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formação.
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Resumo

Sessenta e cinco sistemas binários eclipsantes, identificados nos obje-

tivos da missão espacial CoRoT, foram selecionados para a análise. Destes,

cinquenta e nove curvas de luz fotométricas que foram analisadas e pro-

cessadas neste estudo são curvas cromáticas (simultaneamente observadas

nos três filtros azul, verde e vermelho do satélite), fornecendo uma impor-

tante informação que ajuda a distinguir falsos positivos e genúınos sistemas

binários eclipsantes. Neste sentido, este estudo fornece um catálogo de

sistemas binários eclipsantes com suas respectivas soluções fotométricas,

baseadas nas curvas de luz CoRoT. Os sistemas selecionados incluem am-

bos, sistemas de não contato e de contato para os quais são apresentados

uma variedade de parâmetros f́ısicos, incluindo peŕıodo orbital, o ângulo

de inclinação da órbita, razão de temperaturas, razão de raios e razão de

luminosidades. Em adicional, é posśıvel estimar, aproximadamente, os pa-

râmetros absolutos de tais sistemas tomando como referência os valores

t́ıpicos a partir dos tipos espectrais conhecidos. O trabalho contribui para

um aumento significativo no número e na diversidade de sistemas binários

eclipsantes estudados a partir da base de dados CoRoT.
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Abstract

Sixty-five eclipsing binaries, identified in the scope of the CoRoT Space

Mission, were selected for analysis. In this study, fifty-nine photometric

light curves that were analyzed and processed are chromatic (i.e., simul-

taneously observed through the satellite’s blue, green, and red channels),

thus providing us with important information to help distinguish between

false positives and bona-fide eclipsing binaries. We accordingly provide

a catalog of eclipsing binary candidates, along with their adopted photo-

metric solutions, based on the CoRoT light curves. The selected targets

include both detached and overcontact systems, for which we present a

variety of derived physical parameters, including orbital period, orbit incli-

nation angle, and temperature, radius, and luminosity ratio. In additional

it’s possible to estimate roughly the absolute parameters for these systems

take as reference typical values from knowing spectral types. This study

represents a significant increase in the number and diversity of eclipsing

binary systems studied on the basis of CoRoT data.
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4.3 Cálculo do peŕıodo orbital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.4 Cálculo das temperaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.5 As soluções orbitais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.6 Estimativa aproximada dos parâmetros absolutos das estre-
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do CALEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2 Exemplo da curva de luz do sistema binário HW Vir que ap-

resenta o efeito de reflexão. A figura foi extráıda do trabalho
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secundária (r2), razão de luminosidades (L1/L2), potencial
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

A primeira estrela dupla foi descoberta por volta de 1650 pelo astrônomo

italiano Jean Baptiste Riccioli (Aitken, 1918). Tal estrela, Zeta Ursa Maior

(Mizar), na realidade se trata de um sistema quádruplo, as quais juntas com

o sistema binário Alcor, formam um sistema sêxtuplo de estrelas (Mamajek,

2010). Durante os 70 anos seguintes à descoberta da primeira binária

visual, outras estrelas foram descobertas sendo, porém consideradas como

meras coincidências ou como acidentais no momento em que se faziam as

observações para outros fins (Aitken, 1918). Entre outros podemos citar

as estrelas:

• Theta Orionis (Huygens,1656)

• Gamma Arietis (Hooke, 1664)

• Alpha Crucis (Farther Fontenay, 1685)

• Alpha Centaur (Farteher Richaund, 1689)

• Gamma Virginis (Bradley e Pound, 1718)

• Castor (Bradley e Pound, 1719)
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Os trabalhos de John Goodrick (1783, 1784 e 1785) representam os re-

gistros mais antigos marcando o ińıcio do estudo de sistemas binários eclip-

santes. Nestes trabalhos é explicada pela primeira vez a mudança de brilho

que ocorria na estrela Algol (Beta Persei), sendo tal fenômeno atribúıdo ao

fato de um grande corpo estar orbitando ao redor da estrela com um de-

terminado peŕıodo. O astrônomo italiano Geminiano Montanari, aparente-

mente, também havia observado que a referida estrela possúıa mudanças

no seu brilho.

Willian Herschel em 1803 foi o primeiro a estabelecer que algumas estre-

las duplas seriam de fato sistemas binários, ou seja, corpos que interagiriam

gravitacionalmente. O trabalho no qual Herschel publicou essa informação

é considerado um documento fundamental no estudo das estrelas binárias

(Aitken, 1918). Vogel em 1889 confirmou a observação feita por Goodrick

em relação à estrela Algol (Beta Persei), quando mediu a variação de ve-

locidade radial da estrela devido ao seu movimento orbital. Nesta ocasião,

a estrela Algol foi confirmada como sendo uma binária espectroscópica e a

primeira da classe posteriormente chamada de binárias eclipsantes.

Os sistemas binários podem ser classificados de acordo com suas carac-

teŕısticas espećıficas de observação. Os métodos utilizados para analisar os

dados orbitais variam um pouco dependendo da geometria do sistema, da

sua distância do observador, das massas e luminosidades das suas compo-

nentes. Os sistemas binários são classificados de acordo com os métodos

de detecção como segue abaixo (Carroll & Ostlie, 2007):
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• Dupla óptica: Estes sistemas não são realmente binários, mas apenas

duas estrelas que se encontram na mesma linha de visada (ou seja,

eles têm a mesma ascensão reta e declinação). Como consequência de

suas grandes separações f́ısicas, as estrelas não estão ligadas gravita-

cionalmente.

• Binárias Visuais: Ambas as estrelas no sistema podem ser resolvidas

de forma independente, e se o peŕıodo orbital não for exageradamente

longo, é posśıvel controlar o movimento de cada membro do sistema.

Esses sistemas fornecem informações importantes sobre a separação

angular das estrelas em relação ao seu centro comum de massas.

• Binárias Astrométricas: Se uma componente de um sistema binário

for significativamente mais brilhante do que o outro, pode não ser

posśıvel observar ambas as componentes diretamente. Nesse caso, a

existência da componente inviśıvel pode ser deduzida pela observação

do movimento oscilatório da componente viśıvel em relação a estrelas

de fundo.

• Binárias espectroscópicas: Se o peŕıodo de um sistema binário não for

proibitivamente longo e se o movimento orbital tem um componente

ao longo da linha de visada, uma mudança periódica nas linhas espec-

trais será observável. Assumindo que as luminosidades das estrelas

são comparáveis, ambos os espectros serão observáveis. No entanto,

se uma estrela é muito mais luminosa do que a outra, então o es-

pectro da companheira menos luminosa será suprimido e apenas um

único conjunto de variações periódicas nas linhas espectrais será visto.
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Em qualquer situação, a existência de um sistema estelar binário será

revelada.

• Binárias eclipsantes: Para sistemas binários que têm planos orbitais

orientados aproximadamente ao longo da linha de visada do obser-

vador, uma estrela pode, periodicamente, passar em frente da outra,

bloqueando a luz da componente eclipsada. Esse sistema é reconhecido

pelas variações regulares na quantidade de luz recebida no telescópio.

Além das observações da curva de luz revelarem a presença de duas

estrelas, os dados também podem fornecer informações sobre a tem-

peratura efetiva relativa e raios de cada estrela com base nas profun-

didades dos mı́nimos da curva de luz e da duração dos eclipses.

O objeto de estudo desta Tese são os sistemas binários eclipsantes. De-

vido às suas caracteŕısticas geométricas, as binárias eclipsantes exibem pe-

culiaridades espećıficas nos seus dados observacionais que são facilmente

reconhećıveis a partir do estudo da curva de luz fotométrica. Na astrono-

mia, a curva de luz é um gráfico da intensidade da luz (brilho) de um objeto

celeste como função do tempo. No caso de planetas orbitando estrelas e de

sistemas binários eclipsantes, tais curvas de luz apresentam assinaturas com

periodicidades e podem fornecer informações importantes sobre processos

f́ısicos que produzem tal curva.

Os primeiros estudos astronômicos eram relacionados ao brilho das estre-

las. Quando olhamos para o céu em uma noite escura e com o tempo limpo

sem nuvens, podemos reviver as experiências dos primeiros astrônomos. Na

4



época de Hiparco de Nicéia (190-120 a.C), considerado o fundador da as-

tronomia cient́ıfica, as observações eram feitas a olho nu. Naquela época,

ele classificou as estrelas conforme o brilho: as mais brilhantes, as primeiras

que apareciam ao anoitecer, foram denominadas estrelas de “primeira mag-

nitude”, e, em ordem decrescente, até as mais fracas, que eram denominadas

de “sexta magnitude”.

Quando o telescópio foi inventado no século XVII, os astrônomos perce-

beram que podiam medir o brilho da estrela de forma mais precisa, exa-

minando quão grande uma estrela aparece através do telescópio. Isto foi

feito de várias maneiras. Primeiro, o astrônomo precisava saber o brilho de

pelo menos outra estrela no campo da estrela de seu interesse. Ele pode-

ria então comparar visualmente a estrela desconhecida com esta estrela

de referência e assim fazer uma estimativa para o brilho da estrela desco-

nhecida. O principal problema com este método é que ele não era muito

objetivo: diferentes observadores poderiam medir brilhos muito diferentes

para a mesma estrela (fragmento extráıdo do Virtual Museum of Measuring

Engines, History of Photometry in Astronomical Observations1).

Em seguida, veio o uso de diafragmas, que também tinham suas limi-

tações. Com a introdução da fotografia na astronomia, os resultados pas-

saram a ser mais precisos e reprodut́ıveis. A evolução tecnológica foi sempre

acontecendo de forma a proporcionar resultados cada vez melhores para a

ciência. Com os telescópios modernos as placas fotográficas foram substi-

1http://www.astro.virginia.edu/ srm4n/engines/engines.html
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túıdas por câmeras eletrônicas e dispositivos de carga acoplados (CCDs).

Muitos destes telescópios são auto-sustentáveis em relação ao próprio fun-

cionamento, utilizando-se de painéis solares para o provimento de energia.

Tal evolução tecnológica, para a astronomia, reflete-se não somente na

cont́ınua melhoria da qualidade das observações, mas também no desen-

volvimento computacional com a produção de hardwares e softwares de

alto desempenho, cada vez mais necessários para o tratamento e análise do

grande volume de dados obtidos nos dias atuais. Um exemplo bem mar-

cante de um propulsor desse grande volume de dados na nossa década é o

satélite espacial CoRoT (Convecção, Rotação e Trânsitos planetários) que

além de fornecer dados que contemplam os objetivos principais da missão,

que estão claros no próprio nome do satélite, fornece dados para o estudo

de outras áreas como, por exemplo, os sistemas binários, como discutiremos

mais tarde.

Neste contexto o estudo de sistemas binários é de grande importância,

primeiramente devido ao fato deles serem muito numerosos. Petrie (1960)

mostrou que de uma amostra de 1572 estrelas, 52% apresentavam variações

da velocidade radial, na sua maior parte devido à duplicidade nas linhas es-

pectroscópicas. Como nem todo sistema binário de curto peŕıodo pode ser

detectado espectroscopicamente, devido ao alargamento das linhas provo-

cado pela rotação, Abt (1983) concluiu que entre 50 e 100% das estrelas

normais estão em um sistema de curto peŕıodo. Abt tendo como referência

o estudo de Petrie (1960) e as diversas limitações observacionais como o
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alargamento das linhas espectrais e companheiras inviśıveis (muito próxi-

mas entre si ou muito fracas para serem medidas), afirmou ser evidente

que a maioria das estrelas da sequência principal fazia parte de ambos, sis-

temas de curto e de longo peŕıodo, o que configuraria os sistemas múltiplos.

Latham et al. (1992) concluiu que a frequência de binárias espectroscópi-

cas detectadas no halo da galáxia não era significativamente diferente da

encontrada no disco. Kallrath & Milone (2009) afirmam que esta frequên-

cia observada é aproximadamente 20%; a atual frequência é maior porque

muitas estrelas binárias permanecem indetectáveis devido a limitações ob-

servacionais. Na vizinhança solar onde existe a vantagem da proximidade,

essa frequência sobe para mais de 50%, fato já previamente estabelecido

por Pinfield (2003) e outros pesquisadores.

Além da motivação estat́ıstica, existem motivos fundamentais para se

estudar os sistemas binários:

• Eles são a principal fonte de conhecimento das propriedades funda-

mentais das estrelas, principalmente no que diz respeito à determi-

nação de massa e raio de cada estrela sem fazer uso de uma calibração

(Martin et al., 1998). Para o caso da massa da estrela, a sua deter-

minação direta requer interações gravitacionais mensuráveis em pelo

menos dois objetos. Nas interações estrela-estrela, o movimento or-

bital desses corpos provoca variações nas suas posições e velocidades

que são detectáveis em uma faixa ampla de separações estelares. A

forma como ambas as estrelas serão estudadas será principalmente de-

terminada pela sua separação, brilho e movimento (Kallrath & Milone,
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2009).

• O conhecimento da idade e da composição qúımica de uma estrela

é básico para o entendimento da evolução estelar. Tal conhecimento

associado às informações que podemos obter a partir do estudo dos

sistemas binários é particularmente importante para o entendimento

da evolução de dois tipos de sistemas binários: Os sistemas binários

de não-contato e os sistemas binários próximos. No primeiro caso

porque a vida de ambas as estrelas é praticamente independente uma

da outra permitindo-nos estudar a dependência dos estágios evolutivos

em relação à massa, luminosidade, metalicidade e idade das estrelas.

No segundo, por se tratar de sistemas próximos, podemos estudar

também a influência da interação entre as estrelas com a presença de

transferência de massa, nuvens circunstelares, entre outros (Tohline,

2002).

CoRoT é um experimento espacial, lançado em 27 de Dezembro de 2006

em uma órbita inercial polar a uma altitude de 897 km. É dedicado à

asterossismologia e à busca por planetas extra-solares baseado no método

de trânsito planetário (Baglin et al., 2006). O instrumento é composto por

um telescópio de 27 cm de diâmetro. Durante cada temporada de obser-

vação, ele fornece simultaneamente curvas de luz (variações no fluxo de luz

estelar com o tempo) de 10 estrelas brilhantes (5, 5 < mV < 9, 5), dedi-

cadas a estudos de śısmica estelar, enquanto 12.000 estrelas mais fracas

(11, 5 < mV < 15, 5) são monitoradas em busca de trânsitos planetários.

O CoRoT possui uma fotometria de alta precisão, 100-600 ppm, que com-
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binada com um longo tempo de cobertura das zonas-alvo, oferece uma

oportunidade única para a detecção e estudo de sistemas binários eclip-

santes.

A alta precisão da fotometria fornecida pelo CoRoT, permite o estudo

de efeitos de segunda ordem nas curvas de luz, tais como escurecimento

de limbo e escurecimento gravitacional2. O longo tempo de monitora-

mento dos campos CoRoT também possibilita o estudo de manifestações

de atividade estelar, manchas e flares. As observações CoRoT podem ainda

fornecer informações sobre peŕıodo rotacional e rotação diferencial (a partir

da migração das manchas) (Maceroni & Ribas, 2006).

Após o lançamento do CoRoT, aproximadamente 15 trabalhos sobre

estrelas binárias foram anunciados no ADS (Sistema de dados astrof́ısi-

cos da NASA). Loilet et al. (2008) calcularam a velocidade radial para

uma amostra de 816 estrelas do campo exoplanetas, identificando uma

amostra de 50 binárias, 9 ativas ou “blended”, 5 casos não identificados e

14 candidatas à exoplanetas ou anãs marrons3. Almenara et al. (2009)

apresentaram um novo algoritmo para detectar trânsitos de planetas que

orbitam ao redor de ambas as estrelas de um sistema binário próximo.

