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Resumo

O lítio é produzido principalmente na nucleossíntese primordial nos

primeiros segundos do Universo. Este elemento é facilmente destruído no

interior estelar através de reações nucleares em regiões onde a temperatura

é superior à 2.5 × 106 K. Uma quantidade razoável de lítio pode ser encon-

trada na zona convectiva das estrelas de pouca massa, onde as temperaturas

não são suficientemente altas para queimá-lo. À medida que as estrelas de

pouca massa evoluem e deixam a sequência principal (entrando no ramo das

gigantes), a sua camada convectiva externa aumenta e atinge regiões mais

profundas da estrela, diluindo assim o lítio que se situava próximo à superfí-

cie. É o conhecido “first dredge-up”. Neste contexto, a existência de estrelas

gigantes ricas em lítio representa um dos grandes enigmas da evolução este-

lar, pois devido as suas características estruturais todas as gigantes deveriam

apresentar baixas abundâncias de lítio, segundo o modelo padrão de estrutura

e evolução estelar.

Neste trabalho, relatamos a descoberta da super abundância de lítio

da estrela HD 150050. Esta estrela simples e com baixa rotação cujo tipo

espectral é K2 III mostra uma forte assinatura na linha de lítio (no compri-
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mento de onda 6708 Å) de seu espectro. Neste trabalho, a partir de obser-

vações espectroscópicas, determinamos uma abundância de lítio no valor de

log ε(Li) = 2.4± 0.1 para este objeto. Obtivemos estimativas dos principais

parâmetros físicos para HD 150050 com base em observações espectroscópi-

cas de alta resolução. Determinamos também o estado evolutivo para HD

150050 utilizando modelos evolutivos calculados especificamente para este ob-

jeto com o código TGEC (Toulouse-Geneva Evolutionary Code). Esta análise

teórica de seu estado evolutivo permitiu-nos estimar a massa e a idade desta

estrela. Sendo assim, a partir de nosso trabalho concluímos que a estrela HD

150050 é uma genuína estrela rica em lítio e que deve ser acrescentada ao

seleto grupo das estrelas ricas em lítio estudadas na literatura.
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Abstract

Lithium is produced by the primordial nucleosynthesis during the first

instants of the universe. This element is easily destroyed in the stellar interior

by nuclear reactions that occur in the regions where the temperature is higher

than 2.5 × 106 K. A significant amount of this element can be found in

the convective zone of low mass stars, where the temperatures are not high

enough to burn it. As the low mass stars evolve and leave the main sequence

(and enter into the red giant phase), their external convective layer expands,

reaching deeper regions of the star, diluting the lithium that was in the

external layers. This is known as the “first dredge-up”. In this context, the

existence of lithium-rich giant stars is a puzzle for stellar evolution, since all

giants were supposed to present low lithium abundances, according to the

standart model of stellar evolution and structure.

In this work, we report the discovery of a high lithium abundance

for the star HD 150050. This single, slowly rotating K2 III shows a strong

lithium 6708 Å feature. From spectroscopic observations, we determined an

abundance of lithium log ε(Li) = 2.4±0.1 for this object. We also derived the

main physical parameters for HD 150050 from high-resolution observations.

III



We also studied the evolutionary status of HD 150050 using evolutionary

models specially calculated with the TGEC code (Toulouse-Geneva Evolu-

tionary Code). Theoretical analysis for the evolutionary status allowed us

to estimate the mass and age for this star. Therefore, from our study we

concluded that the star HD 150050 is a genuine lithium-rich star that should

be added to the select group of lithium-rich stars studied in the literature.
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Capítulo 1

Introdução

O estudo da abundância de lítio nas estrelas é de uma forma ge-

ral uma ferramenta essencial na astrofísica moderna. Este elemento fornece

uma importante informação sobre os mecanismos físicos de mistura na ca-

mada convectiva. Nesta camada convectiva superficial, a temperatura local

não é suficientemente elevada para destruí-lo, sendo necessária a presença de

outros mecanismos para levar o lítio da base da zona convectiva até as cama-

das de destruição. Apesar de muitos estudos deste elemento, ainda restam

alguns problemas em aberto relacionados a sua abundância. Entre eles, po-

demos destacar a abundância anormalmente baixa das estrelas de tipo solar

e a existência de estrelas gigantes ricas em lítio. Este último tema tornou-se

um tópico intrigante na astrofísica estelar, pois estrelas que estão passando

por esta fase de sua evolução deveriam apresentam baixas abundâncias su-

perficiais de lítio segundo o modelo padrão de evolução e estrutura estelar.

As estrelas ricas em lítio são estrelas frias com fortes linhas de lítio
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em seu espectro e com presença da linha Hα em absorção e sem nenhuma

outra peculiaridade aparente. De uma forma geral, as linhas finas que estão

presentes no espectro destas estrelas sugerem que são gigantes de tipo espec-

tral G e K. A primeira gigante rica em lítio foi encontrada por Wallerstein &

Sneden (1982) e nos últimos anos a quantidade destes objetos têm aumen-

tado consideravelmente. A seguir apresentamos um breve resumo sobre o

processo de produção e destruição de lítio no interior das estrelas de pouca

massa e sua variação ao longo do ramo das gigantes vermelhas.

