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Matériaescuradetermina
aestruturadoUniverso
Tipomisteriosodepartícula é invisível e só interagepormeiode sua gravidade

Físicosusaramtécnicade
observação indiretapara
mapearadistribuiçãodesse
tipodematéria; formavista
écomoadeumaesponja
................................................................................................
RAFAELGARCIA
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Ela compõe80%damassado
Universo e cientistas acabam
de mostrar que é ela quem de-
termina a estrutura do cosmo.
A entidade batizada pelos físi-
cos de “matéria escura” é hoje
um dos principais mistérios da
ciência. Ninguém sabe ainda
dizer o que ela é, mas ummapa
feito a partir de imagens doTe-
lescópio Espacial Hubble co-
meçaarevelarondeelaestá.
Teóricos já tinham previsto

que a matéria escura é quem
determina a estrutura geral do
Universo. Ela forma uma espé-
cie de “esqueleto” em torno do
qual se agrupa a matéria con-
vencional, a “carne” que forma
as galáxias. Agora, o mapa de
uma região do céu na constela-
ção do Sextante, perto do Leão,
demonstrouisso.

Os astrofísicos envolvidos no
projeto ficaram entusiasmados
ao descobrir que teoria eobser-
vação estão de acordo. “O as-
pecto mais surpreendente do
nosso mapa é o quão previsível
ele é”, disse à Folha Richard
Massey, astrônomo do Caltech
(Instituto deTecnologia daCa-
lifórnia) e líderdoprojeto.
A matéria escura recebe esse

nome porque, ao contrário da
matéria visível—os átomosque
formam estrelas, planetas e
pessoas—, ela não emite luz
nem nenhuma outra forma de
radiação. A única forma de de-
tectá-la é pormeio de sua força
gravitacional, que atrai a luz
emitida pela matéria comum e
deforma as imagens das galá-
xias (vejaquadroabaixo).

Esponjacósmica
O mapa de Massey revelou a

maneira com que a matéria es-
cura se distribui numa região
docéudetamanhonovevezeso
diâmetrodaLua,vistadaTerra.
“Há uma série de filamentos

finos e longos que apontam em
direções aleatórias e se cruzam
em aglomerados de galáxias

com grande massa; entre esses
há vastos espaços vazios”, ex-
plicaMassey.Ou, para simplifi-
car: “É mais ou menos como
umaesponja”.
O mapa de Massey foi feito

combase em imagensdoproje-
to Cosmic Evolution Survey,
um levantamento de imagens
ultradetalhadas daquela região
do espaço. Foi a maior emprei-
tada da história do Hubble,
consumindo 10% do tempo de
trabalho do telescópio durante
dois anos. O mapeamento está
descrito em estudo publicado
hoje no site da revista “Nature”
(www.nature.com).
Ao final do trabalho, ficou

claro que a estrutura “esponjo-
sa” comqueamatéria escura se
distribuiu fornece a base para
estruturar a matéria conven-
cional também. Após o Big
Bang, a explosão que deu início
aouniverso, o esqueleto dema-
téria escura é que se formou
primeiro. “Depois, então, ama-
téria convencional fluiu para a
estrutura de matéria escura e
começou a formar estrelas, ga-
láxias eplanetas”, dizMassey.
Na opinião do cosmólogo

Eric Linder, que comentao tra-
balho deMassey emoutro arti-
go na “Nature”, o mapa é um
passo crucial para se com-
preender anaturezadamatéria
escura, mas é uma técnica que
precisa ser aprimorada. “Ela
está aindanos seusprimórdios,
e ruídos espúrios afetam traços
mais fracosdomapa”, diz.

Diferençasreveladoras
Apesar do entusiasmo com a

confirmaçãodeteorias,Massey
diz que são as anomalias que
podem revelar algo novo. “A fí-
sica interessante está em deta-
lhes, como as poucas discre-
pâncias entre a distribuição de
matéria escura e visível”, afir-
ma. “Pretendemos estudá-las
emmaisprofundidadenospró-
ximosmeses.”
Mesmocomtodoavanço, afi-

nal, ninguémainda sabeoque é
a matéria escura, que não é fei-
ta de átomoscomuns.Parades-
cobrir isso, será preciso olhar
tanto para o céu quanto para a
Terra. “Aceleradores de partí-
culas esperam poder achar a
partícula da matéria escura”,
dizMassey, comarotimista.

))) VIDA INTENSA,MORTE PRECOCEVIDA INTENSA,MORTE PRECOCEVIDA INTENSA,MORTE PRECOCE
As supernovas (restos de estrelas que explodiram) DEM
L238 e DEM L249; análise de raio-X mostrou que ambas
cresceram e morreram mais rápido do que o normal

Como os cientistas descobriram onde está a matéria escura

OCULTA E BELA

CURVA LUMINOSA
A matéria escura
compõe 80% da massa

que existe no Universo, mas
não emite luz nem radiação.
Físicos não sabem bem o que
ela é, mas deduzem sua
presença por meio de sua
força gravitacional. A
gravidade atrai luz e distorce,
por exemplo, a imagem de
uma galáxia UNIVERSO FATIADO

Aplicando essa técnica,
os cientistas usaram o
telescópio Hubble para
mapear a presença de
matéria escura numa
grande região do espaço,
perto da constelação do
Leão. Após reunir imagens
bidimensionais, montaram
um mapa em 3-D da
matéria escura

SEPARADAS NO NASCIMENTO
Ao comparar a distribuição da matéria escura com

a da convencional, o mapa confirma a previsão teórica
de que a matéria escura se distribui numa rede de
filamentos que se cruzam em pontos onde há
concentração de matéria convencional
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Grupoobtém
células-tronco
deplacenta
.................................................................................
DAREDAÇÃO

Um grupo de cientistas
dos EUA anuncia hoje em
estudo na revista “Nature
Biotechnology” ter obtido
células-tronco compoten-
cial terapêutico a partir do
líquido amniótico de den-
trodeplacentas.
Os cientistas dizem ter

conseguido manipular o
material obtido para fazer
tecidos de músculos, os-
sos, artérias e nervos. A
técnica se junta a outras
propostas experimentais
promissoras para obter
células-tronco de qualida-
desemdestruirembriões.
“Esperamos que essas

células se provem um re-
curso valioso para reparo
de tecidos e engenharia de
órgãos”, diz Anthony Ata-
la, líder da pesquisa na
Universidade Wake Fo-
rest,naCarolinadoNorte.