2O escurecimento gravitacional é consequência do teorema de Von Zeipel (1924). Devido à rotação,

que provoca um achatamento da estrela nos pólos e uma elongação no equador. A estrela terá um brilho

maior nos pólos em função da temperatura mais elevada, enquanto que o equador será mais escuro por

apresentar uma menor temperatura.
3Anãs marrons são estrelas que têm massa menor que 0,08 massas solares, e nunca chegarão a seqüência

principal. Elas têm massa entre aproximadamente 13 e 73 massa de júpiter. Este nome foi proposto em

1975 pela astrônoma Jill Cornell Tarter (Kepler & Saraiva, 2004).
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Segundo o próprio autor, a descoberta de um planeta deste tipo consti-

tui uma nova classe de planetas. Dolez et al.(2009) mostraram resultados

da análise da curva de luz das estrelas HD 51106 e HD 50747 onde a

primeira é uma binária elipsoidal que apresentou interações de marés e a

segunda é um sistema triplo que possui muitos modos de oscilações com

peŕıodos de poucas horas. Ofir et al. (2009) apresentaram resultados de

alguns testes simulando planetas em algumas curvas CoRoT para procura

de planetas circumbinários baseados em um algoritmo chamado CB-BLS4.

Maceroni et al. (2009) descobriram uma binária de tipo tardio de peŕıodo

curto e com excentricidade forte. Desmet et al. (2010) mostraram resulta-

dos mais precisos e parâmetros f́ısicos da estrela AU Mon. Cabrera et al.

(2010) publicaram um catálogo com uma lista de candidatas a planetas e

posśıveis binárias baseado em uma lista de 11408 estrelas. Maceroni et al.

(2010) apresentaram uma binária eclipsante com componentes de pulsação.

Sokolovsky et al. (2010) também descobriram uma binária eclipsante com

pulsação, desta vez uma estrela de tipo Algol. Os trabalhos anteriormente

citados ilustram parte da variedade de problemas que podem ser estudados

com os dados do CoRoT. Um dos mais recentes é aquele de Maciel et al.

(2011) que apresenta o primeiro estudo sistemático com posśıveis soluções

fotométricas de candidatas a estrelas binárias eclipsantes descobertas pelo

CoRoT. Detalhes deste trabalho são encontrados na presente Tese no caṕı-

tulo 4.
4CircumBinary Box-fitting Least Squares (Ofir, 2008)
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1.1 Objetivos deste trabalho

Os objetivos do nosso trabalho são:

• Procurar por assinaturas de trânsitos de sistemas binários, identifi-

cando pré-candidatas à binárias eclipsantes, bem como indicar a exis-

tência de falsos candidatos nos dados do CoRoT através da análise

das curvas de luz cromáticas;

• Ilustrar a diversidade tanto do ponto de vista fenomenológico quanto

morfológico de famı́lias de sistemas binários eclipsantes;

• Obter soluções fotométricas relativas, que são importantes para apon-

tar sistemas binários peculiares de forma a direcionar o nosso esforço

em obter prioritariamente dados de velocidade radial para tais sis-

temas;

• Apresentar uma aproximação dos parâmetros f́ısicos absolutos das es-

trelas dos sistemas binários analisados.

• Com este estudo, pretendemos também mostrar à comunidade cient́ı-

fica a grande variedade de sistemas binários obtidos a partir dos dados

da Missão Espacial CoRoT, que oferecem inúmeras possibilidades para

ampliar nossa compreensão do comportamento e evolução de sistemas

binários estelares.

1.2 Plano de trabalho
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No caṕıtulo 1, apresentamos uma breve introdução acerca do estudo de

sistemas binários e o satélite CoRoT.

No caṕıtulo 2, apresentamos os sistemas binários eclipsantes de uma

maneira geral, descrevendo os principais elementos para o estudo de tais

sistemas e ainda a sua importância na astronomia.

No caṕıtulo 3, descrevemos com mais detalhes a missão espacial CoRoT

e em qual contexto está inserido o estudo de sistemas binários nesta missão.

No caṕıtulo 4, apresentamos uma análise geral dos dados da amostra

estudada nesta Tese, seleção, tratamento, obtenção das soluções fotométri-

cas e determinação dos parâmetros f́ısicos absolutos das componentes dos

sistemas.

No caṕıtulo 5, finalizamos com as conclusões e perspectivas de trabalhos

futuros.
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CAPÍTULO 2

BINÁRIAS ECLIPSANTES COMO ESTRELA VARIÁVEL

O tema Binárias Eclipsantes é um tópico clássico na astrof́ısica e, por-

tanto, existe uma vasta bibliografia sobre o assunto. Este caṕıtulo foi

escrito tendo como base referências fundamentais para qualquer estudante

interessado no tema. As principais foram: os livros Eclipsing Binary Stars:

Modeling and Analysis de J. Kallrath e E. F. Milone, e An Introduction to

Modern Astrophysics de Bradley W. Carroll e Dale A. 0stlie, bem como

os trabalhos de Kopal (1955), Guinan (1993) e o PHOEBE (PHysics Of

Eclipsing BinariEs) Scientific Reference1.

2.1 Variáveis eclipsantes

Na verdade, todas as estrelas são variáveis em pelo menos algum ńıvel de

precisão em relação a alguma escala de tempo. Na astronomia a principais

escalas de tempo são:

• Dinâmica: Tempo de colapso gravitacional (se a pressão da radiação

1http://phoebe.fiz.uni-lj.si/
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e das part́ıculas fosse removida), da ordem de algumas dezenas de

minutos;

• Térmica: Tempo que a estrela leva para esgotar sua energia térmica

por meio de sua luminosidade, da ordem de milhões de anos;

• Nuclear: Tempo de exaustão da energia nuclear, da ordem de bilhões

de anos.

A escala de tempo mais relevante para as estrelas variáveis está entre a

dinâmica e a térmica, mas certamente muito mais próxima da dinâmica.

Na verdade, o termo “estrela variável” é geralmente usado para as estrelas

que variam seu brilho por certo percentual detectável durante o intervalo

da observação. Classicamente, o termo estrelas variáveis é atribúıdo a três

categorias principais:

• Variáveis “geométricas”

• Variáveis “pulsantes”

• Variáveis “eruptivas”

Em outro esquema de classificação, uma maior distinção pode ser feita

usando os termos variáveis “intŕınsecas” e “extŕınsecas”, onde as “geométri-

cas” seriam consideradas as variáveis extŕınsecas e as outras duas seriam

as variáveis intŕınsecas.
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Uma variável “geométrica” não varia devido ao seu comportamento

f́ısico, mas pela mudança de aspecto, ou seja, a parte viśıvel da estrela

muda como o passar do tempo. Esta categoria inclui as binárias eclip-

santes e também exemplos onde o eclipse é devido a um disco ou planeta.

Podemos incluir também pulsares, que variam principalmente pela rotação

e as estrelas com manchas, no sentido de que a as manchas causam mo-

dulações na luz da estrela. Assim o grau em que os efeitos geométricos

provocam variações dependerá do tipo de sistema em questão.

Variáveis eclipsantes apresentam periodicidades, isto significa que o seu

ciclo de variação se repete com uma grande confiabilidade. Este grande

grupo foi historicamente dividido em três classes fenomenológicas de acordo

com a aparência de sua curva de luz: Sistema Algol, sistema Beta Lyrae

e sistema W Ursa Maior. Nas próximas subseções, serão apresentadas as

principais caracteŕısticas destes tipos de curva de luz.

2.1.1 Sistema Algol

O protótipo desses sistemas é β Persei, também conhecida como Algol.

No viśıvel, sua caracteŕıstica mais marcante é a luz constante nas regiões

fora do eclipse e mı́nimos que mostram como quedas abrutas em relação ao

cont́ınuo da curva de luz e que ocupam uma pequena fração da curva de luz

total, geralmente menos de 15% para cada mı́nimo. Normalmente, quanto

maior o peŕıodo, menor é a fração da curva de luz tomada pelo eclipse.
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Na figura 2.1 temos um exemplo de um diagrama de fase2 t́ıpico gerado

a partir da curva de luz desses sistemas, o sistema XX Cephei (Schneller,

1928). A figura 2.1 foi extráıda da base de dados do CALEB3 (Catalog and

AtLas of Eclipsing Binaries)

Fl
ux
o

Fase

Figura 2.1: Exemplo de um diagrama de fase t́ıpico gerado a partir da curva de luz de

sistemas de tipo Algol, o sistema XX Cephei (Schneller, 1928). A figura 2.1 foi extráıda

da base de dados do CALEB

Os peŕıodos de variabilidade desses sistemas vão de dias a semanas. Nor-

malmente tais curvas de luz sugerem pouca interação entre os componentes

do sistema, mas nem sempre é verdade porque as formas das curvas de luz

no ótico podem ser insuficientes para revelar os diversos fenômenos f́ısicos

que ocorrem no sistema binário. Por exemplo, quando as profundidades

2Quando o mesmo fenômeno se repete em uma curva de luz nós nos referimos a isso como um ciclo

periódico. Para sabermos o que está acontecendo em qualquer momento da curva de luz, não importa

qual ciclo estamos observando, pois cada ciclo é exatamente o mesmo. O que importa é a parte do ciclo

que estamos observando, uma quantidade chamada de fase. Desta forma ao invés de traçar uma curva de

luz como sendo o gráfico do fluxo em função do tempo, podemos traçá-lo em função da fase. Este gráfico

é chamado de diagrama de fase.
3http://caleb.eastern.edu/
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dos mı́nimos são muito diferentes, as temperaturas das estrelas são dife-

rentes, e a estrela mais quente, a estrela mais azul, pode dominar a luz que

vem do sistema. A curva de luz, portanto, pode apresentar um aumento

no fluxo perto do mı́nimo secundário, indicando um “efeito de reflexão”,

na verdade, é um reprocessamento da radiação da estrela mais quente. A

radiação atinge a atmosfera da sua companheira, provocando um aumento

da luminosidade da estrela mais fria na região irradiada - este efeito é mais

bem visto em torno do mı́nimo secundário. Na figura 2.2 temos o exemplo

da curva de luz do sistema binário HW Vir que apresenta tal efeito. A

figura 2.2 foi extráıda do trabalho de İbanoǧlu et al. (2003). Em determi-

nadas faixas do ótico, o mı́nimo secundário é muitas vezes superficial ou

até mesmo ausente. Nesses casos o efeito de reflexão atingirá um pico no

meio do mı́nimo secundário. O efeito é especialmente notável se a estrela

mais fria é significativamente maior. Na figura 2.3, que foi extráıda do tra-

balho de Haefner et al. (2004), podemos ver um exemplo de curva de luz

de um sistema binário (NN Serpentis) que apresenta o efeito de reflexão e

o mı́nimo secundário não é detectável.

2.1.2 Sistema Beta Lyrae ou β Lyrae

O protótipo dá o nome à própria classe. A curva de luz varia continu-

amente em toda a fase orbital da curva de luz, e os mı́nimos ocupam uma

proporção relativamente grande do ciclo. A figura 2.4 mostra a curva de

luz deste sistema, extráıda do trabalho de Van Hamme et al. (1995). Os

peŕıodos destes sistemas são normalmente da ordem de dias, mas quando
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Figura 2.2: Exemplo da curva de luz do sistema binário HW Vir que apresenta o efeito

de reflexão. A figura foi extráıda do trabalho de İbanoǧlu et al. (2003).
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Figura 2.3: Exemplo de curva de luz de um sistema binário (NN Serpentis) que apresenta

o efeito de reflexão e o mı́nimo secundário não é detectável. A figura foi extráıda do

trabalho de Haefner et al. (2004)

estrelas gigantes ou supergigantes estão envolvidas, o peŕıodo pode ser

muito maior. O importante não é a duração do ciclo ou da escala do sis-

tema, mas o tamanho relativo das componentes com o tamanho da órbita.

A cont́ınua variação da curva de luz é parcialmente devido à mudança de

aspectos das estrelas devido à rotação das mesmas, classicamente conhecida

como “variação elipsoidal”.
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Figura 2.4: Curva de luz do sistema Beta Lyrae, extráıda do trabalho de Van Hamme et

al. (1995).

A profundidade relativa dos mı́nimos indica a diferença de temperatura

entre as componentes; filtros observacionais vermelhos tendem a mostrar

menos diferenças nas profundidades. As curvas de luz dão a impressão (cor-

reta) de que as estrelas estão interagindo gravitacionalmente. Na verdade,

as estrelas estão submetidas a distorções de marés e suas formas refletem

essa distorção. A geometria de Roche é geralmente usada para modelar

com precisão as propriedades desses sistemas.

2.1.3 Sistema W Ursa Maior ou W UMa

O protótipo é um sistema binário eclipsante com peŕıodo inferior a um dia,

caracteŕıstico desta classe de estrelas binárias. Como as estrelas β Lyrae,

a curva de luz também varia continuamente, mas as profundidades dos

mı́nimos são geralmente semelhantes. Entretanto raramente tais mı́nimos

são exatamente iguais. A figura 2.5 mostra a curva de luz do sistema
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binário AB And (Hrivnak, 1988) como exemplo de sistema desse tipo. A

figura 2.5 foi extráıda da base de dados do CALEB.
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Figura 2.5: Curva de luz do sistema binário AB And (Hrivnak, 1988) como exemplo de

sistema do tipo W Uma. A figura foi extráıda da base de dados do CALEB.

Acredita-se que os sistemas binários que apresentam essas curvas de luz

estão em contato f́ısico por uma região onde ocorre uma troca de massa en-

tre as componentes. Tais sistemas são conhecidos como“super-contato”, ou

simplesmente como sistemas de“contato”. Apesar de alguns autores usarem

o termo contato para se referir aos dois sistemas de contato e super-contato,

existem algumas diferenças entre esse dois termos que estão relacionadas à

geometria de Roche que será explicado mais adiante. Existem ainda duas

subclasses de sistemas W UMa: Sistemas de tipo “W” e de tipo “A”. Em

sistemas do tipo “A” a estrela mais massiva é a mais quente; em sistemas

do tipo “W”, a estrela de maior massa é a mais fria que a sua companheira.

Embora ambos os tipos de sistemas possam apresentar assimetrias na cur-

vas de luz, o tipo“W”tende a apresentar mais esse tipo de comportamento.
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2.2 Modelo de Roche

O modelo de Roche é parte fundamental do processo de entendimento

da geometria de um sistema binário. Esse modelo é considerado uma das

aproximações mais precisas para descrever tal geometria. Ele é baseado no

prinćıpio de superf́ıcies equipotenciais. No entanto, para a utilização desse

modelo algumas considerações devem ser feitas:

• Ambas as componentes do sistema binário interagem gravitacional-

mente como se fossem massas pontuais (rodeados essencialmente, por

envelopes sem massa). Isto permite uma representação anaĺıtica rela-

tivamente simples do potencial. Teorias da estrutura estelar mostram

que, na maioria dos casos, a aproximação do potencial das duas fontes,

mais um potencial decorrente da força centŕıfuga é suficiente;

• Assume-se que os peŕıodos de oscilações livres não-radiais são insigni-

ficantes quando comparados com o peŕıodo orbital P, de modo que a

forma das componentes estelares é determinada pelo campo de força

instantâneo. A escala de tempo destas oscilações é da ordem da escala

de tempo hidrostática, que, para estrelas do tipo solar é cerca de 15

min. Superf́ıcies de potencial constante são assumidas como super-

f́ıcies de densidade constante. Em particular, isto é verdade para a

superf́ıcie da estrela;

• A estrela gira em torno de seu eixo como um corpo ŕıgido, sem qualquer

rotação diferencial. Como pressuposto básico da aplicabilidade do

modelo de Roche, as estrelas devem estar em equiĺıbrio hidrostático.
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2.2.1 Superf́ıcies Equipotenciais

O prinćıpio das superf́ıcies equipotenciais nos permite determinar com-

pletamente a forma e as caracteŕısticas f́ısicas de ambas as componentes de

um sistema binário através de um dado potencial efetivo na superf́ıcie da

estrela. Na figura 2.6 temos a geometria simplificada de um t́ıpico sistema

binário em um sistema de coordenadas em co-rotação, onde as duas estrelas

com massas M1 e M2 estão separadas por uma distância a. Temos ainda

uma part́ıcula de teste m que está a uma distância s1 e s2 respectivamente

das massas M1 e M2 (Figura extráıda da referência do PHOEBE). Assume-

se que a origem do sistema de coordenadas está localizada na estrela 1. O

sistema está girando em torno do eixo que passa centro de massa (CM)

sendo paralelo ao eixo z.

