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FORMAÇÃO DE CAUDAS MAXWELLIANAS NO

CONTEXTO DA ROTAÇÃO ESTELAR
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Resumo

Nesta Tese, analisamos a formação de caudas maxwellianas das distribuições de ve-

locidades oriundas da rotação estelar no contexto da mecânica estat́ıstica de Boltzmann–

Gibbs fora do equiĺıbrio. Nós partimos de um modelo unificado para a taxa de perda

do momentum angular que, por sua vez, propiciou a construção de uma teoria geral

para a desaceleração rotacional na qual, finalmente, através da compilação entre a

Maxwelliana padrão e a relação de decaimento rotacional, definimos as distribuições

(α, β)–Maxwellianas. Os resultados revelam que a estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs fora

do equiĺıbrio nos fornece resultados tão bons quanto os das estat́ısticas generalizadas de

Tsallis e Kaniadakis, além de permitir ajustes controlados por v́ınculos f́ısicos extráıdos

da própria teoria da evolução da rotação estelar. Além disso, nossos resultados apontam

que estas estat́ısticas generalizadas convergem para a de Boltzmann–Gibbs quando inse-

rimos, nas suas respectivas funções de distribuições, uma velocidade rotacional definida

como uma distribuição.
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Abstract

In this Thesis, we analyzed the formation of maxwellian tails of the distributions of the

rotational velocity in the context of the out of equilibrium Boltzmann–Gibbs statistical

mechanics. We start from a unified model for the angular momentum loss rate which

made possible the construction of a general theory for the rotational decay in the which,

finally, through the compilation between standard Maxwellian and the relation of rota-

tional decay, we defined the (α, β)–Maxwellian distributions. The results reveal that the

out of equilibrium Boltzmann–Gibbs statistics supplies us results as good as the one of

the Tsallis and Kaniadakis generalized statistics, besides allowing fittings controlled by

physical properties extracted of the own theory of stellar rotation. In addition, our results

point out that these generalized statistics converge to the one of Boltzmann–Gibbs when

we inserted, in your respective functions of distributions, a rotational velocity defined as

a distribution.
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do fotosfera. Estas duas regiões estão separadas por uma camada convectiva instável. Esta

figura foi adaptada de Dikpati e Gillman (2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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parâmetro extráıdo das distribuições e da relação rotação–idade. Na quarta e quinta colunas,

dispomos dos valores para o expoente do d́ınamo (a) e da geometria do campo (N). Na sexta

e sétima colunas, dispomos dos valores das resistências para cada expoente. Na oitava coluna,
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO: ASPECTOS GERAIS DA ASTROFÍSICA ESTATÍSTICA

EXTENSIVA E NÃO-EXTENSIVA

A Rotação é um fenômeno de caráter universal. Ela se manisfesta desde o mundo atômico

até ao próprio Universo. Rotação é um importante parâmetro para descrever uma var-

iedade de problemas em astrof́ısica estelar, influenciando fortemente a evolução das estre-

las. Ela também nos fornece valiosas informações sobre o magnetismo estelar, interações

de maré gravitacional em binárias, assim como a transferência de momentum angular

ou desaceleração devido à planetas ou outro gênero de processo. Os efeitos da rotação

acompanham toda a história da evolução estelar, desde a redistribuição de momentum

angular na formação da proto–estrela até o momento da morte da estrela, que dependerá

explicitamente de sua massa.

Uma das questões mais intrigante e que possui inúmeras controvérsias na Astrof́ısica

Estelar está relacionada a natureza estat́ıstica que controla a velocidade de rotação. Deste

contexto podemos indagar sobre outras questões, tais como: qual é a distribuição que con-

trola as velocidades rotacionais? Como foi distribúıdo o momentum angular da nuvem

que formou as estrelas? Será que esta distribuição é oriunda de uma lei f́ısico-estat́ıstica?

Todas estas indagações podem ser sintetizadas respondendo a seguinte questão: existe

uma mecânica estat́ıstica que melhor descreve a distribuição da rotação estelar? Uma

solução dada recentemente a esta pergunta foi proposta por Soares et al. (2006) quando

sugeriu uma função de distribuição para velocidade de rotação estelar baseada na en-

tropia generalizada de Constantino Tsallis (1988). Soares et al. (2006) levaram em conta

os argumentos propostos por Silva et al. (1998) para uma generalização da função de

distribuição de velocidades de Maxwell–Boltzmann.

Muitas são as entropias encontradas na literatura que investigam a entropia de

Boltzmann–Gibbs (B-G) fora do equiĺıbrio. Dentre elas, podemos citar, além da entropia
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não-extensiva de Tsallis, a de Druyvenstein (1930,1934), Renyi (1970), Sharma-Mittal

(1975), Abe (1997), Papa (1998), Borges & Roditi (1998), Landsberg & Vedral (1998),

Anteneodo & Plastino (1999), Frank & Daffertshofer (1999) e, mais recentemente, Kani-

adakis (2001).

A f́ısica estat́ıstica da rotação estelar inicia-se com os trabalhos pioneiros de Struve

de 1945 e Chadrasekhar & Munch de 1950. Uma das mais importantes propriedades

da rotação estelar foi proposta por Struve (1945) ao considerar que os eixos de rotação

estão distŕıbuidos de forma aleatória. Chandrasekhar e Münch (1950) baseados em tal

proposição sugeriram duas equações integrais para descrever a distribuição das veloci-

dades rotacionais verdadeiras (f(x = v))1 e projetadas (φ(y = vsini))2, com o objetivo

de fornecer uma ferramenta eficaz para analisar as funções de distribuição observadas,

as quais possibilitariam passar do momento observado para o momento verdadeiro. A

complexidade da Equação (1.1), devido a presença de uma derivada parcial, gera um

erro razoavelmente grande depois de integrada fazendo com que muitos autores admitam

f(x = v) como uma função de distribuição Maxwelliana. Deste modo, a média, o desvio

quadrático médio e a função f(x = v) podem ser derivadas dos momentos da distribuição

φ(y) de acordo com a média <v sini>.

Os trabalhos de Huang (1965, 1967), utilizando as funções de distribuição de Chan-

drasekhar & Münch (1950), analisaram o comportamento da rotação para estrelas da

sequência principal focalizando as consequências concernentes à perda de momentum an-

gular devido a presença de um planeta equivalente. No caso do Sol, este planeta cor-

responde a órbita de Júpiter. Tais estudos propiciaram uma descrição estat́ıstica das

distribuições de v sini para diferentes tipos espectrais mostrando que o mecanismo de

desaceleração, que é uma função da idade da estrela, tem um comportamento que muda

de perfil com o tipo espectral. Este autor considerou que a taxa de perda de momentum

1

f(x) = − 2

π
x2 ∂

∂x
x

Z ∞

x

φ(y)dy

y2(y2 − x2)1/2
. (1.1)

2

φ(y) = y

Z ∞

y

f(x)dx

x(x2 − y2)1/2
. (1.2)

A Equação (1.1) é conhecida como a solução da equação de Abel (1.2).
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angular poderia ser descrita com uma lei de potência3:

dx

dt
= −

∑
ajx

j, (1.3)

onde na verdade x denota qualquer grandeza f́ısica que não se conserva.

Cinco importantes trabalhos relacionados ao comportamento do decaimento rotacional

formam uma base sólida para se discutir que o perfil das distribuições baseadas na termoe-

stat́ıstica de Boltzmann-Gibbs não podem ser interpretadas apenas usando Maxwellianas

padrão. Segue uma sintética ilustração destes trabalhos: Skumanich (1972) mostrou que

medidas de rotação e atividade para as Hyades e Plêiades efetuadas por Kraft (1967), jun-

tamente com a rotação solar, eram consistentes com a relação vrot ∝ t−1/2. Esta relação é

consistente com teorias simples de perda de momentum angular em que o vento ionizado

é acoplado à estrela pelo campo magnético (ver: Schatzman, 1962). Soderblom (1983),

Barry et al. (1987) e Soderblom et al. (1991) encontraram resultados qualitativos sim-

ilares para estrelas do tipo–solar, mas com leis de potência apresentando expoentes que

estendem-se de −1/2 (correspondendo à relação de Skumanich) à −4/3. Entretanto, mais

recentemente, Pace & Pasquini (2004) afirmaram que essas leis de potência não produzem

o perfil da curva relacionada à rotação–atividade–idade de estrelas anãs com tipo espec-

tral F em aglomerados abertos. De acordo com esses autores uma lei do tipo t−1.47 é mais

consistente com os dados observacionais.

Como mencionou Pedron (1999), a Termoestat́ıstica ou Mecânica Estat́ıstica de B-

G, no que toca a extensividade termodinâmica, representa uma ferramenta eficaz para

predições em sistemas f́ısicos. A extensividade corresponde aos casos em que as interações

microscópicas podem ser negligenciadas ou são de curto alcance e quando a memória mi-

croscópica é de curta duração ou inexistente. Em geral, a presença de forças ou interações

de longo alcance causam modificações na termodinâmica. Um exemplo de interações

de curto alcance pode ser denotado por um sistema f́ısico isolado, isto é, que não troca

matéria, energia ou informação com sua vizinhança, essencial na estat́ıstica de Boltzmann-

Gibbs, o qual é uma idealização apropriada quando a interação decai rapidamente com

a distância. Isto significa dizer que, separar estes sistemas torna as interações tão fracas

que podem ser negligenciadas, aproximando-os de sistemas isolados ideais.

3Onde os a′js são parâmetros independentes de x, podendo ser função do tempo. Fica a cargo da determinação

do fator de desaceleração xj o perfil da distribuição que tem como objetivo deformar a distribuição Maxwelliana.
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Por outro lado, ainda segundo Pedron, a presença de interações de alcance suficiente-

mente longo pode ser significativa e estas não podem ser desprezadas. Neste caso, seria

praticamente imposśıvel separar ou isolar completamente sistemas interagentes. Além

disso, quando estas interações são relevantes, os parâmetros termodinâmicos podem perder

seu caráter extensivo ou intensivo, passando a adquirir propriedades não-extensivas (ou

não-aditivas) devido as correlações. O formalismo de B-G pode então, a priori, falhar

em sistemas que incluem forças de longo alcance e efeitos de memória de longa duração.

