
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA

ROTAÇÃO E PROCESSOS DE ACREÇÃO E
COALESCÊNCIA EM SISTEMAS PLANETÁRIOS E

SISTEMAS BINÁRIOS

RÍZIA RODRIGUES DA SILVA

NATAL-RN
2014



RÍZIA RODRIGUES DA SILVA

ROTAÇÃO E PROCESSOS DE ACREÇÃO E
COALESCÊNCIA EM SISTEMAS PLANETÁRIOS E

SISTEMAS BINÁRIOS

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação

em Física do Departamento de Física Teórica e Experimental da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito par-

cial para a obtenção do grau de doutor em Física.

Orientador: José Renan de Medeiros

Co-orientador: Bruno Leonardo Canto Martins

NATAL-RN
2014



Para Pessoas Especiais:

A minha querida mãe, Raimunda Albuquerque da

Silva, que caminhou ao meu lado até a conclusão de

mais essa jornada.

i



AGRADECIMENTOS

Em todo o caminho trilhado até aqui, na porta do paraíso como diria um grande

sábio que conheci, algumas pessoas se fizeram sempre presentes, e é a essas pessoas que

gostaria de deixar o meu mais sincero agradecimento.

• Primeiramente agradeço a quem mais influenciou para a concretização desse sonho

que eu nem ousava sonhar: a Deus e a minha mãezinha querida Raimunda Albu-

querque da Silva.

• Aos meus familiares: Ao meu pai José Adalberto Rodrigues da Silva. Aos meus

irmãos Haniel Sóstenis Rodrigues da Silva e Tiago Rodrigues da Silva pela inspira-

ção e incentivo ao longo desta caminhada. A minha querida prima Rayane por me

acolher no início do doutorado e pela sua amizade ao longo desses quatro anos que

se passaram. Aos meus primos Maria Deuzimar Freire, Marcio Reis Freire, Mônica

Mayara Freire Reis e Marcos Paulo Freire Reis por estarem ao meu lado enviando

mensagens de incentivo.

• Ao meu companheiro Bruno Daniel Rodrigues Camara pelas discussões que con-

tribuíram para a realização desse trabalho. Também a seus pais Jânio das Neves

Camara e Ana Carmem Rodrigues Camara pelo apoio nos momentos de muita con-

centração e trabalho.

• Aos amigos que encontrei aqui na pós-graduação e que contribuíram de alguma

maneira com minha formação: Jânio Cavalcante, Heydson Henrique, Mateus Bar-

bosa, Bruno Amorim, Antonio Marques, Madson Rubem, Samuraí Gomes e Juliana

Cerqueira.

• Aos meus queridos amigos do grupo de Astrofísica: Gislana Pereira, Jenny Paola

Bravo, Francisco Paz Chinchón, Degerson Costa, Caio Fábio, Carlos Eduardo e Izan

Leal por estarem disponíveis para colaborar com a realização desse trabalho.

• Aos meus professores da UERN que me conduziram até o início dessa pós-graduação:

Thomas Dumelow, José Ronaldo Pereira da Silva, João Maria, Milton Morais, José

Alzamir da Costa e Auta Stella.

ii



• Aos meus professores desta pós-graduação: Alvaro Ferraz, Madras Viswanathan

Gandhi Mohan, Joel Câmara de Carvalho Filho e Luciano Rodrigues da Silva por

contribuírem para a minha formação.

• Ao professor Bruno Leonardo Canto Martins por contribuir com a realização desse

trabalho e sempre estar disponível para colaborar. Sua ajuda foi de extrema impor-

tância.

• Ao programa de Pós-graduação em Física da UFRN por todo apoio durante a re-

alização do meu doutorado, também a Celina Pinheiro secretária do PPGF por ser

sempre muito prestativa.

• Agradeço também as agências de financiamento a pesquisa: CAPES, CNPq, FA-

PERN e INCT INEspaço.

• E, por fim, um agradecimento especial ao meu orientador Professor José Renan de

Medeiros, sem o qual não seria possível sonhar com essa realização.

Que todos vocês saibam, e nunca esqueçam, que onde quer que eu vá, ali também

estarão vocês, representados em cada sorriso, em cada olhar, em cada gesto de boa ação

que eu tiver, pois é por vocês que me faço assim: de bem para vida

iii



“Lutam melhor os que têm belos sonhos. ”

(Che Guevara)

iv



Resumo

A descoberta de estrelas gigantes nas regiões espectrais G e K, apresentando ro-

tação de moderada a rápida e um comportamento individual, ou seja com velocidade

radial constante, representa hoje um importante tópico de estudos em Astrofísica Estelar.

Na realidade, tal rotação anômala viola claramente as predições teóricas sobre a evolução

da rotação estelar, uma vez que em estágios avançados da evolução espera-se que as es-

trelas individuais apresentem essencialmente baixos valores de rotação, devido à própria

expansão evolucionária. Tal propriedade é bem estabelecida do ponto de vista observaci-

onal, com diferentes estudos mostrando que para as estrelas gigantes individuais de tipos

espectrais G e K os valores da rotação são tipicamente menores do que 5kms−1. Esta Tese

busca uma contribuição efetiva para a solução do paradigma acima descrito, tendo como

objetivo a busca por estrelas individuais de tipos espectrais G e K com rotação anômala,

ou seja rotação de moderada a rápida, em outras classes de luminosidade. Neste contexto,

analisamos uma amostra composta por 2010 estrelas aparentemente individuais, de clas-

ses de luminosidade IV, III, II e Ib, com tipos espectrais G e K, com medidas de velocidade

de rotação projetada v sin i e velocidade radial obtidas a partir de observações realizadas

pelo espectrômetro CORAVEL. Como primeiro resultado de impacto descobrimos a pre-

sença de rotações anômalas também em estrelas subgigantes, gigantes brilhantes e super-

gigantes, ou seja estrelas de classes de luminosidade IV, II e Ib, em contraste com estudos

anteriores que haviam reportado rotações anômalas apenas entre as gigantes clássicas de

classe de luminosidade III. Tal aspecto se reveste de grande relevância, pois nos permite

analisar a presença de rotações anômalas em diferentes intervalos de massa estelar, uma

vez que as classes de luminosidade aqui consideradas cobrem um intervalo em massa

compreendido entre 0, 80 e 20M⊙, aproximadamente. No total, foram descobertas 1 sub-

gigante, 9 gigantes, 2 gigantes brilhantes e 4 supergigantes Ib, nas regiões espectrais G e

K, apresentando valores de v sin i ≥ 10kms−1 e comportamento individual. Este total de

17 estrelas corresponde a uma frequência de 0, 8% de estrelas evoluídas individuais com

rotações anômalas, entre as estrelas G e K das referidas classes de luminosidades, listadas

no Bright Star Catalog, que é completo até magnitude visual 6, 3.

Face a estas novas descobertas, com base em uma amostra completa em magni-

tude visual, como aquela do Bright Star Catalog, realizamos uma análise estatística com-

parativa usando o teste Kolmogorov- Smirnov, de onde concluímos que as distribuições
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da velocidade rotacional, v sin i, para estrelas com rotações anômalas nas classes de lumi-

nosidade III e II, são similares às distribuições de v sin i para sistemas binários espectros-

cópicos com componentes evoluídas do mesmo tipo espectral e classe de luminosidade.

Tal resultado indica que o processo de coalescência entre estrelas de um sistema binário

pode ser um possível mecanismo para explicar o excesso de rotação observado em es-

trelas anômalas, pelo menos entre as gigantes e gigantes brilhantes, onde o excesso de

rotação estaria associado à transferência de momentum angular para a estrela resultante

da fusão. Outro resultado relevante da presente Tese, diz respeito ao comportamento do

fluxo de emissão em infravermelho na maioria das estrelas com rotação anômala aqui es-

tudadas, onde 14 estrelas da amostra tendem a apresentar um excesso no infravermelho,

quando comparadas com estrelas individuais com baixas rotações, dentro da respectiva

classe de luminosidade. Tal propriedade representa um vínculo adicional na busca dos

mecanismos físicos responsáveis pela rotação anômala observada, uma vez que estudos

teóricos recentes mostram que a acreção de objetos de massa sub-estelar, tal como planetas

gigantes e anãs marrons, por uma estrela pode elevar significativamente a rotação da es-

trela acretora e produzir um disco de poeira em torno desta. Este último resultado parece

apontar nessa direção, uma vez que não é esperado que discos de poeira surgidos durante

o estágio de formação estelar possa sobreviver até os estágios da subgigantes, gigantes e

supergigantes Ib. Em síntese, nesta Tese, além da descoberta de estrelas individuais G e K

com rotações anômalamente elevadas em relação àquilo previsto pela teoria de evolução

estelar, nas classes de luminosidade IV, II e Ib, apresentamos também a frequência dessas

estrelas numa amostra completa até pelo menos magnitude visual 6, 3. Apresentamos,

ainda, sólidas evidências de que processos de coalescência em sistemas binários estelares

e processos de acreção de anãs marrons ou planetas gigantes por estrelas podem atuar

como mecanismos responsáveis pelo referido fenômeno de rotações anômalas em estrelas

individuais evoluídas.
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Abstract

The discovery of giant stars in the spectral regions G and K, showing moderate

to rapid rotation and single behavior, namely with constant radial velocity, represents

one important topic of study in Stellar Astrophysics. Indeed, such anomalous rotation

clearly violates the theoretical predictions on the evolution of stellar rotation, since in

evolved evolutionary stages is expected that the single stars essentially have low rotation

due to the evolutionary expansion. This property is well-established from the observa-

tional point of view, with different studies showing that for single giant stars of spectral

types G and K values of the rotation are typically smaller than 5kms−1. This Thesis se-

eks an effective contribution to solving the paradigm described above, aiming to search

for single stars of spectral types G and K with anomalous rotation, tipically rotation of

moderate to rapid, in other luminosity classes. In this context, we analyzed a large stel-

lar sample consisting of 2010 apparently single stars of luminosity classes IV, III, II and

Ib with spectral types G and K, with rotational velocity v sin i and radial velocity measu-

rements obtained from observations made by CORAVEL spectrometers. As a first result

of impact we discovered the presence of anomalous rotators also among subgiants, bright

giants and supergiants stars, namelly stars of luminosity classes IV, II and Ib, in contrast to

previous studies, that reported anomalous rotators only in the luminosity class III classic

giants. Such a finding of great significance because it allows us to analyze the presence of

anomalous rotation at different intervals of mass, since the luminosity classes considered

here cover a mass range between 0.80 and 20M⊙, approximately. In the present survey

we discovered 1 subgiant, 9 giants, 2 bright giants and 5 Ib supergiants, in spectral regi-

ons G and K, with values of v sin i ≥ 10kms−1 and single behavior. This amount of 17

stars corresponds to a frequency of 0.8% of G and K single evolved stars with anomalous

rotation in the mentioned classes of luminosities, listed at the Bright Star Catalog, which

is complete to visual magnitude 6.3.

Given these new findings, based on a stellar sample complete in visual magni-

tude, as that of the Bright Star Catalog, we conducted a comparative statistical analysis

using the Kolmogorov- Smirnov test, from where we conclude that the distributions of

rotational velocity, v sin i, for single evolved stars with anomalous rotation in luminosity

classes III and II, are similar to the distributions of v sin i for spectroscopic binary sys-

tems with evolved components with the same spectral type and luminosity class. This
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result indicates that the process of coalescence between stars of a binary system might be

a possible mechanism to explain the observed abnormal rotation in the referred abnormal

rotators, at least among the giants and bright giants, where the rotation in excess would

be associated with the transfer of angular momentum for the star resulting from the mer-

ger. Another important result of this Thesis concerns the behavior of the infrared emission

in most of the stars with anomalous rotation here studied, where 14 stars of the sample

tend to have an excess in IR compared with single stars with low rotation, within of their

luminosity class. This property represents an additional link in the search for the physical

mechanisms responsible for the abnormal observed rotation, since recent theoretical stu-

dies show that the accretion of objects of sub-stellar mass, such as brown dwarfs and giant

planets, by the hosting star, can significantly raise its rotation, producing also a circums-

tellar dust disk. This last result seems to point in that direction, since it is not expected

that dust disks occurring during the stage of star formation can survive until the stages

of subgiants, giants and supergiants Ib. In summary, in this Thesis, besides the discovery

of single G and K evolved stars of luminosity classes IV, II and Ib with anomalously high

rotation compared to what is predicted by stellar evolution theory, we also present the

frequency of these abnormal rotators in a stellar sample complete to visual magnitude 6.3.

We also present solid evidence that coalescence processes in stellar binary systems and

processes of accretion of brown dwarfs star or giant planets, by the hosting stars, can act

as mechanisms responsible for the puzzling phenomenon of anomalous rotation in single

evolved stars.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

A rotação estelar é uma importante propriedade física que influencia em vários fenôme-

nos estelares como, por exemplo, atividade magnética, circulação de correntes, perda de

massa, entre outros. Desconhecida até o século XVII, a rotação estelar começou a ser estu-

dada inicialmente por Johannes Fabricius, Galileo Galilei, Thomas Harriot e Christopher

Scheiner, através de medidas realizadas dos movimentos de manchas solares com a uti-

lização de telescópios refratores. As manchas observadas foram explicadas por Schei-

ner (1575 − 1650) como pequenos planetas orbitando próximos ao Sol. A hipótese de

rotação solar foi proposta por Fabricius (1587 − 1616) em 1611 e em seguida por Galileu

(1564−1642) em 1612. Segundo as observações de Galileu, as manchas variam de tamanho

quando se movem do lado leste ao oeste, crescendo ou diminuindo ao se aproximarem ou

se afastarem do centro respectivamente. Outra observação importante é que as manchas

movem-se cruzando o disco solar, seguindo caminhos paralelos e na mesma velocidade,

terminando passagem em 14 dias, o que era improvável para a hipótese planetária, as-

sim como a mudança nos tamanhos e nas formas das manchas [1]. Em 1667 o astrônomo

francês Ismaël Boulliaud (1605− 1694) propôs que as estrelas giravam mostrando alterna-

damente seu brilho e suas manchas, o que poderia ser observado a partir da variabilidade

na sua luz.

Em 1871 Hermann Vogel mostrou que o alargamento relativo Doppler das linhas

espectrais poderia ser usado para medir a velocidade de rotação do Sol; mas as primei-

ras determinações espectroscópicas de rotação solar só foram realizadas no século XX por

Walter S. Adams. O primeiro cientista a falar que a medida da largura das linhas espec-

1
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trais pode ser usada para medir a rotação de estrelas individuais foi William de Wiveleslie

Abney (1843 − 1920). Em meio a esse cenário, o físico J. R. Holt sugeriu medir rotação de

binárias eclipsantes por meio das distorções na curva da velocidade radial. Esse efeito foi

confirmado por Frank Schlesinger em 1909, mostrando evidências de rotação axial nas es-

trelas brilhantes do sistema δ Librae. As ideias atuais usadas para medidas de velocidade

equatorial de estrelas individuais foram desenvolvidas por Otto Struve e seus colabora-

dores durante o período 1929− 1934.

As medidas de velocidade equatorial projetada, v sin i, indicaram que as estrelas

giravam com velocidades entre 0 − 250, 0 kms−1 podendo ser maior, chegando a 400, 0

kms−1 e até mais; porém, devido a limitações das técnicas disponíveis, essas medidas até

1967 só eram realizadas para estrelas com altas massas (M ≥ 1, 5M⊙) e para estrelas a

partir da Sequência Principal em diante. Foi então quando Kraft sugeriu a técnica foto-

gráfica para medir, v sin i, para estrelas com massa solar (M ' 1, 0M⊙) e rotação abaixo

de 6, 0 kms−1. Técnicas mais atuais possibilitam a medida de velocidade rotacional para

v sin i menor que 2, 0 kms−1.

Atualmente duas técnicas são utilizadas para medir a velocidade rotacional de

estrelas individuais, são elas: medida do perfil de alargamento das linhas espectrais ex-

traindo a velocidade equatorial projetada, v sin i, ao longo da linha de visada; e medida

da variabilidade da luz devido à não homogeneidade da superfície estelar que varia sua

emissão quando as manchas cruzam sua superfície. Esta segunda técnica é livre de efeito

de projeção, pois o que é medido é o período de rotação, que pode ser transformado em

velocidade de rotação ao relacionar com o raio estelar [1].

Junto com a possibilidade de medir a rotação estelar, surgiu também o interesse

de estudar seu comportamento em diferentes estágios evolutivos. Um dos primeiros tra-

balhos experimentais sobre a evolução da velocidade rotacional foi realizado em 1955 por

Herbig e Spalding [2], que analisou uma amostra de 656 estrelas de tipo espectral entre

F0-K5 medindo sua velocidade equatorial projetada, v sin i, a partir da largura de linhas

espectrais. Eles observaram que o intervalo espectral entre F0-G5 é uma região na qual

ocorre uma diminuição na velocidade da rotação das estrelas.

Esse comportamento foi observado novamente em 1985 por Gray e Nagar [3], que

fizeram novas medidas para velocidade rotacional de uma amostra de 20 estrelas de classe

de luminosidade IV e tipo espectral F, G e K. Eles observaram que rotação de dezenas de

kms−1 é comum nas estrelas subgigantes de Tipo espectral F, porém todas as subgigantes
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G e K da sua amostra apresentavam rotação abaixo de 4, 0 kms−1; essa queda na rotação

ocorre em torno de G0IV. Em 1989, Gray [4] realizou novas medidas espectroscópicas de

velocidade rotacional em uma amostra de 73 gigantes de classe de luminosidade III. Nesta

nova análise ele confirmou a descontinuidade rotacional também para as estrelas de classe

III em torno de G0III e não em G5III, conforme ele mesmo havia apontado em seu artigo

de 1982 [5].

Um estudo mais amplo foi feito por De Medeiros e Mayor em 1990 [6], com base

em medidas de velocidade rotacional para 1900 estrelas evoluídas de classes de luminosi-

dade IV, III, II e Ib de tipos espectrais entre F, G e K. Seus resultados comprovaram que há

uma diminuição abrupta na velocidade rotacional das estrelas, e essa descontinuidade é

observada em F8IV, G0III, F9II e próximo a F9Ib. Em outra grande amostra tratada por De

Medeiros [7], em 1999, que trás novas medidas de velocidade rotacional para 2000 estrelas

evoluídas de luminosidade IV, III, II e Ib e na região espectral F, G e K, pode-se também

constatar a existência da descontinuidade. Alguns outros autores também encontraram

esse comportamento em suas medidas de velocidade rotacional [8] e [9].

Enquanto observações estavam sendo realizadas, e seus resultados apontavam

para uma descontinuidade rotacional, novas teorias estavam sendo desenvolvidas para

explicar esse, até então, curioso comportamento. Em 1976 Endal e Sofia [10] propuseram

um modelo para estudar a evolução da rotação estelar além da Sequência Principal. No

modelo proposto consideraram diferentes casos de redistribuição de momentum angular

para estrelas evoluídas de 7M⊙, três dos quais considerando as estrelas girando como um

corpo rígido, e um quarto caso foi considerado rotação de corpo rígido iniciando fora do

núcleo convectivo. Para ambos os casos o momentum angular extra era redistribuído se a

rotação atingisse um valor limite crítico. Esses autores consideraram que a rotação pode

afetar a estrutura estelar por meio de quatro modos: 1◦− A força centrífuga influencia

no efeito da gravidade efetiva em todos os pontos da estrela, exceto no eixo de rotação.