Figura 2.6: Geometria simplificada de um sistema binário

Considerando que a part́ıcula de teste está localizada dentro ou na su-

perf́ıcie de uma das estrelas, tem-se que duas forças atuam sobre a mesma,
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dadas pela segunda Lei de Newton:

~Fp + ~Fg = −mω2r̃ (2.1)

Onde ~Fp é a força devido às diferenças de pressão dentro do fluido por

unidade de volume, ~Fg é a força gravitacional, ω é a velocidade angular

do sistema e r̃ é o vetor que aponta do eixo de rotação até a part́ıcula

m. A força ~Fp por unidade de volume V pode ser reescrita como sendo o

negativo do gradiente de pressão:

~Fp = −V ~∇p (2.2)

Sabendo que tanto a força gravitacional quanto a força centŕıpeta

são conservativas, podemos ainda reescrever os dois termos restantes da

equação 2.1 como o gradiente de um potencial escalar efetivo ψ:

~Fg +mω2r̃ = −m ~∇ψ (2.3)

Combinado as equações 2.1, 2.2 e 2.3 tem-se:

V ~∇p = −m ~∇ψ

~∇p = −ρ ~∇ψ (2.4)

A equação 2.4 mostra que ~∇p e ~∇ψ são paralelos. Pode-se ainda mostrar

que ~∇ρ é também paralelo às duas outras grandezas se o rotacional for

aplicado à equação acima:
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~∇× ~∇p = −~∇× ρ ~∇ψ

~∇× ~∇p = −ρ~∇× ~∇ψ − ~∇ρ× ~∇ψ (2.5)

Como o rotacional do gradiente de qualquer função é sempre zero, tem-

se:

0 = 0− ~∇ρ× ~∇ψ

~∇ρ× ~∇ψ = 0 (2.6)

Desta forma pode-se concluir que as superf́ıcies de densidades constan-

tes, de potencial efetivo e pressão, são coincidentes. Uma vez que se pode

determinar uma delas, tem-se como conhecer as outras duas e assim deter-

minar a forma da estrela.

O potencial efetivo (ψ) é dado com sendo a soma do potencial gravitacio-

nal (ψgrav) gerado pelo sistema binário mais o potencial centŕıfugo (ψcentr)

do sistema em rotação. Consideraremos ~F1 e ~F2 as forças gravitacionais

que as massas M1 e M2 fazem na part́ıcula de teste m, respectivamente.

Lembrando que estas forças têm o caráter atrativo. O potencial gravita-

cional é nulo no infinito e o potencial escalar da força centŕıfuga é nulo no

centro de massa:
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ψ = ψgrav + ψcentr

ψ = −
∫ s1

∞

~F1

m
.d~r1 −

∫ s2

∞

~F2

m
.d~r2 −

∫ r̃

0

mω2rr̂

m
.d~r

ψ = −
∫ s1

∞

−GM1r̂1

r2
1

.d~r1 −
∫ s2

∞

−GM2r̂2

r2
2

.d~r2 −
∫ r̃

0

ω2rr̂.d~r

ψ =

∫ s1

∞

GM1

r2
1

dr1 +

∫ s2

∞

GM2

r2
2

dr2 −
∫ r̃

0

ω2rdr

ψ = −GM1

s1
− GM2

s2
− ω2r̃2

2
(2.7)

É importante salientar que esse potencial possui aplicabilidade limitada,

ou seja, não é posśıvel aplicar esse potencial para o interior estelar. Sabe-se

ainda que interações de marés existem, no entanto, a suposição inicial de

que as estrelas do sistema interagem gravitacionalmente como se fossem

massas pontuais rodeadas por envelopes sem massa deve ser descartada.

As coordenadas da part́ıcula de teste de massa m podem ser expressas

em coordenadas cartesianas, esféricas ou ciĺındricas. Entretanto, devido

à geometria do sistema binário, é mais conveniente utilizar coordenadas

esféricas (figura 2.7).

x = rsenθcosφ

y = rsenθsenφ (2.8)

z = rcosθ

Por convenção, o ângulo polar θ vai de 0 no polo +z até 180o no polo −z;

o ângulo azimutal φ vai de 0 a 360o considerando o sentido positivo como
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Figura 2.7: Coordenadas esféricas: Ângulo polar θ vai de 0 no polo +z até 180o no polo

−z; o ângulo azimutal φ vai de 0 a 360o considerando o sentido positivo como sendo o

anti-horário, partindo do eixo x.

sendo o anti-horário, partindo do eixo x. O eixo x aponta na direção da

estrela companheira no sistema binário conforme a figura 2.6. Além disso,

pode-se reescrever a equação 2.8 fazendo λ = senθcosφ, µ = senθsenφ,

ν = cosθ:

x = rλ

y = rµ (2.9)

z = rν

O centro de massa do sistema encontra-se no eixo x e a sua posição a

partir da origem depende da massa M2 e M1 do sistema binário:
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xCM =

∑
iMixi∑
iMi

xCM =
M2a

M1 +M2
(2.10)

Dividindo o lado direito da equação 2.10 por M1 tem-se:

xCM =

M2a
M1

M1

M1
+ M2

M1

xCM =
qa

1 + q
(2.11)

Na equação 2.11 define-se o parâmetro q = M2/M1 que é a razão de

massas do sistema binário. Pode-se também reescrever s1, s2 e r̃ em termos

das coordenadas relativas à nossa origem que se localiza em M1:

s1 = r

s2 =

√
(x− a)2 + y2 + z2 =

√
r2 − 2xa+ a2 (2.12)

r̃ =

√
(x− xCM)2 + y2

Substituindo as equações 2.12 na equação 2.7 tem-se:

ψ = −GM1

r
− GM2√

r2 − 2xa+ a2
− 1

2
ω2
[
(x− xCM)2 + y2

]
(2.13)

Substituindo agora as equações 2.9 e 2.11 na equação 2.13 e fazendo

ω2 = G(M1+M2)
a3 (a partir da terceira lei de Kepler) tem-se:
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ψ (r, λ, ν) = −GM1

r
− GM2√

r2 − 2λra+ a2

−1

2

G (M1 +M2)

a3

[(
λr − qa

1 + q

)2

+ µ2r2

]
(2.14)

Colocando o termo −GM1

a em evidência na expressão anterior, tem-se:

ψ (r, λ, ν) = −GM1

a

[
a

r
+

aM2
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+
1
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ψ (r, λ, ν) = −GM1

a
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a

r
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r2 − 2λra+ a2
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a
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(1 + q)
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1

2
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}
(2.15)

Pode-se neste momento definir uma nova função potencial, como feito
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por Kopal em 1959:

Ω = − aψ

GM1
− 1

2

q2

1 + q
(2.16)

Substituindo a equação 2.15 na equação 2.16, introduzindo a variável

adimensional ℘ = r/a, torna-se simples a obtenção de:

Ω =
1

℘
+ q

(
1√

℘2 − 2℘λ+ 1
− ℘λ

)
+

1

2
(1 + q)(1− ν2)℘2 (2.17)

A equação 2.17 é a equação singular que determina as dimensões indi-

viduais das estrelas de um sistema binário em qualquer ponto da órbita.

Se Ω for grande, a superf́ıcie equipotencial consistirá em uma superf́ıcie

oval envolvendo o ponto de massa central correspondente à estrela. Com

a diminuição do valor de Ω, a superf́ıcie equipotencial se tornará cada vez

mais alongada na direção do centro de gravidade do sistema, até que, por

certo valor cŕıtico Ω = Ωcrit caracteŕıstico para cada razão de massa q, a

superf́ıcie equipotencial da estrela encontrará um ponto de união entre os

respectivos lóbulos de Roche das estrelas do sistema binário. Este ponto

de união é o chamado ponto L1 de Lagrange. O lóbulo de Roche é então a

superf́ıcie equipotencial limite de cada estrela do sistema. A dimensão re-

lativa dos lóbulos de Roche depende diretamente da razão de massas de tal

forma que a estrela de maior massa tem maior lóbulo. Quando as duas es-

trelas ultrapassam esse limite Ω < Ωcrit, a configuração do sistema binário

muda drasticamente, uma vez que, ambas as partes se uniram em um único

corpo. Na situação em que Ω ≥ Ωcrit as superf́ıcies equipotenciais serão
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separadas com suas respectivas estrelas centralmente condensadas em seus

respectivos lóbulos de Roche.

Em relação aos pontos de Lagrange que estão mostrados na figura 2.8,

extráıda de Carroll & Dale (2007), cada um representa uma posição esta-

cionária de um pequeno objeto em relação a dois corpos massivos em um

sistema orbital. Nestes pontos as forças gravitacionais geradas pelas mas-

sas cancelam a aceleração centŕıpeta. Dos cinco pontos, o L1, que fica entre

as duas estrelas, é um dos mais interessantes, pois é por onde a matéria

pode fluir livremente de uma estrela para a outra. Ou seja, é o ponto onde

ocorre troca de massa nos sistemas binários. Qualquer matéria que ultra-

passa esse ponto na direção da companheira estará no Lóbulo de Roche da

mesma e, portanto, o material orbital estará gravitacionalmente vinculado

à estrela.

Figura 2.8: Pontos de Lagrange e superf́ıcies equipotenciais. As superf́ıcies são aproxi-

madamente esféricas centradas em cada massa M1 e M2. Os eixos estão em unidades de

semi-eixo maior e × representa o centro de massa do sistema
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2.3 Morfologia dos sistemas binários

Atrelado a alguns conceitos vistos na seção anterior, como superf́ıcies

equipotenciais cŕıticas ou limite e os pontos de Lagrange, existe uma clas-

sificação morfológica que fornece muitas vezes uma visão mais f́ısica do

sistema binário tendo em vista que as respectivas configurações desses sis-

temas são geradas por processos evolutivos diferentes. Neste contexto,

como já dito antes, o ponto de Lagrange L1 é de importância ı́mpar para

os sistemas binários eclipsantes porque é fundamental para o entendimento

dos tipos morfológicos de sistemas como não-contato, semi-contato e con-

tato. Outro detalhe importante é que a aparência desses sistemas é depen-

dente de como as superf́ıcies equipotenciais são preenchidas pela estrela.

2.3.1 Binárias de Não-contato

São sistemas binários onde suas componentes estão vinculadas ao in-

terior de superf́ıcies equipotenciais separadas Ω ≥ Ωcrit ou, em outras

palavras, quando os raios das estrelas são muito menores que sua separação

orbital. Estes sistemas evoluem de maneira mais ou menos independente.

Para os sistemas onde as estrelas estão suficientemente próximas, pode

ocorrer transferência de momentum angular provocando um processo de

circularização da órbita. Como as estrelas possuem uma separação orbital

considerada, não há transferência de massa notável, o que pode ocorrer

é uma pequena troca de matéria por meio de ventos estelares. No en-
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tanto, a quantidade transferida não afetará a evolução desse sistema. Boa

parte dessas estrelas encontra-se na sequência principal, onde se tem boas

relações entre a massa, o raio e luminosidade da estrela, o que faz com

que as mesmas sejam consideradas como fontes primárias de informações

astronômicas, laboratórios de f́ısica ideais para estudar as propriedades

básicas individuais das estrelas. Tais propriedades podem ser utilizadas

para testes da estrutura estelar e modelos de evolução. Na figura 2.9, ex-

tráıda da base de dados do CALEB, tem-se o exemplo da morfologia e do

diagrama de fase da curva de um sistema binário de não-contato, o sistema

KP Aql (Ibanoglu & Gülmen, 1974).
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Figura 2.9: Morfologia e diagrama de fase da curva de luz de um sistema binário de não-

contato, o sistema KP Aql (Ibanoglu & Gülmen, 1974); a figura foi extráıda da base de

dados do CALEB.

2.3.2 Binárias de Semi-contato

São sistemas em que uma estrela se expande o suficiente para preencher

o próprio lóbulo de Roche, Ω < Ωcrit, em seguida os gases presentes na

atmosfera da estrela que se expandiu podem escapar através do ponto
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interno de Lagrange L1 e serem atráıdos pela sua companheira, que possui

uma configuração semelhante às estrelas de não-contato. Tal perda de

massa pode provocar mudanças no peŕıodo orbital do sistema, mas, para

comprovar essa ocorrência, o sistema deve ser observado durante muitos

anos.

De acordo com o Teorema de Vogt-Russell (Vogt, 1926 e Russell et al.,

1927), o parâmetro que determina quão rápido uma estrela evolui é a sua

massa: quanto maior a massa de uma estrela mais rápida é a sua evolução,

ou seja, menos tempo ela permanece na sequência principal entrando na

fase de sub-gigante ou gigante. Neste contexto, um dos sistemas binários

de semi-contato mais conhecidos é o Algol, que é formado por uma estrela

da sequência principal com grande massa e uma estrela sub-gigante. Existe

um paradoxo em relação a esses sistemas que reside no fato da estrela menos

massiva estar em um estado evolutivo mais avançado do que a estrela de

maior massa. A explicação para esse paradoxo não é posśıvel a partir da

simples evolução da estrela, mas uma explicação mais plauśıvel é que: ori-

ginalmente a estrela sub-gigante era a mais massiva e com a sua expansão,

própria da evolução, ela preencheu completamente seu lóbulo de Roche e

começou a transferir matéria para a sua companheira até o ponto em que

ficou menos massiva. Por esta razão, estes sistemas são considerados obje-

tos de extrema importância para estudos de processos de troca e perda de

massa, processos de acreção de matéria além do enriquecimento do meio

interestelar por perda de massa das estrelas. Na figura 2.10 observa-se o

exemplo da morfologia e do diagrama de fase da curva de luz de um sistema

binário de semi-contato, o sistema AD Her (Korsch & Walter, 1969). A
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figura foi extráıda da base de dados do CALEB.
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Figura 2.10: Morfologia e diagrama de fase da curva de luz de um sistema binário de

semi-contato, o sistema AD Her (Korsch & Walter, 1969), a figura foi extráıda da base

de dados do CALEB.

2.3.3 Binárias de Contato

São sistemas onde ambas as estrelas preenchem completamente os seus

respectivos lóbulos de Roche, Ω < Ωcrit. O ponto de contato entre as estre-

las é o ponto L1. Pode ocorrer que essas estrelas ultrapassem muito os seus

lóbulos (na literatura esses sistemas são chamados de sistemas de super-

contato). Neste caso, as duas estrelas do sistema ultrapassarão os seus

respectivos lóbulos, estabelecendo assim um envelope comum, de forma

que estrelas ficarão envolvidas por uma mesma atmosfera. Tais sistemas

podem ainda exibir temperaturas bem similares entre as suas componentes.

Devido a essa grande expansão, a matéria que ultrapassa a superf́ıcie que

passa pelo ponto de Lagrange L2 é perdida pelo sistema através desse

mesmo ponto. Como as part́ıculas dessa matéria têm uma energia muito

pequena para deixar o sistema, elas são forçadas a permanecer girando
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junto ao sistema binário até adquirir energia suficiente e espiralar para o

espaço interestelar. Os sistemas binários de contato são importantes para

o estudo da atividade estelar, magnetismo, perda de momento angular,

coalescência em sistemas binários, interação entre ventos estelares, entre

outros. Na figura 2.11, tem-se o exemplo da morfologia e do diagrama de

fase da curva de luz de um sistema binário de contato (painel superior) e

super-contato (painel inferior), os sistemas BX And (Rovithis & Rovithis-

Livaniou, 1984) e BF Pav (Gonzalez et al., 1996) respectivamente. A figura

foi extráıda da base de dados do CALEB.
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Figura 2.11: morfologia e diagrama de fase da curva de luz de um sistema binário de

contato (painel superior) e super-contato (painel inferior), os sistemas BX And (Rovithis

& Rovithis-Livaniou, 1984) e BF Pav (Gonzalez et al., 1996) respectivamente; a figura foi

extráıda da base de dados do CALEB
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CAPÍTULO 3

A MISSÃO CoRoT

A missão CoRoT é um experimento espacial conduzido pela agência

espacial francesa (CNES, acrônimo do francês Centre National d’Etudes

Spatiales), junto com a agência espacial européia (ESA, acrônimo do in-

glês European Space Agency), tendo ainda como participantes a Áustria,

Bélgica, Brasil, Alemanha e Espanha. Tal experimento é constitúıdo de um

telescópio espacial com um pequeno espelho de 27 cm de diâmetro, uma

câmera composta por quatro detectores CCD (2048 x 2048) e um campo de

visão 3 x 3 graus, dedicado a fotometria de alta precisão para longos peŕıo-

dos de observação. O satélite CoRoT é formado por uma plataforma de ór-

bita terrestre baixa chamada PROTEUS (Plate-forme Reconfigurable pour

l’Observation, pour les Télécommunications et les Usages Scientifiques).