Na mesma direção, a presença de uma estrutura fractal pode conduzir a uma situação

onde tal formalismo não seja adequado, apresentando amplos valores do comprimento do

expoente de Holder. Assim, somas ou integrais usuais que aparecem em quantidades ter-

moestat́ısticas relevantes como, por exemplo, função de partição, energia interna, entropia,

deslocamento quadrático médio, podem sofrer divergências. Isso implicaria a ausência de

uma prescrição matemática bem comportada para cálculos de quantidades normalmente

usadas para caracterizar o sistema tais como, por exemplo, calor espećıfico, suscepti-

bilidade, difusividade, e impossibilitaria a comparação com dados experimentais, que são

sempre finitos. Estas dificuldades são bem conhecidas em sistemas auto-gravitantes (Plas-

tino & Plastino 1993), difusão anômala correlatas ou de Lévy (Zanette & Alemany 1995,

Plastino & Plastino 1995), bem como em alguns sistemas conservativos de interação de

longo-alcance (Anteneodo & Tsallis 1998), neutrinos solares (Clayton 1974), velocidade

peculiar de galáxias (Bahcall & Oh 1996), magnetismo estelar (Burlaga & Vinas 2005; de

Freitas & De Medeiros 2009), entre outros.

Então, de um lado temos duas vertentes - a descrição estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs

do equiĺıbrio e as estat́ısticas generalizadas (p. ex., a de Tsallis e Kaniadakis) - e do outro

lado, temos a alternativa de recorrer à uma série de condições de contorno já estabelecidas

no estudo da rotação estelar afim de tornar a estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs aplicavél à

este sistema, em outras palavras, estabelecer critérios para uma mecânica estat́ıstica de

B-G fora do equiĺıbrio válida para sistemas em rotação.

Diversos autores, tais como, Kocharov et al. (1974, 1975) e Clayton et al. (1975)

especularam, para o problema do Neutrino Solar, que a cauda de alta energia da dis-

tribuição de energia relativa poderia partir da forma exponencial de Maxwell-Boltzmann,

exp (−E/kT ). Outro importante trabalho neste contexto, de caráter mais universal, foi

proposto por Krook & Wu (1976). Eles sugeriram que uma solução assintótica da equação
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de Boltzmann gera um termo transiente que pertuba o estado de equiĺıbrio provocando

a extensão das caudas na distribuição de Maxwell-Boltzmann. Neste sentido, Robert

Roussel-Dupré (1980) mostrou que as funções de distribuição não-Maxwelliana estão as-

sociadas ao gradiente de temperatura e estimou a magnitude da cauda da distribuição

através do modelo de região de transição para distribuição de velocidade dos elétrons

no interior estelar. Outro trabalho, de cunho teórico, que trata da adição de termos

na exponencial de Maxwell-Boltzmann, é o trabalho de Cuperman et al. (1986). Neste

trabalho Cuperman et al. obtiveram uma distribuição bi-Maxwelliana que, ao contrário

da Maxwelliana padrão (isotrópica), considera a anisotropia da velocidade através da in-

clusão de momentos de ordem superior. Com isso, eles generalizaram a distribuição de

Maxwell-Boltzmann para sistemas de fraca interação, simetricamente esférica e fora do

equiĺıbrio. Como podemos observar a “não-extensividade” ou “quase-extensividade” já

tem sido usada a mais de três décadas procurando validar a entropia de Boltzmann-Gibbs

para sistemas com longas caudas de energia. Estes esforços nos mais diferentes campos

da f́ısica refletem a tentativa de, mediante a entropia de Boltzmann-Gibbs, explicar os

fenômenos de forte interação que hoje deixamos a cargo das estat́ısticas generalizadas.

Em śıntese, os trabalhos destes autores sugerem que a entropia de Boltzmann-Gibbs e,

por sua vez, a distribuição de Maxwell-Boltzmann, podem explicar, mediante espećıficas

condições, fenômenos que, a priori, não poderiam ser explicados pela mecânica estat́ıstica

do equiĺıbrio.

1.1 A distribuição de Maxwell-Boltzmann e a exponencial de decaimento

Segundo Abraham Pais (1982), tudo indica que Maxwell foi o primeiro a afirmar que

a segunda lei da termodinâmica (S = klnW + constante) era de natureza estat́ıstica.

Em meados de 1872, Boltzmann afirmou que “os problemas da teoria mecânica do calor

são [...] problemas da teoria das probabilidades” (Boltzmann, 1872). Em seus trabalhos

posteriores Boltzmann focou suas idéias no caráter absoluto da entropia. Em seu im-

portante trabalho publicado em 1877 (Boltzmann, 1877) ele chega a conclusão, guiado

por Loschmidt, de que na aproximação ao equiĺıbrio termodinâmico não é absolutamente

necessário o aumento da entropia, mas este é o curso mais provável dos acontecimentos

(Pais, 1982).

A conhecida primeira definição de probabilidade foi proposta por Boltzmann em 1868
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sugerindo que dado o estado Si (dentro de uma pequena tolerância δSi) onde o sistema

se encontra por um tempo τi, é tal que, se esperarmos um tempo τ � τi, no limite de

τ →∞ a relação τi/τ é definida como a probabilidade de o sistema se encontrar no estado

Si. Esta definição de probabilidade proposta por Boltzmann e, posteriormente, revisada

por Einstein (Einstein, 1903) foi obtida através do conhecido método cinético, o qual faz

menção aos mecanismos de colisões e frequências de colisões.

Em 1877, Boltzmann introduziu uma nova ferramenta denominada de método es-

tat́ıstico, válido apenas nas proximidades do equiĺıbrio. Deste modo, aplicando tal método

aos gases ideais, Boltzmann introduziu a sua segunda definição de probabilidade. Além

disso, ele mostrou que esta probabilidade pode ser obtida por meio da contagem dos “com-

plexões” (ou o número de microestados acesśıveis). Sobre os processos de contagem vamos

fazer alusão ao exemplo proposto por Pais (1982). Seguem literalmente seus comentários:

“Suponhamos que mostro a alguém duas bolas idênticas sobre uma mesa e depois lhe

peço para fechar os olhos, podendo reabri-los momentos mais tarde. Depois pergunto-lhe

se, nesse meio tempo, troquei a posição das bolas. A pessoa não pode responder, pois

as bolas são idênticas. Todavia, eu conheço a resposta. Se mudei as bolas, então foi

posśıvel seguir o movimento cont́ınuo que as levou do estado de configuração inicial até

o final”. A essência deste exemplo ilustra o primeiro axioma de Boltzmann da mecânica

clássica, ou seja, que part́ıculas idênticas que não podem aproximar-se indefinidamente

podem, por sua vez, serem distingúıveis pelas condições iniciais e pelo seu movimento

cont́ınuo. Então, podemos falar que, classicamente, um gás ideal de energia E

é constitúıdo de N moléculas idênticas e distingúıveis.

Assim, entender a estat́ıstica de Boltzmann é compreender como um gás de part́ıculas

idênticas e distingúıveis são estatisticamente independentes. Para ilustrar este problema

vamos estudar o caso espećıfico de um gás ideal. Para este gás a energia das part́ıculas

somente pode assumir valores discretos ε1, ε2, ..., εn. Seja ni o número de part́ıculas com

energia εi de modo que:

N =
n∑

i=1

ni, (1.4)

e

E =
n∑

i=1

εini. (1.5)

As condições para um gás ideal são as seguintes: i) não estão correlacionadas, ou seja,
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não existe, a priori, uma região particular no espaço de fase na qual a part́ıcula tenha

preferência; ii) são estatisticamente independentes; iii) idênticas; e iv) distingúıveis. Deste

modo, o número de microestados acesśıveis corresponde à partição que está explicitada

nas Equações (1.4) e (1.5), dada por:

w =
N !∏n
i ni!

, (1.6)

esta equação também é conhecida como segunda definição de probabilidade (Pais 1982).

A contribuição de Gibbs veio em esclarecer que as propriedades gerais, macroscópicas,

de um sistema pode ser descrita sinteticamente pela probabilidade de grão grosseiro4.

Assim, inicialmente considera-se um espaço µ com células ω1, ω2, ..., ωn, de modo que

cada part́ıcula a tenha energia média Ea. Em seguinda, divide-se as N part́ıculas de tal

maneira que tenhamos Na part́ıculas em ωa. Assim, da mesma forma como foi proposto

para a probabilidade de grão fino, temos que:

N =
n∑

a=1

Na, (1.7)

e

E =
n∑

a=1

EaNa. (1.8)

O par (Na, Ea) define um estado de grão grosseiro. Neste contexto, considerando o

gás como ideal, o volume W no espaço Γ é dado por:

W = N !
n∏

a=1

ωNa
a

Na!
, (1.9)

onde W é denominada de probabilidade de grão grosseiro. O valor máximo de W corre-

sponde ao estado de equiĺıbrio vinculadas às Equações (1.7) e (1.8). De ambos os v́ınculos,

(1.5) e (1.6) ou (1.7) e (1.8), podemos obter a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Para

o gás clássico ideal podemos obter diretamente a distribuição de Maxwell-Boltzmann

através das Equações (1.5) e (1.6), enquanto que, para o probabilidade de grão grosseiro

podemos obtê-la através das seguintes condições de maximinização:∑
a

Na(lnωa − lnNa − λ+ βEa) = 0, (1.10)

4Em inglês, coarse-grained probability. O número de microestados acesśıveis w designado por Boltzmann é

considerado como probabilidade de grão fino (do inglês, fine-grained probability).
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assim como, pela entropia do equiĺıbrio dada por:

Seq = k lnWmax + constante. (1.11)

Mais precisamente, este último procedimento servirá de base para a descrição do nosso

sistema, visto o seu caráter macroscópico. Apresentaremos a seguir uma dedução para a

função de distribuição das velocidades no equiĺıbrio termodinâmico baseado no trabalho de

Maxwell (1860). Convém, antes de tudo, entendermos o conceito de equiĺıbrio empregado

por ele. Como mencionou Kremmer (2005), a função de distribuição de Maxwell anula o

termo de colisão da equação de Boltzmann. Para este autor, isto conduz a um equiĺıbrio

entre a criação e destruição de pontos em um elemento de volume no espaço de fase. Deste

modo, os processos que envolvem o equiĺıbrio, assim como, a inexistência de perturbações

externas tornam válidas as seguintes hipóteses:

i) a probabilidade de encontrar uma part́ıcula com a componente da velocidade entre

v e v + dv pode ser representada pela probabilidade f(v)dv;

ii) para as três componentes da velocidade da part́ıcula os eventos acontecem de forma

independente;

iii) decorrente da hipótese ii podemos assinalar que em processos no equiĺıbrio e sem

influências externas o espaço das velocidades é isotrópico.