2◦− Como a força centrífuga e a gravidade não são paralelas, então as superfícies equipo-

tenciais não são perfeitamente esféricas e as equações esféricas para raio, volume, e área

superficial não podem ser usadas. 3◦− Como o fluxo varia com a gravidade, o fluxo radi-

ativo não é constante na superfície equipotencial. 4◦− Rotação pode inibir certos modos

de movimento convectivo afetando os critérios para estabilidade convectiva.

Algumas diferenças foram encontradas entre os modelos com e sem rotação. Um

dos efeitos encontrados da rotação é o alongamento da escala de tempo da evolução em

relação aos modelos de evolução estelar sem rotação. Outra diferença foi observada nos
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loops do diagrama HR para modelos com e sem rotação. Foi encontrada também rotação

diferencial após a fase de queima do hidrogênio devido às várias expansões e contrações

ocorridas nas camadas estelares. Em todos os casos analisados eles notaram que a impor-

tância da rotação na evolução estelar foi mais efetiva após a fase de combustão de Hélio,

quando o núcleo se contrai e a velocidade angular aumenta rapidamente. Diferenças na

temperatura também foram observadas para os diferentes modelos.

Em outro artigo Endal e Sofia [11] continuaram a modelar a evolução da rotação,

agora para estrelas de diferentes massas, considerando conservação de momentum angular.

Eles analisam dois casos: 1◦− variação não radial do momentum angular (cada camada

retém seu próprio momentum angular). 2◦− variação radial completa do momentum an-

gular (rotação de corpo rígido). Com esse novo modelo eles encontraram, além de outros

resultados, velocidade superficial baixa para gigantes vermelhas e supergigantes tipica-

mente menor que 2 kms−1, que concordou, segundo os autores, com os melhores limites

encontrados por David F. Gray em 1975 [12] para a taxa de rotação das estrelas gigantes

vermelhas de classe II. Endal e Sofia explicaram as baixas velocidades através do aumento

do momento de inércia com a evolução estelar, excluindo a hipótese de dissipação de mo-

mentum angular.

Esse comportamento das estrelas evoluídas apresentando rotação baixa é expli-

cado por outros autores, Gray (1981) [13], Gray (1982) [5] e Rutten e Pylyser (1988) [14],

como a ocorrência de uma desaceleração magnética devido à ação do dínamo magnético

estelar. A combinação da rotação e da convecção produz um dínamo que gera campo

magnético. A pequena quantidade de material que escapa através de ventos estelares é

ionizada e pode ficar misturada no campo magnético; essa ejeção do material pode ocorrer

a altas velocidades, transmitindo momentum angular com o material, então o torque mag-

nético exercido pelo vento estelar pode causar a desaceleração da estrela. Esse repetitivo

processo pode dissipar grande parte do momentum angular das estrelas e é chamado de

desaceleração magnética [15]. Em seus trabalhos observacionais, Gray e Nagar (1989) [3]

e Gray (1989) [4] concluíram que seus resultados apontam para desaceleração magnética

como causa da descontinuidade rotacional.

Essa descontinuidade rotacional pode ser observada na figura 1.1, extraída da

Tese de J. R. De Medeiros (1990), onde está ilustrada a predição teórica para o compor-

tamento rotacional de estrelas gigantes de classe III. Cada curva corresponde a evolução

da velocidade rotacional para diferentes massas e diferentes velocidades rotacionais ini-

ciais na Idade Zero da Sequência Principal. As curvas foram criadas de acordo com os
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seguintes parâmetros: 1- < V zams >= 100km/s e M = 1, 5M⊙; 2- < V zams >= 130km/s

e M = 2, 0M⊙; 3- < V zams >= 150km/s e M = 3, 0M⊙; 4- < V zams >= 30km/s e

M = 1, 5M⊙; 5- < V zams >= 40km/s e M = 2, 0M⊙ e 6- < V sini >=rotação média

observada. Como pode ser observado, a velocidade rotacional sofre a descontinuidade

indendente da massa ou da velocidade rotacional inical da estrela.

Figura 1.1: Predição da rotação para uma estrela gigante, de classe III, com diferentes massas: 1-
< V zams >= 100km/s e M = 1, 5M⊙; 2- < V zams >= 130km/s e M = 2, 0M⊙; 3- < V zams >=
150km/s e M = 3, 0M⊙; 4- < V zams >= 30km/s e M = 1, 5M⊙; 5- < V zams >= 40km/s
e M = 2, 0M⊙ e 6- < V sini >= rotação média observada. Figura extraída da Tese de J. R. De
Medeiros (1990)

A área verde na figura 1.1 está demarcando a região onde teoricamente não devem

ser encontradas velocidades rotacionais, porém, embora o comportamento esperado para

as estrelas evoluídas seja de apresentarem velocidade rotacional baixa, uma lista crescente

de estrelas começou a fugir à regra. Em 1981, Bopp e Stencel [16] fizeram observações de

três estrelas gigantes G e K, encontrando velocidade rotacional de v sin i = 100, 0kms−1.

Essas estrelas conhecidas como FK Comae mostram comportamento característico de es-

trelas binárias, apresentando fortes linhas de emissão cromosférica na região de transição,

similares a binárias RS CVn. Outras estrelas do tipo FK Comae também foram identifi-
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cadas por Bopp e Rucinski (1981) [17], com velocidades de rotação no intervalo de v sin i

entre 50, 0− 100, 0kms−1.

Em observações subsequentes, mais estrelas com rotação anômala foram detec-

tadas por Fekel et al. (1986) [18]. Nessa pesquisa eles fizeram observações fotométri-

cas e espectroscópicas para 52 estrelas que apresentavam atividade cromosférica. De

suas medidas eles identificaram um grupo de estrelas com alta rotação com v sin i en-

tre 6, 0 − 40, 0kms−1. Foi identificada baixa atividade cromosférica nessas estrelas dife-

rentemente do comportamento das FK Comae. Em outro trabalho, Fekel (1986) [19] en-

controu uma estrela individual com rotação de aproximadamente 163, 0kms−1. Outras

nove estrelas gigantes individuais de tipo espectral K com rotação elevada, v sin i entre

6, 0 − 46, 0kms−1, foram identificadas por Fekel (1988) [20]. Nas medidas de De Medei-

ros e Mayor (1999) [7] também constam algumas estrelas de comportamento rotacional

anômalo.

A grande questão agora é: qual a explicação para a rotação anômala apresentada

por essas estrelas? Algumas teorias foram desenvolvidas na tentativa de resolver esse

inesperado comportamento.

Fekel (1988) [20] discutiu a possibilidade de essas estrelas terem evoluído a partir

de estrelas jovens, de tipo espectral A ou anterior a F, com velocidade rotacional rápida

o suficiente para não ser freada como as estrelas de rotação baixa. Uma evidência apre-

sentada por Fekel que fortalece sua ideia é a forte ou moderada absorção de linhas de

lítio detectadas nas estrelas de sua amostra, esse comportamento é característico de es-

trelas jovens. Então ele sugere que a atmosfera estelar só tenha se tornado convectiva

recentemente, e assim ela conseguiu evoluir sem perder grande parte de sua velocidade

rotacional, até atingir o ramo das gigantes. Essa proposta foi descartada por Fekel e Ba-

lachandran (1993) [21] com base na seguinte ideia: Como é difícil distinguir entre uma

estrela gigante G8-K2 na queima do hélio e uma gigante G2-G5 em sua primeira ascensão,

pelo menos algumas estrelas do tipo G2-G5 com alta rotação e com atividade cromosfé-

rica, deviam ter sido encontradas por outros pesquisadores.

A proposta de Simon e Dracke (1889) [8] é a dragagem de momentum angular

do interior estelar. Para explicar a rotação ultra-rápida de algumas estrelas individuais

anteriores a F é atribuída dragagem de momentum angular de seu interior. De acordo

com Simon e Drake, se as estrelas gigantes de rotação elevada estiverem em sua primeira

passagem, então elas podem ter passado pelo mesmo processo. Nessas estrelas, situadas
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ao longo do ramo das gigantes, o envelope convectivo teria alcançado uma camada mais

profunda da estrela; isso, combinado com a rotação diferencial, deduzida por Endal e

Sofia (1979) [11], possibilitando a estrela a dragar material com momentum angular muito

elevado do interior do núcleo em um curto intervalo de tempo. Para esse caso as estrelas

de tipo K e baixa rotação já teriam passado por esse processo e assim seriam muito mais

velhas que as estrelas da segunda passagem. Fekel (1993) [21] reforçou a hipótese de

dragagem de momentum angular para explicar a alta rotação e também a alta abundância

de lítio apresentadas pelas estrelas evoluídas analisadas em suas observações. Segundo

ele, quando a superfície convectiva desce e sobe trazendo material com alto momentum

angular, trás também o lítio recém-sintetizado.

Outra proposta para solucionar o caso é a coalescência de binárias próximas, ide-

alizada por Webbink em (1976) [22]. Em seu modelo, o sistema binário de contato sofre

um processo onde ambas se fundem em uma só durante o estágio de ascensão inicial do

ramo das gigantes. Após o processo de coalescência na base do ramo das gigantes, só

restará uma estrela individuais com velocidade rotacional elevada. Essa teoria foi aceita

por Bopp e Stencel (1981) [16] para explicar os resultados encontrados para a sua amostra

de FK Comae. Essas estrelas, além de alta rotação, apresentam outras fortes evidências

de coalescência de binárias próximas; são elas: linhas de emissão cromosférica na mesma

região de transição das binárias e nenhuma evidência para excesso de velocidade radial.

As linhas de emissão observadas são iguais ou mais fortes do que as observadas para as

binárias RS CVn. Bopp e Rucinski (1981) [17], em suas medidas das propriedades das

estrelas evoluídas com rotação elevada, encontraram evidências de que coalescência de

binárias próximas, como predito por Webbink, é o mais provável processo evolutivo.

A sugestão de Peterson et al. (1983) [23], como fonte do momentum angular dessas

estrelas evoluídas de rápida rotação, é o processo de transferência de momentum angular

de um objeto planetário. Segundo esses autores, um planeta do tamanho de Júpiter e com

5 vezes a sua massa, orbitando a uma distância aproximada a de Mercúrio ao Sol, com

a evolução da sua estrela, deve ser engolido pela expansão fotosférica e seu momentum

angular será absorvido pela superfície da estrela. Em adição, Siess e Livio 1999 [24] tam-

bém sugeriram que acreção de objetos planetários ou anãs marrons podem provocar o

aceleramento da velocidade rotacional de uma estrela. Segundo os autores, dependendo

da separação orbital inicial, duas coisas podem acontecer a um planeta ou anã marrom

que orbita uma estrela em seu estágio evolutivo gigante vermelha: ou o planeta é intei-

ramente engolido pelo envelope estelar ou simplesmente sobrevive. Quando o planeta já
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está no envelope, parte de sua energia cinética orbital é transformada em energia térmica

por meio de fricção e forças de marés; diminuindo, portanto, a separação entre ambos e

forçando o planeta a espiralar em direção à sua estrela. Durante esse processo, o momen-

tum angular é transmitido para o envelope convectivo estelar. A descoberta de planetas

da massa de Júpiter orbitando estrelas a diferentes distâncias, por Livio e Soker (2002)

[25], fortalece a hipótese de acreção de planetas por suas estrelas.

Carlberg et al. (2011) [26] realizaram uma ampla pesquisa com uma amostra de

1.300 estrelas gigantes K, das quais 28 novas gigantes individuais foram identificadas com

velocidade rotacional projetada v sin i variando entre 10, 0−86, 4kms−1, sendo um total de

2, 2% de sua amostra inteira. As estrelas de rotação moderada ou rápida dessa amos-

tra apresentaram uma considerável incidência de estrelas de baixa gravidade superficial,

log g, e uma tendência para metalicidade baixa. Segundo o autor, esse comportamento

é consistente com a hipótese de uma companheira binária por causa de seu grande raio,

o que implica em uma possível ocorrência de interação. Assim Carlberg et al. deduzi-

ram que muitas de suas estrelas de rotação rápida podem, possivelmente, ter sido estrelas

binárias com companheiras invisíveis que foram forçadas a corrotacionar.

Em seu trabalho Carlberg et al. (2012) [27] fizeram medidas espectroscópicas de

abundância química em estrelas gigantes vermelhas de alta e baixa rotação para buscar

evidências de acreção planetária. De suas medidas encontraram, que em média, compa-

rado as estrelas de baixa rotação, as estrelas de rotação moderada ou rápida são ricas em

lítio mas a razão 12C/13C é similar para os dois grupos na amostra. De acordo com os

autores, ambos os resultados são consistentes com acreção de planetas de algumas vezes

a massa de Júpiter.

Diante do cenário apresentado, o objetivo desta Tese é contribuir efetivamente

para solucionar a origem enigmática da rotação moderada ou rápida apresentada por

algumas estrelas individuais evoluídas. Esse comportamento de rotação anômala vem

sendo relatado na literatura apenas para estrelas gigantes de classe luminosidade III, aqui

buscamos identificar esse comportamento também em outras classes de luminosidade.

Para tal façanha analisamos uma amostra completa de estrelas evoluídas indivi-

duais, do catálogo Bright Star Catalog e estrelas listadas por Egret [28], cobrindo as classes

de luminosidade IV, III, II e Ib, respectivamente estrelas subgigantes, gigantes, gigantes

brilhantes e supergigantes, a partir dos catálogos de velocidade rotacional de De Medei-

ros e Mayor (1999) [7], De Medeiros et al. 2002 [29] e De Medeiros (2013) [30]. Um aspecto



Capítulo 1. Introdução 9

importante do presente trabalho é que as amostras estelares estudadas por esses autores

são completas em magnitude visual aparente de 6, 3 para as classes de luminosidade IV e

III [31], e para magnitude visual 9, 0 para as classes de luminosidade II e Ib [32].

Em nossas análises identificamos várias estrelas de rotação moderada ou rápida,

com velocidade rotacional projetada, v sin i, variando no intervalo de 10, 0 − 65, 3kms−1,

de tipos espectrais G e K basicamente subgigantes, gigantes, gigantes brilhante e super-

gigantes Ib. Como já foi ressaltado, até então só as estrelas gigantes foram identificadas

com esse comportamento rotacional anômalo.

Para investigar o caráter da natureza das estrelas de rotação moderada ou rápida,

procuramos identificar coincidências entre a rotação moderada ou rápida e outros parâ-

metros estelares. Para tal, realizamos análises estatísticas das distribuições de gravidade

superficial e das metalicidades das estrelas, entre as estrelas de rotação moderada ou rá-

pida e outros dois grupos estelares, as estrelas individuais de baixa rotação e as estrelas

binárias. Também, o comportamento da distribuição da velocidade rotacional projetada

para as estrelas de rotação moderada ou rápida e da distribuição de v sin i para binárias

espectroscópicas, de tipos espectrais G e K e classes de luminosidade IV, III, II e Ib, lis-

tadas por De Medeiros e Mayor (1999) [7], De Medeiros (2002) [29] e De Medeiros (2013)

[30], foram testados estatisticamente em busca de identificar alguma semelhança entre as

distribuições.

Como o excesso em emissão no infravermelho em alguns grupos estelares pode

ser evidência de acreção de anãs marrons/planetas, resolvemos também investigar a emis-

são de infravermelho das nossas estrelas de rotação moderada ou rápida. A emissão de

infravermelho das estrelas que compõem a nossa amostra foi comparada com a emissão

de infravermelho de estrelas evoluídas de baixa rotação.

Para uma melhor compreensão deste trabalho sobre as estrelas de rotação mode-

rada ou rápida organizamos esta Tese da seguinte maneira: no capítulo 2 falamos sobre

os sistemas binários, onde descrevemos os mecanismos de interação entre as estrelas que

compõem o sistema, assim como os mecanismos para a acreção das estrelas companheiras;

os parâmetros utilizados para as análises da natureza das estrelas de rotação moderada

ou rápida estão definidos no capítulo 3, onde definimos a velocidade rotacional, as me-

talicidades, as gravidades superficiais e as medidas de infravermelho que utilizamos; no

capítulo 4, inicialmente, fazemos uma exposição do cenário no qual as estrelas de rotação

moderada ou rápida estão incluídas e em seguida descrevemos a nossa amostra; os re-
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sultados estão apresentados e discutidos no capítulo 5, onde mostramos a frequência das

estrelas evoluídas individuais de rotação moderada ou rápida no Bright Star Catalog e os

resultados das investigações sobre a natureza das estrelas de rotação moderada ou rápida.

Por fim, as conclusões e perspectivas estão apresentadas no capítulo 6.



CAPÍTULO 2

SISTEMAS BINÁRIOS ESTELARES

Como mencionado no capítulo anterior, acreção em sistemas binários pode ser a fonte da

rotação anômala observada em algumas estrelas individuais evoluídas. Para uma melhor

compreensão dos nossos resultados, neste capítulo descrevemos o mecanismo de funcio-

namento dos sistemas binários.

O termo sistema binário foi primeiramente usado pelo astrônomo inglês Sir Wil-

liam Herschel, em 1802. Ele definiu como sistema binário duas estrelas que interagem

gravitacionalmente. Porém, nem todas as estrelas que aparentam um sistema binários o

são de fato, podendo constituir um sistema ótico, que não interage gravitacionalmente.

Nas seções seguintes vamos descrever brevemente como se dá a interação física

nos sistemas binários, assim como suas diversas classificações. Também abordaremos as

bases físicas da interação gravitacional em binárias estelares. As bases físicas da acre-

ção de sistema binários também serão discutidas, assim como a acreção de planetas/anãs

marrons por estrelas gigantes. Por último, descrevemos os sistemas binários RS CVn que

apresentam algumas características semelhantes às das estrelas de nossa amostra.

2.1 Parâmetros orbitais de um sistema binário

Em um sistema binário distinguem-se as suas duas estrelas componentes como primária

e secundária de acordo com suas massas, a estrela de maior massa é chamada de estrela

11
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primária enquanto a de menor massa é a secundária.

As estrelas binárias interagem entre si obedecendo às leis da gravitação univer-

sal, onde a força que as une é a força da gravidade, que é inversamente proporcional ao

quadrado da distância e diretamente proporcional às massas das componentes do sistema

(Fg = GMm
d2

).

O movimento orbital das estrelas do sistema descreve uma forma elíptica e em

um dos focos fica localizado o centro de massa do sistema. Cada estrela realiza uma orbita

elíptica em relação a outra e o sistema inteiro também descreve uma elipse. A observação

da órbita de uma das estrelas só é possível se a outra for tomada como referência, sendo

improvável a observação do movimento de ambas separadamente. Na figura 2.1 temos

uma ilustração dos movimentos orbitais de um sistema binário. Nessa figura o círculo

cheio representa a estrela secundária, enquanto o círculo vazio representa a estrela primá-

ria, e, como pode ser observado, as elipses com linhas contínuas descrevem o movimento

orbital das estrelas primária e secundária, enquanto a de linhas tracejadas descreve a ór-

bita do sistema inteiro. O ponto CM é o centro de massa do sistema, e os índices p e s

referem-se às componentes primária e secundária respectivamente.

Figura 2.1: Ilustração das órbitas descritas pelo sistema binário. O círculo vazio representa a es-
trela primária enquanto o cheio é representação da secundária. As elipses de linha cheia descrevem
o movimento das estrelas em torno do centro de massa, enquanto a de linha pontilhada é a órbita
do sistema inteiro. O ponto CM é o centro de massa do sistema, e os índices p e s são referentes às
primária e secundária, respectivamente.