1.1 Processos de Produção de lítio

Os isótopos estáveis de lítio são o Li6 e Li7, sendo que o Li7 é muito

mais abundante do que o Li6. Logo, o Li7 é o mais estudado. Existem três

principais processos de formação de lítio: durante a nucleossíntese primordial,

em reações nucleares no interior das estrelas e em reações com raios cósmicos

no meio interestelar.

A nucleossíntese primordial é a teoria que descreve a formação dos ele-

mentos mais leves (como hidrogênio, hélio e o lítio) a partir de interações com

prótons, nêutrons e elétrons livres alguns minutos após o Big-Bang, quando

a temperatura do universo se tornou baixa o suficiente para que tais reações

ocorressem. No entanto, à cerca de 30 anos atrás, foram realizadas algumas

observações de estrelas de população I (pobres em metal do halo galáctico),

conhecidas como as estrelas mais velhas da nossa galáxia, com o intuito de

saber qual seria a abundância primordial de Li7. Os alvos de tais observações
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foram as estrelas mais velhas e de pouca massa, pois estas estrelas evoluíram

pouco e preservaram sua quantidade original de lítio. As abundâncias dos

elementos químicos destas estrelas são o que se pode ter de mais próximo

da composição primordial do universo. Tais observações resultaram na des-

coberta de que diferentes estrelas pobres em metal com valores ligeiramente

diferentes de metalicidade possuem o mesmo valor de abundância superficial

de lítio. Este valor único de lítio é algo especial e está relacionado diretamente

com uma quantidade de lítio que estava presente antes mesmo da formação

destas estrelas, já que não há uma explicação satisfatória para o fato de que

estrelas diferentes (estrelas com diferentes metalicidades se comportam de

maneira diferente) possuam a mesma abundância de lítio superficial (Pla-

teau de Spite)1. Se este lítio estava presente antes da formação de estrelas

tão antigas e com metalicidades tão baixas, então ele deve estar relacionado

ao lítio produzido durante a nucleossíntese primordial. A nucleossíntese pri-

mordial prevê corretamente as abundâncias observadas de hidrogênio e hélio,

mas a quantidade de Li7 que seria esperado é cerca de duas a três vezes maior

do que o observado em 1982. Tal discrepância é conhecida como o problema

do lítio primordial.

Outro sítio de produção são as reações de fusão nuclear no interior

das estrelas que produzem lítio através da cadeia p-p. Entretanto, a maior

parte deste elemento é rapidamente destruído no interior estelar ao colidir
1O plateau de Spite ou “Spite lithium plateau” é uma linha de base de abundância de

lítio encontrada em estrelas velhas do halo galático. Tem este nome devido aos trabalhos

de François e Monique Spite. Para mais detalhes ver Spite, F., Spite, M., Astronomy and

Astrophysics 115, 367 (1982).
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com um próton, produzindo duas partículas alfa:

Li7 +H1 → 2He4. (Eq. 1.1 )

Além disso, o lítio é também produzido por algumas reações que ocor-

rem no meio interestelar, como a reação entre C12 e raios cósmicos, produzem

uma quantidade considerável de lítio, especialmente Li6. Desta forma, o lítio

produzido por raios cósmicos tende a se misturar no interior de nuvens de

gás no meio interestelar (produção de lítio por “spallation”).

1.2 A evolução do lítio no ramo das gigantes

vermelhas

Estrelas ricas em lítio são na maioria estrelas de tipo espectral G ou

K que possuem uma abundância de lítio muito superior ao previsto pela

teoria padrão de evolução estelar. Esta teoria prevê que este frágil elemento

é rapidamente destruído no interior estelar, em temperaturas maiores do que

∼ 2.5× 106 K, sobrando somente uma quantidade considerável nas camadas

mais externas e frias de uma estrela da sequência principal. À medida que

a estrela evolui, ela sai da Sequência Principal e passa para o ramo das

gigantes vermelhas. A espessura da camada convectiva aumenta durante

esta fase da evolução, chegando em regiões mais profundas da estrela. Este

aumento da zona convectiva é também conhecido como “first dredge-up”, ou

primeira dragagem convectiva. O lítio preservado na camada convectiva é

então diluído no interior estelar à medida que a zona convectiva aumenta de
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tamanho, reduzindo a abundância superficial deste elemento por um fator

considerável, conhecido também como fator de diluição do lítio (Iben 1965,

1966a, b, 1991).

Desde a descoberta, feita por Wallerstein & Sneden (1982), da pri-

meira gigante de classe espectral K com alta abundância de lítio (log ε(Li) =

3.0 dex, onde a medida de abundância de lítio é definida como: log ε(Li) =

log n(Li)
n(H)

+ 12), este tema tem desafiado a compreensão dos processos de di-

luição, mistura e enriquecimento durante a evolução estelar. Desde então,

um grande número de tais estrelas tem surgido na literatura (Brown et al.,

1989; Grantton & D’Antona 1989; de la Reza et al., 1996; Kraft et al., 1999;

Reddy & Lambert 2005; Monaco & Bonifacio 2008; Roederer et al., 2008).

Muitas das gigantes ricas em lítio descobertas até agora apresentam baixas

rotações (De Medeiros et al., 1996). No entanto, um número crescente de

gigantes ricas em lítio que possuem velocidades de rotação moderada ou alta

têm sido descritas por diferentes autores (Carlberg et al., 2012; Drake at

al., 2002; Reddy et al., 2002; Fekel et al., 1996), indicando que não há uma

relação entre rotação e o processo de enriquecimento de lítio.