Das hipóteses i e ii podemos admitir que a probabilidade de encontrar a part́ıcula com

as componentes das velocidades nos intervalos vx e vx + dvx, vy e vy + dvy e vz e vz + dvz

é:

f(vx, vy, vz)dvxdvydvz = f(vx, vy, vz)d~v, (1.12)

ou então, considerando n como a densidade do número de part́ıculas, temos:

f(vx, vy, vz)dvxdvydvz = nφ(vx)φ(vy)φ(vz)dvxdvydvz. (1.13)

Da hipótese iii, a velocidade ~v é uma invariante dada por: |~v • ~v|1/2=
√
v2

x + v2
y + v2

z .

Podemos então escrever:

f(vx, vy, vz) = nφ(vx)φ(vy)φ(vz) = Φ(v). (1.14)

O procedimento que descreveremos a seguir é de caráter universal e válido para qual-

quer função f na qual desejamos escrever, a partir de uma equação funcional (1.14), ex-

plicitamente a função de distribuição em termos das constantes de equiĺıbrio. Da Equação
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(1.14) tiramos o logaritmo natural, resultando em:

ln(n) + lnφ(vx) + lnφ(vy) + lnφ(vz) = ln Φ(v), (1.15)

diferenciando-a com relação as componentes da velocidade v, temos:

1

v

d lnφ(v)

dv
=

1

vx

d lnφ(vx)

dvx

=
1

vy

d lnφ(vy)

dvy

=
1

vz

d lnφ(vz)

dvz

= −2b (1.16)

esta igualdade é posśıvel devido as componentes serem independentes. Deste modo, inte-

grando qualquer um dos termos da igualdade, temos que:

φ(vi) = ae−bv2
i , (1.17)

Φ(v) = f(vx, vy, vz) = na3e−bv2

, (1.18)

sendo a e b constantes positivas. A determinação destas constantes baseia-se em duas

variáveis de estado do equiĺıbrio termodinâmico: a densidade n e a temperatura T . Da

teoria cinética dos gases estas variáveis são definidas como:

n =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
f(vx, vy, vz)dvxdvydvz (1.19)

3

2
nkT =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

1

2
mv2f(vx, vy, vz)dvxdvydvz, (1.20)

onde k é a constante de Boltzmann, com valor numérico de 1.38×10−23J/K, e m é a

massa da part́ıcula dada pela razão entre o peso molecular e o número de Avogadro. O

primeiro membro da Equação (1.20) denota a energia cinética média resultante de um

gás monatômico associada aos graus de liberdade translacionais. Assim, integrando a

Equação (1.19) em coordenadas esféricas e substituindo f , obtemos:

n = na3
(π
b

) 3
2
. (1.21)

Seguindo o mesmo procedimento anterior obtemos a seguinte relação da Equação

(1.20):
3

2
nkT =

3

4
mna3

(π
b

) 3
2 1

b
. (1.22)

Das Equações (1.21) e (1.22) obtemos os valores das constante a e b dada, respectiva-

mente, por:

a =
( m

2πkT

) 1
2
, (1.23)

b =
m

2kT
. (1.24)
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Consequentemente, a função de distribuição de Maxwell–Boltzmann é dada por:

f(vx, vy, vz) = n
( m

2πkT

) 3
2
e−

mv2

2kT . (1.25)

A função de distribuição dos módulos das velocidades de Maxwell-Boltzmann é dada

integrando a Equação (1.25) em coordenadas esféricas:

F (v)dv =

∫ 2π

0

∫ π

0

n
( m

2πkT

) 3
2
e−

mv2

2kT v2senθdθdϕdv. (1.26)

Deste modo, a bem conhecida distribuição de Maxwell-Boltzmann é dada por:

F (v) = 4πn
( m

2πkT

) 3
2
v2e−

mv2

2kT . (1.27)

Outra informação importante derivada da teoria que rege a distribuição de Maxwell–

Boltzmann é que as part́ıculas que obecedem a esta distribuição no equiĺıbrio interagem

fracamente.

Podemos extrair algumas velocidades caracteŕısticas, tais como: a velocidade mais

provável vp, a velocidade média 〈v〉 e a velocidade quadrática média vrms, que respecti-

vamente podem ser obtidas por meio de:

dF (v)

dv
= 0, (1.28)

〈v〉 =

∫ ∞

0

vF (v)dv, (1.29)

vrms =

(∫ ∞

0

v2F (v)dv

)1/2

, (1.30)

estas velocidades estão relacionadas por:

vp < 〈v〉 < vrms. (1.31)

No contexto da rotação estelar estamos interessados não na energia cinética transla-

cional da estrelas, mas na energia cinética de rotação. Assim, se faz necessário incorporar

a velocidade angular Ω. Deutsch (1970) mostrou analiticamente a função de distribuição

para um vetor velocidade angular orientado aleatoriamente. Este vetor distribúıdo nas

três componentes é escrito como:

~Ω = Ωxî+ Ωy ĵ + Ωzk̂. (1.32)
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Baseado no procedimento anterior encontramos, assim como encontrou Deutsch, a

distribuição Maxwelliana para o módulo da velocidade angular da estrela é dada por:

F (Ω) =
4√
π

Ω2e−Ω2

, (1.33)

onde pode ser transformada para medida observacional de velocidade projetada vsini por

meio das relação de Chandrasekhar e Munch (1950) ou Deutsch (1970).

A distribuição de Maxwell–Boltzmann5 depende exclusivamente de um decaimento ex-

ponencial, ao contrário da distribuição de velocidade desenvolvida por Silva et al. (1998)

que é uma função da exponencial generalizada de Tsallis. Deste modo, esta última dis-

tribuição tem a vantagem de se ajustar muito bem a uma grande fámilia de distribuições

por meio da manipulação do ı́ndice entrópico q. Podemos resumir dizendo que a dis-

tribuição de Maxwell–Boltzmann está, a priori, limitada às equações diferenciais cuja

solução é uma exponencial, tais como, a lei de decaimento radioativo, onde a desintegração

de um núcleo não afeta diretamente o comportamento do outro e o comportamento do

conjunto reflete o desconhecimento de cada núcleo em particular em relação ao processo

ocorrido com os outros. Segundo Pedron (1999), equações diferenciais deste tipo parecem

não possuir memória, ao contrário, as equações que envolvam soluções em leis de potência,

de alguma forma, estão conectadas com a memória do sistema através do parâmetro q.

Neste momento, é necessário descrever um procedimento para obter a equação de

decaimento exponencial baseado na entropia de Boltzmann–Gibbs. Considerando que a

variável x possua valores cont́ınuos, podemos escrever a entropia S como:

S = −
∫ b

a

p(x) ln p(x)dx, (1.34)

com os seguintes v́ınculos:

µ =

∫ b

a

p(x)dx, (1.35)

5É importante salientar que na literatura existem diferentes nomenclaturas para esta distribuição. Além de

a denominarem de distribuição de Maxwell-Boltzmann, diversos autores a denominam apenas de distribuição de

velocidade de Maxwell ou distribuição Maxwelliana padrão. As Equações (1.25) e (1.26) mostram uma primeira

diferença conceitual entre a distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann e a distribuição dos módulos de ve-

locidade de Maxwell-Boltzmann. Dentre as várias nomenclaturas, resolvemos aderir ao termo MAXWELLIANA

PADRÃO, visto que, no decorrer da Tese, sempre iremos fazer referência à esta distribuição quando compara-

rmos com as distribuições Maxwellianas fora do equiĺıbrio. Como veremos no Caṕıtulo 5, ao definirmos esta

nomenclatura estamos restringindo o domı́nio das distribuição de Maxwell-Boltzmann ao estado de equiĺıbrio

termodinâmico. Para maiores detalhes sobre estas diferenças de nomenclatura ver Kremer (2005).
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e

ν =

∫ b

a

xp(x)dx, (1.36)

onde o intervalo a ≤ x ≤ b corresponde à região de existência da distribuição de proba-

bilidade p(x). Consequentemente, a distribuição que maximiza6 a entropia acima, sujeita

a estes dois v́ınculos (1.35) e (1.36), é a distribuição exponencial dada por

p(x) = p(0)e−λx, (1.37)

onde as constantes p(0) e λ dependem dos v́ınculos µ e ν. Deste modo, a equação difer-

encial que satisfaz essa solução é dada por:

dp(x)

dx
= −λp(x). (1.38)

No estudo do decaimento rotacional estelar, esta equação não é muito discutida, as-

sim como sua solução (1.37)7. Todas as leis de decaimento (desaceleração) rotacional

discutidas na literatura são de caráter não-exponencial representadas por uma equação

diferencial do tipo:
dp(x)

dx
= −λp(x)η, (1.39)

com η variando entre 1.68 (Pace & Pasquini 2004) e 3 (Skumanich 1972). Deste modo,

para total compreensão deste comportamento, seria necessário um tratamento baseado,

por exemplo, na entropia de Tsallis (1988) por admitir uma forma entrópica que, ao ser

maximinizada pelos v́ınculos (1.35) e (1.36) geram equações diferenciais não-exponenciais.

Deste modo, obteŕıamos uma equação diferencial similar à Equação (1.39). Mas esta sáıda

imediata não nos permitiria descrever as distribuições de velocidade rotacional à luz do

formalismo da mecânica estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs. A questão central é: como

inserir neste formalismo uma lei de potência, visto que, em sua essência, é

controlado essencialmente por uma exponencial?

Nesta Tese propomos um modelo teórico baseado em uma lei de desaceleração rota-

cional generalizada extráıda do contexto da rotação estelar. Em particular, investigamos

a formação de caudas Maxwellianas através da estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs fora do

equiĺıbrio.

6Esta maximização é efetuada através do formalismo dos multiplicadores de Lagrange.
7Uma discussão sobre esta solução pode ser encontrada em Barnes (2003).
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No Caṕıtulo 2, apresentamos um panorama geral da relação rotação–atividade–idade

para estrelas da sequência–principal, apontando as principais caractéristicas concernentes

à teoria do d́ınamo e a descontinuidade rotacional.

Por sua vez, no Caṕıtulo seguinte, focamos nossa atenção no magnetismo estelar e sua

relação com a taxa de perda do momentum angular dJ/dt através dos mecanismos que

regem o vento estelar. Neste Caṕıtulo, propomos um modelo unificado para a taxa dJ/dt,

onde foram compiladas as parametrizações de Kawaler (1988) e Chaboyer et al. (1995).