Esta plataforma permite que se observe a mesma direção do céu por um

longo peŕıodo de tempo (alguns meses), não sendo ofuscada pelo Sol ou

ocultada pela Terra, o satélite tem uma órbita polar de inércia e uma linha

de visada aproximadamente perpendicular ao plano da órbita (Boisnard

& Auvergne, 2006). Tal plataforma foi desenvolvida para satélites de até

500 kg, operando em órbitas baixas. A carga útil do satélite CoRoT é de
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300 kg, o seu comprimento é de 4100 miĺımetros e seu diâmetro é de 1984

miĺımetros.

O CoRoT observa duas regiões definidas do céu: no sentido do centro

da galáxia, que se encontra na direção da constelação de Aquila, e no

sentido do anticentro da galáxia, na direção da constelação de Monoceros.

A figura 3.1 ilustra os campos observados pelo satélite CoRoT. O campo

centro encontra-se marcado por um ćırculo azul, enquanto que o campo

anticentro está marcado por um ćırculo vermelho. Um zoom de cada campo

é também apresentado (Figura extráıda de Cortés (2010). Cada um dos

campos tem 10 graus de raio e é observado uma vez por ano durante um

peŕıodo de 6 meses. De acordo com a duração das observações, existem

três categorias de observações cont́ınuas: as de curta duração (cerca de

25 dias de duração, chamadas de SR1), as médias (60-90 dias de duração,

chamadas de IR2) e as longas (até 145 dias de duração, chamadas de LR3)

(Cabrera, 2011). A figura 3.2 é uma representação art́ıstica do satélite

CoRoT extráıda do CNES (October 2005/Illus. D. Ducros)

A missão CoRoT tem dois programas cient́ıficos principais: a sismologia

estelar de estrelas brilhantes e a procura por planetas extra-solares.

• Sismologia Estelar

Os dados fornecidos pelo satélite CoRoT, idealizado para obter medi-

das fotométricas de alt́ıssima precisão, possibilitam o alcance de reso-

1Do inglês significa Short Run
2Do inglês significa Initial Run
3Do inglês significa Long Run
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luções em frequências de 0.1 mHz. Cada CCD observa 5 estrelas ao

mesmo tempo, com tempo de integração de 32 segundos. Com tais

dados pretende-se estender os estudos sismológicos realizados com o

sol e outras estrelas de forma a se obter importantes parâmetros f́ısi-

cos como o tamanho e a composição do núcleo, os limites entre a zona

radiativa e convectiva, ou o perfil interno de rotação. Esses modos de

oscilação, que geram variações de luminosidade na superf́ıcie da es-

trela, são as únicas informações juntamente com os neutrinos, vindas

do interior das estrelas. Portanto ao se estudar estrelas de diferentes

massas, idades e composição qúımica, as curvas de luz do CoRoT po-

dem nos fornecer uma quantidade significativa de dados para estudos

mais precisos relacionados à evolução estelar.

• Planetas extra-solares

A alta precisão do satélite CoRoT também permite a medição da

diminuição da luminosidade provocada pela passagem de um planeta

na frente de sua estrela central. Este método é definido como“trânsito

planetário”. O tempo de integração do CoRoT pode ser adaptado para

se conseguir medir tais variações no fluxo de até 7 x 10−4 em estrelas

de magnitudes entre 12 e 15.5.

Este método fotométrico, em complemento às curvas de velocidades

radiais, é fundamental para revelar tanto o peŕıodo da órbita quanto

o raio dos planetas detectados.

O CoRoT possui um dispositivo dispersor (Bi-prisma) que fica na

38



frente das matrizes CCD para a obtenção de dados fotométricos em

três filtros. Cada CCD observa 6000 estrelas simultaneamente, com

tempo de integração de 512 segundos. Tal dispositivo possibilita a

confirmação de reais candidatos a planetas extra-solares, devendo os

mesmos apresentar assinaturas consistentes nos três filtros separada-

mente. Acredita-se que o CoRoT deve descobrir um grande número

de planetas tipo Júpiter e algumas dezenas de planetas rochosos tipo

Terra.

• Programas adicionais

A missão ainda conta com os chamados programas adicionais que se

beneficiam dos dados fornecidos pelo CoRoT para o estudo de diversas

áreas da astrof́ısica. Podemos citar rotação estelar, atividade estelar

e magnetismo, variabilidade estelar, detecção de cometas e o objeto

de estudo desta Tese, que são os sistemas binários eclipsantes, entre

outros. É interessante notar que os programas adicionais abordam

diferentes questões cient́ıficas em relação aos objetivos principais, mas

utilizando os mesmos dados.
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Figura 3.1: Campos observados pelo satélite CoRoT. O campo centro encontra-se marcado

por um ćırculo azul, enquanto que o campo anticentro está marcado por um ćırculo

vermelho. Um zoom de cada campo é também apresentado (Figura extráıda de Cortés,

2010)
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Figura 3.2: Figura art́ıstica do satélite CoRoT extráıda do CNES (October 2005/Illus.

D. Ducros)

41



CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A amostra de trabalho

Inicialmente, foi realizado um amplo levantamento de todas as candi-

datas a sistemas binários eclipsantes, detectadas na primeira fase da missão

CoRoT, ou seja, de 2007 a 2010. Somando todos os alvos listados nos tra-

balhos de Loeillet et al. 2008, Cabrera et al. 2009, Carpano et al. 2009 e

Debosscher et al. 2009, obtém-se um total de quase 900 candidatas com

curvas de luz cromáticas e monocromáticas. Todas as assinaturas de bi-

naridade foram detectadas através do “trânsito estelar”. Até o presente

momento foram analisadas por nós, aleatoriamente, aproximadamente 180

curvas de luz para a confirmação ou não de que tal curva de luz representa

um verdadeiro sistema binário eclipsante. Neste sentido, note-se que todas

as curvas de luz, que apresentaram fortes modulações nos seus respectivos

diagramas de fases, provavelmente, devido à presença de manchas estelares,

foram exclúıdas da análise fotométrica que será explicada mais adiante, as-

sim como todas as candidatas que não apresentaram assinaturas de trânsito

consistentes nas três máscaras do CoRoT. Na figura 4.1 temos o exemplo
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de três candidatas que foram exclúıdas por apresentarem modulações em

seus respectivos diagramas de fase. Foram exclúıdas ainda estrelas que

apresentaram caracteŕısticas raras, mas que não estão no objetivo desta

Tese como o caso das candidatas com ID 102870524, ID 101065348 e ID

102912741.
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Figura 4.1: Estrelas que foram exclúıdas da nossa análise fotométrica por apresentarem

modulações nos seus respectivos diagramas de fase. De cima para baixo ID 101126445,

ID 101572706 e ID 102715978.
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A curva de luz da estrela ID102870524 é uma clara indicação de uma

estrela com forte atividade e também oscilações, porém, apenas com as

informações fotométricas dadas pelo CoRoT não é posśıvel confirmar o

seu status de binaridade. Existe apenas uma estrela observada na missão

CoRoT que foi publicada com essas caracteŕısticas, HD 175726 que foi

observada durante 27 dias nas primeiras observações de curta duração do

CoRoT (Mosser et al. 2009). As outras duas estrelas possuem curvas de luz

caracteŕısticas de estrelas binárias eclipsantes que apresentam pulsações.

Até o presente momento, existe a confirmação de um sistema dessa natureza

observado pelo CoRoT, o ID 102918586 (Maceroni et al., 2010). Na figura

4.2 são apresentadas as curvas de luz da ID 102870524 da forma completa

e outra com um aumento de 27 dias na região central em comparação com

a figura modificada da curva de luz do HD 175726 extráıda de Mosser et al.

2009. Ainda na figura 4.2 mostramos as curvas de luz dos IDs 101065348

e 102912741, em comparação com a figura da curva de luz modificada do

sistema binário extráıda de Maceroni et al., 2010.
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Figura 4.2: Na coluna da esquerda de cima para baixo; curvas de luz de prováveis sistemas

binários com pulsação (ID 101065348 e ID 102912741) e curva de luz do sistema binário ID

102918586 (Maceroni et al. 2010 modificado). Na coluna da direita de cima para baixo;

curva de luz completa de estrela com indicação de atividade e oscilação (ID102870524),

figura-central com aumento da região central em um intervalo de 27 dias em comparação

com a figura da curva luz do HD 175726 extráıda de Mosser et al. 2009
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No final apenas 65 curvas de luz apresentaram-se como verdadeiros sis-

temas binários eclipsantes. As curvas de luz CoRoT das estrelas de objeto

deste trabalho foram obtidas das seguintes observações: trinta e três curvas

de luz vêm das primeiras observações do CoRoT, que apontavam para o

anticentro da galáxia (ou seja, o chamado campo IRa01). Dezenove curvas

de luz vêm das primeiras observações de longa duração feitas pelo CoRoT,

também na direção do anticentro da galáxia (ou seja, o campo LRa01),

enquanto as treze restantes são curvas de luz que vêm das primeiras obser-

vações de longa duração feitas pelo CoRoT na direção do centro galáctico

(ou seja, o campo LRc01).

4.2 Análise geral das estrelas CoRoT

O estudo observacional dos sistemas binários eclipsantes é baseado na

mudança da intensidade da luz das estrelas binárias, que ocorre quando

uma das estrelas do sistema passa na frente da outra em relação ao ob-

servador (Kopal 1975). À medida dessa intensidade em um intervalo de

tempo dá-se o nome de curva de luz. Somente os dados fotométricos não

permitem a determinação das dimensões absolutas das estrelas do sistema

e nem as suas órbitas; para que isso seja posśıvel é necessária a combinação

de dados fotométricos e espectroscópicos (curvas de velocidade radial). A

análise da curva de luz pode fornecer a inclinação orbital e, entre outros

parâmetros relativos, como razão dos raios, ou raios relativos em unidades

de semi-eixo maior (a), razão de luminosidades, razão de temperaturas e a
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razão de massa fotométrica.

O estudo da binaridade estelar com o satélite CoRoT segue exatamente

esse procedimento. Entretanto as curvas de luz CoRoT são afetadas por

uma variedade de problemas instrumentais que podem dificultar forte-

mente a interpretação dos dados (Milles et al., 2010). Há dois problemas

instrumentais básicos com praticamente todas as curvas de luz CoRoT.

Primeiramente, existe uma longa tendência linear nos dados, levando a uma

diminuição secular na intensidade da curva de luz durante todo o peŕıodo

de observação, a qual não possui uma explicação f́ısica bem compreendida.

O outro problema, que é considerado ainda mais intenso, surge das des-

continuidades na curva de luz, correspondendo a uma variação brusca em

intensidade, sem qualquer motivo aparente. Tais descontinuidades são um

fenômeno aleatório e afetam cada filtro diferentemente segundo Milles et al.

(2010). Sua explicação f́ısica poderia ser a radiação cósmica ou a evolução

temporal dos pixels brilhantes1(Pinheiro da Silva et al. 2008).

As 65 curvas de luz dos sistemas binários aqui estudados foram reduzi-

das com um pipeline2 padrão desenvolvido no Laboratoire d’Astrophysique

de Marseille (LAM) pela comunidade CoRoT (De Oliveira Fialho et al.,

2007; Samadi et al., 2007). Os diferentes artefatos, como as tendências li-

neares e “descontinuidades” foram retirados dos dados originais, utilizando

1Também conhecidos como Hot pixels, são pixels que apresentam as chamadas correntes de escuro

geradas por pares buracos-elétrons dentro do sensor. Tais pares são gerados por impactos de part́ıculas

carregadas. Mais detalhes são encontrados em Iguchi (2010)
2Um pipeline é uma estrutura de software extenśıvel que define e une uma ou mais etapas de um

processo de dados, executando-os em sequência para completar uma tarefa espećıfica: neste caso, a

redução/tratamento dos dados.
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um programa chamado Coroect, desenvolvido pelo grupo de Astrof́ısica da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2008. Na figura 4.3 apre-

sentamos como exemplo, três curvas de luz que foram tratadas seguindo o

procedimento anteriormente descrito. Pode-se notar, claramente, “descon-

tinuidades” e tendências lineares nas curvas de luz originais dos sistemas

binários ID 100880613, ID 101232076 e ID 101290947 (painéis na coluna da

esquerda de cima para baixo, respectivamente). Na mesma figura, têm-se

as respectivas curvas de luz após o tratamento de remoção dos principais

problemas instrumentais (painéis da coluna da direita).
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Figura 4.3: Na coluna da esquerda, de cima para baixo: curvas de luz originais dos

sistemas binários ID 100880613, ID 101232076 e ID 101290947. Na coluna da direita, de

cima para baixo: as respectivas curvas de luz após o tratamento de remoção dos principais

problemas instrumentais. 50



Devido à grande PSF (função de espalhamento de pontos)3 do CoRoT,

um falso sistema binário eclipsante pode ocasionalmente ser encontrado

(Barge et al. 2008; Drummond et al. 2008). Por outro lado, na procura

de planetas extra-solares, alguns falsos positivos podem ser atribúıdos às

binárias eclipsantes (Brown 2003; Almenara et al. 2009). Assim, a disponi-

bilidade da fotometria CoRoT em suas diferentes “cores” (não calibradas)

pode ser crucial para a rejeição de candidatas espúrias. Neste sentido, um

verdadeiro eclipse deve ter sua assinatura caracteŕıstica confirmada nas três

bandas fotométricas do CoRoT, separadamente. Isto é de fato observado

em todas as estrelas da amostra analisada neste trabalho, que possuem

curvas de luz cromáticas.

Na figura 4.4 temos o exemplo de três curvas de luz de sistemas binários

eclipsantes (ID 100871572, ID 100921311 e ID 101027599) que foram exclúı-

dos da análise fotométrica por apresentarem algum tipo de inconsistência

nos dados. Portanto essas estrelas foram consideradas “falsas” binárias.

