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Ondas	Gravitacionais

Ondas gravitacionais foram detectadas pela primeira vez em 14 de setembro de 2015, às 6h51 (horário de
Brasília) pelos detectores gêmeos do Observatório Interferométrico de Ondas Gravitacionais LIGO (do
inglês Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory), localizados em Livingston, Louisiana, e
Hanford, estado de Washington, nos Estados Unidos, cerca de 100 anos após terem sua existência prevista
por Albert Einstein, em sua teoria da Relatividade Geral. O sinal detectado era o de um par de buracos
negros espiralando um em direção ao outro, seguido do ressoar do buraco negro resultante da fusão dos
dois. Esta fusão ocorreu a uma distância de ~ 1.3 bilhões de anos-luz. As massas dos buracos negros iniciais
eram de 29 M⊙ (massas do Sol) e 36 M⊙, e a massa do buraco negro resultante foi de 62 M⊙. Cerca
de 3.0 M⊙c2 de energia foi irradiada na forma de ondas gravitacionais. Este evento inaugurou a Astronomia
de Ondas Gravitacionais, uma nova janela para observar o Universo. Outros quatro eventos envolvendo
também pares de buracos negros foram detectados: em 26 de dezembro de 2015, 04 de janeiro, 8 de junho
e 14 de agosto de 2017, este último também detectado pelo interferômetro Virgo, consolidando esta
astronomia. Porém, um evento ainda mais impressionante foi observado no dia 17 de agosto de 2017, às
09:41:04 (do horário de Brasília). Tratava-se do sinal em ondas gravitacionais de um par de estrelas de
nêutrons, que ao se fundirem, diferentemente dos pares de buracos negros, emitiram uma gama enorme
de ondas eletromagnéticas, que cobriram boa parte de todo o espectro, inaugurando um novo tipo de
astronomia, chamada de multimensageira, envolvendo observação conjunta de ondas gravitacionais e
eletromagnéticas. Nesta apresentação daremos maiores detalhes sobre estas ondas gravitacionais, os
detectores, o que já aprendemos com todas estas detecções e as consequências desta fenomenal
conquista da ciência contemporânea, ganhadora do prêmio Nobel de Física de 2017. Também traçaremos
as perspectivas para o futuro da recém-inaugurada Astronomia de Ondas Gravitacionais, que vai
revolucionar o nosso conhecimento da física e astrofísica e, provavelmente, nos ajudar a responder às suas
principais questões da atualidade: a matéria escura, a energia escura e como o Universo teve início.





O	que	são	ONDAS	GRAVITACIONAIS?



Gravidade	de	Einstein
n 1905 - Einstein propõem, em sua Teoria da

Relatividade Especial, que o espaço não é
independente do tempo, mas, ao contrário, está
conectado a ele, formando um todo chamado de
espaço-tempo.

n 1915 - Einstein propõem, em sua Teoria da
Relatividade Geral, que os corpos com massa se
atraem porque deformam a geometria do espaço-
tempo em volta e entre eles.
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Ondas	gravitacionais

n 1916 - Einstein prova matematicamente, a partir da
sua Teoria da Relatividade Geral, que ondas
gravitacionais devem existir.

n Essas ondas gravitacionais, causadas por movimentos
acelerados de massas, seriam distorções no espaço-
tempo que estariam viajando no próprio espaço-
tempo com a velocidade da luz.
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Em	resumo:
Para	Newton	a	Gravidade	era	uma	força
que	agia	à	distância.
Se	uma	massa	mudasse	a	sua	posição	todo	o
Universo	receberia	esta	informação	instantaneamente
O	espaço	era	infinitamente	rígido.

Já	Einstein	afirmava	que	nenhum	informação
poderia	viajar	à	velocidade	maior	que	a	da	luz.
O	espaço,	para	Einstein,	formava	com	o	tempo
uma	entidade	chamada	espaço-tempo,	que
apesar	de	muito	rígida,	não	era	infinitamente
rígida.	As	massas,	principalmente	as	grandes,
causariam	deformação	nesse	espaço-tempo,
e	este	espaço-tempo	deformado	produziria	os
efeitos	atrativos.	Se	uma	massa	mudasse	a	sua
posição,	esta	informação	seria	transmitida	por	
ondulações	nesse	espaço-tempo que	viajariam
à	velocidade	da	luz.	Einstein	chamou	estas
ondulações	de	Ondas	Gravitacionais.
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Como	podemos	detectar/observar
ONDAS	GRAVITACIONAIS?