Dedicamos o Caṕıtulo 4 à formulação de uma “lei” de desacelaração rotacional do tipo

Zipf–Mandelbrot para estrelas em qualquer estágio evolutivo e tipo espectral baseada no

formalismo das funções de Green.

A seguir, no Caṕıtulo 5, encontra-se a consolidação do nosso modelo. Partindo dos re-

sultados obtidos no Caṕıtulo 4 e do procedimento descrito no ińıcio do caṕıtulo 5, obtemos

as distribuições (α, β)–Maxwellianas, a partir da deformação das Maxwellianas padrão

através da inclusão da velocidade rotacional como uma distribuição. Neste Caṕıtulo,

também propomos uma nova investigação acerca da Equação de Boltzmann para sis-

temas isolados, não-interagentes e em rotação, assim como uma medida aproximada da

Função-Desvio entre as distribuições (α, β)–Maxwellianas e as Maxwellianas padrão.

No Caṕıtulo 6, faremos uma conexão entre teoria e observação, assim como apre-

sentaremos como os parâmetros do nosso modelo reagem para diferentes amostras com

tipos espectrais e estágios evolutivos diversos. Também neste Caṕıtulo, discutiremos a

questão central de nossa Tese: qual entropia melhor descreve o comportamento

das distribuições de velocidade rotacional estelar?

No último Caṕıtulo, propomos nossas conclusões e perspectivas.
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CAPÍTULO 2

UM PANORAMA GERAL SOBRE A RELAÇÃO

ROTAÇÃO–ATIVIDADE–IDADE

A conservação do MOMENTUM ANGULAR é um contrabalanceador efetivo ao in-

evitável puxão gravitacional sobre o universo e, assim, tudo gira. Estrelas adquirem seu

momentum angular quando se formam e, realmente, a maneira na qual quase todo mo-

mentum angular inicial é dissipado é ainda pouco entendida, mas sem perdas significativas

de momentum angular, uma nuvem interstelar nunca poderá se contrair o bastante para

formar uma estrela. O que observamos no Universo é que estrelas se formam e superam

estes obstáculos.

Quando átomos de hidrogênio se fundem em hélio no núcleo, a estrela se encontra no

estágio evolutivo conhecido como Sequência-Principal. Neste estágio, a taxa de rotação da

maioria das estrelas está bem abaixo da velocidade cŕıtica (vcrit =
√
GM/R, a velocidade

na qual a força centŕıfuga se equilibra com a gravidade no equador) e a rotação é então

incapaz de alterar a evolução da estrela. Nos poucos casos onde a rotação é excessiva, a

gravidade experimentada pela estrela diminui e a evolução global pode ser muito diferente.

A rotação de uma estrela pode ser obtida por dois parâmetros: v sini (a velocidade

rotacional equatorial da estrela projetada sobre a linha de visada relativa ao observador) e

Prot (o peŕıodo rotacional). Contudo, a rotação é um parâmetro descrito em três dimensões

podendo variar com a latitude da estrela e com o raio.

Como já frizamos na introdução, a ROTAÇÃO ESTELAR é um importante parâmetro

para descrever uma variedade de problemas em astrof́ısica estelar, influenciando forte-

mente a evolução das estrelas, fenômenos de interação gravitacional e processos que ocor-

rem no interior da estrela e que, por sua vez, repercurtem na superf́ıcie. Os efeitos da

rotação acompanham toda a história da evolução estelar, desde a redistribuição de momen-
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tum angular na formação da proto-estrela à morte da estrela.Assim, podemos considerá-la

um parâmetro canônico na Astrof́ısica Estelar.

Hoje sabemos que a rotação afeta não apenas a atmosfera mas, de forma substancial, o

interior estelar. Fenômenos turbulentos na envoltória convectiva provocam uma circulação

meridional causando o efeito conhecido como rotação diferencial. Deste modo, a envoltória

convectiva segue uma rotação diferencial observada na superf́ıcie, como uma função da

latitude, enquanto que a envoltória radiativa parece seguir uma rotação de corpo ŕıgido,

(ver Faulkner et al. 1968; Kosovichev et al. 1997). Apesar de inúmeros estudos sobre os

efeitos da rotação na evolução estelar, a grande maioria dos modelos não leva em conta o

papel deste parâmetro na estrutura estelar (ver Endal & Sofia 1976, Pinsonneault et al.

1989).

As estrelas da sequência-principal, assim como em outros estágios evolutivos, possuem

caracteŕısticas rotacionais que dependem do tipo espectral. Mais especificamente, existe

uma evidente descontinuidade em torno da classe espectral F5, correspondendo à linha

divisória entre estrelas de alta e baixa rotação. Para classes espectrais do tipo O, B, A e

F0, a energia é levada à superf́ıcie, predominantemente, através de processos radiativos.

Para as estrelas de tipo tardio F5, G, K e M, o transporte de energia em camadas externas

é realizado através de convecção. A presença de uma envoltória convectiva e sua interação

com a rotação é fundamental para o comportamento de estrelas do tipo tardia, como será

discutido mais abaixo.

Dois fatores básicos estão diretamente ligados à rotação das estrelas. Primeiro, o eixo

de rotação é orientado aleatoriamente (Struve 1945). Isto significa que a rotação estelar

não tem suas origens na rotação Galáctica e, se isso for verdade, o eixo de rotação tenderia

a alinhar-se com a rotação da Galáxia. O segundo fator básico é que uma relação média

parece sustentar que o momentum angular espećıfico (seu momentum angular por unidade

de massa) no peŕıodo de formação segue uma lei do tipo Kraft (1967, 1970):〈
J

M

〉
∝M1.57, (2.1)

onde J é o momentum angular e M é a massa estelar. Neste caso, o expoente de 1.57 se

refere às estrelas com classe espectral até F0 (∼1.5M�).

Esta relação, revisitada por Kawaler (1987), pode ser derivada facilmente assumindo

que todas as estrelas são formadas por um meio de densidade uniforme, uma condição

que não é absolutamente verdadeira no Universo. Em śıntese, a Equação (2.1) é a melhor
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das relações estat́ıstica que prediz uma quantia t́ıpica de momentum angular para uma

estrela de uma dada massa.

Apresentaremos abaixo uma śıntese de quatro importantes trabalhos (Kawaler 1987,

Soderblom et al. 1989, Gray 1992 e Tassoul 2000) que descrevem um amplo estudo sobre

o comportamento da rotação estelar em estrelas da sequência-principal de O a M e sua

relação com parâmetros intŕınsecos e extŕınsecos ao interior estelar:

Estrelas de alta rotação: O, B, A e F0–F5

A maioria das estrelas, do tipo O e B, às vezes, mostram evidências de pulsações estelares

não-radiais e fortes ventos, assim como abundâncias anômalas que podem ser controladas

pelo processo de mistura interna (internal mixing). Todos estes efeitos são relacionados

à rotação e complicam sua determinação e interpretação, além das taxas de rotação que

podem ser altas o bastante para influenciar a evolução de uma dada estrela. Estrelas

de massa-intermediária, do tipo A e F0, podem ter abundâncias anômalas dramáticas e

outros efeitos que estão relacionados a difusão em camadas superficiais que são afetadas

pela rotação. A presença de uma rotação significantemente alta nestas estrelas podem

complicar a determinação de medidas de linhas espectrais fracas ou a solucão para com-

ponentes de linhas de absorção. Assim, fenômenos que podem acontecer em estrelas de

alta rotação não podem ser observados diretamente.

A distribuição de v sini para estrelas do tipo O, por exemplo, possuem dois picos, um

centrado a aproximadamente 100 km/s e outro a 300 km/s. Os valores mais elevados de

v sini estão em aproximadamente 400 km/s. O pico de 300 km/s é somente observado

em estrelas do tipo O na sequência-principal e se ajusta a distribuição vista dentro das

estrelas tipo Be, enquanto que o outro pico principal em 100 km/s é visto em todas

as classes de luminosidade entre as estrelas do tipo O, da sequência-principal ao ramo

das gigantes e supergigantes. Turbulências significantes (em aproximadamente 20 km/s)

também estão presentes nas estrelas do tipo O. A presença de fortes ventos dirigindo a

radiação nestas estrelas indica a presença de perdas significantes de massa. Este fato

gera uma tendência entre taxa de rotação e a idade da estrela enquanto a estrela estiver

presente na sequência-principal.

A rotação pode ter um papel fundamental na evolução de estrelas massivas (10–40M�).

Primeiro, uma rotação rápida pode afetar o equiĺıbrio estelar, reduzindo a pressão central
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e a temperatura, ocassionando em uma queda na luminosidade. A diminuição máxima na

luminosidade é de ∼3%. Segundo, uma rotação elevada pode alterar a forma da atmosfera

da estrela, criando diferenças locais na temperatura e na pressão. Os efeitos dependem

da orientação e fazem uma estrela parecer mais fria. O efeito mais importante de rotação

elevada é sua influência na mistura de elementos qúımicos e no transporte de momentum

angular no interior estelar.

A rotação, especialmente, influencia a difusão turbulenta. A rotação mais elevada

conduz à uma difusão turbulenta mais eficiente, e isso faz com que uma estrela tenha

quase o dobro da luminosidade que teria na ausência da difusão. Também, a mistura

induzida rotacionalmente é usada para explicar várias caracteŕısticas da evolução das

estrelas massivas, isto é, o enriquecimento de He e N das estrelas do tipo O e a carência

de um gap (prevista por modelos) entre as estrelas da sequência-principal e pós-sequência-

principal observadas no diagrama H–R.

Para estrelas do tipo B, a taxa de rotação t́ıpica é de aproximadamente 140 km/s, para

todas as subclasses espectrais, proporcionalmente, maior do que para as estrelas O mais

massivas. Uma comparação entre a rotação em gigantes B com as anãs do mesmo tipo

mostram que estrelas B0 não giram como corpos ŕıgidos e, consequentemente, a rotação

diferencial é determinante neste caso. Um subtipo importante entre as estrelas B são as

estrelas Be (estrelas B com linhas de emissão), que constituem aproximadamente 15–20%

das estrelas B. Estrelas Be giram a taxas mais elevadas que as estrelas não Be, com uma

velocidade equatorial média (corrigida de sini) de aproximadamente 265 km/s e com uma

distribuição de velocidades que possui caudas de forma simétrica. Em outras palavras, a

distribuição de v sini para estas estrelas é controlada basicamente por uma Gaussiana.

