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Astronomia: Detetada oscilação de tipo solar em estrela
com o dobro da massa do Sol

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

19:00 Quarta feira, 14 de Set de 2011

Porto, 14 set (Lusa) -- 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
hoje 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 detetou que também oscila como o nosso Sol", disse à agência Lusa Tiago Campante, do
Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP).

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