Este fenômeno de enriquecimento de lítio é observado em menos de

5% das estrelas gigantes vermelhas do campo e em aglomerados abertos e

globulares (Pilachowski et al., 2000; Charbonnel & Balachandran 2000; Hill

& Pasquini 2000). Desta forma, há sugestões de que tal fenômeno esteja as-

sociado com um episódio muito curto de enriquecimento superficial. Há duas

principais hipóteses para a causa deste enriquecimento. A primeira hipótese

sugere que processos externos estejam envolvidos, tais como a contaminação

das camadas superiores da estrela por destroços ejetados por uma supernova

5



próxima ou por um acréscimo de material na forma de planetas ou anãs mar-

rons (Alexander, 1967; Brown et al., 1989; Gratton & D’Antona 1989; Siess

& Livio 1999; Denissenkov & Wiess 2000; Reddy et al., 2002). A segunda

hipótese está relacionada à processos internos que impedem o lítio inicial de

ser diluído durante o aprofundamento da camada convectiva ou, alternativa-

mente, a sintetização de lítio novo por processos como o descrito em Cameron

& Fowler (1971). Para mais detalhes a respeito destes processos, ver Fekel

& Balachandran (1993), de la Reza et al. (1996), Sackmann & Boothroyd

(1999), Charbonel & Balachandran (2000), Palacios et al. (2001).

Entre os dois cenários propostos, este último parece ser o mais favo-

rável, já que uma baixa razão isotópica medida para o C12/C13 (da Silva et

al., 1995) indica que o processo de mistura já ocorreu nestas estrelas. Além

disso, a existência de algumas gigantes que possuem valores de abundân-

cia em lítio superior ao encontrado em meteoritos (conhecidas como estrelas

gigantes super-ricas em lítio, vide Balachandran et al., 2000) discorda da hi-

pótese de que o lítio primordial é preservado. Ao mesmo tempo, a ingestão

de um planeta ou de uma anã marrom resultaria em aumento da abundância

de outros elementos, tais como Be9, que não é observado em gigantes ricas

em lítio (Carlberg et al., 2012; Melo et al., 2005; Castilho et al., 1999, 2000).

Outro aspecto interessante ligado às estrelas ricas em lítio vem do fato

de que a maioria destas gigantes são objetos de classe de luminosidade III.

Não há um registro claro de estrelas ricas em lítio entre as subgigantes do

campo, com classe de luminosidade IV (De Medeiros et al., 1997; Lébre et

al., 1999; Randich et al., 1999). Entretanto, Canto Martins et al., (2006)

relatou a detecção de uma subgigante binária com uma alta abundância de

6



lítio no aglomerado M67. Eles sugeriram que esta quantidade de lítio pode ser

explicada por efeitos de maré entre binárias ou por difusão atômica. Também

não há um registro claro de objetos ricos em lítio entre as estrelas gigantes

de classe de luminosidade II.

Desta forma, acredita-se que estrelas gigantes ricas em lítio são uma

classe bem estabelecida de objetos. Neste estudo apresentamos uma análise

espectroscópica e teórica para a estrela HD 150050. Este objeto foi descoberto

a partir de observações realizadas no OPD (Observatório Pico dos Dias) entre

os anos de 2003 e 2004, e em seguida foram realizadas observações no KPNO

(Kitt Peak National Observatory) entre 2005 e 2006.

Organizamos esta dissertação da seguinte forma. No capítulo 2 apre-

sentamos as observações realizadas para a cracterização de HD 150050. No

capítulo 3 apresentamos os resultados referentes a determinação dos parâme-

tros estelares e determinação da abundância de lítio. No capítulo 4 nós mos-

tramos a análise teórica realizada com o intuito de definir o estado evolutivo

de HD 150050, assim como sua massa e idade. No capítulo 5 apresentamos

os resultados deste trabalho. As conclusões e perspectivas são discutidas no

capítulo 6.

7



Capítulo 2

Observações espectroscópicas de

HD 150050.

Apresentamos aqui as observações realizadas para caracterizar HD

150050. Um primeiro grupo de nove espectrogramas de alta resolução de

HD 150050 foram obtidos entre abril de 1996 e junho de 2007 utilizando

o telescópio de 1.6 metros no Observatório Pico dos Dias (do Laboratório

Nacional de Astrofísica - LNA) e o telescópio Kitt Peak National Observatory

(KPNO) com um espectrógrafo coudé, e um detector do tipo TI CCD. Nas

observações do KPNO, sete espectrogramas foram centrados no vermelho em

6430 Å e um em 6695 Å. Cada um deles cobre uma variação de comprimentos

de onda de cerca de 80 Å e possuem uma resolução de 0.21 Å. Um dos

espectrograma foi centrado no azul em 3950 Å , na região do Ca II H e K,

cobrindo uma variação de comprimento de onda de 85 Å com resolução de

0.22 Å. A relação sinal-ruído típica para estas observações foi de 150 - 200.
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De Agosto de 2005 a setembro de 2006 foram adquiridos onze medidas

de velocidades radiais adicionais com o telescópio de 2 metros da Tennessee

State University e o fiber-fed echelle spectrograph, com um CCD SITe ST-

002A 2048 x 4096. Os espectrogramas echelle possuem 21 ordens, cobrindo

uma variação de comprimento de onda de 4920 - 7100 Å com uma resolução

média de 0.17 Å. A relação sinal-ruído típica destas observações é em torno

de 30. Eaton & Williamson (2004) apresentam uma descrição mais extensa

do telescópio situado no Fairborn Observatory próximo à Washington Camp

nas Patagonia Mountains no sudoeste do Arizona.