A velocidade cŕıtica vcrit, para as estrelas Be é de, aproximadamente, 525 km/s, quase o

dobro do ńıvel de 265 km/s para a velocidade média. Os ventos vistos nas estrelas Be são

influenciados pela rotação. Estes ventos são mais lentos e densos nas regiões equatoriais

e mais rápidos e tênues nos pólos.

A maioria das estrelas O e B são encontradas nas regiões de formação de estrelas,

por isso são encontradas estrelas tão jovens com este tipo espectral. Além disso, suas

distribuições de rotação não diferem significativamente uma da outra, dado o tamanho

da amostra. Existem diferenças significantes, quando comparadas estrela a estrela, no to-

cante ao momentum angular a uma determinada massa, mas as distribuições dos momenta
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angulares parecem ser independentes das condições iniciais para uma amostra significa-

tivamente grande. Existem ind́ıcios que sugerem que a metalicidade exerce um papel

importante na distribuição do momentum angular, mas ainda não existem informações

para tornar este quadro mais claro.

A maioria das estrelas A e F0–F5 possuem taxas de rotação moderadas (50–100 km/s)

consistentes com a relação de Kraft, mas entre as estrelas A são encontradas estrelas com

abundâncias qúımicas peculiares, e estas peculiaridades são possivelmente relacionadas à

rotação. As estrelas Am, ou estrelas A com linha metálica, mostram fracas linhas de Ca

II e/ou Sc II, mas com um aumento nas linhas de elementos pesados. Outra classe de

estrelas do tipo A, denominada de estrelas Ap ou A magnética, mostra um aumento nas

linhas de elementos, tais como, Si, Cr, Eu e Sr, assim como para as do tipo HgMn com

um aumento nas linhas de Hg e Mn. Estas subclasses das estrelas do tipo A possuem um

intervalo de temperatura que pode variar de 7000 a 10000 K.

Todos estas subclasses possuem taxas de rotação bem abaixo da média das estrelas A.

A média de v sini para estrelas Am e Ap, é de, aproximadamente, 40km/s, um fator de 3–4

vezes menor que estrelas normais da mesma cor. As estrelas HgMn giram lentamente ≤20

km/s em quase todos os casos. Pouqúıssimas estrelas com abundância qúımica peculiares

apresentam v sini >100 km/s. Assim, uma baixa taxa de rotação parece ser uma condição

necessária para que estrelas Ap, Am ou HgMn surjam. Taxas de rotação para estas estrelas

peculiares decaem muito lentamente com a idade, sugerindo que a perda de momentum

angular foi intensificada por fortes campos magnéticos (como será discutido abaixo para

as estrelas do tipo tardia) ou a presença de uma companheira próxima. Entretanto,

esta relação com a idade não parece acontecer para estrelas HgMn, deixando incerta sua

origem. Um posśıvel argumento é que essas estrelas, sendo mais frias, levam bastante

tempo perdendo momentum angular na fase da pré-sequência-principal até alcançar as

baixas taxas de rotação necessárias. A relação aparente entre rotação e idade para algumas

destas estrelas peculiares possuem origens que não são compreendidas completamente.

Estrelas de baixa rotação: F6–F9, G, K e M

A rotação possui um papel determinante para muitos dos fenômenos que observamos em

estrelas do tipo tardia (F6–M). Estas estrelas possuem uma envoltória convectiva que

interage fortemente com a rotação. O paradigma para entender este comportamento é
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extráıdo do que observamos no interior solar: rotação e convecção interagindo nas ca-

madas mais externas para produzir padrões de circulação complexos dentro do material

estelar ionizado. Este fenômeno, denominado de rotação diferencial, é especialmente im-

portante para o mecanismo do d́ınamo (maiores detalhes na próxima Seção e no Caṕıtulo

3), podendo regenerar o campo magnético primordial da estrela. O campo magnético

pode engarrafar ou aprisionar o vento estelar ionizado bem além da superf́ıcie da estrela,

forçando a perda de momentum angular1, um processo que nós testemunhamos no Sol.

Assim o Sol, por sua natureza, perde momentum angular continuamente, e, por analogia,

outras estrelas com envoltória convectiva e ventos magnéticos realizam este processo de

forma similar. Nós ainda pouco sabemos sobre ventos magnéticos em estrelas, porém,

exceto em casos onde eles são muito fortes, assumimos que outras estrelas do tipo tardio

possuem algum tipo de vento semelhante ao encontrado no Sol.

Uma conseqüência deste paradigma consiste em que: duas estrelas, formadas ao mesmo

tempo e com a mesma massa, mas, com taxa de rotação diferente, tenderão para a mesma

taxa de rotação com o tempo porque a estrela com rotação mais elevada gera um campo

magnético mais forte e, assim, perde momentum angular mais rápido do que aquela de

baixa rotação. Estrelas jovens tendem a girar mais rapidamente, devido ao fato de que

elas não tiveram tempo suficiente para perder significamente seu momentum angular.

Enquanto, ao contrário, estrelas mais velhas tendem a girar mais lentamente.

Os campos magnéticos de estrelas do tipo tardia dão origem à sua rica fenomenologia,

que, em geral, é descrita pela atividade. Esta atividade pode nos ajudar no estudo do

comportamento da rotação. Neste contexto, estruturas heterogêneas (consideradas de

pequena-escala) na superf́ıcie estelar (tais como as manchas, spots em inglês) podem ser

grandes o bastante para produzir variações observáveis na taxa de irradiação da estrela,

procedimento no qual podemos inferir seu peŕıodo de rotação. Até então, somente as

estrelas ativas (jovens) possuiam peŕıodo de rotação mensuráveis, Prot, embora deveria ser

posśıvel medir o mesmo efeito em estrelas velhas com observações de qualidade suficiente,

da mesma forma que, observações espaciais revelaram a rotação solar. Neste contexto,

na Era CoRoT2, medidas da variação fotosférica em estrelas em vários estágios evolutivos

nos darão o perfil do comportamento de Prot (De Medeiros et al. 2009). Tais medidas

possibilitarão, dentre outras coisas, acompanhar a evolução do Sol em diferentes posições

1Podemos fazer uma anologia com o aumento do braço de uma alavanca.
2Telescópio espacial da Agência Especial Européia (ESA), tendo o Brasil como parceiro.
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no diagrama H–R. Assim como, suas observações em grandes janelas temporais revelerão

as mudanças em Prot que indicarão a presença de rotação diferencial.

A intensidade da atividade medida por indicadores como, CaII e emissão de linhas Hα

e K, e raios–X, está fortemente correlacionada com a rotação para estrelas do tipo tardia,

de forma que, estrelas de alta rotação estão sempre ativas por causa dos fortes campos

magnéticos gerados. A relação rotação–atividade possui diferentes declives (slope, em

inglês) para diferentes massas, de tal forma que, estrelas de baixa massa são mais ativas

para uma mesma taxa de rotação. Como ilustração, o Sol é uma estrela de 4.6 Gyr de

idade e gira com um peŕıodo de cerca de 27 dias a uma velocidade equatorial de 1.8 km/s

(uma forma ilustrativa destas informações pode ser observada na Figura 2.1).

Estrelas jovens são estudadas através da observação em aglomerados globulares ou

abertos (open clusters, em inglês), isto porque a maioria das estrelas da sequência-principal

de idade-zero (ZAMS) estão em aglomerados e, por terem sido originadas da mesma

nuvem, acredita-se que estas estrelas tenham as mesmas propriedades qúımicas, assim

como sua idade e distância, além de apresentarem as estimativas dos seus parâmetros

com incertezas muito menores do que para estrelas de campo.

O aglomerado com estrelas na região da ZAMS melhor estudado é as Plêiades, com

idade de ∼100 Myr. Este aglomerado contém estrelas com Prot=1/4 dia, ou 100 vezes

maior do que a taxa de rotação solar. Para ilustrar a importância das Plêiades, por exem-

plo, suas anãs do tipo G, que giram mais rapidamente, giram a uma taxa 10 vezes maior

que a do Sol, deste modo, as Pleiades são estrelas extraordinárias. Estas estrelas ultra-

rápidas (estrelas com v sini ≥20 km/s) constituem aproximadamente 20% das anãs G e

K nas Plêiades, permanecendo 80% com v sini abaixo de 10 km/s. Assim, a distribuição

de rotação para estas estrelas da ZAMS, é bimodal com uma fração dominante de estrelas

que giram relativamente lentas.

Neste sentido, os peŕıodos de rotação para muitas estrelas das Hyades (600 Myr) são

conhecidos e, a dispersão intŕınseca na rotação sobre a média, é de, aproximadamente,

10%. Além disso, existe uma forte dependência da rotação sobre a massa nestas estrelas

com um decaimento acentuado das estrelas anãs F do tipo tardia às G0, considerando

que as Plêiades no mesmo intervalo mostram dependência em pequenas massas. Estes

aglomerados nos revelam que, no primeiro bilhão de anos depois de alcançar a ZAMS,

estrelas do tipo solar podem perder uma quantidade considerável de momentum angular
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ao mesmo tempo que uma forte convergência nas taxas de rotação é introduzida como

uma função da massa. Para as Plêiades a expansão na rotação, independente da massa,

é de pelo menos um fator de 20, contra os 10% vistos dentro das Hyades.

Os detalhes desta convergência ainda não estão totalmente claros. O fato de acontecer

tão depressa conduz a uma enorme expansão das estrelas na ZAMS, levando a sugerir que a

envoltória convectiva de uma estrela do tipo solar pode desacoplar de seu núcleo radiativo.

Isto significa que nós observamos a envoltória das estrelas menos massivas decairem sua

rotação mais depressa. Este modelo de desacoplamento pode também ajudar a explicar a

forte dependência de massa visto que a proporção entre o núcleo radiativo e a envoltória

convectiva é muito senśıvel à massa da estrela.

Figura 2.1: Este diagrama mostra a taxa de rotação estimada para estrelas semelhantes ao Sol. O intervalo

de ı́ndice de cor parte de B − V =0.50 correspondendo ao tipo espectral de aproximadamente F7V e massa de

∼1.2M�, enquanto o outro extremo B− V =1.00 corresponde ao tipo espectral K2V e massa de 0.7M�. As taxas

de rotação foram estimadas das medidas das linhas de Ca II H e K, usando a relação rotação–atividade calibrada

por estrelas de peŕıodo rotacional conhecido. As estrelas que giram rapidamente a um dado valor de B − V são

as mais jovens, consequentemente perdendo gradualmente seu momentum angular até tornarem-se estrelas de

baixa rotação quando evolúıdas. O Sol é indicado pelo śımbolo � a um B − V =0.656. É importante notar que

o Sol tem uma taxa de rotação muito t́ıpica para uma estrela velha com sua massa. Outro ponto que podemos

extrair da figura é que, independente da massa, existe uma extensão, ou um intervalo pico a pico, na rotação de

aproximadamente um fator de 5.