Duas polarizações “+” e “x”

h+ hx

ey

exez

h	=	DL/L	=	((h+)2 +	(hx)2)1/2

LL+DL

Deformação
sobre um anel

crédito:	Arlette de	Ward
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Prova	de	que	elas	existem



Ondas	Gravitacionais	(OGs)
realmente	existem?

n Após meio século de debate teórico e outro meio
século de busca observacional, ainda não havia
ocorrido a confirmação de uma detecção direta.

n Uma boa evidência (observação indireta):
PSR 1913+16 (Taylor & Hulse 1974)
(Sistema de duas estrelas de nêutrons com período de
7h45min, em que uma delas é um Pulsar)
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crédito:	Kostas	Kokkotas

G1600858



Þ OGs		deveriam	existir,	pois	
seriam	as	responsáveis	pela	perda	

de	energia	desse	sistema.
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crédito:	LIGO	lab



Métodos	de	detecção	e	detectores	de
ONDAS	GRAVITACIONAIS	



Alguns	tipos	de	detectores	de	Ondas	Gravitacionais

Interferômetro
laser

Esfera
Ressonante

laser

Cilindro
Ressonante

crédito:	Arlette de	Ward
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Joseph Weber

1a geração

Cilíndrico
~ temp.

ambiente
h ~ 10-15



LSU (ALLEGRO)

2a geração

Cilíndrico
- 269 oC

h ~ 5 x 10-19

http://www.phys.lsu.edu/
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O Detector do Ondas Gravitationais
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5The	antenna	at	its	Sao	Paulo	city	site
for	the	2015	runs

h ~	10-20 Hz-1/2



Alberto	Sesana



TOA Residual

Pulsar	timing

Fold Fold

Model

Slide	from	D.	ChampionPulsar	Timing	Arrays	as	Gravitational	Wave	Detectors



http://lisa.jpl.nasa.gov/

http://www.esa.int/esaSC/120376_index_0_m.html

Interferometers	
in	Space:

LISA, DECIGO
and	BBO



LISA:	Interferometers	in	Space





http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102
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1064-nm	wavelength
Nd:YAG	laser	(Nd:Y3Al5O12)



LIGO Scientific 
Collaboration





G1600979_Lantz_SLACv3
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Fontes	astrofísicas	de
ONDAS	GRAVITACIONAIS





A	Astrofísica	de	ONDAS	GRAVITACIONAIS
foi	inaugurada!	
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and 7	milliseconds later	...

G1701480



http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102
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https://www.youtube.com/watch?v=kkKDs59zcdI
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http://www.ligo.org/detections/GW170608.php



http://ligo.org/detections/images/GW170814_reconstruction_comparison.png

GW170817:	o	mais longo (~	56	segundos),
o mais confiável (h	small,
mas	~3000	ciclosà SNR	~	32),
o mais próximo (40	Mpc).
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O	que	aprendemos	com	as	primeiras
ONDAS	GRAVITACIONAIS	observadas?	
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Com	o	T80	South



ASTROFÍSICA	MULTIMENSAGEIRA:
Busca	simultânea	com	instrumentos	da	janela	eletromagnética

Menos	de	dois	anos	após	a	
estréia da	astronomia	de	ondas	
gravitacionais,	GW170817	
marca	o	início	de	uma	nova	era	
de	descoberta.
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This	still	from	a	NASA	animation	shows	the	aftermath	of	a	collision	of	two	neutron	stars,	
which	merged	into	an	objected	called	GW170817.	Gravitational	waves	from	the	collision	
were	detected	on	Aug.	17,	2017.
Credit:	NASA's	Goddard	Space	Flight	Center/CI	Lab



Polarization	of	gravitational	waves	is	more	consistent	with	tensor than	scalar	or	vector.

https://dcc.ligo.org/public/0145/P170817/008/LIGO-P170817.pdf



Presented	at	Amaldi12
by	Chris	Van	Den	Broeck
http://www.amaldi12.org/talks

(mg <	2.2	x 10-58 kg)

mg <	7.7	x 10-23 eV/c2
from GW170104	
(the farthest)
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Presented	at	Amaldi12	by	Jocelyn	Read
http://www.amaldi12.org/talks



Conclusões:
1)	A	primeira	conclusão	de	toda	esta	observação	multimensageira,	
pelo	fato	do	pulso	de	raios-gama	ter	chegado	apenas	1,7	segundos	
depois	da	coalescência	das	duas	estrelas	de	nêutrons,	foi	que	a	
velocidade	das	ondas	gravitacionais	não	pode	diferir	mais	do	que	
uma	parte	em	1015 da	velocidade	das	ondas	eletromagnéticas.	Desta	
forma,	uma	série	de	teorias	de	gravitação	que	previam	diferenças	de	
velocidades	maiores	do	que	esta,	tiveram	que	ser	descartadas	ou	
revisadas.