Para melhorar a visualização das diferenças entre as diversas curvas de luz,

o fluxo nas cores azul e vermelho foi deslocado na vertical em +0.05 e -0.05,

respectivamente, para os IDs 100871572 e 100921311, e +0.01 e -0.01 para

o ID 101027599. Na figura 4.5 tem-se o exemplo de três curvas de luz de sis-

temas binários, considerados por nós como verdadeiros (ID 101014035, ID

101337790 e ID 101551987), cuja solução fotométrica foi obtida em nosso

trabalho. Da mesma forma que para o caso das “falsas” binárias, os fluxos

3É a distribuição de intensidade na imagem de um objeto ou fonte pontual.
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nas cores azul e vermelho foram deslocadas +0.05 e -0.05, respectivamente,

desta vez para todos os IDs anteriormente citados.
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Figura 4.4: Exemplo de três curvas de luz de posśıveis sistemas binários eclipsantes (de

cima para baixo o ID 100871572, ID 100921311 e ID 101027599), que foram exclúıdas

da análise fotométrica por apresentarem algum tipo de inconsistência nos dados (“falsas”

binárias). 53



Figura 4.5: Exemplo de três curvas de luz de sistemas binários considerados verdadeiros

(de cima para baixo o ID 101014035, ID 101337790 e ID 101551987), cuja solução fo-

tométrica foi obtida neste trabalho.
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Todos os sistemas binários da nossa amostra têm peŕıodos orbitais

menores que 50 dias. Os parâmetros fundamentais para os 65 sistemas

binários estudados estão apresentados na Tabela 4.1. Além do código da

estrela CoRoT ID e das coordenadas (RA e Dec, época J2000), a Tabela 4.1

lista também a época do primeiro mı́nimo (T0), tipo espectral (SpT), classe

de luminosidade (LC) de cada sistema e magnitude CoRoT na banda V

(mV ), extráıdos do banco de dados CoRoT. Como já mencionado, todas as

estrelas da amostra também foram identificadas como binárias eclipsantes

em trabalhos anteriores (Loeillet et al. 2008, Cabrera et al. 2009, Carpano

et al. 2009). O ID 102858100 (C 63 em NGC 2286) é um sistema binário

eclipsante pertencente a um aglomerado aberto (Chincarini, 1963), os IDs

102870613 (DW Mon), 102750270 (Gu Mon) e 102940723 (V515 Mon) já

eram também conhecidos na literatura como sistemas binários eclipsantes

(Svechnikov & Kuznetsova 1990), sendo tal status confirmado pelas ob-

servações do CoRoT. O ID 102708916 foi publicado como sendo também

um sistema binário espectroscópico de linha dupla (Loeillet et al. 2008),

embora não existam medidas de velocidade radial para o mesmo.
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Tabela 4.1: Informações básicas sobre os sistemas binários analisados. Da coluna da

esquerda para a direita: Identificação CoRoT (COROT ID), época do mı́nimo primário

(T0), outras identificações, ascensão reta (RA), declinação (Dec), tipo espectral (SpT),

classe de luminosidade (LC), magnitude visual CoRoT (mV ) e temperatura da estrela

primária (T1)

COROT ID T0(+2454000) Outros ID RA Dec (J2000) SpT LC mV (mag) T1 (K)

100880613 237.18525 ± 0.00544 291.271 1.64741 A2 IV 14.59 9638

100906796 236.97795 ± 0.01189 291.306 1.95294 F2 IV 13.60 7112

101014035 237.01962 ± 0.00113 291.452 1.88933 A5 IV 14.50 8650

101103460 238.51168 ± 0.00211 291.616 −0.43361 A5 IV 14.45 8650

101166793 241.36378 ± 0.00175 291.715 1.04640 G2 II 14.62 5197

101232076 236.92300 ± 0.00126 291.817 −0.09398 G5 IV 13.46 5197

101286268 248.98899 ± 0.00617 291.901 1.21943 K0 IV 13.17 4775

101290947 237.66679 ± 0.00327 291.908 1.12183 K5 V 14.66 4406

101304238 236.86870 ± 0.00899 291.929 0.28560 G0 V 13.01 5943

101337790 237.33148 ± 0.00147 291.993 1.58468 G0 IV 12.37 5636

101345254 237.01417 ± 0.00148 292.008 0.42949 G0 II 14.09 5370

101551987 238.37697 ± 0.00246 292.377 0.01390 K0 V 14.41 5152

101579613 238.29834 ± 0.00342 292.422 −0.21569 G2 V 14.36 5794

102600548 416.87832 ± 0.00651 100.364 −1.26725 F1 III 12.64 5998

102604360 405.08032 ± 0.00212 100.386 −0.71627 F7 V 14.50 6390

102610389 400.07521 ± 0.00312 100.420 0.13334 G5 IV 14.98 5197

102622874 400.1192014 ± 0.00002 100.495 −0.07746 F7 III 12.49 6360

102673160 404.7711806 ± 0.00308 100.773 −0.57780 F8 IV 12.94 6095

102679883 404.17422 ± 0.00189 100.807 0.40780 F7 V 14.34 6390

102708522 409.26159 ± 0.00467 100.955 −1.24974 G5 V 15.24 5553

102708916 137.74154 ± 0.00186 100.957 −0.79757 G6 III 13.97 4960

102709152 408.21271 ± 0.00780 100.959 −1.54322 G1 IV 13.94 5546

102725806 135.09078 ± 0.001668 101.057 −1.58770 K2 III 15.42 5076

102726405 135.51355 ± 0.00074 101.061 −1.37603 F4 III 12.76 6607

102732394 398.53108 ± 0.00398 101.095 −1.42804 G6 III 14.97 4960

102733170 135.85824 ± 0.00184 101.100 −1.61003 F6 V 13.68 6531

102734453 432.16233 ± 0.00166 101.107 −0.67484 F6 V 14.47 6531

102738809 398.3629282 ± 0.00247 101.131 0.83213 F2 III 12.45 6313

102741994 138.10240 ± 0.00205 101.149 −1.64399 G1 V 14.47 5868

102750270 397.4463773 ± 0.00086 Gu Mon 101.195 0.22179 F2 II 11.73 7221

102753648 414.41500 ± 0.00402 101.214 0.23205 G4 III 13.91 5129

102764398 138.0695717 ± 0.00324 101.275 −2.81121 F8 IV 16.23 5257

102773399 397.7071065 ± 0.00272 101.326 −0.95011 G1 V 14.81 5399

102776565 139.65907 ± 0.00127 101.343 −3.15951 A5 IV 14.63 8650

102785122 398.19623 ± 0.00420 101.390 −0.43924 F4 V 14.11 6792

102790392 139.89102 ± 0.00277 101.421 −2.46922 G8 V 14.72 5309

102794063 138.3438194 ± 0.00127 101.442 −2.80939 G8 V 16.35 4729

102798366 397.77421 ± 0.00268 101.476 −1.25857 G9 III 15.29 4726

102806377 138.22280 ± 0.00149 101.541 −2.03210 A0 V 13.13 9795

102806409 138.5425347 ± 0.00150 101.542 −3.14874 A0 V 16.09 5399

102806577 140.42806 ± 0.00244 101.543 −3.23352 A5 IV 14.24 8650

102808511 138.22118 ± 0.00105 101.560 −2.37561 K0 III 13.37 4656

102809393 139.07483 ± 0.00350 101.566 −2.83432 F5 V 14.08 6653

102811578 139.03142 ± 0.00241 101.582 −1.98315 A5 IV 12.47 8650

102818428 138.66065 ± 0.00462 101.630 −2.24680 A5 IV 13.79 8650

102818537 138.58644 ± 0.00302 101.631 −2.85605 B3 III 14.45 18281

102819360 138.59233 ± 0.00221 101.636 −2.86079 A7 V 15.15 7780

102821683 138.67693 ± 0.01374 101.653 −2.17193 A0 V 14.75 9795

102822723 144.23017 ± 0.00320 101.661 −2.26234 A0 V 14.93 9795

102846142 135.47228 ± 0.00139 101.819 −1.45863 G9 III 15.04 4726

102849348 138.60208 ± 0.00263 101.840 −2.82048 A7 V 14.79 7780
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COROT ID T0(+2454000) Outros ID RA Dec (J2000) SpT LC mV (mag) T1 (K)

102852229 140.74565 ± 0.00201 101.858 −2.77432 A5 V 13.31 8185

102858100 138.63958 ± 0.00208 NGC 2286 C 63 101.892 −3.07796 A5 IV 14.46 8650

102870613 138.83869 ± 0.00075 DW Mon 101.964 −2.68863 F6 V 12.54 6531

102872646 138.92698 ± 0.00410 101.976 −2.72664 F8 IV 14.40 5998

102879375 138.77701 ± 0.00139 102.017 −2.09075 F5 IV 13.67 6546

102900859 136.52811 ± 0.00180 102.135 −0.53002 G3 V 13.42 5715

102902696 136.66073 ± 0.00092 102.145 −0.75803 F6 V 13.58 6531

102929837 141.52160 ± 0.00178 102.283 −2.89422 F8 IV 14.82 5998

102940723 138.1720139 ± 0.00142 V515 Mon 102.338 −2.11356 A5 IV 11.73 6299

102943300 153.59126 ± 0.00136 102.351 −2.32753 A0 V 13.22 9795

102955089 138.40579 ± 0.00109 102.408 −1.83831 G0 V 14.95 5943

102961901 138.3045139 ± 0.00124 102.443 −2.01828 G2 IV 15.81 4732

102982347 138.37439 ± 0.00177 102.563 −2.97465 A5 IV 13.94 8650

102983538 139.03692 ± 0.00335 102.570 −2.93102 A5 V 15.01 8185

4.3 Cálculo do peŕıodo orbital

O peŕıodo orbital de cada sistema binário, listado na Tabela 4.2, foi

calculado usando o método Data-Compensated Discrete Fourier Transform

- DCDFT (Ferraz-Mello, 1981). Segundo o autor, o DCDFT foi definido a

partir de uma base ortogonal e tem sido utilizado em diferentes domı́nios e

frequências, revelando-se melhor do que a transformada de Fourier discreta

(DFT) para a análise de dados irregularmente espaçados. Se compararmos

com a DFT, este método foi uma tentativa para a remoção de picos falsos

do espectro de potências. Em particular, o DCDFT é útil na análise de

sinais com baixa razão sinal rúıdo, na determinação das periodicidades de

baixa frequência, e na determinação de frequências através da filtragem de

harmônicos sucessivos. Este método permite ainda a procura de frequências

secundárias.

A fim de obter os parâmetros f́ısicos das curvas de luz, foi utilizado o

programa PHOEBE (Prša & Zwitter, 2005) que possui uma implementação
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do algoritmo de Wilson-Devinney (Wilson & Devinney, 1971). Nesse sen-

tido, o programa PHOEBE foi expandido para incluir o cálculo do fluxo nas

bandas CoRoT para ambos os campos, sismológico e exoplaneta (Maceroni

et al. 2009). Para encontrar o melhor ajuste para esses sistemas, foram

utilizados os modelos do programa PHOEBE para dois tipos diferentes de

sistemas binários, chamados, binárias de não contato e binárias de super-

contato, mas não em contato térmico4. Para o albedo5 bolométrico (A) e

o escurecimento gravitacional (G) foram utilizados os valores teóricos para

atmosferas convectivas, ou seja, A1 = A2 = 0.5, G1 = G2 = 0.32 (Lucy,

1968), mantendo sempre estes valores fixos independente do tipo espectral,

procedimento semelhante ao utilizado nos trabalhos de Zasche (2009, 2010

e 2011).

Neste estudo não foi inclúıda uma terceira luz (third light6) nas soluções

dos sistemas binários eclipsantes. Incluir uma terceira luz é simular uma

contribuição luminosa extra ao sistema binário, como um parâmetro livre.

Ao se adicionar uma terceira luz no modelo, também estamos introduzindo

uma grande degenerescência na solução, principalmente na inclinação da

4Sistemas binários em contato térmico não satisfazem a condição das superf́ıcies equipotenciais do

modelo de Roche. Quando o equiĺıbrio térmico é assumido, as trocas de massa que ocorrem entre as

estrelas são muito importantes e a geometria de Roche deve ser abandonada. A superf́ıcie para este tipo

de sistema é mais geral e baseia-se no potencial de Roche e na equação de Bernoulli (Kähler, 1995).
5Albedo ou coeficiente de reflexão. É uma medida que representa a refletividade da superf́ıcie de um

corpo. No caso das estrelas, é a razão entre a quantidade da luz que incide na estrela e quantidade da luz

por ela refletida. Para estrelas com atmosferas radiativas o seu valo teórico é aproximadamente 1. Para

as que possuem atmosferas convectivas o seu valor fica entre 0.5 e 1.
6A terceira luz é a contribuição luminosa de outro corpo além do sistema binário, em geral uma terceira

estrela longe do sistema binário

58



órbita e, portanto, em todos os parâmetros que dependem dela.

4.4 Cálculo das temperaturas

A temperatura da estrela primária (T1) de cada um dos sistemas binários

foi mantida fixa e calculada a partir dos tipos espectrais fornecidos pelo

CoRoT; a partir dáı a temperatura efetiva estelar foi estimada seguindo o

procedimento apresentado por De Jager & Nieuwenhuijzen (1987). Para

dez sistemas binários, o procedimento adotado foi diferente (Maciel et al.

2011). A temperatura da estrela primária foi calibrada a partir dos ı́ndices

de cor não calibrados (J-K), obtidos a partir do catálogo 2MASS7 (Two

Micron All-Sky Survey), utilizando as calibrações de Alonso et al. (1999).

A decisão para tal mudança de procedimento foi baseada em uma amostra

de 115 estrelas com temperaturas efetivas calculadas a partir de dados

espectroscópicos (Cortés, 2011, em preparação). Foi realizada uma com-

paração entre os valores obtidos espectroscopicamente e os valores t́ıpicos

obtidos a partir de De Jager & Nieuwenhuijzen (1987), sendo encontrado

que aproximadamente 65% das estrelas possuem diferenças inferiores a 500

K, 25% diferenças entre 500 K e 1000 K e 10% diferenças superiores a 1000

K. Testes adicionais foram realizados, utilizando valores de temperatura

efetiva estimados a partir dos ı́ndices de cor (J-K) do 2MASS e também

7O 2MASS é um projeto de mapeamento do céu da noite. Iniciou-se em 1997 e foi conclúıdo em 2001.

Foram utilizados dois telescópios localizados em cada um dos hemisférios, norte e sul (Mt. Hopkins Ari-

zona e Cerro Tololo /CTIO Chile, respectivamente). Todo o céu foi mapeado com um sistema fotométrico

de três faixas no infravermelho em torno de 2 micrômetros (µm): J (1,25 µm), H (1,65 µm) e K (2,17

µm). A descrição do catálogo pode ser encontrada em Cutri et al. (2003)
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a partir dos ı́ndices de cor (B-V) não calibrados fornecido pelo CoRoT,

utilizando a calibração de Flower (1996). Os resultados foram parecidos:

• Para (B-V): Aproximadamente 62% das estrelas possuem diferenças

inferiores a 500 K, 33% diferenças entre 500 K e 1000 K e 5% diferenças

superiores a 1000 K.

• Para (J-K): Aproximadamente 67% das estrelas possuem diferenças

inferiores a 500 K, 26% diferenças entre 500 K e 1000 K e 6% diferenças

superiores a 1000 K.

Mesmo que os resultados tenham sido parecidos, optamos em utilizar

os valores de temperatura efetiva estimados a partir dos tipos espectrais

do CoRoT por saber que em ambos os casos o avermelhamento existe e de

certa forma ele já esta sendo implicitamente considerado nos tipos espec-

trais. Os dois histogramas apresentados na figura 4.6 resumem os resul-

tados referentes às temperaturas. O histograma em vermelho representa

a diferença entre as temperaturas efetivas obtidas por Cortés (2011) e as

temperaturas padrão. O histograma em preto representa as diferenças en-

tre as temperaturas obtidas por Cortés (2011) e aquelas calibradas a partir

do ı́ndice de cor (B-V) CoRoT. O histograma azul representa a diferença

entre as temperaturas obtidas por Cortés (2011) e aquelas obtidas a partir

do ı́ndice de cor (J-K) 2MASS.

Dois testes adicionais foram realizados, desta vez estimando a tempera-

tura efetiva com valores de (J-K) e (B-V), calibrados seguindo dois proce-
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Figura 4.6: O histograma em vermelho representa a diferença entre as temperaturas

efetivas obtidas por Cortés (2011) e as temperaturas padrão. O histograma em preto

representa as diferenças entre as temperaturas obtidas por Cortés (2011) e aquelas obtidas

a partir do ı́ndice de cor (B-V) CoRoT. O histograma azul representa a diferença entre as

temperaturas obtidas por Cortés (2011) e aquelas obtidas a partir do ı́ndice de cor (J-K)

2MASS.

dimentos diferentes. O primeiro foi estimar o avermelhamento da amostra

baseado nos mapas de poeira de Schlegel et al. (1998) com a correção de

Bonifacio et al. (2000). O segundo foi estimar o avermelhamento a partir

dos mapas tridimensionais de Amôres & Lepine (2005). Os resultados não

foram satisfatórios. Temperaturas elevad́ıssimas foram obtidas, provavel-

mente devido à combinação de dois fatores. O primeiro é o fato de que ao

não se utilizar o avermelhamento, estamos incorporando uma fonte a menos

de erro estat́ıstico para o nosso resultado, ainda que se preserve a fonte de

erro sistemático. Segundo, é bem sabido que a relação entre temperatura e

o ı́ndice de cor (B-V) é bem suave para cores (B-V) > 0, tornando-se uma

lei de potência, ou talvez exponencial para (B-V) < 0. Com isso, enquanto

se permanece no regime com (B-V) > 0 (caso em que o avermelhamento é
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ignorado) os erros propagados às temperaturas finais permanecem baixos.