A Figura (2.1) mostra uma distribuição de taxas de rotação de aproximadamente
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0.7M� até 1.2M�. A distribuição é praticamente horizontal para B − V >0.8, em parte,

porque estas estrelas de baixa massa possuem tempo de vida na sequência-principal que

excede a idade do disco Galáctico, significando que nós ainda não podemos saber como

lentamente as mais velhas delas girarão. A distribuição é independente da massa, indi-

cando que, acima deste intervalo de massa todas as estrelas se comportam similarmente.

Indo para estrelas de mais baixa massa na sequência-principal, a rotação torna-se cres-

centemente mais dif́ıcil de estudar. A inspeção na rotação em anãs do tipo M mostra que

somente 25% giram acima do limite de detecção de 2 km/s. Porém, foram achadas várias

estrelas com altos valores de v sini (30–50 km/s).

2.1 Relação rotação–atividade–idade para estrelas do tipo solar

Segundo a literatura existem três processos que podem ser os responsáveis pela geração

de campos magnéticos estelares: 1) a rotação diferencial; 2) a pilha de Biermann; e 3)

o d́ınamo. Para melhor entender como ocorrem os mecanismos que produzem o campo

magnético estelar, é de suma importância escrever a equação de indução na sua forma

completa:
∂ ~B

dt
= ~∇× (~veq × ~B)︸ ︷︷ ︸

Advecção

+ υM
~∇2 × ~B︸ ︷︷ ︸

Difusão

− c

η2
ee
~∇ηe × ~∇pe︸ ︷︷ ︸

Pilha de Biermann

. (2.2)

Se somente a rotação diferencial fosse levada em conta, teriamos apenas o termo de

advecção, deste modo, a taxa ∂ ~B/∂t se reduz a − ~B(~∇ · ~veq). A compomente poloidal

de ∂ ~Bp/∂t se anula enquando que a parcela azimutal cresce em consequência do pro-

longamento das linhas do campo decorrente de ∂ ~BR/∂t ∝ dΩ/dR. Mas, será este pro-

longamento responsável pela geração de campo magnético nas estrelas? A resposta é

essencialmente não. Porque se inserirmos uma resistividade finita, υM , a componente

poloidal satisfaz a condição ∂ ~Bp/∂t = −υM
~∇ × (~∇ × ~Bp) e, neste caso, ~Bp não terá

nenhum mecanismo de regeneração atuando. Portanto, como a componente azimutal é

função da poloidal ela também decairá, e, portanto, o efeito de prolongamento do campo

gerado pela rotação diferencial não pode por si só ser responsável pelo campo magnético

estelar. Para Parker (1955) a rotação diferencial pode produzir um forte campo toroidal

a partir de um poloidal. Entretanto, neste caso, o problema reside em como regenerar o

campo poloidal, vista que, como vimos acima, sua tendência é decair.
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Figura 2.2: Esboço do d́ınamo solar. (a) No mı́nimo de atividade o campo magnético é bipolar. (b) por causa

da rotação diferencial uma forte componente toroidal é criada com o passar do tempo. (c) cordas magnéticas even-

tualmente emerjem formando voltas devido à força de Coriolis. Para os paineis (d) e (e), uma maior quantidade

de campo magnético emerge e se torcem. Estas voltas formam regiões bipolares, com as polaridades orientadas

como mostrado em (f). A migração para o equador e os pólos finalmente causam o cancelamento do fluxo e

reversão da polaridade do campo. A esfera vermelha representa a região radiativa e o grade azul é a base do

fotosfera. Estas duas regiões estão separadas por uma camada convectiva instável. Esta figura foi adaptada de

Dikpati e Gillman (2006).

Agora, chamamos atenção para o termo referente a Pilha de Biermann (1950). Uma

descrição mais geral sobre os mecanismos que geram o magnetismo estelar deve considerar

os efeitos de desvio de simetria esférica indicados pelos termos ~∇ηe e ~∇pe, visto que, para

uma estrela com rotação diferencial, a pilha de Biermann cria uma força eletromotriz que

faz com que o campo magnético azimutal cresça linearmente com o tempo. Neste con-

texto, diversos autores, por exemplo Borra et al. (1982) e Brandenbourg & Subramanian

(2005), apontam que a pilha de Biermann é capaz de gerar, mesmo que fraco, um campo

magnético, mas não o suficiente para explicar o campo magnético estelar. Eles também

consideram que este campo poderia servir como uma espécie de campo semente para o

processo do d́ınamo.

Finalmente, discutiremos o papel que d́ınamo estelar desempenha na geração do campo

magnético. Este assunto tem uma longa história e as primeiras formulações matemáticas
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podem ser atribúıdas aos trabalhos de Moffatt (1978) e Parker (1979). O problema do

d́ınamo passou por diferentes conjecturas, dentre elas, podemos citar: (i) o conceito de

d́ınamo auto-excitado, (ii) o dinamo de Herzenberg (1958), (iii) o d́ınamo de Zeldovich et

al. (1979) e (iv) o d́ınamo de Parker (1979), até recentes modelos teóricos para o d́ınamo

solar, como por exemplo, o modelo do d́ınamo proposto por Guerrero & de Gouveia Dal

Pino (2008).

Desde meados da década de 60, modelos teóricos modernos, tais como, o conhecido

modelo de Badcock–Leighton3 (Babcock 1961; Leighton 1964, 1969), atribuiram as mu-

danças ćıclicas na atividade solar à existência de um d́ınamo produzido por um complexo

processo de movimento das camadas do interior do Sol, responsável pela amplificação e

manutenção do campo magnético solar. A rotação solar tem um papel crucial no funciona-

mento do d́ınamo induzindo, sobre as part́ıculas carregadas do fluido, o aparecimento de

correntes elétricas que, por sua vez, geram campos magnéticos perpendiculares à direção

dessas correntes. Os movimentos das células convectivas e a rotação diferencial são re-

ponsáveis pela dinâmica que controla o d́ınamo solar. Acredita-se que esse efeito não deva

ocorrer apenas no Sol, mas também nas demais estrelas. Segundo a literatura, acredita-se

que a atividade solar seja resultado do processo deste d́ınamo. A Figura (2.2) mostra

em detalhes o esboço do d́ınamo solar, assim como, de forma simplificada, os processos

concernentes a sua formação.

O modelo original ou padrão considera que o d́ınamo varia linearmente com a ve-

locidade angular Ω. Este processo ocorre na envoltória convectiva gerando um campo

magnético predominantemente toroidal e simétrico (Reiners et al. 2008). Neste sentido,

como apontaram Linsky & Saar (1987), dados observacionais mostraram que, para uma

ampla variedade de estrelas jovens do tipo tardia, o campo magnétco superficial total, B0,

parece ser diretamente proporcional à taxa de rotação, isto é, R2B0 ∝ Ω. Durney (1972)

mostrou que o campo magnético simplificado por Weber & Davis (1967) para um campo

monopolar, reduz a taxa de perda de momentum angular de uma estrela em:

dJ

dt
∝ dveq

dt
= −2

3
Ωr2

A

dM

dt
∝ ΩB2

0 ∝ veqB
2
0 , (2.3)

3Este modelo descreve a dinâmica entre a circulação meridional e a rotação diferencial, na qual o campo

magnético do Sol se organiza em direção aos pólos e, periodicamente, começa a decair formando um campo na

direção do equador. Este modelo explica o processo de formação e evolução das manchas solares através do

Diagrama Borboleta (Butterfly Diagram, em inglês).
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onde, rA é o raio de Alfvén e dM/dt é a taxa de perda de massa. De acordo com

Soderblom (1983), se considerarmos a sugestão de Skumanich (1972), onde B ∝ veq, a

Equação (2.3) se reduz a relação veq ∝ t−1/2, que são consistentes para estrelas mais velhas

e não muito mais jovens que as Plêiades. Ainda neste trabalho, Soderblom questiona

sobre que argumento poderia justificar esta proporcionalidade entre veq (ou Ω) e B. Hoje

sabemos que problemas relativos ao armazenamento de fluxo e o padrão de rotação interna

observados por dados helioseismológicos conduzem a um modelo diverso, onde o d́ınamo

fica situado mais ao fundo da envoltória convectiva (Reiners et al. 2008). Em vista disso,

aquele tipo de d́ınamo produz muitas correntes oriundas do campo toroidal e peŕıodos de

ciclos muito curtos que não são compat́ıveis aos resultados observacionais. Como exemplo,

se considerarmos B0 = constante a relação de decaimento rotacional se reduziria a veq ∝

exp(−κt). Segundo Soderblom et al. (1983), esta relação é evidentemente inconsistente

com os seus resultados obtidos para estrelas com idade do tipo solar e tardia. No próximo

Caṕıtulo, veremos que tal proporcionalidade está diretamente relacionada a saturação do

campo magnético em estrelas de rotação elevada (Ivanova & Taam 2003) e a conjectura

do desligamento do d́ınamo proposta por Gray & Nagar (1985).

Finalmente, teorias sobre a evolução do momentum angular em estrelas de baixa massa

(Kawaler 1988; Bouvier et al. 1997) consideram que o campo magnético, a prinćıpio, pode

ser gerado por um d́ınamo operando na envoltória convectiva seguindo uma lei de potência

para a taxa de rotação, dada por:

R2B0 ∝ Ωa, (2.4)

onde o expoente a, assim como, outros parâmetros oriundos da parametrização de Kawaler

(1988) e Chaboyer et al. (1995), denotam a nossa ignorância sobre a geração de campos

magnéticos e ventos nas estrelas. De acordo com a Equação (2.4), o fluxo magnético cresce

com a velocidade angular a uma dada potência, mas as observações nos mostram que,

por exemplo, não é seguro afirmar que, efetivamente, cresça com Ω ou com Ω2, devido às

complexas interações e distorções das linhas de campo na fotosfera estelar e por se tratar

de um objeto com campo magnético em rotação.
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CAPÍTULO 3

MODELO UNIFICADO PARA A TAXA DE PERDA DE MOMENTUM

ANGULAR DEVIDO AO VENTO MAGNÉTICO ESTELAR

A maioria das estrelas da sequência-principal com classe espectral entre O5 e F5 exibem

alta rotação, de 190 km/s para as estrelas O5, um pico de 210 km/s para as do tipo B5

e um decréscimo até 25 km/s para as de tipo F5. Já as estrelas com tipo espectral entre

G0 e G5, onde o Sol está inserido, exibem baixa rotação até valores da ordem de 2 km/s.