A partir dos espectrogramas do KPNO foram determinadas as veloci-

dades radiais usando o programa IRAF e o pacote FXCOR (Fitzpatrick 1993)

ajustando-se uma função Gaussiana ao pico da correlação espectral cruzada.

As estrelas de referência para medir a corelação cruzada foram β Aql e HR

4695. Esta última é o padrão da IAU (International Astronomical Union)

para medições de velocidade radial. Foram utilizadas velocidades radiais de

-40.2 km s−1 para β Aql e 36.5 km s−1 para HR 4695. As três primeiras

velocidades listadas na Tabela 1 foram retiradas do artigo de Henry et al.

(2000).

A partir do espectro obtido pelo Fairborn Observatory AST foram es-

colhidas aproximadamente 100 linhas relativamente fortes de Fe I. Uma fun-

ção Gaussiana foi ajustada para cada linha para determinar seu comprimento

de onda observado. A diferença entre o comprimento de onda observado e

aqueles que estão na lista de linhas solares de Moore et al. (1966) foi usada

para se calcular a velocidade radial com a fórmula Doppler. A velocidade

obtida foi corrigida para compensar a rotação da Terra. Foi feita uma média
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das velocidades radiais individuais e uma média quadrática. A partir daí,

velocidades de linhas individuais que diferem da média geral por mais do que

duas vezes o valor quadrático foram então descartados. Cerca de 5 a 10 pon-

tos de velocidades foram eliminadas neste processo, e o valor final do rms foi

de 1 km s−1. Dezessete das 20 velocidades radiais listadas na Tabela 1 foram

obtidas durante os últimos anos, enquanto que as três primeiras velocidades

foram adquiridas alguns anos antes. A média das velocidades é de 8.3± 0.04

km s−1, o que indica nenhuma evidência de binaridade. Com isso, assumimos

neste estudo que HD 150050 é uma estrela simples.
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Dia juliano heliocêntrico Velocidade (km s−1) Comprimento de onda (Å) Observatório

50,198.930 8.1 6430 KPNO

50,930.887 7.8 3950 KPNO

50,931.889 8.1 6430 KPNO

53.594.651 8.5 ... Fairborn

53,609.627 8.3 ... Fairborn

53,637.539 8.5 6700 KPNO

53,831.845 8.3 ... Fairborn

53,832.843 8.3 ... Fairborn

53,844.763 8.3 ... Fairborn

53,850.810 8.4 6430 KPNO

53,854.896 8.2 6430 KPNO

53,863.758 8.4 ... Fairborn

53,878.895 8.3 ... Fairborn

53,895.809 8.4 ... Fairborn

53,913.772 8.4 ... Fairborn

53,926.775 8.4 ... Fairborn

54,004.613 8.5 ... Fairborn

54,004.620 8.3 6430 KPNO

54,221.873 8.3 6430 KPNO

54,269.818 8.0 6430 KPNO

Tabela 2.1: Medidas individuais de velocidades radiais para diferentes linhas

de HD 150050. Apresentamos também os diferentes telescópios utilizados.
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Capítulo 3

Resultado da determinação dos

parâmetros estelares e da

abundância de lítio de HD

150050.

3.1 Luminosidade e Temperatura

Objetivando a determinação da luminosidade começamos por efetuar

uma busca no catálogo Hipparcos (Perryman et al. 1997) para compilar os

valores de paralaxe, magnitude aparente (V) e índice de cor (B-V) para HD

150050. Com esses dados à disposição, calculamos a luminosidade e uma

primeira estimativa da temperatura para a estrela alvo deste trabalho. Estes
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dois parâmetros físicos são necessários para situar HD 150050 em um dia-

grama Hertzsprung-Russell. O diagrama HR relaciona a luminosidade das

estrelas em função da sua temperatura efetiva, sendo assim uma importante

ferramenta na análise evolutiva das estrelas. Tal diagrama foi primeiramente

introduzido pelos astrônomos Ejnar Hertzsprung e Henry Norris Russell, de

maneira independente, por volta da década de 1910. De acordo com o catá-

logo Hipparcos, os valor de paralaxe para este objeto é de 8.65 ± 0.89 mili

segundos de arco (mas) enquanto que os valores de magnitude aparente e

índice de cor (B-V) são respectivamente 6.73 e 1.274.

Os valores para uma primeira estimativa da temperatura efetiva de HD

150050 foram calculados com o uso de uma expressão que envolve o logaritmo

de base 10 da temperatura efetiva (log Teff ) em função das medidas do índice

de cor (B-V). Parâmetros como temperatura e luminosidade crescem muito

rapidamente para diferentes tipos de estrelas. Por esse motivo, é comum que

eles sejam expressos em logaritmo de base 10.

A expressão utilizada para se obter o valor de log Teff está apresentada

na tabela 3.1 e foi retirada do artigo de Torres (2010) que por sua vez é

fortemente baseado no trabalho de Flower (1996).