No entanto, quando se incorpora o avermelhamento, passa-se do regime

“suave” ao regime “exponencial”, e com isso erros pequenos em (B-V) e,

portanto em E(B-V) tendem a “explodir” quando traduzidos a valores de

temperaturas. Isto está resumido na figura 4.7, composição das figuras 1 e

5 do artigo de Flower (1996).

Sequência Principal Sequência Principal

Sub‐Gigantes
Sub‐Gigantes

Gigantes Gigantes

Super Gigantes Super  Gigantes

Figura 4.7: Composição das figuras 1 e 5 modificadas de Flower (1996).

4.5 As soluções orbitais

Na amostra estudada, 42 sistemas binários resultaram em órbitas cir-

culares. Os outros 23 sistemas apresentam órbitas com excentricidades

significativas. A excentricidade (e) e o argumento do periastro (ω) para

cada um dos sistemas binários de órbitas não circulares estão representa-
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dos na Tabela 4.3. Os parâmetros que foram derivados com o método de

ajuste de mı́nimos quadrados, a partir da análise das curvas de luz, incluem

a inclinação i, a temperatura da estrela secundária do sistema binário T2 e

os potenciais de superf́ıcie Ω1 e Ω2 (ver Tabela 4.2). A razão de massas é

tradicionalmente determinada a partir de dados espectroscópicos, porém a

assinatura deste parâmetro está presente também na curva de luz como um

efeito de segunda ordem, relacionada com a razão dos raios equipotenciais

(Prša et al. 2011). Por isso, a razão de massas foi inicialmente fixada em

1.0. No entanto, quando o ajuste para um determinado sistema binário,

utilizando apenas os outros parâmetros listados acima não sofriam melho-

rias, o ajuste era recalculado, incluindo desta vez a razão de massas como

um parâmetro livre. Para os sistemas binários com órbitas não circulares

foram computados primeiro a excentricidade e o argumento do periastro.
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Tabela 4.2: Parâmetros f́ısicos obtidos das soluções orbitais para os sistemas binários

individuais. Da esquerda para direita: Identificação CoRoT (CoRoT ID), peŕıodo orbital

(P), inclinação (i), razão de massas (q), razão de temperaturas (T1/T2), raio relativo

da estrela primária (r1), raio relativo da estrela secundária (r2), razão de luminosidades

(L1/L2), potencial de Kopal da estrela primária (Ω1) e potencial de Kopal da estrela

secundária (Ω2).

COROT ID P (d) i (◦) q T1/T2 r1 r2 L1/L2 Ω1 Ω2

100880613 0.89316(2) 60.66 ± 0.55 1.74 ± 0.01 1.40±0.003 0.1950±0.0031 0.2803±0.0045 1.85 ± 0.09 6.90 ± 0.07 6.90 ± 0.07

100906796 0.89764(4) 64.38 ± 0.20 1.02 ± 0.01 1.13±0.004 0.2181±0.0004 0.2205±0.0016 1.62 ± 0.03 5.63 ± 0.02 5.63 ± 0.02

101014035 0.45968(5) 45.68 ± 0.27 0.16 ± 0.06 1.65±0.037 0.5402±0.0005 0.2337±0.0011 39.77 ± 3.54 2.14 ± 0.01 2.14 ± 0.01

101103460 2.01421(6) 73.50 ± 1.00 0.99 ± 0.02 1.58±0.030 0.2027±0.0078 0.2671±0.0236 3.71 ± 0.75 5.96 ± 0.19 4.78 ± 0.31

101166793 6.29673(3) 87.68 ± 0.06 1.00 ± 0.01 1.08±0.003 0.1111±0.0010 0.0491±0.0005 6.93 ± 0.20 10.03 ± 0.08 21.34 ± 0.41

101232076 0.37329(7) 53.77±10.13 1.30 ± 0.02 1.17±0.003 0.2469±0.0189 0.2894±0.0194 1.34 ± 0.27 5.41 ± 0.30 5.41 ± 0.30

101286268 16.0014(3) 87.97 ± 0.01 0.24 ± 0.03 1.44±0.024 0.0388±0.0002 0.0090±0.0001 80.05 ± 5.71 26.01 ± 0.10 28.67 ± 0.35

101290947 2.04877(4) 79.17 ± 0.03 0.99 ± 0.02 1.00±0.001 0.1147±0.0004 0.1107±0.0002 1.07 ± 0.01 9.72 ± 0.03 9.99 ± 0.01

101304238 1.32677(6) 57.81 ± 4.05 1.04 ± 0.02 1.02±0.005 0.2098±0.0036 0.2159±0.0061 1.02 ± 0.07 5.84 ± 0.06 5.84 ± 0.06

101337790 1.44333(1) 64.97 ± 0.08 1.30 ± 0.01 1.02±0.004 0.2055±0.0013 0.3485±0.0008 0.37 ± 0.01 6.20 ± 0.02 4.69 ± 0.03

101345254 1.97097(7) 78.42 ± 0.04 0.43 ± 0.01 1.30±0.004 0.3337±0.0008 0.0927±0.0006 37.58 ± 0.70 3.48 ± 0.01 5.94 ± 0.12

101551987 3.13694(2) 81.89 ± 0.25 1.00 ± 0.01 1.12±0.025 0.1075±0.0051 0.1280±0.0087 1.12 ± 0.21 10.33 ± 0.45 8.88 ± 0.50

101579613 3.68128(8) 85.35 ± 0.02 0.27 ± 0.05 1.71±0.017 0.2125±0.0007 0.0445±0.0002 193.61 ± 8.01 5.02 ± 0.02 7.61 ± 0.02

102600548 20.7844(4) 86.92 ± 0.06 0.24 ± 0.04 1.34±0.019 0.0481±0.0008 0.0105±0.0001 67.53 ± 4.58 21.21 ± 0.33 25.26 ± 0.22

102604360 9.69616(7) 86.05 ± 0.00 1.00 ± 0.02 1.03±0.002 0.0593±0.0002 0.0545±0.0003 1.33 ± 0.02 18.28 ± 0.05 19.76 ± 0.09

102610389 12.24134(1) 88.65 ± 0.03 0.66 ± 0.01 1.45±0.043 0.0618±0.0001 0.0215±0.0004 36.54 ± 4.51 17.94 ± 0.02 33.46 ± 0.43

102622874 4.1(5) 44.70 ± 2.04 0.64 ± 0.01 1.04±0.006 0.3431±0.0026 0.2654±0.0052 2.00 ± 0.10 3.619 ± 0.01 3.619 ± 0.01

102673160 28.91796(3) 86.71 ± 0.04 0.86 ± 0.01 1.00±0.002 0.0472±0.0001 0.0459±0.0004 1.05 ± 0.02 23.365±0.06 21.271±0.10

102679883 13.12433(9) 87.51 ± 0.03 0.99 ± 0.02 1.03±0.002 0.0474±0.0001 0.0519±0.0003 0.94 ± 0.01 22.87 ± 0.04 20.95 ± 0.07

102708522 49.9516(4) 89.57 ± 0.03 0.95 ± 0.09 0.98±0.003 0.0321±0.0005 0.0287±0.0003 1.17 ± 0.04 32.95 ± 0.45 35.08 ± 0.22

102708916 6.18906(4) 85.33 ± 0.08 1.00 ± 0.01 0.97±0.007 0.0817±0.0005 0.0754±0.0013 1.02 ± 0.05 13.40 ± 0.08 14.47 ± 0.18

102709152 18.8306(5) 86.26 ± 0.08 0.51 ± 0.01 1.24±0.007 0.0965±0.0009 0.0196±0.0003 56.86 ± 2.35 11.45 ± 0.09 28.58 ± 0.50

102725806 0.34181(5) 63.08 ± 0.16 0.03±0.001 1.06±0.002 0.6558±0.0008 0.1440±0.0003 26.46 ± 0.23 1.72 ± 0.01 1.72 ± 0.01

102726405 2.54203(4) 83.64 ± 0.18 0.66 ± 0.01 1.06±0.002 0.2837±0.0006 0.1231±0.0001 6.58 ± 0.06 4.24 ± 0.01 6.58 ± 0.05

102732394 1.57359(9) 74.40 ± 2.14 0.66 ± 0.23 1.30±0.021 0.1844±0.0108 0.1567±0.0414 5.09 ± 2.18 6.11 ± 0.40 5.49 ± 1.20

102733170 1.97940(1) 65.53 ± 0.06 0.93 ± 0.02 1.01±0.001 0.2774±0.0005 0.2510±0.0009 1.27 ± 0.01 4.59 ± 0.01 4.78 ± 0.01

102734453 8.37055(5) 84.30 ± 0.01 0.99 ± 0.01 0.98±0.003 0.0900±0.0004 0.0803±0.0005 1.16 ± 0.02 12.30 ± 0.05 13.49 ± 0.05

102738809 2.03498(4) 79.33 ± 0.07 1.01 ± 0.01 1.36±0.016 0.0975±0.0076 0.1896±0.0084 1.18 ± 0.24 11.272±0.64 6.343 ± 0.25

102741994 4.62211(2) 82.13 ± 0.02 1.00 ± 0.09 1.05±0.004 0.0981±0.0004 0.0893±0.0005 1.46 ± 0.03 11.21 ± 0.05 12.18 ± 0.04

102750270 0.89670(2) 72.14 ± 0.13 0.90 ± 0.01 1.00±0.001 0.4750±0.0016 0.4576±0.0022 1.06 ± 0.01 3.181 ± 0.01 3.181 ± 0.01

102753648 21.7071(9) 88.51 ± 0.02 0.30 ± 0.01 0.99±0.002 0.0306±0.0001 0.0122±0.0001 5.90 ± 0.11 33.36 ± 0.11 27.10 ± 0.36

102764398 0.92744(1) 79.27 ± 0.75 0.23 ± 0.02 1.77±0.092 0.2976±0.0084 0.0563±0.0031 898.12±67.01 3.623 ± 0.11 5.401 ± 0.56

102773399 0.60559(6) 50.63 ± 2.78 0.29 ± 0.04 1.18±0.013 0.4489±0.0401 0.2341±0.0057 8.96 ± 1.95 2.606 ± 0.17 2.606 ± 0.17

102776565 2.20584(4) 77.28 ± 0.17 0.95 ± 0.03 1.58±0.004 0.2511±0.0029 0.3293±0.0031 3.65 ± 0.12 4.98 ± 0.05 3.99 ± 0.03

102785122 14.2314(3) 86.36 ± 0.03 0.77 ± 0.01 1.15±0.006 0.0597±0.0007 0.0388±0.0006 4.16 ± 0.18 17.80 ± 0.19 21.25 ± 0.16

102790392 4.91013(9) 82.32 ± 0.04 0.98 ± 0.03 0.99±0.006 0.1136±0.0010 0.1016±0.0011 1.23 ± 0.04 9.84 ± 0.08 10.72 ± 0.08

102794063 0.38193(9) 63.95 ± 0.11 1.00 ± 0.02 1.04±0.007 0.3622±0.0011 0.3622±0.0025 1.20 ± 0.03 3.863 ± 0.03 3.863 ± 0.02

102798366 0.39562(9) 45.64 ± 2.80 0.99 ± 0.08 1.16±0.015 0.2677±0.0123 0.2648±0.0022 1.84 ± 0.20 4.78 ± 0.24 4.78 ± 0.24

102806377 3.81665(6) 85.41 ± 0.04 0.53 ± 0.02 2.15±0.012 0.1446±0.0002 0.0470±0.0002 203.30 ± 4.99 7.61 ± 0.03 12.72 ± 0.29

102806409 0.64734(8) 68.82 ± 0.06 0.94 ± 0.01 1.00±0.002 0.3488±0.0013 0.3435±0.0010 1.05 ± 0.01 3.894 ± 0.02 3.849 ± 0.02

102806577 3.66704(1) 86.40 ± 0.08 0.57 ± 0.01 1.74±0.002 0.1392±0.0010 0.0516±0.0004 66.12 ± 1.49 7.77 ± 0.05 12.27 ± 0.19

102808511 0.23965(9) 70.37 ± 0.14 1.22 ± 0.02 1.03±0.002 0.3715±0.0013 0.3478±0.0054 1.28 ± 0.04 4.05 ± 0.03 4.50 ± 0.09

102809393 7.7106(3) 83.91 ± 0.09 0.52 ± 0.01 1.05±0.001 0.1172±0.0007 0.0389±0.0008 10.85 ± 0.45 9.22 ± 0.06 14.88 ± 0.28

102811578 1.66867(9) 71.46 ± 0.68 0.28 ± 0.02 1.92±0.087 0.3007±0.0047 0.0896±0.0092 155.05±42.13 3.65 ± 0.07 4.55 ± 0.27

102818428 7.4549(1) 80.79 ± 0.01 0.99 ± 0.08 1.09±0.002 0.1015±0.0002 0.0989±0.0002 1.49 ± 0.01 10.85 ± 0.02 10.99 ± 0.01

102818537 2.27296(3) 69.92 ± 0.04 1.00 ± 0.01 1.01±0.006 0.2092±0.0010 0.2893±0.0002 0.55 ± 0.01 5.81 ± 0.02 4.52 ± 0.02

102819360 0.99595(7) 74.94 ± 0.24 0.29 ± 0.02 1.93±0.034 0.2862±0.0012 0.0805±0.0020 176.46±15.23 3.82 ± 0.02 4.94 ± 0.10

102821683 1.8109(3) 63.42 ± 0.13 2.21 ± 0.01 1.37±0.003 0.1692±0.0009 0.2886±0.0008 1.21 ± 0.02 8.16 ± 0.04 8.16 ± 0.04

102822723 10.1215(2) 86.84 ± 0.01 0.99 ± 0.09 1.00±0.005 0.0751±0.0003 0.0945±0.0001 0.63 ± 0.01 14.53 ± 0.06 11.74 ± 0.02

102846142 0.41086(1) 54.11 ± 0.34 1.01 ± 0.01 1.02±0.009 0.3791±0.0009 0.3808±0.0008 1.06 ± 0.04 3.77 ± 0.02 3.77 ± 0.02

102849348 1.81836(9) 73.71 ± 0.11 0.98 ± 0.02 1.27±0.001 0.1607±0.0016 0.2076±0.0038 1.56 ± 0.06 7.23 ± 0.06 5.78 ± 0.07
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COROT ID P (d) i (◦) q T1/T2 r1 r2 L1/L2 Ω1 Ω2

102852229 6.06060(7) 85.23 ± 0.05 0.54 ± 0.01 1.50±0.029 0.1263±0.0004 0.0383±0.0002 55.67 ± 4.26 8.60 ± 0.02 15.45 ± 0.09

102858100 1.31134(1) 76.18 ± 0.34 0.54 ± 0.01 1.34±0.008 0.2665±0.0010 0.0667±0.0031 51.50 ± 4.97 4.33 ± 0.02 9.33 ± 0.30

102858100 1.31134(1) 76.18 ± 0.34 0.54 ± 0.01 1.34±0.008 0.2665±0.0010 0.0667±0.0031 51.50 ± 4.97 4.33 ± 0.02 9.33 ± 0.30

102870613 7.13947(2) 87.41 ± 0.01 1.00 ± 0.08 1.00±0.001 0.0891±0.0001 0.0971±0.0004 0.84 ± 0.01 12.23 ± 0.01 11.32 ± 0.01

102872646 1.88285(5) 76.12 ± 0.08 0.42 ± 0.03 1.53±0.020 0.3187±0.0013 0.0553±0.0006 182.94±10.67 3.60 ± 0.02 8.81 ± 0.13

102879375 0.97728(1) 72.76 ± 0.18 0.08 ± 0.01 1.29±0.004 0.3472±0.0008 0.1175±0.0020 24.41 ± 0.91 3.00 ± 0.01 2.14 ± 0.02