Para estrelas nestes intervalos, a velocidade rotacional equatorial decresce com a massa

(McNally 1965; McAlister et al. 2005).

Uma śıntese sobre os valores de velocidade equatorial até estrelas do tipo espectral

G0 na sequência-principal é dada na Tabela (3.1). Proporcionalmente, seguindo esta

sequência de tipo espectral, observamos que o momentum angular espećıfico (momentum

angular por unidade de massa) também decresce. Podemos explicar este fenômeno dentro

da ótica do magnetismo estelar por meio da perda de massa através do vento estelar1.

Entretanto, para autores, por exemplo Huang (1965), o mecanismo de desaceleração rota-

cional devido a matéria ejetada das projenitoras das estrelas do tipo tardia para formar os

planetas era o responsável pelos baixos valores de v sini. Hoje sabemos que mesmo estrelas

tardias da sequência-principal sem planetas exibem baixas taxas de rotação por causa da

perda de momentum angular induzida pelos ventos magnéticos estelares2. Um exemplo

1Vento estelar é um fluido de gás neutro ou carregado ejetado da atmosfera superior de uma estrela. Diferentes

tipos de estrelas possuem diferentes tipos de vento. Estrelas da pós-sequência-principal, tais como, gigantes

vermelhas, supergigantes ou do ramo das gigantes assintóticas, próximas do final de suas vidas frequentemente

ejetam grandes quantidades de massa em uma taxa de Ṁ > 10−3 massas solares por ano, mas com velocidade da

ordem de 10 km/s. Estrelas do tipo G, como o Sol, tem seu vento orientado pelo seu calor, a coroa magnética.

Estrelas massivas do tipo O e B tem vento estelar com baix́ıssimas taxa de perda de massa, Ṁ > 10−6 massas

solares por ano, mas com velocidades do vento alt́ıssima podendo superar valores da ordem de 2000 km/s (Castor

et al. 1975)
2Chernin (1991) explica que muito embora 99.9% da massa do sistema solar esteja contida no Sol, 98% do
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Tabela 3.1: Parâmetros estelares como uma função do tipo espectral (TE). Fonte: McNally (1965).

TE Massa Raio v sini Ω Prot

M� R� (km/s) 10−5s−1 (dias)

O5 39.5 17.2 190 1.5 4.85

B0 17 7.6 200 3.8 1.91

B5 7 4 210 7.6 0.96

A0 3.6 2.6 190 10 0.73

A5 2.2 1.7 160 13 0.56

F0 1.75 1.3 95 10 0.73

F5 1.4 1.2 25 3 2.42

G0 1.05 1.04 12 1.6 4.55

da magnitude do vento associado às flutuações do campo magnético pode ser visto na

Figura (3.1), extráıda de Burlaga & Viñas (2004), onde faz referência ao comportamento

do vento solar na fase de decĺınio do ciclo 23.

Figura 3.1: No painel (a) está representado as flutuações da velocidade do vento solar no peŕıodo do ano de

2003 medidos a 1 UA (unidade astronômica) pelo telescópio espacial ACE (Advanced Composition Explorer). No

painel (b) está representado as flutuações da intensidade do campo magnético também medidos sob as mesma

condições que a velocidade do vento.

momentum angular total está associado ao movimento orbital dos planetas.

27



Esta Figura, assim como a (3.2), nos dão um retrato da complexidade que enfrentare-

mos ao procurar equacionar o comportamento do campo magnético estelar e, por sua vez,

estabelecer uma lei ou relação que descreva o motor magnético estelar: o d́ınamo.

Que argumento(s) poderia(m) sustentar a tese de que os ventos estelares magnéticos

seriam responsáveis por tal fenômeno de desaceleração rotacional? Embora o vento este-

lar das estrelas da sequência-principal não influencie fortemente a evolução das estrelas,

devido as altas velocidades de ejeção de massa, da ordem de centenas de km/s, depen-

dendo da classe espectral, ele provoca torques externos que podem ser responsáveis pelo

decaimento rotacional (para maiores detalhes ver Nariai 1969).

Segundo vários autores (p. ex., Castor et al. 1975), podemos atribuir a taxa de perda

de massa (dM/dt, a qual descreve quanto material é perdido pela estrela por unidade de

tempo), e a velocidade terminal que corresponde a velocidade do vento atingida assintot-

icamente a grandes distâncias da estrela, como os mecanismos que controlam os ventos

estelares.

Para sistematizar as idéias sobre os mecanismos que provocam perturbações na rotação

superficial da estrela, é de suma importância estudar como ocorre a perda de momentum

angular estelar. A próxima Seção está encarregada de apontar estes mecanismos e suas

limitações teórico-observacionais.

3.1 Teoria do vento estelar magnético: mecanismos de perda de

massa e velocidade do vento estelar

Estrelas emitem, não somente radiação, mas também, part́ıculas. A emissão destas

part́ıculas é chamada de vento estelar (Lamers & Cassinelli, 1999). A perda de massa

é um fenômeno comum nas estrelas através de processos cont́ınuos, chamados de ventos

estelares, no qual, o gás das camadas mais externas da estrela é acelerado para fora a par-

tir de uma baixa velocidade até uma velocidade mais alta em regiões mais distantes da

estrela. As part́ıculas emitidas pelo vento são aceleradas diferentemente, dependendo da

natureza da estrela. Em estrelas frias, como o Sol, os ventos surgem da relação pressão-

expansão na coroa quente. Enquanto que para estrelas quentes, o alto fluxo radiativo

controla o vento.

Devido ao torque do vento estelar, uma estrela em rotação, que perda massa, perderá
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Figura 3.2: Linhas do campo magnético ao redor da estrela Tau-Scorpii. Em azul, as linhas do campo aberto

que fazem o fluxo de part́ıculas provinientes do vento estelar escaparem para fora do espaço. Em branco, os laços

do campo fechado que se mantém presos à estrela. Figura retirada de Donati et al. (2006).

momentum angular a uma taxa que é muito maior que a taxa de variação do seu momento

de inércia. Se a co-rotação do vento estelar (uma espécie de rotação companheira da

rotação intŕınseca da estrela) é mantida fora de um certo raio rA na zona circumestelar,

a perda de momentum angular ocorrerá quando o material mover para fora deste raio, e

considerando que não estejam presentes efeitos globais da rotação, tais como turbulências,

temos que seu momentum angular é, portanto, perdido ao sistema que o circunvizinha.

Mestel (1984) apresenta um sumário consistente da teoria da perda de momentum angular

através deste processo. Nesta seção, nós apresentaremos o formalismo de Kawaler (1988)

baseado em Mestel (1984) para a taxa de perda de momentum angular através do vento

estelar magnético.

A perda de momentum angular dJ correspondente a uma camada esférica de massa

dM cruzando um raio rA durante um certo intervalo de tempo dt é:

dJ

dt
=

2

3

dM

dt
R2Ω

[(rA

R

)
radial

]2
, (3.1)

para a geometria do campo radial, e para geometria dipolar

dJ

dt
=

2

3

dM

dt
R2Ω

[(rA

R

)
dipolar

]
, (3.2)
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onde R é o raio estelar. Como discutido por Mestel (1984), a intensidade do campo

determina o valor de rA/R, enquanto a geometria do campo em rA governa a força de

rA/R na Equação (3.1), e a forma da dependência de rA/R influencia a intensidade do

campo.

Primeiramente, como rA/R se balanceia com o campo magnético B? O raio de co-

rotação rA devido ao vento é definido como um raio médio da superf́ıcie de Alfvén que

denomimaremos de SA. Em outras palavras, esta é a superf́ıcie na qual a velocidade do

vento v equivale à velocidade de Alfvén vA, dada por:

vA ≡
Br√
4πρ

= v, r = rA. (3.3)

A Figura (3.3) representa um modelo esquemático da configuração do campo

magnético proposta por Alfvén (1977) através do conhecido modelo da bailarina. Esta

configuração representa os efeitos durante um mı́nimo de atividade magnética solar, onde

os pólos estão cobertos por grandes buracos coronais com áreas de linhas abertas do campo

magnético, sendo o buraco norte de polaridade positiva e o sul de polaridade negativa. Es-

tas linhas estão separadas por uma região neutra conhecida como folha de correntes. Como

a figura enfatiza, esta região apresenta ondulações, dando origem aos setores magnéticos,

que são regiões onde as linhas de campo possuem o mesmo sentido. O esquema idealizado

por Alfvén muda drasticamente quando a atividade solar alcança um máximo, começando

a ondular-se cada vez mais para finalmente desaparecer e, consequentemente, reiniciar um

novo ciclo.

Assumindo que o vento encontra-se em um estado estacionário, podemos a partir da

equação da continuidade da massa, obtermos a densidade ρ em termos de v e dM/dt,

dada por:

ρ =
1

4πr2
Av

dM

dt
, (3.4)

ou seja, ρvr2=constante.

Para obter a velocidade do vento v, sem o conhecimento detalhado das propriedades

do vento, nós a relacionamos à velocidade de escape em rA, dada por:

v = Kv

√
2GM

rA

, (3.5)

onde Kv=1 corresponde ao limite inferior. Mestel (1984) considerou dois modelos de

equiĺıbrio para descrever a distribuição de momentum angular a partir o vento estelar: (i)
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Figura 3.3: Heliosfera 3D em termos do Modelo da Bailarina primeiramente proposto por H. Alfvén em 1977.

o vento “térmico” para as estrelas de baixa rotação, quando a velocidade é proporcional

a velocidade do som no meio em rA, e (ii) o vento “termocentrifugo” com a velocidade

rotacional equivalente à ΩrA.

A Equação (3.5) nos fornece velocidades que são compat́ıveis ao caso do vento térmico

de Mestel (1984). Para verificarmos isso, vamos restringir a equação generalizada de

Bernoulli prosposta por Freemann & Mestel (1966) apenas aos termos que envolvam a

energia cinética, potencial gravitacional e o termo de energia referente à velocidade do

som no meio vsom. Deste modo, temos:

v2
somρ−

GM

r
+

1

2
v2 = constante, (3.6)

considerando a solução cŕıtica de Parker (1963), com o último termo constante, a ve-

locidade do vento v atinge a velocidade do som isotérmica vsom no ponto rA dada por:

vsom ∼
√

GM
rA

.

