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Outras notícias:
Xanana Gusmão realiza visita oficial a Portugal na próxima
semana

Soyuz TMA-21 regressou a Terra com três cosmonautas a
bordo

Dalai Lama identifica especulação e avareza como causas
do problema

Primeira sonda europeia para Mercúrio será lançada em
2014

Cantora bate recorde com unhas de seis metros

 Detectada oscilação de
tipo solar em estrela com o
dobro da massa do Sol
Internacional | 2011-09-14 18:33

  Uma equipa de investigadores integrada pelo português Tiago
Campante descobriu pela primeira vez oscilações de tipo solar
numa estrela delta scuti, com cerca do dobro da massa do Sol,
revela um artigo publicado na revista “Nature”.

“Há outras estrelas que é sabido que oscilam de duas
maneiras diferentes, mas de outro tipo de estrelas.
Numa delta scuti, foi a primeira vez que se detectou
que também oscila como o nosso Sol”, disse Tiago
Campante, do Centro de Astrofísica da Universidade
do Porto (CAUP).

Para o investigador, os resultados deste estudo dão
“uma perspectiva diferente” sobre as formas como
podem vibrar estrelas de diferentes tipos, bem como
ajudam a ter “um melhor conhecimento do interior de
uma estrela”.

Tiago Campante explicou que as estrelas do tipo solar
têm oscilações com frequência de “alguns minutos”,
enquanto nas de tipo delta scuti as vibrações são por
períodos de “cerca de duas horas”.

Na estrela analisada, HD 187547, foram detectados
simultaneamente os dois tipos de oscilações, mas os
astrónomos não sabem ainda se haverá outras
estrelas com o mesmo comportamento.

“Não sabemos se é assim tão comum”, salientou,
adiantando que só estudos complementares poderão
confirmar se se trata ou não de um caso raro ou até
isolado.

O artigo publicado na “Nature” tem como primeira
autora a romena Victoria Antoci, da Universidade de
Viena, e integra 24 autores, entre os quais dois do
CAUP, Tiago Campante, actualmente a terminar o
doutoramento, e o argelino Ahmed Grigahcène, em
pós-doutoramento.
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Detectada oscilação de tipo solar em estrela com o dobro da massa do Sol http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/218897
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