Os parâmetros orbitais que governam o movimento do sistema binário são: o

semi-eixo maior, a, a excentricidade, e, o período orbital, P , o tempo de passagem pelo

periastro, T , e os ângulos i, ω e Ω que são parâmetros de orientação. Logo abaixo serão

definidos esses parâmetros.
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1. Semi-eixo maior (a)

O semi-eixo maior de uma elipse é a distância entre os pontos mais afastados do

centro da elipse e o centro. Por exemplo, da figura (2.1) o semi-eixo maior da órbita

da estrela primária e da secundária são

ap = (dp1 + dp2)/2, (2.1)

e

as = (ds1 + ds2)/2, (2.2)

respectivamente. O semi-eixo maior da órbita do sistema é dado por

a = a1 + a2 (2.3)

onde a1 e a2 são os semi-eixos maiores das órbitas realizadas pelas estrelas primária

e secundária respectivamente.

2. Excentricidade (e)

A excentricidade de uma elipse é a grandeza que dá informação sobre o seu arre-

dondamento ou achatamento. Para uma elipse qualquer, temos

e = c/a, (2.4)

onde c é a metade da distância entre os focos. Uma característica importante dessa

propriedade é que a excentricidade, e, varia de 0 a 1 e quanto menor for mais circular

será a elipse. Assim, a órbita do sistema binário será mais circular quanto menor for

a sua excentricidade.

3. Período orbital (P)

De maneira geral, período orbital é o tempo que um dado objeto leva para fazer uma

volta completa em torno de outro objeto. Em um sistema binário, o período orbital

é o tempo que uma estrela leva para realizar uma volta completa em torno da sua

companheira. O período orbital, para os sistemas binários, pode ter valores entre

algumas horas até milhares de anos, dependendo do sistema em questão.
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4. Tempo de passagem pelo periastro (T)

O ponto de maior aproximação entre as estrelas é chamada de periastro. O tempo

de passagem pelo periastro é o tempo que a estrela está do periastro.

5. Parâmetros de orientação

Os parâmetros de orientação são os ângulos i, ω e Ω. A inclinação entre o plano

orbital e o plano tangente à esfera celeste (plano fundamental) é denominado de i.

O ângulo i é medido do plano fundamental para o plano orbital. Se i estiver no

intervalo de 0◦ − 90◦ a estrela realiza um movimento progressivo, e se i estiver no

intervalo de 90◦ − 180◦ o movimento é retrógrado.

ω é a longitude do periastro. O ponto onde a estrela cruza o plano fundamental se

afastando do observador é conhecido como nodo ascendente. O ângulo entre o nodo

ascendente e o periastro é a longitude do periastro. Esse ângulo é medido, no plano

orbital, do nó ascendente para o periastro.

O ângulo posição, Ω, mede a distância da linha nodal. Esse ângulo é medido entre a

linha de visada e a linha nodal, no plano fundamental.

2.2 Classificação dos sistemas binários

Os sistemas binários são classificados de acordo com a forma que são observados da Terra.

Abaixo estão listados e descritos alguns tipos de sistemas binários existentes.

1. Sistema óptico: é um sistema duplo que não está interagindo gravitacionalmente,

a ponto de descreverem órbitas uma em torno da outra, porém as estrelas estão

na mesma linha de visada (mesma ascensão reta e declinação). Esse sistema não é

considerado um sistema binário.

2. Binárias visuais: as estrelas desse sistema podem ser observadas separadamente

e, se o período orbital não for muito grande e proibitivo, é possível monitorar o

movimento de cada uma das componentes do sistema.

3. Binárias eclipsantes: as duas estrelas do sistema estão em um plano orbital que fica

na mesma linha de visada. Dessa forma, o observador não consegue ver o seu plano

orbital, somente detecta o eclipse que ocorre quando uma encobre a outra. Esse tipo

de sistema é observado a partir da variação da intensidade na curva de luz.
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4. Binárias elipsoidais variáveis: esse sistema também apresenta variação na intensi-

dade da luz, porém não é devido a eclipse e sim à forma distorcida (elipsoidal) das

estrelas componentes.

5. Binárias astrométricas: nesse sistema uma das estrelas tem o brilho muito mais forte

que a outra, impossibilitando a observação da menos brilhante. Desse modo, a ob-

servação da binaridade é realizada ao detectar o movimento oscilatório da mais bri-

lhante em relação às outras estrelas do céu.

6. Binárias espectroscópicas: as estrelas desse sistema estão em um plano orbital apro-

ximado ao plano de visão do observador de forma que sua órbita não seja detectável.

A natureza binária desse sistema é percebida pelo alargamento Doppler das linhas

do espectro estelar. Devido a seu movimento orbital as estrelas tendem a se afastar

e a se aproximar do observador e isso causa o deslocamento das linhas do azul para

o vermelho e vice versa. Esse afastamento (ou aproximação) das estrelas em rela-

ção ao observador é a velocidade radial, e somente as binárias mostram variação na

velocidade radial.

2.3 As bases físicas da interação gravitacional em sistemas

binários estelares

A interação gravitacional entre dois corpos de massa considerável pode causar um acha-

tamento chamado de efeito de maré. Esse efeito pode ser observado na Terra devido a sua

interação com a Lua, por exemplo, quando temos o que chamamos de marés altas. Uma

das características das marés é que elas acompanham o movimento da Lua, isso acontece

porque, como a força da gravidade é inversamente proporcional à distância, a massa que

está localizada no lado da Terra mais próximo da Lua sofre uma força de atração maior

que a massa localizada no centro da Terra, em contrapartida, a massa que está no lado

oposto a Lua sente uma força de atração menor que a localizada no centro da Terra. As-

sim, o lado da Terra que está localizado perto da Lua está sendo puxado em sua direção

enquanto o outro lado está sendo puxado na direção oposta. Como a água é mais livre

para se mover, acaba se acumulando nesses locais.

Assim como no sistema Terra-Lua, os sistemas binários estelares também sofrem

o efeito de maré gravitacional, como sugerido por Jeans (1929), e este é responsável por
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várias alterações em seus parâmetros observacionais como o período orbital, a excentrici-

dade e a rotação, por exemplo.

O efeito de maré em sistemas binários desencadeia um alongamento na forma

das componentes do sistema ao longo da linha que une os seus centros. Esse alonga-

mento ocorre devido à resultante das forças de interação, que pode ser estimada como

mostraremos a seguir.

Na figura 2.2 representamos um sistema binário para ajudar na compreensão da

resultante das forças que gera o efeito de maré. Nesse sistema a estrela primária está à

esquerda e à secundária a direita. A estrela primária tem massa M e raio R, enquanto

a secundária tem massa m e raio r. O ponto CM é a representação do centro de massa

do sistema, e as distâncias dp e ds são as distâncias dos centros das estrelas ao centro de

massa. O ponto A é o ponto da estrela primária mais próximo do centro de massa, e o B é

o mais distante.

Figura 2.2: Representação de um sistema binário. O círculo maior representa a estrela primária e
o menor a secundária. O ponto CM é o centro de massa do sistema, os índices p e s são referentes
a primária e secundária, R e r são o seus respectivos raios.

Analisando a resultante das forças nos pontos escolhidos, na estrela primária po-

demos afirmar que a força de atração gravitacional tem a mesma intensidade que a força

centrífuga no ponto O, enquanto nos pontos A e B não acontece o mesmo. A força gravi-

tacional que atua sobre uma unidade de massa é dada por Fg = Gm
d2

, onde d é a distância

da massa, m, que exerce a força no ponto e G é a constante da gravitação universal. Para

o nosso sistema temos que no ponto A a força gravitacional é dada por

Fg =
Gm

(ds + dp −R)2
. (2.5)
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Para uma unidade de massa localizada no ponto O, as forças centrífuga e gravitacional

são de mesma intensidade, Fc = Fg, e a resultante das forças pode ser escrita como segue

ω2dp =
Gm

(ds + dp)2
, (2.6)

sendo ω a velocidade angular orbital da estrela primária. Se a estrela primária girar em

torno de seu eixo muito lentamente, podemos estimar que as forças centrífugas nos pontos

A, O, e B são aproximadamente iguais. Nesses termos, podemos considerar a resultante

das forças no ponto A, Fr(A), como

Fr(A) ≈ Gm

(ds + dp −R)2
− ω2dp. (2.7)

Substituindo a equação 2.6 em 2.7 para eliminar ω2dp, temos

Fr(A) ≈ Gm

(ds + dp −R)2
− Gm

(ds + dp)2
(2.8)

Ao supor queR << (ds+dp), podemos fazer uma expansão em série de Taylor da primeira

parte do lado direito de 2.8 e então teremos

Gm

(ds + dp −R)2
≈ 2

Gm

(ds + dp)3
R +

Gm

(ds + dp)2
. (2.9)

Substituindo 2.9 em 2.8, encontramos que a resultante das forças gravitacional e centrífuga

no ponto A é da seguinte forma

Fr(A) ≈ 2
GmR

c3
; (2.10)

onde c = (ds + dp). Pode-se verificar, da equação encontrada, que a resultante das for-

ças é parte da força gravitacional que puxa a massa localizada no ponto A em direção

à estrela secundária. Se fizermos um tratamento similar para a massa localizada em B

encontraremos que a força resultante é da forma

Fr(B) ≈ −2
Gm

c3R
; (2.11)

de onde vemos, pelo sinal da equação, que a resultante das forças no ponto B é a força

centrífuga que empurra a massa na direção oposta a estrela secundária. Os cálculos das
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forças resultantes são similares para à estrela secundária e os resultados são idênticos.

O efeito causado pela resultante das forças está grosseiramente ilustrado na figura

2.3. Como já foi mencionado, a interação gravitacional provoca um desvio de simetria

esférica, e esse alargamento é chamado de protuberância de maré que caracteriza o efeito

de maré gravitacional.

Figura 2.3: Ilustração do efeito de maré gravitacional em um sistema binário. As formas das estre-
las sem o efeito de maré seriam esféricas, como nos círculos de linhas contínuas. A resultante das
forças de interação e centrífuga provoca um alargamento em sua forma original, linhas tracejadas.

A interação de maré em binárias próximas tende a levar o sistema a um estado

de equilíbrio, onde suas principais características são a sincronização de seus períodos e a

circularização das suas órbitas.

A sincronização se dá quando as estrelas componentes do sistema binário trocam

momentum angular entre os movimentos de rotação e orbital. Por exemplo, se o período

de rotação, Prot, for maior que o período orbital, Porb, a interação de maré irá desacelerar

o movimento orbital ou acelerar o movimento rotacional, de forma que os períodos se

igualem, Porb = Prot. Quando o sistema atinge o equilíbrio, onde Porb = Prot, esse sistema

é dito sincronizado.

As órbitas elípticas das estrelas binárias em volta de suas companheiras são afe-

tadas pela interação de maré, que leva a uma diminuição da sua excentricidade; quando

a órbita atingir o equilíbrio cinético ela terá uma excentricidade nula, e = 0, e assim uma

forma circular. O sistema nesse estado é dito circularizado.

O que provoca a sincronização do sistema binário é o torque de maré, que age

modificando o momentum angular das estrelas. O torque de maré é causado pelas protu-

berâncias de maré. Em um sistema binário ainda não sincronizado, devido a algum tipo

de processo dissipativo, as protuberâncias de maré não ficam totalmente alinhadas com

a linha que une os centros das estrelas, esse atraso no movimento das protuberâncias em

relação à estrela companheira provoca um torque que tende a mudar o momentum angular



Capítulo 2. Sistemas Binários Estelares 19

rotacional e orbital até se atingir a sincronização. Esse torque pode ser dado por [39]

Γ ≈ −Gm
2

R
(
R

a
)6 sinα, (2.12)

onde α é o ângulo de defasagem (ou atraso) da protuberância de maré,R é o raio da estrela

onde o torque é exercido, m é a massa da estrela que aplica o torque e a é a distâncias dos

centros das estrelas.

Há duas grandezas importantes ao se falar em efeito de maré gravitacional, são

elas: o tempo característico de sincronização e circularização, que chamaremos de tsinc e

tcirc respectivamente. O tempo característico para sincronização do sistema é dado pela

equação abaixo [39]
1

tsinc
= 6

k2
tf
q2
MR2

I
(
R

a
)6, (2.13)

onde k2 é uma função da concentração de massa da estrela primária que mede a resposta

ao campo externo de dipolo devido à estrela secundária, tf é o tempo característico do

processo de dissipação, q é a razão entre as massas das estrelas secundária e primária

dadas por m e M respectivamente (q = m
M

), R é o raio da estrela primária, I é o momentum

de inércia da primária sobre seu eixo de rotação e a é o semi-eixo maior da órbita.

Já a equação do tempo característico de circularização é dada por

1

tcirc
= −1

e

de

dt
=

63

4

k2
tf
q(1 + p)(

R

a
)8. (2.14)

o termo e é a excentricidade da órbita. Uma característica importante de salientar é que

o tempo de sincronização é mais curto que o tempo de circularização; isso devido a dife-

rença do momento de inércia da rotação e do momentum de inércia orbital.

Como já foi mencionado, o sistema binário próximo tende a evoluir para um es-

tado de menor energia cinética que é caracterizado pela sincronização e circularização, e

essa evolução depende, além das distâncias entre as componentes do sistema, também

dos processos físicos de dissipação de energia cinética que atuam no sistema como, por

exemplo, fricção turbulenta e amortecimento radiativo. A fricção turbulenta age no equi-

líbrio das marés com envoltório convectivo, enquanto o mecanismo de amortecimento

radiativo age na dinâmica das marés com envoltório radiativo [39]. Para estrelas evoluí-

das o mais importante é o processo de fricção turbulenta porque as estrelas evoluídas são

estrelas com envoltórios convectivos.
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Um gradiente de velocidade é gerado nos envoltórios das estrelas devido ao efeito

de maré, onde cada envoltório possui diferentes velocidades. A diferença nas velocidades

das camadas é devida a viscosidade característica de cada camada, que causa o que é co-

nhecido como fricção viscosa. Este efeito tem como origem a transferência de momentum

angular entre as camadas dos fluídos. As regiões convectivas das estrelas são regiões alta-

mente turbulentas e, por isso, nessas regiões a fricção viscosa se dá com mais intensidade

e, conseqüentemente, o processo de dissipação de energia é maior. Para estrelas, tais como

o Sol, com um envoltório convectivo desenvolvido, o tempo de fricção é dado, de acordo

com Zahn (1966) [41], pela equação abaixo

tf = tconv ≈ (
MR2

L
)
1
3 , (2.15)

onde L é a luminosidade da estrela. A fricção turbulenta é o processo dissipativo mais po-

deroso para retardar as protuberâncias de marés em estrelas com envoltórios convectivos.

Substituindo o tempo de fricção nas equações dos tempos característicos para sincroniza-

ção e circularização, teremos as respectivas equações escritas da forma seguinte

tsinc =
1

6q2k2
(
MR2

L
)
1
3

I

MR2
(
a

R
)6 (2.16)

e

tcirc =
1

63q(1 + q)k2
(
MR2

L
)
1
3 (
a

R
)8. (2.17)

A interação gravitacional além de controlar o movimento das componentes do

sistema binário também governa a evolução dessas estrelas. Por exemplo, dependendo

da distância entre as componentes, em um determinado tempo da evolução pode ocorrer

transferência de massa de uma estrela para a outra e isso pode mudar drasticamente a

evolução dessas estrelas em comparação a estrelas individuais com as mesmas proprieda-

des.

Um modelo utilizado para prever e explicar o comportamento evolucionário des-

ses sistemas é o modelo Roche, que é baseado no princípio de superfícies equipotenciais.

Abaixo estão listadas algumas considerações importantes para o modelo Roche:

• As estrelas são tratadas como massas pontuais que interagem gravitacionalmente

sendo rodeadas por envelopes sem massa e de potenciais iguais para qualquer parte

da superfície do envelope.
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• O período orbital, Porb, é considerado muito maior que o período de oscilações não

- radiais de forma que este possa ser desprezado e a forma das estrelas binárias seja

determinada pelo campo de força instantâneo.

• As estrelas rotacionam em torno de seu eixo como corpo rígido, e qualquer rotação

diferencial é desprezada.

O potencial normalizado em cada ponto ao redor das estrelas pode ser definido

pela equação abaixo, como pode ser visto em Matthew Benacquista (2013) [33],

Φn =
2

(1 + q)r1
+

2

(1 + q)r2
+ x2 + (y − q

(1 + q)
)2, (2.18)

onde x e y são referentes à posição onde está sendo medido o potencial, q é a razão das

massas das estrelas primária e secundáriaM em respectivamente (q = M
m

),R e r são as dis-

tâncias dos pontos, onde está sendo medido o potencial, até as estrelas primária e secun-

dária, respectivamente. As superfícies equipotenciais podem ser encontradas fazendo-se

Φn = constante.

A figura 2.4 mostra a ilustração (figura extraída de Sudip Bhattacharyya 2010)

das superfícies equipotenciais para um sistema binário. As formas das superfícies são

dependentes de q, ou seja, da relação entre as massas das estrelas componentes do sistema.

Existem cinco pontos importantes, chamados de pontos de Lagrange, que são os pontos

onde as superfícies equipotenciais se interceptam; na nossa figura são os pontos L1, L2,

L3, L4 e L5.

A superfície equipotencial que intercepta o ponto de Lagrange L1 é o Lóbulo de

Roche de ambas as estrelas. O Lóbulo de Roche é a superfície equipotencial limite de cada

estrela do sistema, e seu tamanho depende da razão entre as massas das estrelas, de forma

que a estrela de maior massa terá o Lóbulo de Roche maior. A superfície equipotencial

mais próxima de cada estrela tem a forma aproximadamente esférica, então, se as estrelas

do sistema binário forem pequenas comparadas ao seu Lóbulo de Roche, evoluirão como

se fossem estrelas individuais. Porém as estrelas aumentam seu raio ao evoluírem; e se os

seus raios crescerem o suficiente a ponto de se aproximarem do Lóbulo de Roche, as es-

trelas começarão a perder a forma esférica, tomando a forma não esférica dessa superfície

equipotencial.

O ponto de Lagrange L1 é muito importante porque é o ponto por onde pode

haver fluxo de massa de uma estrela para a outra se, ao evoluir, uma das estrelas atingir
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Figura 2.4: Ilustração das superfícies equipotenciais e dos pontos de Lagrange do modelo Roche.
Os pontos L1, L2, L3, L4 e L5 são os pontos de Lagrange. Os dois pontos entre os círculos são as
estrelas. Fonte: Sudip Bhattacharyya 2010.

o tamanho do Lóbulo de Roche. A matéria ao ultrapassar o ponto L1 em direção à es-

trela acretante logo estará no Lóbulo de Roche da mesma, e o material estará vinculado

gravitacionalmente a esta.

Com base no conceito de superfícies equipotenciais as estrelas binárias são classi-

ficadas morfologicamente como binárias de não-contato, semi-contato e contato.

• Binárias de não-contato: São sistemas binários onde as estrelas têm o raio muito pe-

queno em relação a sua separação orbital. Nesses sistemas as estrelas ficam vincu-

ladas somente ao interior de suas superfícies equipotenciais, separadas, evoluindo

como se fossem estrelas individuais. Não ocorre transferência considerável de massa,

nesse tipo de sistema, podendo haver insignificantes transferências por meio de ven-

tos estelares.

• Binárias de semi-contato: Nesse tipo de sistema uma das estrelas (estrela doadora)

aumenta de tamanho atingindo o seu próprio Lóbulo de Roche. Após a expansão da
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atmosfera estelar, os gases podem escapar pelo ponto L1 sendo atraídos pela outra

estrela (estrela acretante), que se comporta como uma binária de não contato.

