
Três descobertas fundamentais em Astrofísica Relativística pelos Cientistas do ICRANet 

Três descobertas fundamentais no âmbito da astrofísica realtivística foram feitas pelos cientistas do ICRANet 
(em inglês), a Rede de Centros operando no campo da Astrofísica Relativística que inclui como Estados 
Membros a Armênia, o Brasil, a Itália, o Estado da Cidade do Vaticano, além da Universidade do Arizona em 
Tucson, a Universidade Stanford e o ICRA. Duas jovens cientistas, Fernanda Gomes de Oliveira, Brasileira, 
e Laura Becerra, Colombiana, contribuíram de forma fundamental para estas descobertas. Seus trabalhos 
demonstraram que a formação de um buraco negro e uma estrela de nêutrons jovem podem ocorrer em 
menos de três minutos. O progenitor associado é um sistema binário formado por uma estrela em processo de 
explosão de supernova e uma estrela de nêutrons companheira. Este processo foi chamado de “Binary Driven 
Hipernovae” (BDHN) e ultrapassa alguns conceitos básicos da astronomia Clássica, tornou-se hoje uma 
realidade graças às considerações de efeitos da relatividade geral. Ademais, de acordo com as considerações 
teóricas desenvolvidas pelo grupo de pesquisadores do ICRANet, há ainda a possibilidade de um caso mais 
extremo, onde a estrela de nêutrons e o buraco negro recém criados formam um novo sistema binário, que, 
devido à emissão de ondas gravitacionais, leva-os a coalescerem e assim formar um único buraco negro de 
maior massa. A base conceitual desta pesquisa científica encontra-se no escopo da teoria da relatividade geral 
e da mecânica quântica. Esta pesquisa tem sido testada através dos dados disponibilizados pelos maiores 
telescópios ópticos e radiotelescópios da ESO localizados no Chile e nos EUA, incluindo também os 
telescópios de raios-X e raios-gama lançados pela NASA e ESA, como também pela Rússia e Japão. Os 
resultados destas análises foram apresentados em duas prestigiadas revistas científicas: "The Astrophysical 
Journal" http://arxiv.org/abs/1505.07580 e "Physical Review Letters" http://arxiv.org/abs/1505.02809. Estas 
duas recentes descobertas são fundamentais como também igualmente fundamental é a descoberta dos 
cientistas do ICRANet, os quais analizaram com successo dentro da relatividade geral os objetos astrofísicos 
mais distantes do Universo com z=8, que corresponde ao BDHN a uma distância superior a 15 bilhões de 
anos-luz da Terra: GRB 090423 http://arxiv.org/abs/1404.1840.  

Nos seus primeiros 50 anos, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein teve um arranque difícil, 
enfrentando grandes dificuldades de formulação devido à complexidade da sua estrutura matemática. Os 
dados experimentais e observacionais no nosso sistema planetário eram muito marginais e particularmente 
difíceis de serem observados. Estes eram: a precessão anômala do periélio de Mercúrio, os famosos 43 
segundos de arco por século; o efeito marginalmente mensurável da deflexão da luz proveniente de estrelas 
longínquas devido ao campo gravitacional do sol e o deslocamento para o vermelho (redshift) das linhas 
espectrais emitidas em um campo gravitacional. Porém, o advento de uma nova geração de instrumentação 
para observações terrestres e espaciais permitiu a descoberta de diferentes tipos de mensageiros cósmicos 
(partículas) provenientes de fontes galácticas e extragalácticas, como os fótons, os neutrinos e os raios 
cósmicos. Estes, por sua vez, conduziram-nos a grandes avanços na compreensão de obejtos tais como 
supernovas, estrelas de nêutrons, buracos negros e explosões de raios-gama (GRB em inglês). 

Uma supernova nasce no processo final de colapso de uma estrela, originando uma estrela de nêutrons e uma 
violenta emissão de neutrinos. Esta tem um papel fundamental na formação de elementos pesados como o 
ferro e o ouro. As estrelas de nêutrons têm densidades milhares de bilhares de vezes superiores àquela 
terrestre e oferecem a oportunidade de estudar todos os tipos de interações fundamentais na natureza: 
relativistica, gravitacional, nuclear e sub-nuclear, em regimes ainda não explorados de altas densidades e 
pressões. Os buracos negros permitem-nos estudar novos efeitos da relatividade geral no chamado "regime 
de campo forte". Os GRBs representam a primeira aplicação da física e da astrofísica de objetos que podem 
ser completamente descritos apenas com o uso de teorias relativísticas, da física de partículas e da 
relatividade geral.  