Nós estimamos assim a temperatura efetiva de HD 150050 a partir da

calibração Teff versus (B−V ) de Flower (1996) e Torres (2010) e obtivemos

o valor preliminar de Teff = 4359K

Para se obter a luminosidade, é necessário calcular alguns outros pa-

râmetros. Primeiramente, é preciso calcular a magnitude absoluta para HD

13



Coeficiente Supergigantes Sequência principal, subgigantes e gigantes

a 4.012559732366214 3.979145106714099

b -1.055043117465989 -0.654992268598245

c 2.133394538571825 1.740690042385095

d -2.459769794654992 -4.608815154057166

e 1.349423943497744 6.792599779944473

f -0.283942579112032 -5.396909891322525

g ... 2.192970376522490

h ... -0.359495739295671

Tabela 3.1: Coeficientes para a calibração da temperatura efetiva em função

da cor: log Teff = a+ b(B − V ) + c(B − V )2 + d(B − V )3 + ...

150050. A magnitude absoluta (MV ) é um medida de quão brilhante uma

estrela aparentaria ser para nossos olhos se estivesse a exatos dez parsecs de

distância. Pode ser calculada usando a magnitude aparente (V ) e a paralaxe

(p) a partir da expressão:

MV = V − 5 log d+ 5, (Eq. 3.1 )

onde d é a distância da estrela até nós, em parsecs. As medidas

de paralaxe obtidas pelo satélite Hipparcos estão em milissegundos de arco

(mas). Portanto, para obter a distância d em parsecs, devemos dividir 1000

pelo valor da paralaxe.

MV = V − 5 log(1000/p) + 5 (Eq. 3.2 )
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Coeficiente log Teff < 3.70 3.70 < log Teff < 3.90 log Teff > 3.90

a -0.190537291496456E+05 -0.370510203809015E+05 -0.118115450538963E+06

b 0.155144866764412E+05 0.385672629965804E+05 0.137145973583929E+06

c -0.421278819301717E+04 -0.150651486316025E+05 -0.636233812100225E+05

d 0.381476328422343E+03 0.261724637119416E+04 0.147412923562646E+05

e ... -0.170623810323864E+03 -0.170587278406872E+04

f ... ... 0.788731721804990E+02

Tabela 3.2: Coeficientes para a calibração da correção bolométrica em função

da temperatura: BC = a+ b(log Teff ) + c(log Teff )
2 + d(log Teff )

3 + ...

O próximo passo é calcular a magnitude bolométrica (Mbol). Tal

parâmetro é similar a magnitude absoluta (MV ), porém, a magnitude bolo-

métrica está relacionada não só a energia emitida pela estrela na luz visível,

mas sim a esta emissão em todos os comprimentos de onda do espectro eletro-

magnético. A magnitude bolométrica pode ser obtida a partir da magnitude

absoluta através de expressão:

Mbol =MV +BC, (Eq. 3.3 )

onde BC é a correção bolométrica (Bolomeric Correction), um parâ-

metro que depende da temperatura da estrela. O artigo de Torres (2010) foi

utilizado novamente para se calcular os valores da correção bolométrica para

HD 150050 (tabela 3.2). A fórmula acima é uma série de potência em log Teff

, com os coeficientes determinados de acordo com o valor de temperatura.

Alguns valores destes coeficientes são mostrados na tabela 3.2.
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O valor obtido para a luminosidade de HD 150050 em unidades de

luminosidade solar é de L = 41.6± 7.9L�.

Podemos obter uma estimativa para o raio de HD 150050 usando a

lei de Stefan-Boltzmann:

L = 4πR2σ(Teff )
4, (Eq. 3.4 )

Dividindo esta expressão pela luminosidade do Sol e cancelando as

constantes, obtemos a seguinte relação:

L
L�

= ( R
R�

)2(
Teff

Teff�
)4 (Eq. 3.5 )

Resolvendo a expresão acima para o raio e utilizando os valores obtidos

de temperatura e luminosidade, podemos estimar o raio de HD 150050 em

cerca de 11± 1R�.

3.2 Abundância de lítio

A partir das observações espectroscópicas fizemos uso de espectros

sintéticos para derivar melhores parâmetros estelares e a abundância de lítio

para a estrela HD 150050. Para isso, usamos o código MOOG, desenvolvido

por Sneden (1973). Este programa computacional escrito em Fortran 77 é

capaz de realizar análises de linhas espectrais e de produzir espectros sin-

téticos assumindo a condição de equilíbrio termodinâmico local. O MOOG
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utiliza modelos de atmosfera estelar junto com uma lista de transições atômi-

cas e moleculares para gerar um espectro sintético ao resolver as equações de

transporte radiativo. O MOOG é tipicamente usado para auxiliar na deter-

minação da composição química das estrelas. Uma descrição detalhada desta

ferramenta computacional pode ser encontrada no artigo de Sneden (1973).