102900859 4.85345(3) 77.07 ± 0.07 1.01 ± 0.03 1.02±0.002 0.1777±0.0006 0.1470±0.0009 1.55 ± 0.02 6.66 ± 0.02 7.88 ± 0.03

102902696 1.98086(8) 82.75 ± 0.12 1.00 ± 0.01 1.11±0.003 0.1322±0.0008 0.2106±0.0028 0.59 ± 0.02 8.58 ± 0.05 5.78 ± 0.06

102929837 3.81995(7) 87.27 ± 0.08 1.00 ± 0.06 1.01±0.001 0.1115±0.0001 0.1602±0.0003 0.50 ± 0.00 10.12 ± 0.01 7.39 ± 0.01

102940723 0.87407(1) 86.61 ± 0.48 1.00 ± 0.01 1.05±0.002 0.2918±0.0015 0.2281±0.0023 2.10 ± 0.05 4.488 ± 0.02 5.419 ± 0.05

102943300 20.1388(3) 89.48 ± 0.01 0.99 ± 0.01 1.02±0.001 0.0658±0.0002 0.0365±0.0001 3.50 ± 0.03 16.23 ± 0.04 28.04 ± 0.06

102955089 0.57163(3) 77.20 ± 0.20 0.29 ± 0.07 1.14±0.004 0.5075±0.0005 0.2952±0.0006 5.07 ± 0.07 2.39 ± 0.01 2.39 ± 0.01

102961901 0.42089(9) 68.73 ± 0.16 1.00 ± 0.02 1.03±0.010 0.3871±0.0007 0.3871±0.0027 1.17 ± 0.04 3.709 ± 0.02 3.709 ± 0.02

102982347 2.97761(2) 80.39 ± 0.03 0.98 ± 0.01 1.01±0.005 0.1369±0.0005 0.1189±0.0004 1.36 ± 0.03 8.29 ± 0.03 9.24 ± 0.03

102983538 1.45434(7) 73.23 ± 0.17 0.28 ± 0.05 1.63±0.008 0.3438±0.0005 0.0815±0.0015 127.18 ± 5.29 3.24 ± 0.01 4.82 ± 0.06

Tabela 4.3: Excentricidade e o argumento do periastro para os sistemas binários com ór-

bitas não circulares da amostra estudada. Da esquerda para direita: Identificação CoRoT

(CoRoT ID), excentricidade (e), argumento do periastro (ω) e deslocamento de fase (Phsh)

COROT ID e ω (rad) Phsh

101166793 0.022 ± 0.003 1.504 ± 0.108 -

101286268 0.142 ± 0.001 0.174 ± 0.010 0.04377 ± 0.00020

101579613 0.087 ± 0.001 5.918 ± 0.009 0.02703 ± 0.00031

102600548 0.429 ± 0.001 0.216 ± 0.001 0.12112 ± 0.00010

102604360 0.292 ± 0.001 0.424 ± 0.002 0.07648 ± 0.00017

102610389 0.626 ± 0.001 0.727 ± 0.001 0.10832 ± 0.00007

102673160 0.610 ± 0.001 0.914 ± 0.001 0.08308 ± 0.00008

102679883 0.445 ± 0.001 6.050 ± 0.007 0.37614 ± 0.00035

102708522 0.464 ± 0.001 2.335 ± 0.003 −0.07953 ± 0.00019

102708916 0.133 ± 0.010 1.050 ± 0.044 0.02042 ± 0.00062

102709152 0.525 ± 0.002 0.313 ± 0.009 0.13580 ± 0.00057

102734453 0.164 ± 0.020 0.402 ± 0.004 0.04581 ± 0.00015

102741994 0.007 ± 0.001 2.338 ± 0.023 −0.00006 ± 0.00041

102753648 0.557 ± 0.002 1.355 ± 0.001 0.02620 ± 0.00004

102785122 0.267 ± 0.003 4.446 ± 0.003 -

102790392 0.045 ± 0.005 1.661 ± 0.013 −0.00081 ± 0.00031

102806377 0.236 ± 0.003 1.104 ± 0.004 0.03107 ± 0.00080

102809393 0.230 ± 0.001 6.221 ± 0.005 0.07458 ± 0.00031

102818428 0.005 ± 0.001 4.135 ± 0.153 −0.00079 ± 0.00024

102822723 0.175 ± 0.001 2.663 ± 0.005 −0.04617 ± 0.00057

102852229 0.200 ± 0.002 5.814 ± 0.015 0.05982 ± 0.00061

102929837 0.131 ± 0.003 2.235 ± 0.018 −0.02353 ± 0.00052

102943300 0.035 ± 0.010 5.292 ± 0.005 0.00586 ± 0.00011

O mı́nimo primário foi definido a partir do ponto de vista observacional,

onde o mı́nimo primário é o mais profundo, o que significa que a compo-

nente principal do sistema binário não é necessariamente a maior nem a
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mais massiva.

Para estimar os erros dos parâmetros f́ısicos da binária eclipsante AU

Mon, Desmet et al. (2010), dividiram a curva de luz deste sistema binário

em 5 partes. Cada parte era composta por uma série temporal cont́ınua

que inclúıa um ciclo orbital completo. Cada uma das cinco partes da curva

de luz foi formada duas vezes de maneiras diferentes. Uma vez utilizando

somente dados pares da curva de luz e a outra utilizando dados ı́mpares

da curva de luz. Desta forma foram formados 10 subgrupos diferentes.

Tomando o trabalho de Desmet et al. (2010) como referência, as curvas de

luz foram divididas em três subgrupos, onde para cada um foi encontrada

uma solução fotométrica para a curva de luz associada. Os parâmetros

derivados a partir da solução obtida com o primeiro subgrupo foram ado-

tados como parâmetros iniciais para o segundo subgrupo e da mesma forma

foi feito para o terceiro subgrupo. Deste modo todas as informações sobre

a curva de luz foram consideradas e também foi posśıvel encontrar erros

formais com base nas três soluções. Para as curvas de luz com grande

densidade de pontos garantiu-se, pelo menos, 10 mil pontos para cada sub-

grupo e um ciclo orbital completo no ińıcio, meio e fim da curva de luz.

No fim, foi utilizado o melhor ajuste obtido com o PHOEBE para estimar

os erros da época do mı́nimo primário (T0) e do peŕıodo orbital, mantendo

todos os outros parâmetros fixos.

O melhor ajuste final de cada sistema binário é mostrado nas figuras

A.1 a A.22 do apêndice A no final da Tese, junto com as respectivas curvas
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de luz de cada sistema. Os diagramas de fase estão representados por pon-

tos cinza, chamado por fluxo normalizado versus fase de todas as estrelas

da amostra do nosso trabalho. Nessas figuras, a linha vermelha repre-

senta o modelo sintético do PHOEBE. A partir da análise das curvas de

luz, podemos obter as seguintes quantidades: peŕıodo orbital (P ), razão de

temperaturas (T1/T2), inclinação (i), potenciais de Kopal (Ω1 e Ω2), e raios

relativos (r1 e r2). Esses parâmetros ainda permitem obter a razão de lu-

minosidade a partir da equação 4.1. Os resultados estão listados na Tabela

4.2, que lista os valores médios para os parâmetros citados anteriormente.

L1

L2
=

(
r1

r2

)2(
T1

T2

)4

, (4.1)

Como citado anteriormente, os sistemas binários eclipsantes 102870613

(DW Mon), 102750270 (Gu Mon) e 102940723 (V515 Mon) já eram conhe-

cidos na literatura (Svechnikov & Kuznetsova, 1990). Para esses três sis-

temas binários novas soluções fotométricas são apresentadas nesta Tese.

CoRoT ID 102750270 apresentou solução fotométrica com diferenças

percentuais em relação aos valores anteriormente determinados por Svech-

nikov & Kuznetsova (1990) de aproximadamente 25% e 24% nos valores

dos raios relativos (primário e secundário, respectivamente), 4% em re-

lação a razão de massas e 11% em relação a inclinação. Para o CoRoT

ID 102940723 os percentuais, respectivamente, 3%, 11%, 9% e 5%. A ID

102750270 é um sistema binário do tipo W UMa. Tais sistemas foram

subdivididos em tipo A e tipo W (Binnendijk, 1970). Observacionalmente

verificou-se que os sistemas do tipo A tendem a ter baixa razão de massa
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(q < 0.3) e tipos espectrais de A a F. Os sistemas de tipo W geralmente

têm razões de massa q > 0.3 e tipos espectrais G ou K (Skelton & Smits,

2009). Svechnikov & Kuznetsova (1990) sugerem que esse sistema é de

tipo espectral B6, diferentemente do CoRoT que indica o tipo espectral

F2. Tais diferenças na temperatura da estrela podem ser as responsáveis

pelas diferenças na inclinação e no raio da estrela encontrados por nós em

relação aos valores da literatura.

Para CoRoT ID 102870613 (DW Mon), encontramos uma solução muito

diferente em comparação com o resultado conhecido na literatura. Svech-

nikov & Kuznetsova (1990) fornecem um valor diferente para o peŕıodo, o

que leva a uma solução onde a razão de massas é muito baixa, e os tipos es-

pectrais das componentes diferem muito, porque apenas o mı́nimo primário

é viśıvel. Entretanto, a partir do diagrama de fase obtido no presente tra-

balho, este sistema exibe mı́nimos com quase a mesma profundidade, o que

sugere que os componentes são muito semelhantes. As tabelas 4.4, 4.5 e

4.6 resumem os resultados aqui obtidos comparando-os com os resultados

da literatura. É importante dizer que Svechnikov & Kuznetsova (1990) não

forneceram os valores das incertezas para seus dados.

Tabela 4.4: Comparação entre os nossos resultados e aqueles da literatura para DW Mon.

Parâmetro Maciel & De Medeiros Svechnikov & Kuznetsova (1990)

Peŕıodo (dias) 7.13947(2) 3.569349

Razão de massa 1.00± 0.08 0.37

Tipo Espectral F6 + ? (A2)+[G8]

Ângulo de Inclinação (◦) 87.41 ± 0.01 75.00

Raio relativo primário 0.0891 ± 0.0001 0.142

Raio relativo secundário 0.0971 ± 0.0004 0.288
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Tabela 4.5: Comparação entre os nossos resultados e aqueles da literatura para Gu Mon.

Parâmetro Maciel & De Medeiros Svechnikov & Kuznetsova (1990)

Peŕıodo (dias) 0.89670(2) 0.896681

Razão de massa 0.90± 0.01 0.94

Tipo Espectral F2 + ? (B6)+[B6]

Ângulo de Inclinação (◦) 72.14 ± 0.13 81

Raio relativo primário 0.4750 ± 0.0016 0.38

Raio relativo secundário 0.4576 ± 0.0022 0.37

Tabela 4.6: Comparação entre os nossos resultados e aqueles da literatura para V515

Mon.

Parâmetro Maciel & De Medeiros Svechnikov & Kuznetsova (1990)

Peŕıodo (dias) 0.87407(1) 0.873973

Razão de massa 1.00± 0.01 0.92

Tipo Espectral A5 + ? (F2)+[F6]

Ângulo de Inclinação (◦) 87.41 ± 0.48 83.5

Raio relativo primário 0.2918 ± 0.0015 0.284

Raio relativo secundário 0.2281 ± 0.0023 0.256

4.6 Estimativa aproximada dos parâmetros absolutos das es-

trelas analisadas

Devido à falta de informações espectroscópicas, os resultados relaciona-

dos a valores absolutos para temperaturas efetivas, raios, luminosidades e

massas (estrelas da sequência principal), de cada uma das estrelas do sis-

tema binário, só podem ser obtidos por meio de aproximações utilizando-se

valores t́ıpicos. Borkovits & B́ıró (1999) estimaram os parâmetros absolu-

tos do sistema binário eclipsante DL Cygni a partir do tipo espectral da

estrela primária do sistema. A estimativa dos valores absolutos das estrelas

da presente Tese seguiu os seguintes critérios:

• A temperatura efetiva e luminosidade da estrela primária de cada um

dos sistemas binários foi estimada a partir do tipo espectral fornecido
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pelo CoRoT tendo como referência os valores publicados por De Jager

& Nieuwenhuijzen (1987).

• A temperatura efetiva e a luminosidade da estrela secundária foi

obtida a partir da comparação entre os valores da primária com os

respectivos valores relativos de temperatura e luminosidade, obtidos

através das soluções fotométricas.

• O raio das estrelas, primária e secundária, foram obtidos a partir da

aproximação de que cada estrela é um corpo negro segundo a expressão

abaixo.

R1,2

R�
=

√√√√√ L1,2

L�(
T1,2
T�

)4 (4.2)

• Para as estrelas de classe de luminosidade V podemos ainda estimar

as massas absolutas, já que para a sequência principal a relação entre

tipo espectral e massa é conhecida. Para tal relação utilizamos com

referência o trabalho de Habets & Heintze (1981).

Com estes valores, ainda se pode fazer algumas considerações simples em

relação à evolução estelar. A figura 4.8 mostra um diagrama Temperatura-

Raio para todas as estrelas da amostra. Percebe-se que existe aqui uma

clara tendência evolucionária, com as estrelas se movendo horizontalmente

para a direita em direção às temperaturas mais baixas à medida que

evoluem. Durante a evolução, tanto a temperatura quanto o raio das
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estrelas mudam, por isso vemos que algumas estrelas se movem diago-

nalmente para o canto superior direito. Os ćırculos azuis representam as

estrelas primárias de cada sistema binário e os triângulos verdes as estre-

las secundárias. A linha tracejada representa a linha teórica relacionada à

ZAMS (Zero Age Main Sequence) para a metalicidade solar. A mesma foi

constrúıda a partir dos traços evolutivos de Girard et al. (2000).
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Figura 4.8: Diagrama Temperatura-Raio para todas as estrelas da amostra. Os ćırculos

azuis representam as estrelas primárias de cada sistema binário e os triângulos verdes as

estrelas secundárias. A linha tracejada representa a linha teórica relacionada à ZAMS

(Zero Age Main Sequence) para a metalicidade solar (Girard et al. 2000)

Para os sistemas binários com componentes primárias na sequência prin-
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cipal, podemos ainda construir alguns diagramas relacionados à massa das

estrelas. A figura 4.9 mostra um diagrama Massa-Raio. Mesmo com um

número menor de estrelas em relação à figura 4.8 observa-se que existe,

para algumas estrelas, uma clara mudança no raio com a evolução da es-

trela através da sequência principal. Deve-se salientar que no caso de não

ocorrer perda de massa significativa, a evolução deve prosseguir vertical-

mente para cima no diagrama. Os ćırculos azuis representam as estrelas

primárias de cada sistema binário e os triângulos verdes as estrelas se-

cundárias (referentes à tabela 4.8). A linha tracejada representa a linha

teórica relacionada à ZAMS (Zero Age Main Sequence para a metalicidade

solar. A linha foi constrúıda a partir dos traços evolutivos de Girard et al.

(2000).

Na figura 4.10 tem-se um diagrama Temperatura-Massa. O efeito da

evolução estelar observado é semelhante ao da figura 4.8, onde as estre-

las se movem horizontalmente para a direita em direção às temperaturas

mais baixas à medida que evoluem. Este diagrama também corresponde

grosseiramente a uma dependência de massa em relação ao tipo espectral.

Os ćırculos azuis representam as estrelas primárias de cada sistema binário

e os triângulos verdes as estrelas secundárias (referentes à tabela 4.8). A

linha tracejada representa a linha teórica relacionada à ZAMS para a me-

talicidade solar. A linha foi constrúıda a partir dos traços evolutivos de

Girard et al. (2000).

Na figura 4.11 observa-se um diagrama Luminosidade-Massa. Este dia-
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Figura 4.9: Diagrama Massa-Raio para todas as estrelas da tabela 4.8. Os ćırculos azuis

representam as estrelas primárias de cada sistema binário e os triângulos verdes as estrelas

secundárias. A linha tracejada representa a linha teórica relacionada à ZAMS para a

metalicidade solar (Girard et al. 2000)

grama mostra umas das relações mais comuns em modelos teóricos, suge-

rida pela primeira vez por Eddington (1924). Os ćırculos azuis representam

as estrelas primárias de cada sistema binário e os triângulos verdes as es-

trelas secundárias (referentes à tabela 4.8). A linha tracejada representa

a linha teórica relacionada à ZAMS para a metalicidade solar. A linha foi

constrúıda a partir dos traços evolutivos de Girard et al. (2000).