2)	As	ondas	gravitacionais	sozinhas	forneceram	elementos	
suficientes	no	caso	de	GW170817	para	se	tirar	três	conclusões	(entre	
outras	tantas):	novamente,	as	polarizações	das	ondas	gravitacionais	
são	consistentes	com	a	natureza	tensorial	e	a	massa	do	gráviton	não	
poderia	ser	maior	que	10-58 kg,	resultados	que	estão	em	
concordância	com	a	teoria	da	Relatividade	Geral,	e	pôde-se	dizer	
algo	sobre	a	equação	de	estado	da	matéria	nuclear	de	estrelas	de	
nêutrons.



3)	Também	foi	concluído,	agora	a	partir	das	curvas	de	luz	no	
espectro	eletromagnético,	que	o	choque	das	duas	estrelas	de	
nêutrons	desencadeou	um	evento	chamado	na	literatura	de	
Quilonova,	o	qual,	no	caso	de	GW170817,	teria	sido	o	responsável	
por	produzir,	pelo	menos,	~0,05	massas	solares	(ou	cerca	de	17	mil	
Terras)	de	elementos	pesados,	com	número	atômico	maior	que	o	do	
ferro,	incluindo	ouro,	platina	e	urânio,	demonstrando	que	
coalescências	de	estrelas	de	nêutrons	desempenham	um	papel	no	
processo	r de	nucleossíntese	no	Universo.

4)	Finalmente,	a	observação	de	GW170817	permitiu	o	cálculo	da	
constante	de	Hubble	de	forma	independente	dos	métodos	
astronômicos	clássicos.	O	resultado	foi	consistente	com	os	valores	
obtidos	anteriormente	por	observações	no	espectro	
eletromagnético.	Precisões	maiores	são	previstas	em	detecções	
futuras	de	ondas	gravitacionais.

Conclusões:



Conclusões:

5)	Infelizmente,	não	foi	possível	se	determinar	se	as	duas	estrelas	de	
nêutrons,	após	coalescerem,	formaram	uma	estrela	de	nêutrons	
mais	massiva	(de	2,74	M⊙)	ou	um	buraco	negro.	O	sinal	em	ondas	
gravitacionais	que	indicaria	qual	teria	sido	o	produto	final,	foi	fraco	
demais	para	ser	detectado	pelos	interferômetros	laser	aLIGO e	Virgo.	
No	futuro,	estes	detectores	deverão	estar	operando	com	maior	
sensibilidade	e/ou	podemos	ter	sorte	de	observar	coalescência	mais	
próximas	de	estrelas	de	nêutrons.	



E	qual	é	o	futuro	da	astrofísica	de
ONDAS	GRAVITACIONAIS?		



crédito:	LIGO	lab
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Presented	at	Amaldi12	by	Sheila	Rowan
http://www.amaldi12.org/talks
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Perspectivas	para	o	futuro	da	recém-inaugurada	Astronomia	de	Ondas	Gravitacionais

Período	das	ondas	gravitacionais

Milissegundos																Minutos	a	Horas																	Anos	a	Décadas															Bilhões	de	Anos							
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Interferômetros
no	Espaço:

LISA, DECIGO
and	BBO

Tomada de	tempo	
de	Pulsares

com
Radiotelescópios

Medidas de	
Radiação
Cósmica de	
Fundo	em
Microondas

Interferômetros
no	solo	e
esféricos



Presented	at	Amaldi12	by	Alberto	Sesana
http://www.amaldi12.org/talks



Black	Hole	Astronomy	by	2030
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Presented	at	Amaldi12	by	Karsten Danzmann
http://www.amaldi12.org/talks

Courtesy of	Karsten Danzmann
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Black	Hole	Astronomy	by	2030
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A Astronomia de Ondas Gravitacionais (AOG) vai revolucionar o nosso
conhecimento da física e astrofísica e, provavelmente, nos ajudar a
responder às suas principais questões da atualidade: a matéria escura,
a energia escura e como o Universo teve início.

Matéria escura:
- Vel. das OGs ≈ vel. dos fótonsà várias teorias descartadas;
- Buracos negros (BN) primordiais existem?
- Cordas cósmicas existem?
- Qual a contribuição deles para a massa total da matéria escura?
- OGs da explosão de Bosenovas (arXiv:1004.3558v2).

Energia escura:
- BNs e ENs são laboratórios perfeitos para se observar fenômenos
regidos simultaneamente pela gravitação forte e a mecânica quântica;
- A Astronomia Multimensageira que inclua o canal de OGs vai fornecer
informações inéditas sobre estes fenômenos.



Credit:	Scientific American	BrasilComo	o	Universo	teve	início?





Gravitational	Wave	Astronomy

A	new	window	for	the	observation	of	the	universe	
that	will	revolutionize	our	knowledge	of	it.

Credit:	Dorling Kindersley Limited and Editora	Moderna	Ltda.
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Obrigado	pela	atenção!