Alguns parâmetros estelares são utilizados para se definir um espectro

sintético: temperatura efetiva, gravidade superficial, velocidade de microtur-

bulência, velocidade rotacional, metalicidade e escurecimento de borda. Nós

utilizamos como primeira aproximação a temperatura efetiva de HD 150050

em torno de Teff = 4359K utilizando a calibração fotométrica baseada em

Teff versus B − V de Fowler (1996), discutida na seção anterior. Com este

valor em mãos, tentamos fazer o melhor ajuste em relação à linha do ferro

no espectro de HD 150050 na região de 6430 Å para assim determinar ou-

tros parâmetros. Para realizar nossa síntese espectral, utilizamos o modelo

atmosférico de Kurucz (1993), ATLAS9, que foi cubicamente interpolado em

relação ao nosso valor derivado de temperatura efetiva, para então ser usado

como input no código MOOG. A lista de linhas foi retirada da base de dados

VALD (Piskunov et al. 1995). O melhor ajuste para as linhas de Fe I e Fe II

na região de comprimento de onda de 6430 Å resultou em uma temperatura

efetiva de aproximadamente Teff = 4400± 100K, log g = 2.5, velocidade de

microturbulência = 1.5 km s−1 e metalicidade [Fe/H] = 0.1.

Os parâmetros atmosféricos acima foram aplicados como parâmetros

de entrada do MOOG e assim geramos espectros sintéticos de HD 150050 na

região da linha do lítio. Nós utilizamos o MOOG para comparar o espectro

sintético que inclui a linha do lítio no comprimento de onda de 6708 Å e

17



o espectro observacional reduzido, corrigido da velocidade radial e norma-

lizado pelo contínuo local. Abundâncias estelares finais foram avaliadas ao

variar levemente Teff , log g, velocidade de microturbulência e [Fe/H] para

se obter o melhor ajuste para as linhas de Fe I e Li I. Para os parâmetros

atmosféricos determinados anteriormente, encontramos uma abundância de

lítio de log ε(Li) = 2.4 ± 0.1. As figuras 3.1 e 3.2 mostram nosso espectro

observado na região do lítio (em torno de 6708 Å) comparado com o espectro

sintético produzido e com os parâmetros estelares mencionados anteriormente

mostrados na Tabela 4.1.
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Figura 3.1: Espectro observacional (pontos pretos) e espectro sintético para

HD 150050 (traços contínuos) na região da linha de lítio em torno de 6708

Å. A profundidade da linha de lítio é proporcional à sua abundância.
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Figura 3.2: Zoom da linha de lítio de HD 150050 com três espectros sintéticos

com diferentes valores para a abundância de lítio: vermelho para log ε(Li) =

2.3, azul para log ε(Li) = 2.4 e amarelo para log ε(Li) = 2.5. O melhor ajuste

para abundância de lítio é obtido com log ε(Li) = 2.4± 0.1.
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Capítulo 4

Determinação do estado evolutivo

de HD 150050

4.1 O comportamento evolutivo do lítio no di-

agrama HR.

Para determinar a massa e o estado evolutivo para a estrela HD 150050

nós calculamos novos traços evolutivos com o Toulouse-Geneva Evolutionary

Code (TGEC) com uma física atualizada. O TGEC utiliza os valores de

entrada, como a massa e a composição química inicial, para então resolver

as equações de estrutura estelar e de interação qímica através de métodos

computacionais. Ao realizar a evolução temporal destas equações, pode-

mos utilizar o TGEC para avaliar o modo como uma estrela evolui, desde

a pré-sequência principal até o ramo das gigantes. Para uma descrição dos
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ingredientes físicos deste modelo ver do Nascimento et al. (2009).

Os traços foram calculados em um intervalo de massa de 0.9 a 5.0M�

e com [Fe/H] = 0.1. Os modelos foram calculados desde a pré-sequência até

o topo do ramo das gigantes. O início do ramo das subgigantes e o início

do RGB (red giant branch) estão representados por linhas pontilhadas. Nas

figuras 4.1, 4.2 e 4.3 representamos as principais estrelas gigantes ricas em

lítio conhecidas na literatura, juntamente com a estrela HD 150050. Suas

luminosidades e temperaturas foram obtidas a partir de dados da literatura.

Para mais detalhes, ver a tabela 1 do artigo de Charbonnel & Blachandram

(2000). O alto valor de abundância de lítio observado para estrelas que

estão ou já passaram pelo “bump” é o resultado do encontro da camada de

queima de hidrogênio com a camada de descontinuidade de peso molecular

(que surge devido aos diferentes valores que o peso molecular, µ, assume no

interior estelar) deixada após o primeiro “dredge-up”. Nesta camada há a

possibilidade de que lítio produzindo recentemente no interior estelar seja

misturado com as camadas externas da estrela. Estas figuras podem ser

divididas em três partes evolutivas: ainda diluindo (subgigantes), estrelas

que estão no “bump” e estrelas que estão após o “bump”.

4.1.1 Estrelas que ainda estão diluindo seu lítio através

do primeiro “dredge-up”

Algumas das estrelas que se encontram na região das subgigantes na

figura 4.3 foram classificadas na literatura como ricas em lítio, pois pos-

suem valor de abundância de lítio superior ao limite teórico máximo de
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log ε(Li) = 1.4 para gigantes de baixa massa que completaram o primeiro

“dredge-up”. No entanto, medidas precissas de paralaxe para estas estrelas

resultaram em valores precisos de luminosidade e massa. Com isso, Charbon-

nel & Balachandram (2000) sugeriram que a abundância de lítio para estas

subgigantes é normal para as suas massas e que algumas delas ainda estão

passando pelo primeiro “dredge-up”.