• Binárias de contato: As estrelas do sistema binário de contato se comportam como a

doadora do sistema de semi-contato, ou seja, elas se expandem até atingirem os seus

respectivos Lóbulos Roche e passam a transferir massa entre si através do ponto

L1. Em alguns casos, essas estrelas ultrapassam tanto os seus Lóbulos Roche que

estabelecem um envelope comum, ficando envoltório por uma mesma atmosfera.

2.4 As bases físicas da acreção em sistemas binários e em

sistemas planetários

Entre as possíveis explicações para a anomalia da rotação das estrelas de rotação mode-

rada ou rápida estão os fenômenos de coalescência de sistemas binários e a acreção de

planetas. Então, para uma melhor compreensão dos nossos resultados, faremos nessa

seção uma breve discussão sobre esses fenômenos.

2.4.1 Coalescência em sistemas binários

Se ao evoluir a estrela binária preenche o seu Lóbulo de Roche, logo ela começará a trans-

ferir massa para a sua companheira; pelo ponto de Lagrange L1, esse processo é conhecido

como Transbordamento do Lóbulo de Roche (do inglês Roche Lobe Overflow - RLOF). A

estrela que cede massa é chamada de doadora, enquanto a que recebe a massa é a acre-

tora. A transferência de massa provoca variação da razão de massa do sistema, o que faz

variar a geometria do Lóbulo de Roche, variando o seu raio. Se a estrela doadora trans-

bordar o Lóbulo de Roche e sua expansão for além do seu lóbulo, a transferência de massa

será instável. A forma como a transferência de massa ocorre, se é instável ou estável, é

um fator determinante para a evolução do sistema binário, logo abaixo descrevemos essas

possíveis formas.
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2.4.1.1 Transferência de massa estável

Durante a transferência de massa estável nenhuma massa é perdida pelo sistema, Ṁ = ṁ,

e o momentum angular é conservado. O momentum angular do sistema binário circulari-

zado pode ser dado por

J = Mm

√
Ga

MT

(2.19)

ondeMT = M+m é a massa total do sistema. Nessa configuração, para J̇ = 0, a separação

orbital varia obedecendo a equação

ȧ =
2(M +m)a

Mm
Ṁ (2.20)

Se a estrela mais massiva for a doadora, a órbita irá diminuir, porém se a doadora for a

menos massiva então a órbita irá se expandir. Se ambas as estrelas estiverem na Seqüência

Principal, a estrela mais massiva irá evoluir e preencher o seu Lóbulo de Roche primeiro.

A estabilidade da transferência de massa depende da variação relativa dos raios

das estrelas e dos seus Lóbulos Roche. Se a transferência de massa variar o raio Roche

de forma que este seja ultrapassado pelo raio estelar, então a transferência de massa se

tornará instável. Ao contrário, se a transferência de massa levar o raio de Roche a se

expandir em relação à estrela doadora, então a transferência de massa será estável.

2.4.1.2 Transferência de massa instável

São duas as configurações para transferência de massa instável: a primeira é o caso onde

a massa transferida é dinamicamente instável, quando o raio da doadora se expande para

além do Lóbulo de Roche. Neste caso, o envelope da doadora se expande até envolver a

companheira e se formar um envelope comum ao redor de ambas as estrelas. O outro caso

é a transferência de massa dinamicamente estável, onde a transferência de massa ocorre a

uma taxa maior que a massa que a companheira pode acretar. Neste caso a matéria ejetada

da doadora forma um envelope comum em torno de ambas as estrelas.

A transferência de massa ocorre em sistemas binários de contato, como já foi fa-

lado anteriormente. Uma característica do sistema que também influencia na evolução das

binárias de contato é a estabilidade térmica. Em seu trabalho Webbink (1976) [22] mos-
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tra as possibilidades para a evolução de sistemas de contato em equilíbrio térmico e sem

equilíbrio térmico. A estabilidade térmica vai conduzir o sistema para uma configuração

de contato marginal, ou contato profundo, como descreveremos abaixo.

2.4.1.3 Evolução em contato marginal

Quando uma estrela está em equilíbrio térmico, esta não sofre variação em sua tempera-

tura, ou seja, a energia produzida em seu núcleo pelas reações nucleares é igual à energia

eletromagnética irradiada. Se durante a evolução das binárias não existe equilíbrio tér-

mico, então nenhuma das componentes vai expandir até transbordar o seu Lóbulo de Ro-

che; essa evolução é conhecida como evolução em contato marginal. Sistemas de contato

que satisfazem esse critério possuem características extremas em seu período e separa-

ção para massas e momentum angular fixos. O momentum angular total do sistema binário

sincronizado é dado por Webbink (1976) [22] pela equação

J = [
Mm

M +m
a2 +Mk2MR1 +mk2mr

2]Ω (2.21)

onde M e m são as massas das componentes primária e secundária respectivamente, R e r

seus raios, kMR e kmr seus raios de giro, a é a separação dos centros de massa das estrelas,

e Ω é a freqüência orbital dada por Ω = [G(M+m)
a3

]
1
2 .

Os raios podem ser encontrados pelas relações aproximadas das massas (sendo

M > m)

r = 0.46224[
m

M +m
]
1
3a (2.22)

e

R = 0.756− r. (2.23)

Substituindo na equação do momentum angular 2.21, teremos

J

[G(M +m)3a]
1
2

= µM(1−µM)+0, 0572µM−0, 0705µM(1−µM)
1
3 +0, 0214(1−µM)

2
3 , (2.24)

onde µM = M
M+m

é a fração de massa.

Para o caso particular de sistemas de contato tipo W Uma (sistemas eclipsantes),

a fração de massa inicial é de µM0 = 0, 6 e a separação característica é a0, assumindo
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conservação total de massa e momentum angular a fração de massa do sistema é

µM = 1 (2.25)

para M = 1, 67M0, a = 21, 3a0, R = 36, 1R0, onde o índice 0 significa o valor inicial das

grandezas. Para este tipo de sistema, Webbink (1976) [22] verificou que a estrela primária

acomoda todo o momentum angular inicial do sistema após se expandir para 40 vezes seu

raio inicial, estando, nesse momento, no início do ramo das gigantes.

Para esses casos a secundária é engolida pela primária. Com o aumento da massa

e do raio da primária o sistema sofre um aumento do período. Parte do momentum angu-

lar do sistema pode ser transportado para fora do núcleo primordial, reduzindo a rotação

uniforme com o envelope acretor, que rotaciona com o período binário. Assim a estrela

primária pode reter o momentum angular do sistema completamente em um estágio evo-

lutivo um pouco anterior ao do sistema. Segundo o autor, a equação 2.25 resulta em uma

boa aproximação para a sobrevivência de um sistema binário de contato de idade zero,

garantindo que o sistema não continuará com sua identidade binária após a seqüência

principal.

2.4.1.4 Evolução em contato profundo

Quando uma estrela binária se expande e transborda o seu Lóbulo de Roche aproximando-

se da superfície de potencial seguinte que passa pelo ponto de LagrangeL2, a configuração

é conhecida como evolução de contato profundo.

Evolução em contato profundo vai ocorrer se em algum momento uma binária

de contato atinge estabilidade térmica. Se antes do transbordamento as estrelas atingirem

algum limite de contato profundo, o sistema deve evoluir, como descrito acima, como

se estivesse em contato marginal, a menos que a separação entres elas e o período sejam

pequenos.

Se o período orbital do sistema for pequeno, durante a evolução em contato pro-

fundo pode ocorrer a criação de um disco de acreção ao redor da estrela primária. Nesse

caso, a massa ejetada pela estrela secundária transportará momentum angular alto, po-

dendo escapar para o infinito ou ficando depositado no disco de acreção.

Independente dos rumos da evolução, em sistema binário, por contato profundo,
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o sistema não é capaz de manter sua identidade binária, e seguirá o mesmo caminho pre-

visto para o fim da evolução por contato marginal. A diferença é que a evolução para uma

estrela individual pode ser acelerada pela perda de momentum angular, que é conseqüên-

cia do crescimento irrestrito do envelope comum.

Figura 2.5: Esquema de evolução das binárias de contato do tipo W Ursa Maior. Em cada compo-
nente está descrita a sua massa em unidade solar. Em (a) temos a fase de idade zero, em (b) a fase
de exaustão de hidrogênio no núcleo da primária, e em (c) a coalescência da binária por exaustão
de hidrogênio devido a instabilidade térmica do sistema. Figura extraída de Webbink (1976) [22].

Das análises dessas duas configurações e dos processos físicos envolvidos durante

a evolução de sistemas de contato, Webbink descreve a evolução final dos sistemas de con-

tato de idade-zero. Na figura 2.5, extraída de Webbink (1976) [22], está ilustrada a fase da

Seqüência Principal de sistemas binários tipo W Ursa Maior. No esquema, a configuração

(a) é referente ao sistema binário de contato em sua fase inicial, conhecida como Idade-

Zero da Sequência Principal. Durante a queima de hidrogênio as estrelas evoluem para

uma razão de massa mais extrema e tipo espectral anterior, até atingir a fase de exaus-

tão de hidrogênio. É característico também desse fase apresentar velocidade orbital alta e
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período orbital pequeno. A configuração (b) representa a fase em que as binárias sofrem

centenas de ciclos de transferência de massa. Nesse caso, se a instabilidade térmica sobre-

vive a toda a Seqüência Principal, esta tende a mudar no momento que a primária tenta

ajustar a sua configuração de queima das camadas. Com a perda da instabilidade térmica,

a secundária tende a se expandir e transbordar o seu Lóbulo de Roche. Quando a estrela

primária tende a ultrapassar o Gap de Hertzsprug a instabilidade térmica aumenta ainda

mais e o resultado é a coalescência do sistema em uma estrela individual, (c), que após

uma rápida expansão surgirá na base do ramo das gigantes. Uma característica impor-

tante na configuração (c) é que a estrela individual resultante apresenta uma velocidade

rotacional elevada, sendo o que chamamos de estrela de rotação moderada ou rápida.

E assim Webbink (1976) [22] demonstra que todos os possíveis cursos da evolução

de sistemas binários de contato de idade-zero levam à coalescência.

2.4.2 Acreção em sistemas planetários

A crescente descoberta de planetas extra-solares e candidatas a anãs marrons orbitando

estrelas tipo solar tem aumentado a compreensão da formação de sistemas planetários. A

pequena distância que alguns desses novos objetos se encontram orbitando suas estrelas

levou a novos problemas astrofísicos como os efeitos da acreção desses objetos pelas suas

estrelas.

As estrelas evoluem a partir da Seqüência Principal para o Ramo das Gigantes

Vermelhas e seguem para o Ramo Assintótico de Gigantes AGB (do inglês Asymptotic

Giants Branch). Quando as estrelas chegam a fase de gigantes, os planetas/anãs marrom

podem interagir com suas estrelas sendo acretado por ventos estelares ou engolidos pelo

envelope convectivo da estrela. O fim desses objetos será determinado principalmente

pela separação orbital inicial podendo ser engolidos na fase das gigantes, das AGB, ou

mesmo sobreviver.

Assim como a coalescência em sistemas binários, o fenômeno de acreção de pla-

netas/anãs marrons também pode provocar modificações na estrutura química e compor-

tamento cinético das estrelas acretoras. Em seu trabalho Siess e Livio (1999) [24] mostram

teoricamente os efeitos da acreção de planetas e anãs marrons na evolução de estrelas do

ramo assintótico das gigantes.

Antes de descrever os resultados esperados devido à acreção, vamos descrever
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algumas particularidades das anãs marrons e das estrelas do Ramo Assintótico das Gi-

gantes.

Anãs Marrons

Anãs marrons são objetos compactos e de baixa massa, 0, 007M⊙ ≤Mbd ≤ 0, 08M⊙
(Mbd é a massa da anã marrom do inglês brown dwarf ), que não queima hidrogênio eficien-

temente. Ao evoluir, esses objetos passam por um colapso que desencadeia a queima de

deutério (para o caso de altas massas); após essa fase ocorre um esfriamento degenerado.

A relação de massa e raio para as anãs marrons é dada por Zapolsky e Salpeter (1996) [42],

como

Rbd

R⊙ ' 0, 105(
2X

1
4

1 +X
1
2

)
4
3 , (2.26)

onde X = Mbd

0,0032M⊙ , Rbd e Mbd são o raio e a massa da anã marrom, respectivamente.

Siess e Livio (1999) [24] deduziram equações para a densidade, pressão e tem-

peratura das anãs marrons. Sendo esses objetos considerados gases politrópicos, essas

grandezas podem ser dadas pelas equações abaixo

ρc ≈ 8, 44(
Mbd

M⊙ )(
Rbd

R⊙ )−3g cm−3 (2.27)

Pc ≈ 8, 66× 1015(
Mbd

M⊙ )2(
Rbd

R⊙ )−4dyne cm−2 (2.28)

Tc ≈ 1, 7× 107µbd(
Mbd

M⊙ )(
Rbd

R⊙ )−1K, (2.29)

onde µbd é o peso molecular médio da BD.

Estrelas do Ramo Assintótico das Gigantes

O modelo de estrelas no Ramo Assintótico das Gigantes usado por Siess e Livio

(1999) [24] em seus cálculos foi o de Forestini e Charbonnel 1997 [43]. Nesse modelo as

AGB têm idade de aproximadamente 4, 78×108yr. A massa dessas estrelas é da ordem de

M = 2, 9M⊙, sendo sua massa inicial considerada M0 = 3M⊙.

Essas estrelas são compostas por um envelope convectivo que tem 99% do raio

estelar, e tem massa de Menv ' 2, 36M⊙. Logo abaixo do envelope convectivo, há uma
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camada radiativa queimando hidrogênio, chamada de HBS (do inglês hydrogen burning

shell). Mais abaixo, hélio é queimado na camada HeBS (helio burning shell). A região

central dessas estrelas é composta basicamente por carbono e oxigênio, tendo a estrela

passado por dois pulsos térmicos (quando a estrela tem aumentado muito sua energia via

fusão de hélio ocorre o pulso térmico) que aumentam a região central da estrela.

Utilizando as propriedades das anãs marrons e das AGB, Siess e Livio (1999) [24]

estimaram algumas propriedades importantes para a evolução desses sistemas. Para as

anãs marrons eles estimaram a temperatura de virial, que determina a temperatura acima

da qual a energia cinética da estrela é maior que a energia gravitacional de ligação da anã

marrom. Esta temperatura é dada por

TV ' 2, 3× 106µbd(
Mbd

0, 01M⊙ )(
Rbd

0, 1R⊙ )−1K. (2.30)

Essas temperaturas são encontradas na região da base do envelope convectivo da

estrela, e é da ordem de poucos milhões de graus; então se espera que uma anã marrom

consiga chegar ao interior do envelope convectivo sem ser totalmente evaporada. Quando

a anã marrom fica muito próxima do núcleo estelar, os efeitos de maré ganham mais im-

portância, induzindo fortes distorções e podem causar uma disruptura da anã marrom. A

elongação causada na anã marrom devido aos efeitos de maré foi estimada, por Soker et.

al (1987) [44], como segue

S =

∫ Rbd

0

ρbd
d

dR
(
GM

R2
)ldl = ξ

GρbdR
2
bdM

R3
dyne cm−1 (2.31)

onde G é a constante da gravitação, ρbd é a densidade média da anã marrom, ξ é um

parâmetro de ordem unitária eR eM são o raio e a massa da estrela que causa a distorção.

A condição de disruptura é alcançada por comparar esta equação com a equação 2.28 da

pressão para a anã marrom, S > Pc, e assim

R ' 0, 27(
Rbd

0, 1R⊙ )
2
3 (

M

M⊙ )
1
3 (

ρbd
100g cm−3

)
1
3 (

Pc
1017dyne cm−2

)−
3
2R⊙ (2.32)

desta equação Siess e Livio (1999) [24] deduziram que as anãs marrom vão sofrer disrup-

tura na profundidade do envelope convectivo, onde se espera que elas sejam dissipadas

e sua massa seja acretada pela estrela acretante. A escala de tempo para a ocorrência de
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acreção é então estimada por Livio e Soker 1984 [45] como

τ = | ȧ
a
|−1 ' 162(

Mbd

0, 01M⊙ )−1(
r

0, 7R⊙ )−
3
2 (

M

2M⊙ )
3
2 × (

ρ

10−4g cm−3
)−1yr, (2.33)

onde ρ é referente à densidade do envelope convectivo da estrela acretora. A estimativa

da taxa de acreção feita por Siess e Livio (1999) [24] é da ordem de Ṁacc ∼ M
τacc
' 6 ×

10−5M⊙yr−1 para uma anã marrom de 0, 01M⊙. E a cada taxa de tempo, ∆t, a taxa de

massa acretada pela AGB é da ordem de ∆M = Ṁacc∆t.

De acordo com as simulações de Siess e Livio (1999) [24], as estrelas AGB vão

ter uma aceleração ou um retardamento em seu processo evolutivo de acordo com a taxa

de acreção. Para alta taxa de acreção, da ordem de Ṁ ≈ 10−4yr−1, a evolução da estrela

sofre um retardamento, enquanto para baixa taxa de acreção, Ṁ ≈ 10−5yr−1, a evolução

é, conseqüentemente acelerada.

As características mais marcantes de uma estrela gigante após a acreção de uma

anã marrom/planeta são: Formação de uma camada circunstelar; enriquecimento de lítio,

já que a evolução estelar padrão requer que a abundância de lítio diminua na fase de pré-

sequência-principal e rápida rotação. Siess e Livio (1999) [24] também propuseram que

o comportamento anômalo de algumas estrelas gigantes ricas em lítio e com excesso de

infra-vermelho (IR) pode ser interpretado como resultado de um processo de acreção de

anãs marrons/planetas massivos.

2.5 Sistemas binários RS Cvn

Algumas estrelas individuais de nossa amostra de estrelas de rotação moderada ou rápida

apresentam características de sistemas binários RS CVn. A seguir descrevemos esse tipo

de objeto.

Os objetos conhecidos como RS CVn são sistemas binários próximos isoladas. As

estrelas primárias das RS CVn são gigantes ou subgigantes de tipo espectral entre G e K,

enquanto as secundárias são subgigantes ou anãs de tipo espectral de G a M. Em alguns

casos a secundária tem uma luminosidade muito baixa e o sistema é binário de linha es-

pectroscópica única. Quando as duas componentes podem ser observadas, a componente

primária é identificada como mais ativa. Em geral, muitas dessas binárias apresentam
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uma variação em sua curva de luz, com estrutura de eclipse, devido a manchas estelares

em sua superfície.

São características desses objetos: Variabilidade fotométrica; linhas de emissão de

Ca II, K e H; quando o sistema está sincronizado apresenta rápida rotação; período orbital

variável; linhas suaves de emissão de raio-X; entres outras.

Como encontrado por Verma et. al (1987) [47], algumas RS CVn apresentam ex-

cesso de emissão de IR em comparação as estrelas individuais normais. Esse resultado

também foi encontrado por Busso et. al (1988) [46], que fez análises de IR para sistemas

RS CVn com medidas de observações do satélite IRAS (Infrared Astronomical Satellite) para

os filtros 12, 25 e 60µm.