Os resultados apresentados nas figuras 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 estão em con-
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Figura 4.10: Diagrama Temperatura-Massa para todas as estrelas da tabela 4.8. Os

ćırculos azuis representam as estrelas primárias de cada sistema binário e os triângulos

verdes as estrelas secundárias. A linha tracejada representa a linha teórica relacionada à

ZAMS para a metalicidade solar (Girard et al. 2000)

formidade com os resultados encontrados por Torres et al. (2010). Para

ilustrar a posição das estrelas da amostra no Diagrama HR constrúımos a

figura 4.12. Os traços evolutivos foram computados a partir de Girardi et

al. (2000) e estão representados pela cor preta; em vermelho estão os traços

evolutivos para estrelas de baixa massa computados a partir de Chabrier &

Baraffe (1997), ambos para metalicidade solar. Os ćırculos azuis represen-

tam as estrelas primárias de cada sistema binário e os triângulos verdes as
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Figura 4.11: Diagrama Luminosidade-Massa para todas as estrelas da tabela 4.8. Os

ćırculos azuis representam as estrelas primárias de cada sistema binário e os triângulos

verdes as estrelas secundárias. A linha tracejada representa a linha teórica relacionada à

ZAMS para a metalicidade solar (Girard et al. 2000)

estrelas secundárias. É importante notar que não se considera nesta figura

outros efeitos astrof́ısicos da evolução estelar e abundâncias qúımicas que

podem mudar a posição das estrelas em relação aos traços evolutivos.

Os valores absolutos dos parâmetros para cada estrela dos sistemas

binários onde a componente primária é uma estrela de classe de lumi-

nosidade IV, III e II são apresentados na tabela 4.7. Os valores absolutos

75



4 . 4 4 . 2 4 . 0 3 . 8 3 . 6 3 . 4 3 . 2
- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5  M
�

6  M
�

0 . 7  M
�

0 . 8  M
�

1  M
�

0 . 6  M
�0 . 4  M

�0 . 3 5  M
�0 . 3  M

�

0 . 0 7 5  M
�

2 . 2  M
�

2 . 5  M
�

3  M
�

4  M
�

0 . 6  M
�

2  M
�

 

 
lo

g(
L/

L �
)

l o g ( T e f f )

7  M
�

Figura 4.12: Diagrama HR da estrelas da amostra. Os traços pretos foram constrúıdos

a partir de Girardi et al. (2000); em vermelho estão os traços evolutivos para estrelas de

baixa massa constrúıdos a partir de Chabrier & Baraffe (1997), ambos para metalicidade

solar. Os ćırculos azuis representam as estrelas primárias de cada sistema binário e os

triângulos verdes as estrelas secundárias.

dos parâmetros para cada estrela dos sistemas binários onde a componente

primária é uma estrela de classe de luminosidade V são apresentados na

tabela 4.8.
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Tabela 4.7: Valores absolutos dos parâmetros para cada estrela dos sistemas binários onde

a componente primária é uma estrela de classes de luminosidade IV, III e II. Da esquerda

para direita: Identificação CoRoT (CoRoT ID), temperatura da estrela primária (T1),

temperatura da estrela secundária (T2), luminosidade da primária (L1), luminosidade da

secundária (L2), raio da primária (R1) e raio da secundária (R2).

COROT ID T1 (K) T2 (K) L1 (L�) L2 (L�) R1 (R�) R2 (R�)

100880613 9638 6893 43.75 23.64 2.38 3.42

100906796 7112 6269 7.11 4.39 1.76 1.78

101014035 8650 5239 20.70 0.52 2.03 0.88

101103460 8650 5467 20.70 5.59 2.03 2.64

101166793 5197 4819 799.83 115.36 34.96 15.44

101232076 5197 4460 6.54 4.88 3.16 3.71

101286268 4775 3321 8.43 0.11 4.25 0.98

101337790 5636 5534 5.83 15.61 2.54 4.31

101345254 5370 4116 758.58 20.18 31.89 8.85

102600548 5998 4475 25.15 0.37 4.65 1.02

102610389 5197 3589 6.54 0.18 3.16 1.10

102622874 6360 6111 23.80 11.91 4.03 3.09

102673160 6095 6111 5.62 5.38 2.13 2.07

102708916 4960 5132 39.17 38.24 8.49 7.84

102709152 5546 4480 5.94 0.10 2.65 0.54

102725806 5076 4777 68.00 2.57 10.68 2.35

102726405 6607 6262 22.39 3.40 3.62 1.57

102732394 4960 3808 39.17 7.70 8.49 6.39

102738809 6313 4625 23.60 20.04 4.07 6.99

102750270 7221 7257 644.17 606.38 16.25 15.61

102753648 5129 5207 34.75 5.90 7.48 2.99

102764398 5257 2978 5.62 0.01 2.86 0.30

102776565 8650 5465 20.70 5.67 2.03 2.66

102798366 4726 4078 47.21 25.63 10.27 10.16

102806577 8650 4979 20.70 0.31 2.03 0.75

102808511 4656 4521 50.47 39.32 10.94 10.24

102811578 8650 4502 20.70 0.13 2.03 0.60

102818428 8650 7934 20.70 13.91 2.03 1.98

102818537 18281 18027 6397.35 11564.73 7.99 11.05

102846142 4726 4646 47.21 44.48 10.27 10.31

102858100 8650 6464 20.70 0.40 2.03 0.51

102872646 5998 3915 5.62 0.03 2.20 0.38

102879375 6546 5064 5.90 0.24 1.89 0.64

102929837 5998 5948 5.62 11.22 2.20 3.16

102940723 6299 5980 20.70 9.84 3.83 2.93

102961901 4732 4598 6.05 5.19 3.67 3.60

102982347 8650 8603 20.70 15.28 2.03 1.76
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Tabela 4.8: Valores absolutos dos parâmetros para cada estrela dos sistemas binários

onde a componente primária é uma estrela de classe de luminosidade V. Da esquerda

para direita: Identificação CoRoT (CoRoT ID), temperatura da estrela primária (T1),

temperatura da estrela secundária (T2), luminosidade da primária (L1), luminosidade da

secundária (L2), raio da primária (R1), raio da secundária (R2), massa da primária (M1)

e massa da secundária (M2).

COROT ID T1 (K) T2 (K) L1 (L�) L2 (L�) R1 (R�) R2 (R�) M1 (M�) M2 (M�)

102806377 9795 4549 39.45 0.19 2.19 0.71 2.07 1.09

102806409 5399 5399 39.45 37.68 7.19 7.03 2.07 1.94

102821683 9795 7151 39.45 32.62 2.19 3.73 2.07 4.58

102822723 9795 9782 39.45 62.15 2.19 2.75 2.07 2.06

102943300 9795 9611 39.45 11.27 2.19 1.21 2.07 2.04

102852229 8185 5442 12.27 0.22 1.75 0.53 1.725 0.92

102983538 8185 5008 12.27 0.10 1.75 0.41 1.725 0.49

102819360 7780 4028 8.49 0.05 1.61 0.45 1.595 0.46

102849348 7780 6123 8.49 5.43 1.61 2.08 1.595 1.57

102785122 6792 5901 2.94 0.71 1.24 0.81 1.23 0.94

102809393 6653 6361 2.56 0.24 1.21 0.40 1.195 0.62

102733170 6531 6466 2.23 1.76 1.17 1.06 1.16 1.08

102734453 6531 6655 2.23 1.92 1.17 1.04 1.16 1.14

102870613 6531 6530 2.23 2.65 1.17 1.27 1.16 1.16

102902696 6531 5892 2.23 3.76 1.17 1.86 1.16 1.16

102604360 6390 6202 1.95 1.46 1.14 1.05 1.125 1.13

102679883 6390 6201 1.95 2.07 1.14 1.25 1.125 1.12

101304238 5943 5829 1.25 1.23 1.06 1.09 1.04 1.08

102955089 5943 5194 1.25 0.25 1.06 0.62 1.04 0.30

102741994 5868 5591 1.16 0.79 1.04 0.95 1.013 1.01

102773399 5399 4594 1.16 0.13 1.23 0.57 1.013 0.29

101579613 5794 3395 1.07 0.01 1.03 0.22 0.986 0.27

102900859 5715 5627 1.01 0.65 1.03 0.85 0.9595 0.97

102708522 5553 5652 0.84 0.72 0.99 0.89 0.906 0.86

102790392 5309 5336 0.66 0.54 0.96 0.86 0.829 0.81

102794063 4729 4566 0.66 0.55 1.21 1.18 0.829 0.83

101551987 5152 4599 0.55 0.49 0.93 1.11 0.781 0.78

101290947 4406 4411 0.22 0.20 0.80 0.77 0.67 0.67
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

5.1 Conclusões

Neste trabalho foram analisadas 65 curvas de luz de sistemas binários

eclipsantes identificados no âmbito da Missão Espacial CoRoT. Desta forma

foi calculado um total de 65 soluções fotométricas que incluem uma varie-

dade de parâmetros f́ısicos, peŕıodo orbital, o ângulo de inclinação da ór-

bita, razão de temperaturas, razão de raios e razão de luminosidades. Como

consequência foi posśıvel estimar, aproximadamente, os parâmetros abso-

lutos destas 130 estrelas (temperatura efetiva, raio, luminosidade e massa

para as estrelas da sequência principal) tomando como referência os valo-

res t́ıpicos a partir dos tipos espectrais conhecidos. Das estrelas primárias

dos sistemas analisados, 3 são gigantes brilhante, 12 são gigantes, 22 são

subgigantes e 28 são da sequência principal. Temos ainda que 42 sistemas

binários resultaram em órbitas circulares e 23 sistemas apresentaram ór-

bitas eĺıpticas. A partir dos diagramas de fases, pode-se observar que a

amostra pode ser fenomenologicamente dividida em três classes diferentes,

de acordo com a aparência de suas curvas de luz. Estas correspondem às
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conhecidas Algol (ou β Per), β Lyrae e W UMa. A análise das curvas

de luz cromáticas é uma ferramenta importante para se excluir os falsos

sistemas binários.

As principais incertezas associadas aos resultados obtidos residem no

fato de que foram fixados alguns parâmetros relevantes, a partir de valores

sugeridos na literatura. No entanto, o objetivo desta Tese em relação às

soluções fotométricas não é fornecer os parâmetros absolutos destes sis-

temas binários com a precisão e rigor necessários, devido à falta de in-

formações adicionais destes sistemas. O que pode ser fornecido com a

precisão dos dados fotométricos do CoRoT são os valores relativos. As

incertezas apresentadas na tabela 4.2 podem ser maiores, porque neste es-

tudo incertezas sistemáticas e dependências entre os parâmetros não foram

tratadas. Também é importante notar que dez sistemas binários eclipsantes

da nossa amostra apresentam erros percentuais superiores a 10% na razão

de luminosidade, provavelmente, devido ao fato de se estar incorporando

mais de uma fonte de erro estat́ıstico.

Frequentemente, encontram-se peculiaridades em sistemas binários

eclipsantes relacionadas às razões de temperatura, luminosidade e/ou re-

lações de raio. Em muitos casos, tais peculiaridades podem indicar sis-

temas binários raros (por exemplo, binárias com companheiras de extrema

baixa massa, sistemas binários com excentricidade orbital muito elevada e

com movimento apsidal grande, progenitores de sistemas binários catacĺıs-

micos, entre outros). Nesse sentido, chamamos a atenção para quatro sis-
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temas binários da amostra, quais sejam CoRoT IDs 101286268, 101579613,

102764398 e 102872646. Além de mostrar um companheiro com uma tem-

peratura inferior a 4000 K, estes sistemas têm relações de luminosidade

alta. Portanto, provavelmente, estamos lidando com estrelas anãs verme-

lhas (estrelas frias, de brilho fraco e de baixa massa), em sistemas binários.

Devemos lembrar, entretanto, que em caso de contaminação por uma ter-

ceira estrela (seja ela gravitacionalmente ligada ou não ao sistema binário),

os resultados da modelagem podem ser significativamente diferentes. Em

tais casos, não só os parâmetros derivados diretamente da curva de luz –

ou seja, inclinação, potenciais, razão de massa – mudam, mas também as

temperaturas. Apesar disso, os parâmetros apresentados neste trabalho

podem ser usados em pesquisas estat́ısticas e também como uma apro-

ximação inicial para o cálculo de uma solução completa de cada sistema

binário, que inclui a determinação absoluta de todos os parâmetros para

cada estrela e uma solução orbital completa. Claro que, para isso, será

necessário combinar informações fotométricas e espectroscópicas. Em teo-

ria, a derivação de todos os parâmetros é posśıvel quando comparados com

modelos teóricos (Devor & Charbonneau, 2006), mas essa é uma aproxima-

ção menos segura, já que os próprios modelos ainda estão longe de serem

perfeitos. Nesse sentido, a alta precisão dos parâmetros f́ısicos que se pode

conseguir para estrelas de sistemas binários eclipsantes graças à fotome-

tria CoRoT permite a realização de testes mais rigorosos para modelos de

evolução estelar.

É importante ressaltar que esse é o primeiro trabalho a fazer esse gênero
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de estudo na missão CoRoT.

5.2 Perspectivas

A perspectiva mais imediata é a continuação da análise fotométrica de

todos os candidatos a sistemas binários eclipsantes apontados pelo CoRoT.

Existem mais de quinhentos sistemas binários que ainda não foram anali-

sados. E, sempre existe a possibilidade da identificação de novos sistemas

a partir dos dados CoRoT.

Uma perspectiva mais ousada, entretanto fundamental para uma ca-

racterização completa dos sistemas binários aqui estudados, é a realização

de uma campanha para observações espectroscópicas sistemática. Tal as-

pecto, devido ao elevado número de objetos a serem observados, poderá

certamente ser realizado através de uma ampla rede de colaboradores en-

volvendo diversos telescópios. Tal perspectiva, uma vez materializada nos

mostrará que efetivamente, como afirmado por Henry Norris Russell, “o

estudo das estrelas binárias é a estrada real para nossa compreensão da

Evolução Estelar”.

Os próximos trabalhos a serem publicados seguirão duas vias, de forma

a poder montar e analisar estes cenários da evolução estelar. A primeira

será a análise de sistemas binários cuja componente primária se encontra

na sequência principal e a segunda a análise de sistemas cuja componente

primária é uma estrela evolúıda.
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Apêndice A

Diagramas de fase e curvas de luz

dos sistemas binários apresentados

nesta Tese
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Figura A.1: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 100880613,

100906796 e 101014035. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.2: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 101103460,

101166793 e 101232076. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.3: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 101286268,

101290947 e 101304238. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.4: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 101337790,

101345254 e 101551987. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.5: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 101579613,

102600548 e 102604360. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.6: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102610389,

102622874 e 102673160. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.7: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102679883,

102708522 e 102708916. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.8: Paineis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102709152,

102725806 e 102726405. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.9: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102732394,

102733170 e 102734453. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.10: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102738809,

102741994 e 102750270. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.11: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102753648,

102764398 e 102773399. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.12: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102776565,

102785122 e 102790392. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.13: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102794063,

102798366 e 102806377. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.14: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102806409,

102806577 e 102808511. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.15: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102809393,

102811578 e 102818428. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.16: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102818537,

102819360 e 102821683. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.17: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102822723,

102846142 e 102849348. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.18: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102852229,

102858100 e 102870613. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.19: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102872646,

102879375 e 102900859. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.20: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102902696,

102929837 e 102940723. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.21: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102943300,

102955089 e 102961901. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo

sintético do diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.
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Figura A.22: Painéis da esquerda: Curva de luz tratada dos sistemas binários 102982347

e 102983538. Painéis da direita: Diagrama de fase (pontos cinza) e modelo sintético do

diagrama de fase(linha vermelha) dos respectivos sistemas.

105



Referências Bibliográficas
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