4.1.2 Estrelas que estão no “RGB-bump”

HD 150050, assim como muitas das estrelas mostradas na figura 4.3

ocupam uma região proxíma à uma fase de evolução das gigantes conhecida

como “RGB-bump”. Charbonnel & Balachandram (2000) expõe argumentos

e dados observacionais que sugerem que o alto valor de abundância de lítio

para as estrelas localizadas no “bump” é resultado da síntese de lítio recente.

De acordo com sua posição no diagrama HR, HD 150050 recentemente pas-

sou pelo “RGB-bump”, o que corrobora com a hipótese de Charbonnel &

Balachandram (2000) para explicar seu alto valor de lítio.

4.1.3 Estrelas massivas que passaram pelo “RGB-bump”

Um terceiro grupo de estrelas gigantes ricas em lítio com massas relati-

vamente altas se situam além da localização do “RGB-bump”. Estas estrelas

massivas não sofrem o processo de “bump” quando passam pelo ramo das

gigantes, pois sua camada de queima de hidrogênio não irá cruzar com a ca-

mada de descontinuidade de peso molecular até o começo da queima de hélio
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no núcleo estelar. Já que o envelope convectivo destas estrelas é pouco pro-

fundo durante a queima de hélio nuclear, o processo de mistura não é muito

eficiente para alterar as abundâncias superficiais. Quando não há mais hélio

no núcleo, a camada convectiva aprofunda. Charbonnel & Balachandram

(2000) especulam que durante esta fase acontecem processos de mistura que

podem levarHe3 para regiões mais profundas da estrela onde a temperatura é

alta o suficiente para iniciar o processo do tipo Cameron-Fowler (1971). Isto

explicaria o motivo das estrelas gigantes em avançado estágio de evolução

possuirem altas abundâncias superficiais de lítio.

4.2 Análise do estado evolutivo de HD 150050.

A quantidade de lítio derivada para HD 150050 é de fato muito maior

do que o esperado para seu tipo espectral. Este alto valor de lítio não pode

ser explicado pelo modelo padrão de evolução estelar. Como mostrado ante-

riormente, há indícios de que o fenômeno de enriquecimento de lítio ocorre

quando a estrela passa por um ponto específico de sua evolução conhecido

como “RGB-bump”. Logo, é de grande importância determinar o estado evo-

lutivo de HD 150050. De forma mais específica, temos que determinar qual

sua localização em relação ao primeiro “dredge-up”, além de determinar sua

massa e estimar sua idade.

Para avaliar o estado evolutivo e a massa de HD 150050, temos que

fazer uma comparação entre os parâmetros estelares derivados que estão pre-

sentes na tabela 4.1, junto com a abundância de lítio, e a previsão de modelos
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Parâmetro Valor Referência

V (mag) 6.73 Perryman et al. (1997)

B − V (mag) 1.274 Perryman et al. (1997)

Parallax (arcsec) 0.00865 ± 0.00089 Perryman et al. (1997)

Tipo espectral K2 III Henry et al. (2000)

v sin i (km s−1) 2.4± 1.0 Henry et al. (2000)

MV (mag) 1.4± 0.2 este trabalho

L (L�) 42± 9 este trabalho

R (R�) 11± 1 este trabalho

M (M�) 1.1± 0.1 este trabalho

Tabela 4.1: Resumo dos parâmetros fundamentais de HD 150050

de evolução para estrelas simples com a mesma metalicidade determinadas

anteriormente. Para fazer isto, calculamos modelos de evolução estelar com o

TGEC (Toulouse-Geneva Evolutionary Code). Uma descrição detalhada do

TGEC pode ser encontrada em do Nascimento et al (2009). Neste modelo,

nenhum transporte extra de matéria foi considerado no interior da região ra-

diativa. O processo de mistura utilizado ocorre somente na região convectiva.

A convecção é modelada seguindo a teoria de comprimento de mistura (Mi-

xing Length Theory), com o parâmetro α = 1.60. O critério de Schwarzschild

foi aplicado e nenhum overshooting foi considerado.

A figura 4.1 mostra a posição de HD 150050 em um diagrama HR

(ponto preto preenchido). Nós posicionamos HD 150050 no gráfico junto

com traçados evolutivos para 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 M� obtidos com

o TGEC. Com os valores derivados para temperatura e luminosidade, HD
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150050 parece estar no intervalo de massa entre 1.0 e 1.2 M� , com o valor

mais provável de massa em 1.1 M� . Neste intervalo de massa, os modelos

mostrados nas figuras 4.1, 4.2 e 4.3 indicam que a estrela já ultrapassa a

primeira fase do “dredge-up”, onde a zona convectiva aumenta e o lítio é

diluído no interior da estrela. Ou seja, uma vez que HD 150050 já deixou

a sequência principal e já passou pelo ramo das subgigantes, esperaríamos

uma baixa abundância de lítio para este objeto. Tal posição no diagrama

HR está em conflito com o alto valor observado de abundância de lítio para

HD 150050. De acordo com o modelo padrão, a abundância superficial de

lítio após o “dredge-up”, e para uma estrela de aproximadamente 1.0 massa

solar, deveria ser em torno de log ε(Li) = 1.4. A idade estimada com base

em sua posição no diagrama HR é de aproximadamente 8.87 Gyr.
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Figura 4.1: Diagrama HR para as principais estrelas gigantes ricas em lítio