CAPÍTULO 3

PARÂMETROS

Como citamos anteriormente, alguns autores apontam fenômenos como coalescência de

binárias e acreção de planetas gigantes ou anãs marrons para explicar a incidência de

estrelas evoluídas com rotação anômala ([24], [22], [17]). Nesse contexto, trabalhos vêm

sendo realizados na tentativa de descobrir a natureza dessas estrelas de rotação mode-

rada ou rápida ([27], [26]), com estudos que envolvem as abundâncias químicas e outros

parâmetros estelares dessas estrelas em relação a outros grupos de estrelas.

Tendo em vista contribuir para solucionar o problema do comportamento das es-

trelas de rotação anômala, em nosso trabalho realizamos análises comparativas de alguns

parâmetros das estrelas de nossa amostra em relação aos mesmos parâmetros para outros

grupos de estrelas. Assim, usamos a rotação estelar, v sin i, para investigar a semelhança

no comportamento das estrelas de rotação moderada ou rápida em relação a outro grupo

estelar. Testes foram realizados utilizando a metalicidade como fonte investigativa, assim

como a gravidade superficial e a emissão de infravermelho. Neste contexto, o presente

capítulo é dedicado à descrição desses parâmetros. A seção 3.1 trás uma abordagem sobre

a velocidade rotacional, onde explicamos como essa grandeza pode ser medida. Na seção

3.2 damos a definição de metalicidade estelar que, como veremos, é uma grandeza física

que dá informações sobre a constituição química da estrela. A gravidade superficial este-

lar está discutida na seção 3.3. Por fim na seção 3.4 falamos sobre as medidas de emissão

no infravermelho, com as quais trabalhamos para analisar o comportamento em emissão

no infravermelho de nossa amostra de estrelas de rotação anômala.

33
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3.1 Velocidade rotacional

A maioria das medidas feitas até hoje, de velocidade rotacional estelar, foi realizada atra-

vés da medida do alargamento Doppler das linhas espectrais das estrelas, como sugerido

por William W. Abney em 1877. O fenômeno de alargamento Doppler das linhas espec-

trais pode ser visualizado como explicaremos a seguir, utilizando a figura 3.1.

Sendo i o ângulo do eixo de rotação da estrela e a linha de visada, temos que para

valores de i 6= 0 as linhas espectrais sofrem alargamento Doppler devido ao movimento

rotacional. Ilustramos o fenômeno na figura 3.1, onde temos a estrela que rotaciona como

indica a seta representada por círculos, as linhas curvadas representam uma linha espec-

tral de comprimento de onda λ sob o efeito do alargamento Doppler. Cada parte da figura

representa o perfil do alargamento da linha espectral para o movimento correspondente.

Na figura 3.1(a) temos o perfil da linha quando o ângulo i é igual a zero, ou seja,

quando a velocidade rotacional não dá para ser observada pelo alargamento Doppler.

Neste caso a linha espectral é observada em sua forma orignal. A matéria localizada do

lado esquerdo na estrela apresenta movimentação aproximando-se do observador, desta

forma a linha espectral sofre um afastamento para um comprimento de onda menor, como

pode ser visto em (b). Em (c) ilustramos o efeito na linha espectral devido ao movimento

da matéria concentrada no centro da estrela, o material nesta localização não se movi-

menta em relação ao observador, nem se aproxima nem se afasta, e assim nenhum efeito

de desvio é observado. Já em (d) o desvio observado é devido ao material localizado no

lado direito da estrela que se afasta do observador, causando um desvio para compri-

mento de onda maior, como pode ser observado na linha espectral. Em (e) vemos o resul-

tado final da soma de (b), (c) e (d), com o alargamento causado devido ao movimento de

todo material da estrela pela sua rotação.

A medida de velocidade rotacional projetada, v sin i, dá a velocidade de rotação

da estrela com um fator de sin i acrescido. Na figura 3.2 ilustramos as componentes do

movimento da estrela em um plano cartesiano tridimensional, para explicar melhor como

a velocidade rotacional projetada é calculada. O círculo está representando a estrela rota-

cionando em torno do seu eixo, que está no plano y-z, o ângulo de inclinação do eixo de

rotação, i, é medido do eixo z ao eixo de rotação. r é o vetor posição que dá a localização

do ponto P em relação ao centro da estrela, v é a velocidade de rotação no ponto P, vz é a

componente z da velocidade, e ωr é a velocidade angular rotacional da estrela.
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Figura 3.1: Alargamento das linhas espectrais devido ao efeito Doppler. A estrela que rotaciona
da esquerda para a direita está representada pelos círculos, as linhas indicam as partes que estão
se afastando ou se aproximando do observador, devido ao movimento rotacional. Em (a) a estrela
rotaciona com i = 0. Em (b), (c), (d) e (e) estão os resultados do alargamento Doppler nas linhas
espectrais devido as diferentes partes da estrela

Supondo que a estrela comporta-se como um corpo rígido ao rotacionar, com ve-

locidade angular ωr, a velocidade rotacional em um ponto P é dada por

−→v = −→ω r × −→r (3.1)

onde × realiza o produto vetorial entre os vetores ωr e r. Em unidades de velocidade o
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Figura 3.2: Representação de uma estrela girando em torno de seu eixo. O eixo de rotação está
localizado no plano y-z e o equador da estrela está no plano x-z. O observador está no eixo z. O
ângulo i é medido do eixo z até o eixo de rotação.

efeito Doppler é dado por vz, como na equação abaixo

∆λ = −→v z = yωrx − xωry. (3.2)

onde ∆λ é o desvio Doppler. Como o eixo de rotação está no plano y-z, então a velocidade

angular ωrx é nula, assim

∆λ = −→v z = x ωr sin i. (3.3)

Esta equação mostra que todos os elementos posicionados em x apresentam o mesmo

desvio Doppler, 4λ, provocado pela rotação estelar. A velocidade rotacional medida es-

pectroscopicamente é, geralmente, a velocidade equatorial, onde x = R sendo R o raio da
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estrela. E assim o alargamento Doppler é dado por

∆λ = R ωr sin i = v sin i. (3.4)

Dessa forma, quando nos referirmos à velocidade rotacional, estaremos nos referindo a

velocidade rotacional projetada, v sin i.

3.2 Metalicidade

As estrelas são constituídas basicamente de átomos de hidrogênio, hélio e outros elemen-

tos químicos pesados que, juntos, na astronomia, são chamados de metais, embora não

sejam de fato da família dos metais na química. Por convensão, as abundâncias de hidro-

gênio, de hélio e de metais são representadas pelas variáveis X , Y e Z respectivamente,

definidas de forma queX+Y +Z = 1. Para o Sol essas abundâncias possuem os seguintes

valores X = 0, 70, Y = 0, 28 e Z = 0, 02.

A composição química de uma estrela é definida pela razão ferro por hidrogênio,

como na equação abaixo

log(
NFe

NH

), (3.5)

onde NFe é o número de átomos de ferro e NH é o número de átomos de hidrogênio

presentes na estrela. Para o Sol essa razão é de aproximadamente −4, 33, o que indica que

para cada átomo de ferro existem 20.000 átomos de hidrogênio.

O índice de metalicidade de uma estrela, [Fe/H], é definida como sendo a relação

entre a razão da abundância de ferro por hidrogênio da estrela pela razão da abundância

de ferro por hidrogênio do Sol, como mostrado abaixo

[Fe/H] = log
(Fe
H

)∗

(Fe
H

)⊙ = log(
Fe

H
)∗ − log(

Fe

H
)⊙, (3.6)

onde Fe = NFe e H = NH . A metalicidade do Sol, por definição, é nula, ou seja,

[Fe/H]⊙ = 0. O intervalo que compreende os valores de metalicidades estelares vai de
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−4, 5 a +1.

Embora o parâmetro Z as vezes seja chamado de metalicidade, quando falarmos

de metalicidade, daqui em diante, estaremos nos referindo ao parâmetro [Fe/H].

3.3 Gravidade superficial

A gravidade superficial de uma estrela é a gravidade experimentada por um objeto qual-

quer se posicionado na superfície estelar; sendo assim, ela é diretamente proporcional à

massa da estrela e inversamente proporcional ao inverso do quadrado do seu raio, como

pode ser visto na equação abaixo

g = GM/R2 (3.7)

sendo G a constante da gravitação universal, M a massa da estrela e R o seu respectivo

raio. A gravidade superficial, g, geralmente é dada em cms−2.

A gravidade superficial para o Sol é de g⊙ = 2, 74 × 104cms−2 ou log g⊙ = 4, 44.

A grande maioria das estrelas apresenta gravidade superficial limitada pelo intervalo

0 ≤ log g ≤ 8. As estrelas supergigantes frias apresentam os menores valores de log g,

enquanto as estrelas colapsadas, como as anãs brancas, apresentam os maiores valores de

gravidade superficial. Valores ainda maiores de gravidade superficial podem ser encon-

trados para estrelas de nêutrons que apresentam log g em torno de 14.

3.4 Índice de cor visual-infravermelho

As estrelas emitem radiação em várias faixas de freqüência; assim, quando se fala em

emissão no infravermelho, estamos nos referindo a radiação emitida na freqüência do

infravermelho, que vai de 430THz a 300GHz. Uma alta emissão no infravermelho pelas

estrelas geralmente é indicativo de poeira ao seu redor [64].

A emissão no infravermelho de nossas estrelas de rotação moderada ou rápida

foi investigada utilizando os dados dos fluxos de emissão no infravermelho do IRAS (In-

frared Astronomical Satellite). Os índices de cor visual-infravermelho, V − [12] e V − [25],
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foram calculados para os fluxos IRAS dos filtros 12 e 25µm respectivamente. Os fluxos de

emissão para os filtros 12 e 25µm foram obtidos do IRAS catalogue of Point Sources, versão

2.0 (IPAC 1986). Os valores dos fluxos foram submetidos a uma correção de cor, como im-

posto para os dados processados do IRAS, conforme as prescrições do IRAS Explanatory

Suplementt [56]. A correção foi realizada dividindo-se os valores dos fluxos extraídos do

catálogo IRAS pelos valores propostos, como mostra as equações abaixo:

flux12/1, 43 (3.8)

e

flux25/1, 40 (3.9)

onde as equações 3.8 e 3.9 corrigem os fluxos para os filtros 12 e 25µm respectivamente.

Os fluxos IRAS foram transformados em magnitudes de acordo com Walker e

Cohen (1988) [57] através das seguintes equações

[12] = 3, 63− 2, 5× log(flux12) (3.10)

e

[25] = 2, 07− 2, 5× log(flux25), (3.11)

onde as equações 3.10 e 3.11 fazem a transformação dos fluxos para magnitudes, dos filtros

12 e 25µm, respectivamente.

Os índices de cor, por sua vez, foram calculados por subtrair a magnitude IRAS

da magnitude visual de cada estrela, V −[12] e V −[25]. Os valores das magnitudes visuais,

V, foram extraídos do catálogo Hipparcos. Os erros associados aos índices de cor foram

calculados através da técnica de propagação de erros.

Esses índices de cor, como já mencionamos anteriormente, foram calculados com

o objetivo de analisar se há excesso em emissão no infravermelho nas estrelas de nossa

amostra de estrelas evoluídas de comportamento anômalo, o que pode levar ao fortaleci-
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mento da hipótese de acreção de planetas ou anãs marrons pela estrela.



CAPÍTULO 4

NOSSA AMOSTRA

Além das velocidades rotacionais, alguns critérios foram considerados para selecionar as

estrelas que compõe a nossa amostra, que consiste de estrelas evoluídas individuais e

com rotação moderada ou rápida. As estrelas evoluídas foram selecionadas de acordo

com seus tipos espectrais e suas classes de luminosidades.

O cenário de onde foram selecionadas as estrelas de nossa amostra será apresen-

tado na seção 4.1, onde mostramos o comportamento esperado para as estrelas evoluídas

e apresentamos as estrelas de rotação moderada ou rápida com as quais trabalhamos. Na

seção 4.2 descrevemos quantitativamente a amostra de estrelas de rotação moderada ou

rápida que descobrimos, no Bright Star Catalog, e utilizamos para realização de nossa in-

vestigação sobre sua natureza.

4.1 Cenário

O comportamento rotacional das estrelas individuais já é bem definido e, como menciona-

mos anteriormente, a variação das velocidades rotacionais das estrelas menos evoluídas

é bastante ampla sendo comum encontrar estrelas individuais jovens de tipo espectral F

apresentando velocidade rotacional baixa ou de dezenas de kms−1, já as estrelas indivi-

duais mais evoluídas de tipos espectrais posteriores a F apresentam velocidade rotacional

41
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baixa, geralmente abaixo de 4kms−1, como observado por Gray e Nagar (1985) [3] para

estrelas subgigantes de tipos espectrais G e K. Assim, já é bem estabelecida a existência

de uma descontinuidade na distribuição de velocidade rotacional das estrelas individu-

ais. Para visualização desse fenômeno plotamos na figura 4.1 a distribuição da velocidade

rotacional em função do índice de cor, (B-V), de 2.549 estrelas individuais de tipos espec-

trais F, G e K das quais 243 são de classes de luminosidade IV, 1.759 são de classe III, 376

de classe II e 171 de classe Ib, dessas 2.126 são do Bright Star Catalog e 423 do catálogo de

Egret 1980 [28]. O retâgulo contido na figura 4.1 demarca a região onde estão as estrelas

que fogem a predição teórica e assim representam anômalias rotacionais.

Figura 4.1: Distribuição da velocidade rotacional, v sin i, versus o índice de cor, (B − V ), de
todas as estrelas individuais do Bright Star Catalog listadas por De Medeiros e Mayor (1999) [7], De
Medeiros (2002) [29] e De Medeiros et al. (2013) [30] e as estrelas de Egret (1980). As estrelas estão
separadas por classes de luminosidades IV (amarelo), III (verde), II (azul) e Ib (vermelho).

A descontinuidade rotacional ocorre em diferentes posições para as diferentes

classes de luminosidade. Segundo Gray e Nagar (1985) [3], a descontinuidade para a

classe IV ocorre em G0, para a classe de luminosidade III a ocorrência foi encontrada em

G0 por Gray (1989) [4] e De Medeiros e Mayor (1990) [6], as classes II e Ib apresentam a
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descontinuidade em F9 segundo De Medeiros e Mayor (1990) [6]. Em um trabalho mais

recente sobre o comportamento rotacional das estrelas individuais, De Medeiros e Mayor

(1996) [35] apontaram a ocorrência da descontinuidade em função do índice de cor para

ocorrer em (B − V ) = 0, 55, 0, 70, 0, 65 e 0, 70 para as classes de luminosidade IV, III, II e

Ib respectivamente. Essa desaceleração na velocidade das estrelas individuais pode ser

visualizada na figura 4.1, onde as estrelas estão destacadas por classes de luminosidades

IV, III, II e Ib, pelas cores amarelo, verde, azul e vermelho, respectivamente. Como pode-

mos ver, as estrelas apresentam velocidades tanto baixas quanto altas para os índices de

cor anteriores aos sugeridos por De Medeiros e Mayor (1996) [35]; já após esses valores as

velocidades de rotação das estrelas são substancialmente baixas.

Figura 4.2: Distribuição da velocidade rotacional versus o índice de cor (B − V ) das estrelas
individuais do Bright Star Catalog listadas por De Medeirose e Mayor (1999) [7], De Medeiros (2002)
[29] e De Medeiros et al. 2013 [30] e as estrelas de Egret 1980 [28] de tipos espectrais G e K e
classes de luminosidade IV, III, II e Ib. Os círculos vazios são as estrelas de rotação normal, as
vermelhas são as estrelas de comportamento anormal do Bright Star Catalog e as verdes são as
estrelas anômalas de Egret 1980.

Surpreendentemente algumas estrelas evoluídas fogem à regra e apresentam ve-
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locidade rotacional moderada ou rápida mesmo estando em estágios evolutivos avan-

çados, e são essas estrelas que compõe a nossa amostra de estrelas de comportamento

anômalo.

Para uma melhor visualização do comportamento das estrelas evoluídas, na fi-

gura 4.2, plotamos somente as estrelas de tipos espectrais G e K das classes de luminosi-

dade IV, III, II e Ib que estão após os limites da descontinuidade em (B − V ). As estrelas

de rotação normal estão representadas pelos círculos vazios. São consideradas de rotação

normal as estrelas que obedecem ao comportamento da descontinuidade rotacional apre-

sentando, assim, velocidade de rotação abaixo de 10kms−1, enquanto as estrelas de rota-

ção anormal do Bright Star Catalog estão ilustradas pelos círculos vermelhos e as estrelas

de comportamento anômalo do catálogo de Egret 1980 [28] são os círculos verdes. Como

pode ser observado, a grande maioria das estrelas evoluídas de tipo espectral G e K apre-

sentam velocidade rotacional baixa, sendo o valor médio das velocidades de 2, 2kms−1,

bem abaixo do limite mínimo, de v sin i ∼ 10kms−1, que escolhemos para classificar as

estrelas de comportamento rotacional anômalo.

4.2 Descrição da amostra

A nossa amostra estelar consiste de estrelas de tipo espectral G e K, de classes de lumino-

sidade IV, III, II e Ib, respectivamente estrelas subgigantes, gigantes, gigantes brilhantes

e supergigantes Ib listadas no Bright Star Catalog, com velocidade rotacional projetada,

v sin i, dada por De Medeiros e Mayor (1999) [7], De Medeiros et al. (2002) [29] e De Me-

deiros et al. (2013) [30], e apresentando velocidade radial constante, com base em pelo

menos duas observações feitas com o espectrômetro CORAVEL [50]. Portanto, definimos

como estrelas de comportamento espectroscópico aparentemente individuais, aquelas exi-

bindo velocidade radial constante com base nas observações citadas.

Uma discussão completa sobre o procedimento observacional, calibração e análi-

ses de leituras de erros são encontradas em Duquennoy 1987 [48], Duquennoy et al. 1991

[49], De Medeiros e Mayor (1999) [7], De Medeiros et al. (2002) [29] e De Medeiros et al.

(2013) [30]. Porém, vamos citar uns poucos pontos importantes. As medidas de v sin i

e velocidade radial são baseadas nas observações feitas com os dois espectrômetros CO-

RAVEL (Baranne et al. (1979) [50]) no telescópio suíço de 1m para o observatório Haute-

Provence, em Saint Michel (França), e o telescópio dinamarquês de 1.54m para o ESO, em
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La Silla (Chile). A velocidade rotacional projetada, v sin i, foi obtida por uma calibração

apropriada à largura do cc-dips, como descrito por De Medeiros e Mayor (1999) [7], com

incertezas típicas de 1kms−1 para as estrelas subgigantes e gigantes exibindo v sin i abaixo

de 30kms−1. Para gigantes brilhantes e supergigantes Ib, os autores conservadoramente

propuseram uma incerteza de 2kms−1. Para as estrelas de rotação elevada, com v sin i

maior que 30kms−1, a estimativa de De Medeiros e Mayor 1999 [7] indica uma incerteza

em torno de 10%, independentemente das classes de luminosidade.

Assim, nossa amostra de estrelas de rotação moderada ou rápida foi identificada

em meio a 2010 estrelas evoluídas, de comportamento espectroscópico aparentemente in-

dividual de tipo espectral G e K e classes de luminosidade IV, III, II e Ib, listadas no Bright

Star Catalog e no catálogo de Egret. Às estrelas dessa amostra que apresentam velocidade

rotacional, v sin i, menor que 10kms−1 chamamos de estrelas evoluídas de rotação baixa

ou normal.