A astronomia clássica foi utilizada para descrever objetos que apresentam escalas temporais que variam de 
anos e séculos a milênios. Nesses novos sistemas, que estão entre os mais energéticos e violentos do 
universo, as variações temporais características ocorrem em frações de segundo, ou, às vezes, dez mil vezes 
inferiores a um segundo. Logo, é claro que somos levados a uma família de fenômenos completamente nova, 



os quais ocorrem em escalas de tempo, energia e complexidade muitos distintos daqueles das nossas 
experiências diárias, e que precisam, para serem entendidos, de uma abordagem mais complexa e nova, a 
qual, apenas depois de ser finalmente compreendida, revelará sua simplicidade fundamental. As novas 
tecnologias desenvolvidas nos telescópios terrestres e espaciais permitiram examinar as propriedades dos 
GRBs em escalas temporais que vão de milionésimos a milésimos de segundos: as observações em menores 
escalas de tempo e maiores escalas de energia levaram à descoberta de um regime completamente novo em 
física e astrofísica. 

O conceito ordinário de tempo é afetado pelos efeitos da relatividade geral: um sinal que é observado em 
menos de um milésimo de segundo medido em um telescópio na superfície da Terra corresponde, para 
alguns GRBs ultra-relativísticos, a um sinal que percorre distâncias de até cem anos-luz na nossa galáxia! 
GRBs podem ser observados diariamente, e a nova física associada levou à descoberta do movimento 
macroscópico de um plasma de matéria-antimatéria composto por elétrons e pósitrons, tão massivo quanto 
uma fração da massa solar, atingindo, como observado da Terra em alguns segundos, uma velocidade 
próxima àquela da luz no vácuo. 

Em 25 de abril de 1998 um GRB explodiu simultaneamente a uma supernova. O grande mistério era como 
dois sistemas, tão profundamente diferentes sob o ponto de vista conceitual, energetico e estrutural poderiam 
ocorrer no mesmo lugar e no mesmo instante de tempo. Pesquisas nessa direção têm sido desenvolvidas 
desde muitos anos e, apenas nos últimos meses, elas conseguiram encontrar uma explicação do supradito 
mistério a partir da verificação do conceito de "colapso gravitacional induzido" (IGC em inglês), o qual já 
fora proposto em 2001 pelos cientistas que agora trabalham no ICRANet (veja a figura em anexo). Até o ano 
passado, a maioria dos astrofísicos aceitava a visão de que uma estrela massiva evoluia, muito rapidamente, à 
direta formação de um buraco negro. No entanto, graças ao telescópio espacial Hubble agora se sabe que 
quase a totalidade das estrelas massivas está em sistemas binários. A formação de um buraco negro, então, 
não ocorre diretamente, mas sim por meio de uma longa trajetória, numa sequência de eventos com papéis 
mais e mais importantes, marcados por uma sucessão de processos de colapsos gravitacionais, todos 
influenciados pela relatividade geral, e que finalmente levam à verdadeira formação de um buraco negro: 1) 
a estrela de maior massa evolui numa escala de tempo menor num primeiro processo de colapso 
gravitacional, levando-a a um evento supernova e à formação uma estrela de nêutrons; 2) o sistema binário 
agora composto de uma estrela de nêutrons e de uma estrela massiva evolui para um sistema com períodos 
orbitais decrescentes até o momento onde a segunda estrela massiva também explode num evento de 
supernova; 3) neste processo, uma segunda estrela de nêutrons é formada e parte do material expelido pela 
supernova é capiturado pela primeira estrela de nêutrons; 4) essa acreção pode levar a primeira estrela de 
nêutrons a alcançar uma massa crítica e formar um buraco negro, e durante esse processo um GRB é emitido. 

É importante salientar que muitos dos detalhes deste complexo processo foram estudados e descobertos por 
um grupo de astrofísicos do ICRANet, do qual fazem parte astrofísicos latinoamericanos. A estudante de 
doutorado em astrofísica relativística (IRAP-PHD, em inglês) em Roma, Laura Becerra, graduada na UIS, e 
agora sob orientação do astrofísico colombiano Jorge Rueda, também graduado a UIS e agora professor do 
ICRANet, e do professor Remo Ruffini, um dos pais da astrofísica relativística, publicaram recentemente, em 
colaboração com o professor Chris Fryer do Laboratório Nacional de Los Alamos (LANL), Novo México, 
um estudo sobre estes sistemas baseando-se em simulações numéricas e suas comparações diretas com os 
dados observacionais na revista científica The Astrophysical Journal volume 812 
[http://arxiv.org/abs/1505.07580]. 