(círculos abertos) junto com HD 150050 (ponto fechado). Traçados evo-

lutivos com [Fe/H] = 0.1 estão nomeados com suas massas. Os menores

pontos possuem abundância 1 < log ε(Li) < 2, os pontos de tamanho in-

termediário representam 2 ≤ log ε(Li) < 3 e os maiores pontos representam

3 ≤ log ε(Li) < 4. A sequência principal está representada por linhas trace-

jadas no começo de cada traçado evolutivo.27



3.603.653.703.753.803.85
Log Teff

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

L
og

 (
L
/L

¯
)

0.90M¯

1.00M¯

1.10M¯

1.20M¯

1.30M¯

1.40M¯

2.00M¯

3.00M¯

4.00M¯

5.00M¯

Figura 4.2: Diagrama HR para as principais estrelas gigantes ricas em lítio

(círculos abertos) junto com HD 150050 (ponto fechado), porém com uma

ampliação na região dos traçados evolutivos de menor massa. A partir desta

figura, podemos estimar a massa de HD 150050 em cerca de 1.1± 0.1M�
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Figura 4.3: Diagrama HR para as principais estrelas gigantes ricas em lítio

(círculos abertos) junto com HD 150050 (ponto fechado), porém com uma

ampliação na região das subgigantes e do “RGB-bump”. As linhas com traços

e pontos delimitam as regiões das subgigantes e das gigantes.
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Capítulo 5

Resultados e conclusões

Neste trabalho efetuamos uma análise do estado evolutivo da estrela

gigante vermelha HD 150050 de tipo espectral K2 III. Para este objeto de-

terminamos também sua massa e idade, assim como o raio. A partir de

uma análise espectroscópica determinamos os parâmetros fundamentais e

sua abundância de lítio.

O nosso estudo foi baseado em traços evolutivos calculados com o

TGEC (Toulouse-Geneva Evolutionary Code) que sugerem uma massa de

aproximadamente 1.1±0.1M� para HD 150050. A análise de sua posição no

diagrama HR indica que HD 150050 recentemente passou pela fase do “RGB-

bump”. Segundo o trabalho de Charbonnel & Balachandram (2000), este é o

estado evolutivo em que a camada de queima de hidrogênio atinge a camada

de descontinuidade de peso molecular. Nesta camada pode haver mistura de

lítio recentemente criado com as camadas mais externas da estrela. O estado

evolutivo encontrado para HD 150050 suporta o cenário de enriquecimento
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de lítio proposto por Charbonnel & Balachandram (2000). Neste trabalho,

os autores analisaram de forma crítica os dados observacionais de gigantes

ricas em lítio e os comparou com a evolução teórica. Nossos resultados para

HD 150050 corroboram com estes resultados.

Nossa análise mostra ainda que a estrela gigante vermelha HD 150050

é mais velha do que o Sol (idade em torno de 8.87 giga anos) e possui massa

em torno de 1.1 ± 0.1M�. Utilizando a Teff de 4400 K e luminosidade de

41.6 ±8.6L� obtemos um raio de 11.3R� a partir da lei de Stefan-Boltzmann.

Nossa análise espectroscópica revela que esta estrela gigante vermelha contém

uma quantidade anormalmente elevada de lítio, sendo seu log ε(Li) = 2.4 ±

0.1.

Esta dissertação foi desenvolvida em 12 meses e neste período obtive-

mos tempo para observar este objeto com o espectropolarímetro ESPaDOnS

que está instalado no telescópio do CFHT (Canada France Hawaii Telescope).

Infelizmente não obtivemos dados a tempo de incluir nesta dissertação a aná-

lise do campo magnético para este objeto.
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Capítulo 6

Perspectivas

A descoberta do fenômeno físico que gera o aparecimento das estrelas

gigantes ricas em lítio representa um dos grandes desafios atuais da astrofísica

estelar, seja relacionado ao estudo da estrutura, seja relacionado ao estudo

da evolução estelar. Neste contexto, pretendemos em nossas perspectivas

realizar:

• Um estudo detalhado e comparativo entre todas as estrelas gigantes

ricas em lítio na tentativa de sondar a escala de tempo associada ao

fenômeno de enriquecimento nestes objetos.

• Pretendemos expandir nosso estudo de forma a adicionar outros pa-

râmetros físicos. Entre eles, iremos sondar a intensidade do campo

magnético das estrelas ricas em lítio quando comparadas às estrelas

gigantes normais. Observações estão sendo executadas neste sentido

e já existem medidas efetuadas por membros de nossa equipe para o
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campo magnético para pelo menos uma estrela gigante rica em lítio

(HD 232862).

• Estudar o comportamento de outros elementos químicos determinados

a partir dos espectros observados para HD 150050.

• Propor novas campanhas observacionais e sondar a abundância de ele-

mentos voláteis, uma vez que estes podem estar conectados com fenô-

menos de ingestão de planetas.

• Fazer um estudo rigoroso do cálculo do estado evolutivo e das massas

das estrelas gigantes ricas em lítio.

• Sondar entre as estrelas observadas pelo satélite KEPLER, se não há

indicação de gigantes ricas em lítio. Este ponto é parte de meu dou-

torado que será feito na universidade de Birmingham após março de

2013.
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