Definimos como estrelas de comportamento espectroscópico aparentemente indi-

viduais de tipos G e K com rotação moderada ou rápida, designadamente estrelas do tipo

G e K sendo subgigantes, gigantes, gigantes brilhantes e supergigantes Ib, apresentando

velocidade radial constante baseada nas medidas do CORAVEL (De Medeiros e Mayor

(1999) [7]; De Medeiros et al. (2002) [29]; e De Medeiros et al. (2013) [30]), com uma veloci-

dade rotacional v sin i ≥ 10kms−1. O corte definido é o mesmo aplicado por Carlberg et al.

(2011) [26] e por Fekel 1997 [51], levemente mais conservador que o aplicado por Drake et

al. (2002) [52] e Massarotti et al. (2008) [53], que identificaram também umas poucas gi-

gantes individuais de rotação anômala. Realmente nosso corte é definido como três vezes

maior que a velocidade rotacional média, v sin i, observada para estrelas individuais evo-

luídas, nas consideradas variações de classes de luminosidades e tipos espectrais dados

por De Medeiros et al. (1996) [35].

Com bases em nossos critérios, identificamos um total de 17 estrelas no Bright

Star Catalog e 13 estrelas de tipo G e K de classes de luminosidade II e Ib de Egret 1980

[28], apresentando um comportamento espectroscópico individual e rotação moderada

ou rápida, com v sin i ≥ 10kms−1, com base nas observações feitas por De Medeiros et al.

(2002) [29] e De Medeiros et al. (2013) [30]. Essas estrelas são apresentadas na tabela 4.1 e

4.2, respectivamente, onde também listamos alguns parâmetros estelares relevantes.

Da nossa amostra, 3 estrelas gigantes com atividade cromosférica (Bidelman e

MacConnell 1973 [54]; Fekel e Scarfe (1986) [19]; Balona (1987) [55]), são definidas como do
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Tabela 4.1: Velocidade rotacional projetada, v sin i, para estrelas evoluídas individuais de
rotação moderada ou rápida do Bright Star Catalog.

ID Spectral Type (B-V) Teff (K) vsini(kms−1) V-[12] V-[25]
HD 4362b G0Ib 1,09 4676 10,7 2, 56± 0, 07 2, 68± 0, 60

HD 13994b G7III 1,05 4750 11,5 2, 57± 0, 05 2, 61± 0, 33
HD 31910b G0Ib 0,92 5005 11,7 2, 13± 0, 01 2, 18± 0, 06
HD 31993ab K2III 1,28 4349 31,1 3, 20± 0, 14 3, 17± 1, 54
HD 37434ab K2III 1,16 4553 65,3 2, 90± 0, 05 2, 94± 0, 24
HD 66011 G0IV 0,57 6002 13,6 1, 38± 0, 26 2, 39± 0, 00
HD 66812 G8II 1,01 4825 10,6 2, 37± 0, 11 1, 96± 1, 30
HD 74006 G7Ib-II 0,94 4963 11,8 2, 15± 0, 01 2, 14± 0, 07

HD 101570b G3Ib 1,15 4570 21,4 2, 68± 0, 02 2, 69± 0, 13
HD 112989ab G9IIICH-2F 1,17 4535 11,0 2, 80± 0, 01 2, 81± 0, 11
HD 121107b G5III 0,84 5183 14,5 1, 97± 0, 08 2, 29± 0, 00
HD 137465b G2II 1,09 4676 10,9 2, 73± 0, 06 2, 82± 0, 33
HD 170845b G8III 1,01 4825 11,8 2, 33± 0, 02 2, 41± 0, 15
HD 176884b G6III 1,29 4333 13,4 3, 07± 0, 02 3, 16± 0, 17
HD 178937b G2III 1,02 4806 30,7 2, 47± 0, 13 2, 95± 0, 00
HD 202314b G2Ib 1,09 4676 14,6 2, 60± 0, 07 2, 65± 0, 50
HD 223460b G1IIIe 0,79 5307 21,5 0, 57± 0, 57 1, 92± 0, 55

Note: a - Estrelas variáveis do tipo RS CVn com velocidade radial constante pelo CORAVEL.
Note: b - Estrelas com excesso no infravermelho.
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Tabela 4.2: Velocidade rotacional projetada, v sin i, para estrelas evoluídas individuais de
rotação moderada ou rápida do catálogo de Egret (1980).

ID Spectral Type (B-V) Teff (K) vsini(kms−1) V-[12] V-[25]
HD 70046 G3Ib 0,92 5005 25,4
HD 84315b G6Ib-II 1,00 4844 10,3 3, 25± 0, 33 4, 39± 0, 00
HD 87323b G2Ib 1,10 4659 10,4 2, 50± 0, 26 3, 52± 0, 00
HD 95393b G3Ib 1,44 4087 10,6 3, 38± 0, 10 3, 53± 0, 98
HD 99576 G3/5Ib 1,32 4284 10,4

HD 101314b G2Ib 1,08 4695 10,2 2, 19± 0, 30 3, 69± 0, 00
HD 149900 G0/2Ib 0,76 5387 10
HD 192078b G5II 1,53 3926 11,4 3, 62± 0, 10 5, 32± 0, 00
HD 206121b G5II 0,83 5207 14,9 2, 01± 0, 27 3, 09± 0, 00
HD 232862 G8II 0,87 5114 20,6
BD+25 4819 K0II 1,08 4695 14,9
BD+31 2471 K0II 0,92 5005 13,8
BD+59 12 G0II 1,02 4806 20,9

Note: a - Estrelas variáveis do tipo RS CVn com velocidade radial constante pelo CORAVEL.
Note: b - Estrelas com excesso no infravermelho.



Capítulo 4. Nossa amostra 48

Tabela 4.3: Metalicidade e gravidade superficial para estrelas evoluídas individuais de
rotação moderada ou rápida.

ID log g σ(logg) [Fe/H] σ([Fe/H])

HD 4362a 1,55 0,31 -0,12 0,18
HD 13994a 2,5 -0,2
HD 31910a 1,79 0,06 -0,04 0,1
HD 66812b 2,00 -0,04

HD 112989a 2,30 -0,05
HD 121107c 3,20
HD 202314c 1,3

Nota: a PASTEL [75], b Lèbre et al. [76], c Brown et al. [77]

tipo RS CVn, mas apresentando também um comportamento espectroscópico de estrelas

individuais e velocidade rotacional, v sin i, maior que 10kms−1, com base nas observações

feitas por De Medeiros e Mayor (1999) [7], De Medeiros et al. (2002) [29] e De Medeiros et

al. (2013) [30]. Essas 3 estrelas, embora apresentem comportamento similar ao comporta-

mento das binárias RS CVn, são caracterizadas por De Medeiros (1999) [7] e De Medeiros

(2002) [29] como estrelas individuais, o que as habilita a participarem de nossa amostra de

estrelas individuais evoluídas de rotação anômala.

Na tabela 4.1 listamos as estrelas de nossa amostra de rotação elevada do Bright

Star Catalog e na tabela 4.2 listamos as estrelas de rotação anômala identificadas no catá-

logo de Egret (1980). Ainda nessas tabelas listamos os repectivos tipos espectrais; índices

de cor (B-V) que variam de 0.70 a 1.29; temperaturas efetivas, Teff , que estão estendi-

das no intervalo de 4333 a 5559K; velocidades rotacionais, que estendem-se de v sin i =

10, 0
⋃
kms−1 a v sin i = 65.3kms−1; e os índices de cor visível-infravermelho, V − [12] e

V − [25], para os filtros 12 e 25µm respectivamente. As temperaturas efetivas foram cal-

culadas de acordo com Flower (1996) [59], utilizando os seus respectivos índices de cor,

(B-V). Por sua vez, os índices de cor visível-infravermelho foram calculados utilizando os

fluxos IRAS, como descrito na seção 3.4.

As estrelas de rotação moderada ou rápida para as quais encontramos valores,

disponíveis na literatura, de metalicidade, [Fe/H], e gravidade superficial, log g, estão

listadas na tabela 4.3. As medidas de metalicidades e gravidade superficial das estrelas de

nossa amostra, assim como as medidas para as estrelas de comparação, foram extraídas
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do catálogo PASTEL [75], de Brown et al. 1998 [77] e de Lèbre et al. (2006) [76]. Os índices

sobrescritos indicam as referências de onde foram extraídas as medidas.



CAPÍTULO 5

RESULTADOS

Neste capítulo apresentamos os principais resultados do nosso trabalho sobre as estrelas

de rotação moderada ou rápida, ou seja estrelas evoluídas individuais com rotação anô-

mala. Como definido anteriormente, tais estrelas, de classes de luminosidade IV, III, II e

Ib, e tipos espectrais G e K, apresentam velocidade rotacional projetada de moderada a

rápida, tipicamente v sin i ≥ 10kms−1. Nosso estudo relata, pela primeira vez, a presença

dessas estrelas de rotação moderada ou rápida, entre as gigantes, gigantes brilhantes e

supergigantes Ib, uma vez que tal classe de estrelas de rotação anômala era, até então,

reconhecida somente entre as estrelas gigantes clássicas de classe de luminosidade III.

Na verdade, como sublinhado anteriormente, definimos como estrelas de rotação anô-

mala/moderada ou rápida as estrelas de tipo G e K de classes de luminosidade IV, III, II e

Ib, com o (B−V ) a partir de (B−V ) = 0, 55; 0, 70; 0, 65 e 0, 70, respectivamente, com veloci-

dade rotacional, v sin i ≥ 10kms−1. Este corte na cor corresponde a região onde claramente

as estrelas exibem dois comportamentos rotacionais distintos: estrelas individuais anteri-

ores ao corte apresentam um grande espectro de valores em v sin i, de uns poucos kms−1

a centenas de vezes a rotação do Sol, enquanto que estrelas individuais situadas após o

corte em (B−V ) mostram velocidade rotacional essencialmente baixa (De Medeiros et al.

1996 [35], De Medeiros et al. (2002) [29]), em obediência às predições teóricas. As estrelas

acima classificadas como anômalas constituem uma lista crescente de estrelas individu-

ais com velocidade rotacional alta ou moderada, violando, portanto, aquilo predito pela

teoria sobre a evolução da rotação estelar.

Inicialmente fizemos uma busca de estrelas de rotação anômala apresentando ve-

50
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locidade radial constante, ou seja, estrelas aparentemente individuais, do ponto de vista

espectroscópico, nos catálogos de De Medeiros e Mayor (1999) [7], De Medeiros et al.

(2002) [29] e De Medeiros et al. (2013) [30]. A frequência dessas estrelas no Bright Star Ca-

talog é relatada na seção 5.1, onde apontamos também algumas características marcantes

dessas estrelas.

Após a identificação das estrelas de rotação moderada ou rápida, realizamos uma

investigação sobre a natureza desses objetos, fazendo testes estatísticos entre as distribui-

ções de alguns parâmetros inerentes a estas estrelas. Estudamos o comportamento das

distribuições da velocidade rotacional, v sin i, da emissão no infravermelho, da metalici-

dade, [F e/H], e da gravidade superficial, log g, das estrelas de rotação moderada ou rápida

em relação às estrelas individuais de baixa rotação e em relação às binárias, com o objetivo

de descobrir com quais desses grupos a nossa amostra mais se identifica. Também, reali-

zamos uma análise das localizações de alguns grupos estelares, especificamente, binárias

Algol, binárias W UMa e estrelas com planetas detectados, no Diagrama HR, em relação

as estrelas de rotação anômala.

5.1 Sobre a freqüência das estrelas evoluídas individuais

de rotação moderada ou rápida

Os catálogos de De Medeiros e Mayor (1999) [7], De Medeiros et al. (2002) [29] e De Me-

deiros et al. (2013) [30] são constituídos por estrelas evoluídas do Bright Star Catalog e da

lista de Egret (1980) [28]. Um total de 17 estrelas da amostra do Bright Star Catalog foram

identificadas como estrelas individuais evoluídas de rotação moderada ou rápida, pela

nossa definição, entre as quais 1 subgigante, 9 gigantes, 2 gigantes brilhantes e 5 supergi-

gantes Ib. Da lista de Egret (1980) [28], 13 gigantes e supergigantes Ib foram identificadas

apresentando rotação anômala e comportamento individual.

A Figura 5.1 mostra a localização no diagrama HR da amostra das 17 estrelas

evoluídas individuais de classes de luminosidade IV, III, II e Ib do Bright Star Catalog,

círculos vermelhos, e as 13 II e Ib de Egret (1980) [28], círculos verdes, onde 6 estrelas de

Egret (1980) (BD +25 4819, BD +31 2471, BD +59 12, HD 232863, HD 70046, HD 99576)

não foram incluídas na figura, uma vez que a paralaxe não está listada na literatura. As

luminosidades das estrelas foram derivadas da paralaxe extraída do catálogo Hipparcos

[74]. As linhas tracejadas representam os traços evolucionários para estrelas de massas
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Figura 5.1: Distribuição das estrelas evoluídas individuais de rotação moderada ou rápida no
diagrama HR, com as estrelas identificadas por suas fontes Bright Star Catalog ou Egret (1980). As
luminosidades têm sido derivadas das paralaxes do HIPPARCO [74]. As faixas evolucionárias
para [Fe/H] = 0 são mostradas para estrelas de massas entre 0.8 e 20.0M⊙, como em Girard et al.
(2000) [60].

entre 0, 8 e 20M⊙ e metalicidade solar, [Fe/H] = 0, segundo Girard et al. (2000) [60].

Para a amostra de estrelas de rotação moderada ou rápida do Bright Star Catalog,

podemos observar duas características relevantes na referida figura. (i) a grande maioria

das estrelas individuais evoluídas de rotação moderada ou rápida está localizada em uma

estreita região de Teff entre 5.250 e 4.250 K, e (ii) a massa das estrelas varia de 0, 8M⊙ a
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20M⊙, aproximadamente, indicando que a rotação anômala das estrelas evoluídas indi-

viduais parece não estar relacionada com a massa estelar. É importante sublinhar que as

massas das estrelas evoluídas individuais de rotação normal de tipos G e K listadas por

De Medeiros e Mayor (1999) [7], De Medeiros et al. (2002) [29] e De Medeiros et al. (2013)

[30] abrangem a mesma variação de massa observada para as estrelas evoluídas indivi-

duais de rotação moderada ou rápida aqui relatadas. Contudo, em contraste as estrelas

evoluídas individuais de rotação anômala, a temperatura efetiva das estrelas individu-

ais de baixa rotação estende-se, aproximadamente, de 5.500 a 3.000 K (De Medeiros et al.

1996 [35]; De Medeiros 2004 [61]; Flower (1996) [59]). Na realidade, dos referidos catálo-

gos podemos identificar 2.010 estrelas evoluídas aparentemente individuais de tipos G e

K com v sin i menor que 10kms−1, o que permite estimar a fração de estrelas G e K indi-

viduais com rotação anômala. Considerando apenas as estrelas oriundas do Bright Star

Catalog, encontramos que 0, 8% do total de estrelas individuais G e K exibem uma rotação

anômala.

5.2 Sobre a natureza das estrelas individuais evoluídas de

rotação moderada ou rápida

Como já sublinhado nesse trabalho, a natureza das estrelas gigantes de tipo G e K de rota-

ção anômala é essencialmente desconhecida, a despeito dos vários mecanismos propostos

por diferentes autores, os quais incluem uma possível dragagem súbita de momentum an-

gular do interior estelar [8], coalescência de sistemas binários [16] e acreção de um com-

panheiro subestelar ([24] e [38]). Porém, esses mecanismos são, em princípio, dirigidos

somente a estrelas de massa solar ([24] e [38]) ou binárias W UMa, que têm uma massa

total do sistema entre 1 e 3M⊙ [58].

Para investigar a natureza das estrelas individuais de rotação anômala realizamos

alguns testes estatísticos utilizando duas amostras de estrelas para comparação: estrelas

individuais evoluídas de comportamento rotacional normal e estrelas binárias evoluídas

de rotação moderada ou rápida. As estrelas evoluídas de comportamento normal são de

tipos espectrais G e K e classes de luminosidade IV, III, II e Ib listadas por De Medeiros

(1999) [7], De Medeiros (2002) [29] e De Medeiros (2013) [30], com velocidades inferiores a

10kms−1. As binárias utilizadas para nossas análises são de tipos espectrais G e K e classes

de luminosidade IV, III, II e Ib subgigantes, gigantes, gigantes brilhantes e supergigantes
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Ib, contidas no Bright Star Catalog listadas por De Medeiros (1999) [7], De Medeiros (2002)

[29] e De Medeiros (2013) [30], com velocidade rotacional, v sin imaior ou igual a 10kms−1.

Inicialmente, analisamos o comportamento da velocidade rotacional, v sin i, como uma

função da temperatura efetiva para as estrelas de rotação anômala em comparação com a

distribuição de v sin i para as referidas binárias espectroscópicas de tipos G e K e classes

de luminosidade IV, III, II e Ib.

Para estudarmos mais solidamente a natureza das estrelas individuais fizemos

uma investigação em cima da metalicidade das estrelas de nossa amostra de rotação mo-

derada ou rápida. Aqui realizamos uma análise comparativa das distribuições das meta-

licidades das estrelas de rotação anômala e das estrelas individuais, e entre as estrelas de

rotação anômala e as binárias. Esses resultados são apresentados na seção 5.2.2.

O comportamento da gravidade superficial também foi estudado através do mesmo

procedimento de análise comparativa das distribuições de gravidade superficial das estre-

las de rotação moderada ou rápida e as individuais, e entre as estrelas de comportamento

anômalo e as binárias. Na seção 5.2.3 estão expostos os resultados encontrados destas

análises.

Fizemos também uma investigação tendo como base a emissão no infravermelho

dessas estrelas comparativamente com a emissão no infravermelho das estrelas individu-

ais de baixa rotação. Os resultados dessa análise são apresentados na seção 5.2.4.

Finalmente, efetuamos um estudo sobre a localização das estrelas evoluídas indi-

viduais de rotação anômala, no Diagrama HR, em comparação com três famílias distintas

de estrelas, as quais, até o presente, têm sido consideradas como envolvidas nos mecanis-

mos responsáveis pelo excesso de rotação nas estrelas anômalas, quais sejam:

1. Estrelas evoluídas com planetas detectados;

2. Sistemas binários do tipo Algol;

3. Sistemas binários do tipo W Uma.

Tal análise é apresentada na seção 5.2.5.
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5.2.1 Comportamento rotacional

A figura 5.2 exibe os valores da velocidade rotacional, v sin i em kms−1, para nossa amos-

tra de estrelas de rotação anômala e para todas as binárias espectroscópicas de tipo G e

K com componente evoluída de tipos G e K apresentando valores de v sin i ≥ 10kms−1,

tipicamente sistemas binários de rotação moderada ou rápida, conforme nosso critério,

dados por De Medeiros e Mayor (1999) [7], De Medeiros et al. (2002) [29] e De Medeiros

et al.(2013) [30]. As estrelas de rotação anômala do Bright Star Catalog estão representadas

pelos círculos vermelhos, os círculos verdes representam as estrelas de rotação anômala

do catálogo de Egret, e as binárias de rotação rápida estão representadas pelos círculos va-

zios. Os retângulos horizontais representam as faixas que compreendem as velocidades

médias das estrelas de baixa rotação de classes de luminosidades IV (linha sólida), III (li-

nha pontilhada) e II e Ib (linha pontilhada e tracejada); dadas por De Medeiros (1996) [35].

Como pode ser observado da figura 5.2, curiosamente, a distribuição de v sin i versus Teff
para ambas as famílias de estrelas parecem seguir um comportamento aproximadamente

igual.

