
Entre estrelas e planetas Com apenas 30 anos, o serpense Pedro Figueira tem no seu currículo uma licenciatura em Física, pela Faculdade de

Ciências da Universidade de Lisboa, e um doutoramento no Observatório de Genebra, Suíça, assim como outras descobertas além do Kepler-
78b. É, desde 2010, bolseiro de pós-doutoramento no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP), e foi já como investigador do

CAUP que publicou, no ano passado, na revista "Astronomy & Astrophysics", um artigo que confirma o modelo estrutural

do sistema solar, com os planetas orbitando o Sol todos no mesmo plano.

Lá para 2016, talvez saibamos se, afinal, estamos ou
não sozinhos no universo. 0 primeiro passo foi dado
com a descoberta do Kepler - 78b, um planeta extras-
solar escaldante mas com composição, massa e densi-
dade idênticas às da Terra, em que participou o astro-
físico português Pedro Figueira. Jovem, com apenas
30 anos, e alentejano, de Serpa. Uma investigação que
prosseguirá com a busca de "planetas com massa se-
melhante à da Terra", mas em órbitas que os colocam
na chamada "zona habitável" de estrelas do tipo do

Sol. Ou seja, onde poderá haver vida.

Caria Ferreira

natural de Serpa o único português que integra a

equipa internacional de astrónomos que acaba de

divulgar a descoberta do Kepler-78b, o primeiro
exoplaneta com composição, massa e densidade idênti-
cas às da Terra. Pedro Figueira, de 30 anos, é investiga-
dor do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto
(CAUP). O estudo foi publicado no último dia 31, na re-
vista "Nature", e dá conta da existência de um planeta
"quase gémeo da Terra". "Este planeta é, para nós, o re-
sultado de um trabalho constante e progressivo a nível
de recolha e análise de dados. É o reconhecimento de um

longo trabalho que conseguiu chegar ao público em ge-
ral, o que o torna ainda mais querido", explicou o astro-
físico alentejano em declarações ao "Diário do Alentejo".
Pedio Figueira adiantou também que, "apesar de existi-
rei» vários planetas com pequenas massas ou raio, este é

Òpriineiro em que, sendo medidas as duas grandezas em

Simultâneo, se revela como tendo uma densidade seme-
lhante à da Terra", tratando-se, portanto, de "um passo
firme na direção da descoberta de um planeta gémeo do

nosso".
Para chegar às conclusões igora divulgadas, os inves-

tigadores combinaram os registos de observação do teles-

cópio espacial Kepler (NASA) - cuja missão é a de detetar

exoplanetas (planetas extrass3lares) - com os do espec-
trógrafo Harps-N, instalado no telescópio Galileo, em La

Palma, nas Canárias. "Os métodos de trabalho que foram
usados foram o método das velocidades radiais e o mé-
todo dos trânsitos. O primeirc permite medir a dimensão
do planeta e o segundo a sua massa. A confirmação da

natureza do planeta foi dada pelo método das velocidades

radiais, pois foi através dele 'lue, medindo a sua massa,

se concluiu que não poderia ser nenhum outro objeto",

especificou Pedro Figueira.
Entre o Kepler-78b e a Terfa as semelhanças estabele-

cem-rse ao nível da massa, raio e densidade. "Através da

densidade (média) podemos inferir a composição do pla-
neta e este planeta, por ser tão semelhante à Terra em

densidade, deve ter uma composição
semelhante, e portanto predomi-
nantemente rochosa. Os modelos
de estrutura planetária mais re-
centes sugerem que pelo menos 40

por cento deste planeta deve ser
constituído por rochas", prós-



segue Pedro Figueira, notando ,

que a "grande diferença" en- i

tre ambos está ao nível da ór-
bita, "que coloca o planeta
muito perto da estrela": "Tal
faz com que uma órbita seja
completada em pouco mais i

de oito horas e meia, quando f

no nosso planeta tal movi- #$
mento de translação é feito . «j|

em um ano". t . »