Até então, não estava claro se após a violenta explosão de supernova com uma grande perda de massa a 
estrela de nêutrons remanescente e o recém-formado buraco negro poderiam ainda configurar um sistema 
binário. A partir dos trabalhos tradicionais em sistemas binários, era bem sabido que, se em uma explosão de 
supernova houvesse uma perda de massa maior que 50% da massa total (inicial) do sistema, este se tornaria 
não ligado (unbound), fazendo com que as estrelas remanescentes escapassem em direções opostas. Em um 



artigo que acaba de ser aceito para publicação na prestigiada revista científica "Physical Review Letters" 
[http://arxiv.org/abs/1505.02809], Fernanda Gomez de Oliveira, uma jovem estudante Brasileira do programa 
de Doutorado IRAP-PhD em Roma, juntamente com o Prof. Chris Fryer do LANL, e seus diretores de tese 
de doutorado Jorge Rueda e Remo Ruffini, demonstraram que o supradito resultado da astronomia clássica 
deve ser substituído quando condições relativísticas são devidamente consideradas e incorporadas à sua 
descrição física. Eles mostraram explicitamente que no escopo do colapso gravitacional induzido (IGC) – ou 
“carambola” ou "matriz cósmica", tal como foi descrito pelo Prof. Ruffini- um novo sistema binário 
composto por uma estrela de nêutrons e um buraco negro podem ser formados mesmo quando a massa total 
ejetada é maior que 50% da massa inicial do sistema! Uma das conclusões mais fascinantes é que as órbitas 
desses novos sistemas binários, devido à emissão de ondas gravitacionais, diminuem com o tempo. Assim, 
em uma escala de tempo da ordem de algumas dezenas de milhares de anos, os objetos mencionados 
anteriormente necessariamente coalescerão. Esse novo fenômeno culminará na formação de um novo e único 
buraco negro com massa da ordem de cinco massas solares. Os autores preveem que um novo Gamma-ray 
Burst (GRB) de duração extremamente curta será então emitido, e, por esta razão, batizaram tal sistema de 
GRB "ultra-curtos”. Esta é uma predição totalmente nova do paradigma do IGC: pela primeira vez no campo 
da astrofísica relativística, propõe-se não apenas a explicação do GRB, mas como um GRB pode levar à 
outro GRB. Todos esses resultados são conceitualmente novos, e é certamente um motivo de grande 
satisfação apreciar estas descobertas, sendo fruto da extensa cooperação da comunidade de astrofísicos da 
Europa, EUA, e Arménia, e jovens cientistas da América Latina, brasileiros e colombianos. 

Este e outros temas de grande relevância foram abordados no “Second César Lattes Meeting” realizado na 
cidade do Rio de Janeiro em Abril de 2015, cujas atas serão presentadas no dia 25 de novembro na mesma 
cidade, e também serão abordados na conferência internacional que se realizará na Colombia, o “First Julio 
Garavito Armero Meeting on Relativistic Astrophysics” [http://www.icranet.org/1jg/], organizada 
conjunatmente entre o ICRANet e a UIS, UNAL, Uniandes, Univalle,UdeA, o Centro Internacional de Física 
- CIF de Bogotá e o Planetário de Bogotá, entre os dias 23 e 25 de novembro na UIS em Bucaramanga, e nos 
dias de 26 e 27 de novembro no Planetário de Bogotá e na UNAL. O encontro continuará na Cidade do 
Mexico com o “First Sandoval Vallarta Caribbean Meeting”, [www.icranet.org/1sv/], que se realizará entre o 
dias 30 de novembro e 4 de dezembro. Especialistas a nível mundial reunir-se-ão à comunidade dos 
astrônomos do Brasil, Colômbia e México a fim de discutirem temas avançados em pesquisas sobre estelas 
de nêutrons, buracos negros, supernovas, ondas gravitacionais, astrofísica de altas energias e cosmologia, 
bem como para analizarem as perspectivas futuras dos projetos do ICRANet na América Latina, incluindo 
Argentina, Colômbia e México, além do Brasil.  

Todas essas atividades coincidem com a publicação de um volume de 550 páginas na revista científica 
"Classical and Quantum Gravity" sobre testes com duração de vários anos dos efeitos da relatividade geral 
relacionados com o arraste de referenciais inerciais (frame dragging) e aqueles geodésicos, medidos pela 
primeira vez em torno da Terra graças à missão da NASA conhecida como Gravity Probe B. O volume, 
coeditado pelo Professor Francis Everitt, presidente do Board do ICRANet, pelo Barry Muhlfelder e pelo 
Clifford Will, presidente do “GP-B Science Advisory Committee” e Professor da Univeraside da Flórida, 
contém 21 artigos: 3 sobre os antecedentes teóricos, 8 sobre tecnologias das instrumentações científicas, 6 
sobre tecnologias espaciais e 4 sobre análise de dados e movimento da estrela de referência. Notícia 
igualmente importante: o acordo para uma sede ICRANet, assinado pelo Diretor do ICRANet, Prof. Remo 
Ruffini,e o Embaixador de Armênia em Itália, S.E. Sargis Ghazaryan, (no dia 14 de Fevereiro de 2015) foi 
aprovado pelo Parlamento da República da Armênia. 

Duas coletivas de imprensa apresentando os resultados técnicos e científicos serão convocadas: uma em 
Bogotá, no dia 26 de novembro; outra, ou no CBPF na cidade do Rio de Janeiro ou em Brasilia, para os 
primeiros dias de Dezembro. Para mais informações recomendamos visitar as páginas web dos eventos: 
www.icranet.org/1jg/ e www.icranet.org/1sv/. 

 



 