Em face dessa característica comum na distribuição de v sin i para estrelas evoluí-

das individuais de rotação anômala de tipos G e K, uma vez comparados com sistemas

binários de rotação moderada ou rápida de tipos espectrais similares, realizamos um teste

Kolmogorov-Smirnov (KS) (Press et al. 1992) [62], que determina a probabilidade que

dois conjuntos de dados sejam derivados de uma mesma distribuição progenitora, para

verificar se as presentes distribuições de v sin i das estrelas individuais e binárias são signi-

ficantemente diferentes ou similares uma da outra. Conforme o teste KS, as distribuições

são diferentes se uma probabilidade zero é obtida, enquanto uma probabilidade unitária

indica que elas são similares.

Os testes foram realizados separadamente para cada classe de luminosidade, ou

seja, as estrelas individuais de classe de luminosidade Ib foram comparadas às estrelas

binárias de classe de luminosidade Ib, e a mesma forma segue para as classes de lumino-

sidade II e III. Tal análise estatística não foi realizada para as estrelas de classe de lumino-

sidade IV devido ao número de estrelas de rotação anômala ser inferior ao exigido para o

teste KS.

A figura 5.3 mostra a distribuição cumulativa para o v sin i das estrelas evoluídas

individuais de rotação moderada ou rápida e dos sistemas binários de rotação moderada

ou rápida, com as estrelas separadas por classes de luminosidade. As curvas sólidas e
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Figura 5.2: Velocidade rotacional projetada, v sin i em kms−1, versos log Teff para estrelas evo-
luídas individuais de rotação moderada ou rápida (círculos cheios), e sistemas binários de rotação
moderada ou rápida (círculos abertos). As linhas indicam a velocidade rotacional média para es-
trelas evoluídas de classes de luminosidades IV (linha sólida), III (linha pontilhada) e II-Ib (linha
tracejada e pontilhada) dadas por De Medeiros et al. (1996) [35]

tracejadas representam o padrão para as estrelas individuais e binárias, respectivamente.

As distribuições para a classe de luminosidade III são mostradas no painel à esquerda,

no painel do centro estão representadas as distribuições de classe II e a distribuição para

classe Ib está contida no painel à direita. Os valores de P são as probabilidades resultantes

do teste KS, enquanto D especifica o maior desvio entre as duas distribuições cumulati-
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Figura 5.3: Distribuição cumulativa da velocidade rotacional projetada, v sin i, das estrelas de
rotação anômala. As curvas sólidas e tracejadas representam o padrão para as estrelas individuais
e binárias respectivamente. Também as distribuições são separadas por classes de luminosidades:
III (painel a esquerda), II (painel do meio), e Ib (painel a direita)

vas. A sigla CL significa classe de luminosidade. Como já falamos anteriormente, quanto

maior o valor da probabilidade, P, maior o indicativo de que as duas distribuições podem

ser derivadas de uma mesma distribuição progenitora. O valor do maior desvio entre as

distribuições também nos dá informação sobre o seu parentesco, quanto menor o valor de

D, mais parecidas são as distribuições.

Os valores de probabilidades obtidos para as classes III, II e Ib foram 79%, 57%

e 1% respectivamente. Para as classes III e II os resultados mostram que as distribuições

de velocidade rotacional, v sin i, vieram da mesma distribuição progenitora. Para a classe

de luminosidade Ib, o teste KS, que dá uma probabilidade de 1%, não oferece resultado

solidamente conclusivo para a distribuição de v sin i como similar ou diferente, embora a

probabilidade seja claramente não nula.

5.2.2 Metalicidade

Como a metalicidade influencia na estrutura interna das estrelas e é também alterada pela

velocidade de rotação, alguns autores [26] sugerem que essas grandezas podem influen-
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ciar uma à outra. Carlberg et al. (2011) [26] fizeram algumas comparações estatísticas

entre as distribuições de metalicidades das estrelas individuais de comportamento rotaci-

onal normal e das estrelas evoluídas de tipo K de rotação anômala, por eles identificadas.

Em suas análises os referidos autores realizaram um teste KS entre as distribuições de

v sin i para ambas as famílias de estrelas, encontrando que a probabilidade de as distri-

buições serem derivadas de uma mesma distribuição progenitora é de P = 0, 03%, o que

implica, segundo o autor, que há uma distinção intrínseca entre as metalicidades das es-

trelas de rotação normal e das estrelas de rotação moderada ou rápida.

Para investigar o comportamento da distribuição de metalicidade de nossas es-

trelas de rotação anômala, fizemos também uma análise, comparando-as às estrelas evo-

luídas G e K individuais de rotação baixa. Os mesmos testes estatísticos foram realizados

entre a distribuição de metalicidade das estrelas de rotação anômala e as binárias de tipos

G e K de rotação moderada ou rápida. Os resultados são mostrados a seguir.

5.2.2.1 Estrelas individuais de rotação moderada ou rápida versus estrelas individuais

de rotação baixa

Para uma análise prévia da distribuição de metalicidades, [Fe/H], dessas duas amostras,

apresentamos na figura 5.4 as metalicidades das estrelas individuais de rotação normal

e rotação moderada ou rápida, versus temperatura efetiva, log(Teff ). Os círculos vazios

são as estrelas normais e os vermelhos são as estrelas de nossa amostra de comportamento

anômalo, para as quais encontramos as medidas de metalicidade. As metalicidades foram

extraídas do catálogo PASTEL [75], de Brown et al. (1998) [77] e de Lèbre et al. (2006) [76].

As metalicidades das estrelas individuais evoluídas de comportamento normal

variam no intervalo −0, 97 < [Fe/H] < 0, 64, como pode ser observado na figura 5.4,

sendo o valor médio das metalicidades de [Fe/H] = −0, 08. O intervalo que compreende

as metalicidades das nossas estrelas de rotação moderada ou rápida vai de −0, 2 a −0, 04

e a média das metalicidades dessas estrelas é −0, 09.

Uma característica que pode ser observada da figura 5.4 é que as metalicidades

das estrelas de rotação moderada ou rápida estão limitadas a um intervalo menor que as

das estrelas de rotação normal. De acordo com as médias das metalicidades, não verifica-

mos nenhuma tendência que venha a diferenciar as duas amostras, o que não concordaria

com os resultado encontrados por Carlberg et al. (2011) [26] que encontrou uma leve ten-

dência para as estrelas de rápida rotação serem mais pobres em metais. Entretanto, tal
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Figura 5.4: Metalicidade, [Fe/H], das estrelas individuais evoluídas de baixa rotação (círculos
abertos) e das estrelas de rotação anômala (círculos vermelhos) versus log(Teff ). As metalicidades
foram extraídas do catálogo PASTEL [75], de Brown et al. (1998) [77] e de Lèbre et al. (2006) [76].

desacordo entre nosso resultado e aquele de Carlberg deve ser visto com cautela, uma

vez que o mesmo pode refletir apenas efeitos de seleção devido as limitações de nossa

amostra com rotações anômalas. Reforçamos a análise plotando um ajuste linear médio

das metalicidades das estrelas de rotação normal, representado pela linha tracejada na

figura 5.4, e assim reforçamos a observação de que não há nenhuma tendência clara no

comportamento das estrelas de rotação anômala em relação as estrelas de comportamento

rotacional normal.

Para melhor analisar o comportamento dessas duas distribuições, realizamos um

teste KS entre ambas. A estatística do teste KS está representada na figura 5.5, onde plo-

tamos a distribuição cumulativa das metalicidades, [Fe/H], das estrelas de rotação mo-

derada ou rápida e das estrelas de rotação normal. As curvas contínua e tracejada estão

representando as estrelas de rotação moderada ou rápida e as estrelas de rotação normal

respectivamente. Os valores de P e D são os resultados do teste KS, e dão a probabilidade
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Figura 5.5: Distribuição cumulativa da metalicidade, [Fe/H], das estrelas de rotação moderada ou
rápida (curva sólida) e das estrelas individuais de rotação baixa (curva tracejada). Os valores P e
D são a probabilidade e o maior desvio das distribuições, respectivamente, resultantes do teste KS.

e o maior desvio das distribuições respectivamente.

Encontramos uma probabilidade de 38% de que essas duas distribuições sejam

derivadas de uma mesma distribuição progenitora, o que sugere que as distribuições de

[Fe/H] têm uma mesma origem. Apesar da conclusão acima, com base nas médias de

[Fe/H], o presente resultado diferentemente de Carlberg et al. (2011) [26], mostra que

ambas as famílias de estrelas têm distribuições de metalicidade compatíveis entre si. Ou

seja, as distribuições de [Fe/H] para ambas as famílias de estrelas teriam uma mesma

origem e, portanto, uma mesma distribuição progenitora.

5.2.2.2 Estrelas individuais de rotação moderada ou rápida versus estrelas binárias

Para essa análise utilizamos as estrelas binárias com componente evoluída de tipos espec-

trais G e K e classes de luminosidades IV, III, II e Ib e de rotação moderada ou rápida,

v sin i ≥ 10kms−1. A distribuição de metalicidade das estrelas individuais de nossa amos-

tra e das binárias estão representadas na figura 5.6, onde para uma análise visual mostra-
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mos a metalicidade versus a temperatura efetiva. Os círculos vazios estão representando

as binárias e os vermelhos são as estrelas individuais de rotação moderada ou rápida. As

metalicidades foram extraídas do catálogo PASTEL [75], de Brown et al. (1998) [77] e de

Lèbre et al. (2006) [76], como indicado na tabela 4.3.

Os valores de metalicidades das estrelas binárias estão compreendidos no inter-

valo −0, 88 < [Fe/H] < 0, 18, e a média das metalicidades é de [Fe/H] = −0, 17. Como

já vimos anteriormente, para as estrelas individuais de rotação moderada ou rápida as

metalicidades estão entre −0, 2 e −0, 04 e a média de suas metalicidades é de −0, 09. Da

figura 5.6 observamos que o intervalo que compreende as distribuições de metalicidades

é diferente. Dos valores médios verificamos que as estrelas individuais de rotação anô-

mala apresentam metalicidades levemente mais elevadas que as estrelas binárias. Por sua

vez, a comparação em relação ao ajuste linear médio, representado pela linha tracejada

na figura 5.6, mostra que as metalicidades das estrelas de rotação anômala são levemente

mais elevadas.

Para analisar mais solidamente o comportamento das distribuições, realizamos

um teste estatístico KS para essas duas amostras. Na figura 5.7 plotamos a distribuição

cumulativa das metalicidades, [Fe/H], das estrelas de rotação anômala, curva sólida, e

das estrelas binárias de rotação moderada ou rápida, curva tracejada. Os valores de P e

D são os resultados do teste KS e correspondem à probabilidade e ao maior desvio das

distribuições.

A probabilidade encontrada pelo teste KS é de P = 74% de chance de que as duas

distribuições sejam derivadas da mesma distribuição progenitora. Este resultado nos diz

que as distribuições de metalicidades das estrelas de rotação moderada ou rápida e das

estrelas binárias de rotação moderada ou rápida são muito similares.

Em resumo, os resultados encontrados nas duas ultimas seções, 5.2.2.1 e 5.2.2.2,

mostram que a probabilidade das distribuições de metalicidades das estrelas individuais

de rotação anômala e das estrelas de baixa rotação é de 38% de poderem ter como origem

uma mesma distribuição progenitora. Também, a probabilidade das distribuições de me-

talicidade das estrelas individuais de rotação anômala e das binárias terem uma mesma

distribuição primária é de 74%.
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Figura 5.6: Metalicidade, [Fe/H], das estrelas binárias evoluídas de rotação elevada (círculos
abertos) e das estrelas de rotação anormal (círculos vermelhos) versus log(Teff ). As metalicidades
foram extraídas do catálogo PASTEL [75], de Brown et al. (1998) [77] e de Lèbre et al. (2006) [76].

5.2.3 Gravidade superficial

Carlberg et al. (2011) [26], em seu estudo sobre o comportamento das estrelas evoluídas

de rotação anômala, fizeram uma análise comparativa entre a gravidade superficial das

estrelas de rotação anômala e as estrelas individuais evoluídas de rotação baixa. Como

resultado, tal análise mostrou uma tendência para as estrelas de rotação moderada ou

rápida apresentarem valores mais baixos de gravidade superficial, log g, quando compa-

rados com estrelas de rotação normal.

Em nossa análise fizemos também comparações entre as distribuições de gravi-

dade superficial, log g, para as estrelas individuais de rotação moderada ou rápida e as

estrelas individuais evoluídas de rotação normal, como em Carlberg et al. (2011) [26]. O

mesmo procedimento foi feito para as estrelas individuais de rotação anômala de nossa

amostra e as estrelas binárias evoluídas de tipos espectrais G e K de classes de lumino-
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Figura 5.7: Distribuição cumulativa da metalicidade, [Fe/H], das estrelas individuais de rotação
anômala (curva sólida) e das estrelas binárias de rotação rápida (curva tracejada). Os valores P e D
são a probabilidade e o maior desvio das distribuições, respectivamente, resultantes do teste KS.

sidade IV, III, II e Ib, e rotação moderada ou rápida, v v sin i > 10kms−1. Os resultados

dessas análises estão apresentados a seguir.

5.2.3.1 Estrelas individuais de rotação moderada ou rápida versus estrelas individuais

de rotação baixa

Aqui fazemos uma análise entre as distribuições da gravidade superficial, log g, das estre-

las de rotação anômala de nossa amostra e as estrelas individuais evoluídas de tipos espec-

trais G e K e classes de luminosidade IV, III, II e Ib, e de rotação baixa, v sin i ≥ 10kms−1.

A distribuição de gravidade superficial, logg, versus a temperatura efetiva, Teff , é

apresentada na figura 5.8. As estrelas de rotação anômala estão representadas pelos círcu-

los vermelhos, enquanto os círculos vazios representam as estrelas individuais evoluídas

de rotação baixa. Os valores da gravidade superficial foram extraídos do catálogo PASTEL

[75], de Brown et al. (1998) [77] e de Lèbre et al. (2006) [76] como indicado na tabela 4.3.

Observa-se nessa figura que as gravidades superficiais, para ambos os grupos de estrelas,
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Figura 5.8: Gravidade superficial, log g, das estrelas individuais evoluídas de rotação normal (cír-
culos abertos) e das estrelas individuais de rotação anormal (círculos vermelhos) versus log(Teff ).
As gravidades superficiais foram extraídas do catálogo PASTEL [75], de Brown et al. (1998) [77] e
de Lèbre et al. (2006) [76].

diminui com a diminuição da temperatura, o que é um fato bem conhecido, já que as es-

trelas de baixa temperatura são estrelas com uma menor pressão interna, o que implica

que são estrelas de raio maior, e, consequentemente, de menor gravidade superficial

Os valores de gravidade superficial das estrelas evoluídas de rotação baixa são

distribuídos ao longo do intervalo 0, 20 < log g < 4, 51 e a média das gravidades está

centrada em log g = 2, 53. Já as gravidades superficiais das estrelas de rotação anômala

estão distribuídas entre log g = 1, 30 e log g = 3, 20, e o valor médio é log g = 2, 09. Os dois

intervalos são razoavelmente similares, com uma pequena diferença para valores baixos

de log g; porém isso pode ser devido à diferença do tamanho da amostra, ou seja, pode ser

devido a um possível efeito de seleção.

Da figura 5.8 podemos observar também que a maioria das estrelas de rotação

anômala apresenta uma gravidade superficial abaixo da gravidade superficial média das

estrelas de rotação baixa, implicando em uma leve tendência às estrelas de rotação mode-
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Figura 5.9: Distribuição cumulativa da gravidade superficial, log g, das estrelas de rotação anô-
mala (curva sólida) e das estrelas individuais de rotação normal (curva tracejada). Os valores P e
D são a probabilidade e o maior desvio das distribuições, respectivamente, resultantes do teste KS.

rada ou rápida apresentarem gravidade superficial levemente mais baixa que as estrelas

de rotação normal. Fazendo comparação da gravidade superficial das estrelas de rotação

anômala com o ajuste linear médio das estrelas de rotação normal, representado pela linha

tracejada na figura 5.8, verificamos que a maioria das estrelas está localizada abaixo da li-

nha, o que fortalece a hipótese de uma leve tendência para baixa gravidade das estrelas

de rotação anômala em relação as estrelas de rotação normal.

Com o objetivo de investigar melhor a semelhança entre as distribuições, reali-

zamos um teste KS. Na figura 5.9 plotamos a frequência cumulativa da gravidade super-

ficial das duas distribuições em questão. A curva contínua é a distribuição cumulativa

das estrelas de rotação moderada ou rápida e a curva tracejada é referente à gravidade

das estrelas individuais evoluídas de rotação normal. P e D são os resultados do teste

KS, probabilidade e maior desvio da distribuição. Do teste KS encontramos uma proba-

bilidade de 11% de chance de que as duas distribuições sejam derivadas de uma mesma

distribuição progenitora.
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5.2.3.2 Estrelas individuais de rotação moderada ou rápida versus estrelas binárias

Figura 5.10: Gravidade superficial, log g, das estrelas binárias de rotação rápida (círculos abertos)
e das estrelas individuais de rotação anômala (círculos vermelhos) versus log(Teff ). As gravidades
superficiais foram extraídas do catálogo PASTEL [75], de Brown et al. (1998) [77] e de Lèbre et al.
(2006) [76].

A mesma análise da seção anterior foi realizada entre as estrelas individuais de

rotação anômala e as estrelas binárias evoluídas de tipos espectrais G e K, e classes de

luminosidade IV, III, II e Ib, com velocidade rotacional moderada ou rápida, v sin i >

10kms−1. As distribuições de gravidade superficial desses dois grupos de estrelas estão

plotadas na figura 5.10, onde os círculos vermelhos são as estrelas individuais de rotação

moderada ou rápida e os vazios são as estrelas binárias. As gravidades superficiais foram

extraídas do catálogo PASTEL [75], de Brown et al. (1998) [77] e de Lèbre et al. (2006) [76],

como indicado na tabela 4.3.

As gravidades superficiais das estrelas binárias estão compreendidas no intervalo

0, 0 < log g < 3, 90 e a média das gravidades é log g = 2, 34. Como já apontamos an-

teriormente, os valores de gravidade superficial de nossa amostra de estrelas de rotação
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anômala variam entre log g = 1, 30 e log g = 3, 20, e o valor médio é log g = 2, 09. Os limites

de variação não são muito diferentes entre as duas distribuições, e as médias das gravi-

dades superficiais são diferentes. Analisando o comportamento da gravidade superficial

das estrelas de rotação anômala em relação ao ajuste linear médio das estrelas binárias,

linha tracejada na figura 5.10, não identificamos nenhuma tendência que represente uma

clara distinção entre as amostras.

Verificamos também a similaridade das distribuições realizando um teste KS. Na

figura 5.11 temos a distribuição cumulativa das gravidades superficiais das estrelas de

rotação anômala, curva contínua, e das estrelas binárias, curva tracejada. Os valores P e D

são os resultados do teste KS.

Com o teste KS encontramos uma probabilidade de 99% de chance de as gravida-

des superficiais de ambos os grupos estelares terem uma mesma origem. Esse resultado

mostra que praticamente não há diferença entre as distribuições de gravidade superficial

das estrelas de rotação anômala e as estrelas binárias com componente evoluída.

