenso entre os astrônomos da 
época se aqueles objetos nebu -

Galáxias em um 
universo relativístico

J
Einstein não reconheceu de imediato que sua teoria implicava um universo em 
expansão. Mas as evidências apresentadas por Edwin Hubble fizeram-no admitir 
que tinha errado.
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Esquerda
Imagem ultraprofunda do 
telescópio espacial Hubble 
com quase 10.000 galáxias. 

As mais distantes estão a 
dezenas de bilhões de anos-

luz de distância (Créditos: 
NASA, ESA, S. Beckwith, 

HUDF Team).

GALÁXIAS DISTANTES

losos seriam “universos-ilha” (ou 
seja, um conjunto de estrelas com -
parável à nossa própria Galáxia, 
a Via Láctea) ou apenas um aglo -
merado de estrelas dentro da  Via 
Láctea.
   Coube ao pesquisador estadu ni  -
dense Edwin Hubble realizar as 
me didas determinantes, em 1925. 
Através de observações de es tre  -
las com um brilho variável — as 
chamadas cefeidas — Hub ble 
conseguiu determinar a dis tân cia 
aos universos-ilha, con clu in do 
que seriam muito mai o res que as 
dimensões da Via Lác tea. A nossa 
Galáxia não era mais a única do 
Universo!

O Universo como um livro 
de retratos

   As novas dimensões do Uni ver so 
teriam uma implicação im por  tan -
te para observações astro nô micas. 
Devido à velocidade fi nita da luz 
(algo também funda mental para a 
Teoria da Relati vi dade), o que era 
observado no céu teria le vado u -
ma certa quan tida de de tem po 
para chegar até nós.
   Podemos pensar nisso ao re vés: 
imagine um extraterrestre que ob    -
serve a Terra a partir do cen  tro da 
Galáxia. A uma dis tân  cia de 25.000 
anos-luz, ele veria com seu teles -
có pio os homens pré- histó ri cos e 
as primeiras ferra mentas. Um ex -
traterrestre na ga lá xia de Andrô -
meda, a 2,5 mi lhões de anos-luz 
de distância, veria nos sos ances -
trais das cavernas co bertos de pe -
los. E um alie ní gena na galáxia 
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NGC 1052, a 65 mi lhões de anos-
luz de distân cia, es taria vendo a 
extinção dos dino ssauros!
   Do nosso ponto de vista, po de -
mos imaginar que estamos ven -
do um álbum de retratos do U ni -
verso. Galáxias mais distantes re   -
presentam um passado cada vez 
mais longínquo. Mas qual se ria 
o limite?

Hubble e o Universo em 
expansão

   Novamente, as observações de 
Hubble representaram um passo 
importante na nossa compreen -
são cosmológica. Ao determinar 
em 1929 que todas as galáxias se 
afastavam de nós, e as mais dis -
tantes com velocidades maiores, 
Hubble mostrou que o Universo 
não era estático, mas estava em 
crescimento.
   A medida só foi possível graças 
a outro efeito importante: o des -
vio para o vermelho, ou redshift 
em inglês. A luz não apenas é des -
viada na relatividade de Einstein, 
mas quando o Universo se ex -
pan de, fótons de luz se expan -
dem com ele. Objetos azuis fi cam 
mais aver melhados, indicando o 
quanto ele se afastou de nós de -
vido ao crescimento do espaço 
desde que a luz foi emitida.
   Einstein acreditava em um uni  -
verso estacionário, mas Hubble 
mostrou que ele estava enga na -
do. Einstein então admitiu a fa lha, 
chamando sua hipótese de seu 
“mai or erro”.

