
28    V I S Ã O  1 4  J U L H O  2 0 2 2

 ---------- BALÃO DE ENSAIO 

Se apenas pudéssemos 
escolher um único ad-
jetivo para caracterizar 
aquilo que o maior 

e mais potente telescópio 
espacial de sempre nos mos-
trou nos últimos dias, seria: 
histórico. Nunca a Humani-
dade tinha visto imagens com 
tanta nitidez de um universo 
tão jovem.

“O James Webb veio 
revolucionar toda a astro-
nomia, à semelhança do que 
fez o Hubble”, sublinha Nuno 
Peixinho, investigador da 
Universidade de Coimbra e 
do Instituto de Astrofísica e 
Ciências do Espaço. “Abriu 
uma grande janela para a 
Ciência que vamos fazer pelo 
menos nos próximos 15 anos. 
Vai trazer uma infinidade de 
novas descobertas que irão 
permitir outras e... depois 
nunca mais acaba.”

Lançado no dia de Natal, 
com a missão de obter mais 
dados sobre os primórdios 
do universo, incluindo o 
nascimento das primeiras ga-
láxias e estrelas e a natureza 
dos planetas extrassolares, 
este telescópio resulta de uma 

parceria da agência espacial 
norte-americana (NASA) 
e das congéneres europeia 
(ESA) e canadiana (CSA). 
Começou a ser planeado em 
1996, com um orçamen-
to inicial de 442 milhões de 
euros e acabou a custar €8,8 
mil milhões. Tem a altura de 
um prédio de três andares e o 
comprimento de um campo 
de ténis.

Além de ser gigante, tem 
a grande particularidade de 
observar essencialmente no 
infravermelho, “que nós não 
vemos”, lembra o mesmo 
astrónomo e divulgador cien-
tífico português. “Costumo 
dizer que é como as melgas 
veem: elas sentem o nosso 
calor. E como o Webb está 
fora da atmosfera terrestre, 
vê coisas que, do solo, não 
conseguimos ver.”

O James Webb (que deve 
o seu nome a um antigo ad-
ministrador da NASA) está 
posicionado a 1,5 milhões de 
quilómetros da Terra, onde 
chegou a 24 de janeiro. “Em 
astronomia, ver mais longe 
é estar a ver mais no passa-
do – a luz que vemos hoje é 

a luz que já saiu das estrelas 
há muito tempo. O Webb vai 
captar o universo há 13,5 mil 
milhões de anos, cerca de 
300 milhões de anos após o 
Big Bang, o que se crê ser o 
período de formação das pri-
meiras galáxias e também das 
primeiras estrelas – e com 
grande nitidez”, explica Nuno 
Peixinho.

 
O QUE MAIS HÁ POR AÍ?
O dia 12 de julho de 2022 
fica, por isso, para a História 
como o dia em que a Huma-
nidade viu imagens coloridas 
e espetros de cinco objetivos 
cósmicos, incluindo uma 
das maiores e mais brilhan-
tes nebulosas e um plane-
ta extrassolar gigante (ver 
caixa). Um evento científico 
único, embora já na véspera 
Joe Biden tivesse partilhado 
uma primeira imagem do 
chamado espaço profundo, 
como uma “amostra” do que 
iríamos ver no dia seguinte.

Os primórdios  
do universo
As primeiras 
imagens obtidas 
pelo telescópio 
James Webb 
levam-nos 
numa viagem 
arrebatadora
—  PO R  RO S A  R U EL A

Nunca  
a Humanidade 
tinha visto 
imagens com  
tanta nitidez  
de um universo 
tão jovem

  Para o infinito...  
A Nebulosa Carina, 
paisagem de “montanhas” 
e “vales” salpicados de 
estrelas; a Nebulosa do 
Anel do Sul, uma nuvem 
de gás que rodeia uma 
estrela moribunda (em 
baixo, à esq.); e o Quinteto 
de Stephan, um grupo de 
cinco galáxias, localizado 
a 290 milhões de anos-luz 
da Terra, na constelação 
Pegasus
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Esse foi, como era de 
esperar, um momento de 
afirmação política, com o 
Presidente norte-america-
no a realçar a parceria com 
outras nações e o poder dos 
Estados Unidos da América. 
“Estas imagens vão lembrar 
ao mundo que a América 
pode fazer grandes coisas. E 
vão lembrar ao povo norte-
-americano, especialmente 
aos nossos filhos, que não há 
nada acima da nossa capaci-
dade – nada acima da nossa 
capacidade”, repetiu.

Surgiu, então, no gran-
de ecrã o aglomerado de 
galáxias na constelação de 
Volans no Hemisfério Sul, 
conhecida pelo nome SMACS 
0723, que está a cerca de 4,6 
mil milhões de anos-luz da 
Terra. E o administrador da 
NASA, Bill Nelson, explicou 
que, se tivéssemos um grão 
de areia na ponta do dedo e o 
segurássemos à distância de 
um braço, ele iria obscurecer 

tudo o que se via naquela ima-
gem capturada pelo Webb.