Figura 5.11: Distribuição cumulativa de gravidade superficial, log g, das estrelas individuais de
rotação anômala (curva sólida) e das estrelas binárias de rotação rápida (curva tracejada). Os
valores P e D são a probabilidade e o maior desvio das distribuições, respectivamente, resultantes
do teste KS.
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5.2.4 Emissão no infravermelho

Também analisamos o comportamento no infravermelho distante, com medidas do Infra-

red Astronomical Satellite (IRAS), para todas as estrelas de rotação anômala compondo a

presente amostra. Seguindo o procedimento de Walker e Cohen (1987) [57], descrita na

seção 3.4, calculamos os índices de cor IRAS para essas estrelas, visando identificar um

possível excesso na emissão IR em relação às estrelas gigantes normais, gigantes brilhan-

tes e supergigantes Ib de tipos G e K.

A figura 5.12 apresenta as cores IRAS calculadas, V −[12] e V −[25], para as estrelas

de rotação anômala e, para efeitos comparativos, as cores IRAS das estrelas evoluídas

normais de tipo G e K, dadas por Cohen et al. (1987) [63]. As estrelas de rotação anômala

estão representadas pelos círculos vermelhos, enquanto as de rotação normal, dadas por

Cohen et al., são os círculos pretos. As estrelas são separadas pelos filtros de cores IRAS

e pelas classes de luminosidades. No painel superior estão representadas as magnitudes

V − [12], enquanto no painel inferior estão as magnitudes V − [25]; as estrelas de classe de

luminosidade III estão no painel à direita, as de classe II no painel do meio e as de classe

Ib no painel à esquerda.

Uma tendência a um excesso em emissão no infravermelho distante é claramente

observada para a maioria das estrelas de rotação anômala, como pode ser visto na figura

5.12, implicando a presença de poeira quente próximo a essas estrelas. Excesso em emis-

são no infravermelho já foi observado por alguns autores como Zuckerman et al. (1995)

[64], que relataram a presença de poeira próxima a estrelas gigantes de classe III. Em adi-

ção, a ocorrência de excesso no infravermelho foi descoberta também em sistemas binários

RS CVn com interação de maré (Busso et al. 1987 [46] e Busso et al. 1988 [65]; Scaltriti et

al. (1993) [66]; Matranga et al. (2010) [67]). Scaltriti et al. (1993) [66] propuseram que po-

eira ao redor das estrelas RS CVn resultaria de vento estelar impulsionado pela atividade

magnética. Matranga et al. (2010) [67], numa outra direção, seguem a sugestão de Rhee

et al. (2008) [68] de que a poeira poderia ser originada de colisões de objetos planetários

ao redor do sistema. Para estrelas gigantes e supergigantes de massas intermediárias, em

particular no Ramo Assintótico das Gigantes (AGB), poeira circumstelar foi relatada por

diferentes autores (Stencel et al. 1989 [69]; Young et al. (1993) [70]; Waters et al. (1994)

[71]; Izumiura et al. (1996) [72]; Hashimoto e Izumiura 1998 [73]).

As estrelas que apresentam excesso em emissão no infravermelho estão listadas

na tabela 5.1 com seus respectivos v sin i e os índices de cor visual-infravermelho.
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Figura 5.12: Comparação do índice de cor IRAS entre estrelas individuais evoluídas G e K de
Cohen et. al (1987) [63] (círculos pretos), e as estrelas individuais evoluídas de rotação anômala
de tipos G e K (círculos vermelhos). As estrelas são separadas pelos filtros de cores IRAS: V − [12]
(painel superior) e V − [25] (painel inferior), e pelas classes de luminosidade: III (painel à direita),
II (painel do meio) e Ib (painel à esquerda)

Neste contexto, a rotação moderada ou rápida combinada com o excesso em emis-

são no infravermelho para a maioria das estrelas evoluídas aparentemente individuais,

como aqui relatado, pode representar uma informação fundamental para nossa compre-

ensão sobre a origem da referida rotação anômala. Para estrelas de baixa massa, o cenário

de acreção de anãs marrons e planetas por estrelas gigantes, proposto por Siess e Livio
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Tabela 5.1: Estrelas evoluídas individuais com rotação moderada ou rápida apresentando
excesso em emissão no infravermelho.

ID vsini(kms−1) V-[12] V-[25]
Bright Star Catalog

HD 4362 10,7 2, 56± 0, 07 2, 68± 0, 6
HD 13994 11,5 2, 57± 0, 05 2, 61± 0, 33
HD 31910 11,7 2, 13± 0, 01 2, 18± 0, 06
HD 31993 31,1 3, 2± 0, 14 3, 17± 1, 54
HD 37434 65,3 2, 9± 0, 05 2, 94± 0, 24
HD 101570 21,4 2, 68± 0, 02 2, 69± 0, 13
HD 112989 11 2, 8± 0, 01 2, 81± 0, 11
HD 121107 14,5 1, 97± 0, 08 2, 29± 0
HD 137465 10,9 2, 73± 0, 06 2, 82± 0, 33
HD 170845 11,8 2, 33± 0, 02 2, 41± 0, 15
HD 176884 13,4 3, 07± 0, 02 3, 16± 0, 17
HD 178937 30,7 2, 47± 0, 13 2, 95± 0
HD 202314 14,6 2, 6± 0, 07 2, 65± 0, 5
HD 223460 21,5 0, 57± 0, 57 1, 92± 0, 55

Egret (1980)
HD 84315 10,3 3, 25± 0, 33 4, 39± 0
HD 87323 10,4 2, 5± 0, 26 3, 52± 0
HD 95393 10,6 3, 38± 0, 1 3, 53± 0, 98
HD 101314 10,2 2, 19± 0, 3 3, 69± 0
HD 192078 11,4 3, 62± 0, 1 5, 32± 0
HD 206121 14,9 2, 01± 0, 27 3, 09± 0

(1999) [24] pode explicar, ambos, o excesso no infravermelho observado e a rotação mo-

derada ou rápida. Entretanto, aqui surge outra interrogação: Como conciliar o excesso

no infravermelho e rotação anômala para estrelas evoluídas massivas, do tipo gigantes

brilhantes e supergigantes Ib? Como é conhecido, tais estrelas podem mostrar importante

ventos, aos quais poderia estar associada a emissão no infravermelho, mas, ao mesmo

tempo, tais ventos poderiam ser um fator inibidor de rotação moderada ou rápida. Claro,

processos de coalescência em sistemas com componentes mais massivas podem represen-

tar uma luz para tal situação.
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5.2.5 Localização no Diagrama HR das estrelas evoluídas individuais

com rotação anômala versus estrelas evoluídas com planetas e sis-

temas binários Algol e W UMa

Um aspecto relevante para a nossa compreensão sobre a natureza das estrelas evoluídas

individuais com rotações anômalas é a posição destas no Diagrama HR, comparativa-

mente à posição dos seus potenciais progenitores. Nesse contexto, construímos um Dia-

grama HR com traçados evolutivos dados por Pols et al. (1998) [79], como ilustrado na

Fig. 5.13, onde colocamos simultaneamente as estrelas evoluídas individuais anômalas

aqui tratadas, as estrelas evoluídas de classes de luminosidades IV, III e II com planetas

orbitando as mesmas, detectados até o presente, bem como sistemas binários Algol e siste-

mas binários W UMa. No referido Diagrama, para uma melhor compreensão dos estágios

evolutivos de cada família de estrelas, estão também descritos: A idade zero da Sequên-

cia Principal (Zero Age Main Sequence - ZAMS), representada pela linha sólida, a linha

indicativa do estágio final na Sequência Principal (Terminal Age Main Sequence - TAMS),

representada pela curva tracejada, e a linha ilustrativa da Base do Ramos das Gigantes

(Base of the Giants Branch - BGB), representada pela curva pontilhada. Os traçados evoluti-

vos são de Pols et al. (1998) [79], os quais foram escolhidos por estarem mais presentes em

estudos sobre a evolução de sistemas binários, em particular os sistemas Algol. A posição

de cada família de estrelas, como aqui ilustrado, reflete também um importante cenário no

contexto da natureza das estrelas evoluídas individuais de rotações anômalas: A grande

maioria dessas estrelas apresenta um estágio evolutivo mais avançado do que os sistemas

binários Algol e W UMa, indicando que entre as estrelas evoluídas individuais com rota-

ções anômalas, algumas podem, em princípio, representar estágios evolutivos avançados

dos referidos sistemas, após um fenômeno de coalescência. Além disso, o cenário apre-

sentado na Fig. 5.13 mostra que uma fração de estrelas anômalas exibe estágios evolutivos

similares a algumas estrelas evoluídas com planetas o que é coerente com uma situação

resultante de um processo de acreção.
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Figura 5.13: No diagrama HR a linha contínua representa a idade zero da Sequência Principal
(Zero Age Main Sequence - ZAMS), a linha tracejada é a idade terminal da Sequência Principal (Ter-
minal Age Main Sequence - TAMS) e a linha pontilhada é a Base do Ramos das Gigantes (Base of the
Giants Branch - BGB); os traçados são de Pols et al. (1998) [79]. Os grupos estelares são: binárias
W UMa (roxo), binárias Algol primárias (azul) e secundárias (vermelhas), sistemas planetários
(verde) e anômalas (pretas). As anômalas que apresentam excesso no IR são representadas por
círculos maiores. As informações relativas a cada família de estrelas foram obtidas das seguintes
fonts: (a) Sistemas Algols: Ibanoglu et al. (2006) [81], (b) W UMa: Rucinski (2013) [82] e Catálogo
Hipparcos (ESA, 1987) e (c) Estrelas com planetas detectados: The Extrasolar Planets Encyclopedia
(http://exoplanet.eu/catalog) e Catálogo Hipparcos.



CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Conclusões relevantes, como vínculos adicionais para a solução do problema do compor-

tamento anômalo das estrelas evoluídas individuais com rotações de moderadas a rápidas

foram alcançadas durante a realização deste trabalho. No presente capítulo descrevemos

as principais conclusões na seção 6.1, e, em seguida, na seção 6.2, listamos as perspectivas

de futuros trabalhos.

6.1 Conclusões

A descoberta de estrelas gigantes individuais dos tipos espectrais G e K com rotação

anômala, tipicamente estrelas gigantes individuais com rotação moderada ou rápida em

relação às predições teóricas, representa hoje um real enigma para a astrofísica estelar.

No presente trabalho de Tese, definimos como estrelas evoluídas individuais com rota-

ção anômala aquelas estrelas com velocidade radial constante, com base em pelo me-

nos duas medidas realizadas com o espectrômetro CORAVEL, e velocidade de rotação

v sin i ≥ 10kms−1. Tal valor limite de rotação representa pelo menos 4 vezes a rotação mé-

dia < v sin i > observada nas classes de luminosidades e tipos espectrais aqui estudados.

Neste Trabalho relatamos a presença dessas estrelas anômalas também em outras

classes de estrelas evoluídas, com a descoberta de uma subgigante, duas gigantes brilhan-

tes e cinco supergigantes Ib listadas no Bright Star Catalog. Adicionando essas estrelas

com as nove gigantes de classes de luminosidade III do catálogo citado, confirmadas ou
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descobertas neste estudo, obtemos o número total de 17 estrelas evoluídas de aparência

espectroscópica individual e rotação moderada ou rápida no Bright Star Catalog, com mas-

sas distribuídas entre 0, 8 e 20M⊙, aproximadamente. Isto representa um total de 0, 8% de

todas as estrelas evoluídas aparentemente individuais de tipos espectrais G e K de classes

de luminosidade IV, III, II e Ib listados no Bright Star Catalog, o qual corresponde a uma

amostra estelar completa para magnitude visual de 6, 3. Também relatamos a descoberta

de 13 estrelas aparentemente individuais de tipos espectrais G e K e classes de luminosi-

dade II e Ib, listadas por Egret (1980) [28], apresentando rotação moderada ou rápida.

Em contraste com as estrelas evoluídas individuais de baixa rotação, a grande

maioria dessas estrelas está localizada dentro de um intervalo de temperatura efetiva de

1.000K, seguindo o mesmo comportamento observado para estrelas binárias com compo-

nente evoluída de tipo espectral G e K.

Uma análise estatística, com base no teste Kolmogorov Smirnov (KS), da distribui-

ção de vsini para esta família de estrelas de rotação anômala e para sistemas binários com

componente evoluída de tipos espectrais G e K de classes de luminosidade III e II, com

v sin i ≥ 10kms−1, mostrou que ambas as distribuições parecem ter uma mesma distribui-

ção progenitora. Tal resultado favorece a hipótese de que a coalescência de binárias possa

ser um mecanismo que dá origem à rotação moderada ou rápida dessas estrelas anôma-

las, pelo menos entre as gigantes e gigantes brilhantes, onde o excesso estaria associado à

transferência de momentum angular para a estrela individual resultante da fusão.

A análise estatística do teste KS para as distribuições de metalicidades, das estre-

las individuais de rotação anômala e ambos os grupos de estrelas individuais evoluídas

de baixa rotação e de binárias de rotação moderada ou rápida, indica que a metalicidade

não parece influenciar a natureza das estrelas individuais de rotação anômala. Tal resul-

tado, entretanto, pode ser devido a efeitos de seleção, uma vez que o número de estrelas,

em ambas as famílias, com metalicidades conhecidas é bastante limitado.

O teste estatístico KS realizado entre as distribuições de gravidade superficial dos

diferentes grupos de estrelas, mostram que a distribuição de gravidade superficial das

estrelas individuais de rotação moderada ou rápida tem uma maior probabilidade de ser

derivada de uma mesma distribuição progenitora das binárias.

A tendência para um excesso em emissão no infravermelho IRAS é claramente

observada para a maioria das estrelas de rotação anômala, apontando a presença de po-

eira quente próximo a estas estrelas. Tal fato oferece uma importante peça adicional para
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a nossa compreensão sobre a enigmática natureza das estrelas evoluídas aparentemente

individuais de rotação moderada ou elevada, independentemente da classe de luminosi-

dade. Rotação anômala parece, claramente, estar associada à presença de poeira circums-

telar, indicando que o mecanismo que produz a rotação anômala, em princípio, deve ser

capaz de produzir também poeira quente ao redor dessas estrelas. Este comportamento,

de acordo com as predições teóricas de Siess e Livio (1999) [24], pode ser consequência da

acreção de objetos planetários ou anãs marrons que levaria a estrela a apresentar ambos

rotação elevada e excesso em emissão no infravermelho. Entretanto, as predições teóricas

para coalescência em sistemas binários próximos, onde duas estrelas passam por um pro-

cesso de fusão, propostas por Webbink et al. (1976) [22], é também capaz de explicar, ao

mesmo tempo, a rotação anômala para estrelas individuais evoluídas, onde a rotação ele-

vada resultaria da transferência de momentum angular e orbital do sistema para a estrela

resultante, e o excesso em emissão no infravermelho. Neste caso particular da coalescên-

cia, sistemas binários do tipo Algol ou W UMa podem representar os ambientes estelares

ideais para o fenômeno. Nesse sentido, emissão no infravermelho tem sido observada

na maioria desses sistemas. Assim, estrelas evoluídas individuais com rotação anômala

também podem representar estágios avançados na evolução desses sistemas, refletindo,

portanto, o produto da fusão estelar no sistema ou seja do processo de coalescência. Aqui,

é necessário sublinharmos um aspecto fundamental refletido pela posição das estrelas

evoluídas individuais com rotação anômala no Diagrama HR relativamente à posição das

estrelas evoluídas com planetas detectados e dos sistemas binários dos tipos Algol e W

UMa: A posição das estrelas anômalas é, em princípio, compatível tanto com o fenômeno

da acreção, quanto com o fenômeno da coalescência.

Embora o excesso em emissão no infravermelho em estrelas individuais seja parti-

cularmente observado na Seqüência Principal, Bonsor et al. (2014) [78], ao detectar estrelas

no ramo das subgigantes apresentando excesso em emissão no infravermelho, sugerem a

sobrevivência do disco de poeira ao redor dessas estrelas para além da Seqüência Princi-

pal. Entretanto o mecanismo responsável pela manutenção do disco de poeira ao redor da

estrela não é suficiente para explicar, também, a rotação moderada ou rápida observada

nas estrelas de nossa amostra, classificadas como anômalas, por uma razão simples: Para

chegarem à região das subgigantes com rotação moderada ou rápida, tais estrelas, em

princípio, deveriam ter perdido seus discos de poeira, de forma a estarem livres para ace-

lerarem enquanto conservariam o momentum angular. Neste contexto, há um conflito entre

a sobrevivência de discos de poeira e rotação moderada ou rápida, de forma que uma hi-
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pótese de que a rotação anômala poderia provir de estágios estelares precoces pode ser

descartada.

Em síntese, esta Tese relata, de forma pioneira, a descoberta de estrelas indivi-

duais subgigantes, gigantes brilhantes e supergigantes, de tipos espectrais G e K, apre-

sentando rotações anômalas, ou seja, de valores moderados a rápidos, em contraste com

as predições teóricas. Tal fato, até o presente, era conhecido apenas entre as gigantes

de classe de luminosidade III. Um aspecto relevante dessa descoberta diz respeito ao in-

tervalo de massa das novas estrelas com rotações anômalas, com valores entre 0, 8 e 20

massas solares. Também de forma pioneira, é apresentada a freqüência de estrelas evoluí-

das individuais de classes de luminosidade IV, III, II e Ib, de tipos espectrais G e K, com

rotações anômalas, em uma amostra completa em magnitude visual 6, 3. Nosso estudo

apresenta ainda fortes evidências de que diferentes mecanismos físicos podem produzir

rotações anômalas, ou seja de moderadas a rápidas, em estrelas individuais evoluídas,

quais sejam: A acreção de planetas gigantes ou anãs marrons por suas estrelas hospedei-

ras e a coalescência em sistemas binários dos tipo Algol e W UMa. Em síntese, embora

estudos sobre as abundâncias químicas dessas estrelas sejam necessários para se ter in-

formações mais precisas sobre sua origem evolutiva, os resultados obtidos na presente

Tese constituem um sólido vínculo para a solução do, até então, enigma sobre a origem

da rotação anômala em estrelas individuais evoluídas.
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6.2 Perspectivas

• Realização de análises espectroscópicas para calcular abundâncias de elementos le-

ves, em particular do lítio. Alguns autores (e.g.: Siess e Livio 1999 [24]), mostram

que um excesso de lítio combinado com o excesso em emissão no infravermelho,

como evidência da acreção de anãs marrons/planetas massivos, deve ser uma das

características de estrelas evoluídas individuais com rotações moderadas ou rápidas.

• Medir de forma homogênea a metalicidade e a gravidade das estrelas individuais

de rotação moderada ou rápida, a fim de aumentar o número de estrelas que entram

nas análises estatísticas e descartar um possível efeito de seleção.

• Investigar espectroscopicamente a abundância de outros elementos químicos que

possam trazer informações sobre a origem das estrelas de rotação anômala, de forma

a uma diferenciação entre estrelas resultantes de acreção e estrelas resultantes de

coalescência.

• Efetuar estudos sobre a presença de estrelas com rotações anômalas da presente

amostra na base de dados do WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) ou de outros

levantamentos no infravermelho.

• Aprofundar o estudo sobre a sobrevivência de discos de poeira para além da Seqüên-

cia Principal, com o objetivo de investigar a verdadeira origem do excesso em emis-

são no infravermelho apresentado pelas estrelas de rotação anômala.

• Efetuar um estudo detalhado sobre a localização espacial das estrelas com rotações

anômalas na Galáxia. Isto poderia apontar para relações entre a posição de tais es-

trelas e de sistemas binários do tipo Algol ou W UMa.

• Testar a amostras com métodos não-paramétricos mais robustos, como Anderson-

Darling e Kuiper.
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