O estudo contemporâneo 
da Cosmologia

   Hoje, o estudo de galáxias é u -
ma das principais formas que te -
mos de estudar o crescimento do 
U niverso. Como faróis na escu ri -
dão, galáxias servem como pon -
tos de referência para deter mi -
nar a história do cosmos desde o 
Big Bang até os dias atuais.
   Usando as equações da Rela tivi -
dade Geral, os astrônomos po dem 
determinar com precisão como 
as galáxias e as estruturas se for -
mam no Universo. É um balanço 
delicado entre os seus diversos 
componentes, a matéria escura 
que tudo atrai com sua força gra -
vitacional contra a energia es cu -
ra, empurrando o Universo em di -
reção a um destino frio e deso -
lado.
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Acima
Observatório de Mount 

Wilson, usado pelo 
astrônomo Edwin Hubble 

em suas descobertas 
(Créditos: Observatório Mt. 

Wilson).

   Nosso domínio da teoria é tão a -
vançado que podemos hoje criar 
pequenos universos em super -
com  putadores. Usamos todas as 
e quações e simulamos toda a his -
tória cósmica, começando no Big 
Bang. Depois, apontamos nossos 
te lescópios para os céus para con -
ferir os resultados, e verificar as 
previsões.
   O grande desafio é justamente 
ob servar esse processo. Se por um 
lado a matéria escura e a ener gia 
escura dominam a evolução do 
Universo, por outro devemos lem -
brar que são substâncias in vi sí -
veis a qualquer instrumento hu -
ma no. Assim, somos obri ga dos a 
observar galáxias traçando es sa 
evolução, como passas em um bo -
lo invisível assando em um for no 
a uma temperatura desco nhecida.

A próxima fronteira — 
JWST e as primeiras 

galáxias
   Qual é o próximo passo? Estu -
dar as primeiras galáxias. Lem -
brem-se: quanto mais distantes, 
mais tempo a luz levou para che -
gar até nós, o que quer dizer que 
estamos observando um Uni ver -
so mais jovem.
   Nesse sentido, as primeiras ga -
láxias representam uma chance 
de estudar o Universo em sua in -
fância. Hoje já podemos ver ga lá -
xias como eram há 13 bilhões de 
anos, quando o Universo tinha a -
pe nas 500 milhões de anos. No 
en tanto, ainda são objetos raros, 
o que dificulta as pesquisas.
   Tudo isso vai mudar com a che -
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gada dos novos instrumentos. Te -
lescópios gigantes, grandes ino -
va  ções tecnológicas, e em parti -
cular o Telescópio Espacial James 
Webb (JWST). Conhecido como o 
sucessor do Hubble, ele terá 6,5 m 
de diâmetro e será um dos ins tru -
mentos científicos mais aguar da -
dos da história. Está alguns anos 
a trasados, é verdade, mas será 
u ma importante revolução quan -
do for lançado em 2021.
   A essas distâncias, o redshift é 
tão intenso que a luz deixa de ser 
visível para virar radiação in fra -
vermelha. Assim, o James Webb 
tem espelhos revestidos a ouro, 
ma terial indicado para refletir a 
luz infravermelha e detectar as 
primeiras galáxias.
   A História nos mostra que a As -
tronomia é uma constante bus ca 
pelo desconhecido, usando ob ser -
vações de galáxias para enten der 

a própria estrutura do Uni verso. 
Uma exploração cosmoló gica que 
começou há 100 anos, com um 
pequeno desvio de luz de uma 
estrela atrás do Sol, mas que se 
transformou em uma e po peia si -
deral em busca de nos sas origens •

Thiago Signorini Gonçalves
Univ. Fed. do Rio de Janeiro
tsg@astro.ufrj.br

GALÁXIAS DISTANTES

Acima
Engenheiros da NASA 
trabalham no belo espelho 
dourado do telescópio 
espacial JWST (Créditos: 
NASA/Desiree Stover).
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Nesta página
Galáxia do Redemoinho 
(M 51), a 25 milhões de 
anos-luz de distância, 
observada com o telescópio 
espacial Hubble (Créditos: 
NASA, Hubble Heritage 
Team, STScI/AURA, ESA, S. 
Beckwith, Robert Gendler).
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