A comparação é usada ha-
bitualmente pelos astrónomos 
para explicarem aos “comuns 
mortais” a imensidão do uni-
verso, mas nem sequer eles 
alguma vez tinham visto uma 
imagem como aquela. Logo 
a internet foi inundada pela 
imagem que tem como nome 
oficial Webb’s First Deep Field.

Já parecia sobrenatural 
o facto de a luz que chegou 
ao espelho do Webb ter sido 
emitida quando o universo 
tinha apenas algumas centenas 
de milhões de anos. O facto 
de o aglomerado de galáxias 
nos ajudar a observar ainda 
mais longe, porque funciona 
como uma espécie de lupa que 
aumenta a imagem de outras 
galáxias mais distantes, tirou-
-nos o chão.

A verdade é que o segredo 
mais bem guardado da NASA 
dos últimos tempos foi sendo 
desvendado aos poucos, com 

os spoilers iniciais a deixarem 
a comunidade científica mui-
to entusiasmada.

Em fevereiro, o Webb cap-
turou a sua primeira estrela, 
a 258 anos-luz de distância, 
na constelação da Ursa Maior. 
As imagens ficaram desfo-
cadas, mas foi um momento 
tão importante que tirou uma 
selfie ao seu espelho gigante, 
prontamente partilhada nas 
redes sociais pela NASA. “Foi 
um verdadeiro momento de 
uau”, confessaria o astróno-
mo Marshall Perrin, do Insti-
tuto de Ciências do Telescó-
pio Espacial, em Baltimore, 
Maryland.

Há meses que a equipa do 
Webb se dedicava aos alinha-
mentos finais e calibrações 
do telescópio. Logo em mar-
ço, surgia a primeira imagem 
nítida, da nebulosa de for-
mação de estrelas NGC 2174. 
E, a 29 de junho, o próprio 
Bill Nelson anunciava que 
em breve iríamos poder ver 
“a imagem mais profunda do 
nosso universo que alguma 
vez foi tirada”.

“[O telescópio] vai explo-
rar objetos no Sistema Solar 
e atmosferas de planetas 
que orbitam outras estre-
las, dando-nos pistas sobre 
se as suas atmosferas são 
potencialmente semelhantes 
às nossas”, acrescentou Bill 
Nelson. “Pode responder a 
algumas perguntas: De onde 
vimos? O que mais há por aí? 
Quem somos? E, claro, vai 
responder a algumas pergun-
tas que nem sequer sabemos 
quais são.”

A divulgação das imagens 
não deixou de ser mais um 
momento de espanto. E a 
altura certa para nos lem-
brarmos de que os avanços 
tecnológicos necessários para 
fazer este telescópio vão ser 
aplicados no nosso dia a dia 
daqui a dez ou 15 anos, frisa 
Nuno Peixinho. “As pessoas 
não costumam pensar nisto, 
mas, por exemplo, a primeira 
TAC era um instrumento que 
funcionava numa missão que 
foi a Marte.” Histórico e arre-
batador.  rruela@visao.pt

OS 5 ‘ALVOS’

Foram estas as primeiras 
imagens divulgadas pela 
NASA. Se tudo correr como 
previsto, o novo telescópio 
espacial continuará a “ver 
mais além” nos próximos 20 
anos

SMACS 0723
A espetacular imagem 
infravermelha mais pro-
funda e nítida do universo 
distante até à data, em que 
se vê um aglomerado de 
galáxias, tem o nome ofi-
cial de Webb’s First Deep 
Field (primeiro campo 
profundo do Webb).

Planeta WASP-96b
O Webb captou a assi-
natura distinta da água, 
juntamente com provas 
de nuvens e névoa, na 
atmosfera que rodeia este 
planeta gigante extrasso-
lar, descoberto em 2014. 

Nebulosa do Anel do Sul
Catalogada como NGC 
3132, fica a cerca de 2 500 
anos-luz de distância da 
Terra. É uma nuvem de 
gás que rodeia uma estre-
la moribunda.

Quinteto de Stephan
É um grupo de cinco 
galáxias, localizado a 290 
milhões de anos-luz da 
Terra, na constelação Pe-
gasus. Esta sua imagem é, 
até agora, a maior obtida 
pelo Webb – contém mais 
de 150 milhões de pixels 
e é construída a partir 
de quase mil ficheiros de 
imagem separados.

Nebulosa Carina
Esta paisagem de “monta-
nhas” e “vales” salpicados 
de estrelas é a ponta de 
uma região da Nebulosa 
Carina onde se formam 
estrelas, chamada NGC 
3324. A imagem revela 
pela primeira vez áreas 
anteriormente invisíveis 
de nascimento de estrelas.
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