Para obter a intensidade do campo magnético em rA, vamos considerar que o campo

equivale ao campo na superf́ıcie. Para o caso de um campo puramente radial, isto é

equivalente a dizer que r2B=constante, podemos expressar rA/R em termos do campo

magnético da superf́ıcie B0 considerando que 1
2
ρv2 =

B2
0

8π
. Portanto,(rA

R

)
radial

= B0R(Ṁv)−1/2, (3.7)
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esta condição para o raio de Alfvén é imposta pela equivalência entre a velocidade do

vento (Equação 3.5) e a velocidade de Alfvén (Equação 3.3) (Kawaler 1988; Tout &

Pringle 1992). Mais recentemente, Matt & Pudritz (2008) apontaram alguns problemas

ao considerar esta equivalência: primeiro, a intensidade do campo magnético verdadeiro

em um vento não segue uma lei de potência simples como apontou Kawaler para sintetizar

as diferentes combinações entre as geometrias radial e dipolar (Mestel & Spruit 1987).

Segundo, a superf́ıcie SA de Alfvén não é uma esfera nem mesmo um cilindro (ver Figura

3.3), neste sentido, este modelo é uma simplificação muito rudimentar. Terceiro, e talvez o

maior incômodo, a velocidade v é anisotrópica na superf́ıcie de Alfvén e, contudo, não pode

ser determinada a priori. Ainda, segundo Matt & Pudritz, não existe uma dependência

expĺıcita do raio rA sobre a taxa de rotação ou das propriedades que controlam o vento.

Substituindo v, dado pela Equação (3.5), em (3.7) e colocando a equação resultante

em função dos parâmetros solares, temos que:

(rA

R

)
radial

≈ 24.93K−1/2
v B

4/3
0

(
R

R�

)5/3
(
Ṁ

Ṁ�

)−2/3(
M

M�

)−1/3

, (3.8)

onde Ṁ�=−10−14M�/ano, o qual um valor positivo de Ṁ� indica a perda de massa.

Seguindo uma forma semelhante, o campo dipolar (Br ∝ B0r
3) possui uma dependência

diferente de rA/R sobre os parâmetros do modelo. Kawaler (1988) seguindo as mesmas

conclusões acima, mas usando o campo dipolar, obteve a seguinte relação:(rA

R

)
dipolar

=
[(rA

R

)
radial

]3/7

. (3.9)

A Equação (3.9) nos permite usar a forma derivada para rA/R em um campo radial

para ambas as geometrias do campo: radial e dipolar. Deste modo, rescrevendo a Equação

(3.1) válida para uma geometria do campo entre a radial e a dipolar, temos:

dJ

dt
=

2

3

dM

dt
R2Ω

[(rA

R

)
radial

]N
, (3.10)

onde N=2 corresponde à uma geometria radial, e N=3/7 à uma geometria dipolar. Esta

formulação tem a mesma dependência de dJ/dt sobre rA/R como formulado por Mestel

(1984) para estas duas geometrias, mas com a vantagem que a configuração do campo está

sintetizada pelo parâmetro N . Isto nos servirá de base para construirmos nossas equações

para dJ/dt e dveq/dt a partir de uma dada equação diferencial que incorpore diferentes

parâmetros magnéticos.
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Vale ressaltar que a Equação (3.9) é o resultado de uma aproximação, onde Kawaler

(1988), para ganhar simplicidade3, reduziu a equação integral de Bernoulli à condição

cŕıtica de Parker. Entretanto, a Equação (3.8) seria muito diferente se considerássemos,

por exemplo, a condição do fluxo congelado presente no termo correspondente ao

parâmetro α da equação integral de Bernoulli mostrada por Li & Wilson (1999):

1

2
v2︸︷︷︸

cinético

+

∫
dP

ρ︸ ︷︷ ︸
pressão

− GM

rA︸︷︷︸
gravitacional

+
1

2
Ω2r2

A︸ ︷︷ ︸
termocentrifugo

− αΩr2
A︸ ︷︷ ︸

congelamento

= constante. (3.11)

Em śıntese, as restrições estabelecidas para relação rA/R presente no expoente N

apenas nos conferem que o limite interior de 3/7 se refere a um campo dipolar e o limite

superior de 2 a um campo radial. Os campos resultantes de uma combinação dentro destes

extremos apenas serão caracterizados como parcialmente radial ou parcialmente dipolar.

O objetivo da Tese não é elaborar uma teoria completa sobre o comportamento do

campo magnético e suas nuâncias, mas um modelo que unifique os trabalhos de Kawaler

(1988) e Chaboyer et al. (1995) o qual nos possa conduzir à posśıveis soluções para os

problemas apontados por Matt & Pudritz (2008).

3.2 Implicações para a perda de momentum angular através do

vento magnético

Na ausência de perda de momentum angular, a velocidade rotacional equatorial veq de

uma estrela na fase de contração na pré-sequência-principal é assumida como uma rotação

de corpo ŕıgido ou sólido e, neste caso, é descrita pela conservação do momentum angular,

dada por:

J = IΩ = I
veq

R
. (3.12)

Assim, no limite da rotação de corpo ŕıgido, a velocidade veq é controlada por mudanças

na evolução devido ao momento de inércia, I. A rotação de corpo ŕıgido implica que existe

uma completa redistribuição do momentum angular dentro da estrela, independente das

camadas internas da estrela. Nesta fase da estrela, que chamaremos de fase A, o momento

de inércia decresce mais rapidamente que o raio estelar R e a velocidade veq cresce com o

tempo.

3Mestel (1984) considera um termo a mais em seu modelo: o termocentrifugo.
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Em um segundo caso, que chamaremos de fase B, a conservação local do momentum

angular na envoltória convectiva4 implica que o momento de inércia e o momentum an-

gular nesta envoltória são reduzidos como uma consequência do crescimento do núcleo

radiativo. Devido a este fato, a taxa de acréscimo global de veq é menor que na fase A.

Mas, sendo o momentum angular conservado localmente, a velocidade veq é consequente-

mente determinada pela conservação do momentum angular por camadas externas, sendo

a convecção um mecanismo eficiente para a redistribuição do momentum angular gerando

uma rotação diferencial como uma função da profundidade da envoltória convectiva e da

latitude da estrelas (ver Figura 3.4, para o caso do Sol).

Figura 3.4: A rotação interna do Sol como uma função de profundidade e latitude, derivado de estudos de

helioseismológicos. A rotação diferencial é mostrada claramente pelo área vermelha ao equador, estendendo-

se através da envoltória convectiva de hidrogênio. Fonte: Big Bear Solar Observatory, California Institute of

Technology.

Segundo o modelo proposto por Kawaler (1988), o crescimento da rotação, ou Spin-

up, efetivamente cessa quando a estrela alcança a sequência-principal de idade zero (sigla

ZAMS, em inglês). Ao alcançar a ZAMS, a estrela atinge um mı́nimo em ambos os

parâmetros: raio e momento de inércia. Neste contexto, a escala de tempo evolutiva deste

modelo prolonga-se do tempo de escala conhecido como Kelvin-Helmholtz5 à escala de

4Neste caso, a envoltória radiativa gira como um corpo ŕıgido.
5Esta escala de tempo é uma estimativa teórica de quanto tempo uma dada estrela brilharia com sua lumi-

nosidade atual se a única fonte de poder fosse a conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica.

Nesta fase de contração da estrela, a energia total é a soma da energia gravitacional e térmica. Pelo Teorema
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tempo nuclear6 quando a queima nuclear é estabelecida como a fonte de energia primária.

O raio da estrela cresce lentamente da mesma forma que o momento de inércia, um

compensando o outro, fazendo com que a perda de momentum angular seja mantida

apenas pela variação de veq. No caso idealizado por Kawaler, onde não existe perda

de momentum angular, a estrela gira a uma velocidade rotacional constante na maioria

de seu tempo de vida na sequência-principal e, por sua vez, tal velocidade se balanceia

diretamente com o momentum angular inicial.

De acordo com este modelo, I e R mudam lentamente durante a evolução na sequência-

principal, desta forma podemos garantir que suas taxas são aproximadamente nulas

(dR/dt = dI/dt ∼ 0). Assim, a relação de perda do momentum angular dJ/dt pode ser

simplificada levando em consideração apenas sua dependência com variação da velocidade

rotacional da estrela. Caso venhamos a considerar um estágio evolutivo pós-sequência-

principal teremos que admitir que esta aproximação não é válida. Como veremos nas

seções subsequentes, as relações que descrevem o comportamento do decaimento rota-

cional, tal como a de Skumanich (1972), são válidas apenas para determinados tipos

espectrais e estágios evolutivos.

3.2.1 Perda de momentum angular para estrelas de alta e baixa rotação

seguindo a parametrização de Kawaler e Chaboyer et al.

De forma similar, como mencionou Nariai (1969), Mestel (1978) apontou que o campo

magnético provavelmente não tem muita influência sobre a estrutura ou evolução estelar,

exceto que ele pode efetivamente reduzir o momentum angular. A relação de Skumanich

do Virial, a energia total é metade da energia gravitacional, ou seja, quando a estrela se contrai apenas metade

da energia é usada para aumentar sua temperatura, enquanto a outra metade é dissipada na forma de radiação.

Assim, o tempo de contração é a razão entre energia térmica obtida pelo teorema do Virial e a luminosidade (L), i.

e., tKH = 1
2

GM2

RL
. Por exemplo para o Sol, combinando os valores G = 6.67×10−11Nm2/kg2, M� = 1.99×1030kg;

R� = 6.95× 108m, e L� = 3, 9× 1026J/s, este tempo seria da ordem de 20× 106anos.
6É o tempo no qual uma estrela converte seu hidrogênio em hélio, correspondendo a uma ordem de grandeza de

alguns milhões de anos para estrelas quentes e de grande raio ou de alguns bilhões de anos para estrelas frias e de

pequeno raio. A energia nuclear é a energia relativ́ıstica para converter massa em energia, dada por EN = M · c2,

onde M é a massa da estrela e c a velocidade da luz no vácuo. Se admitirmos que o Sol transformará apenas

8% de sua massa em energia, a energia nuclear será da ordem de 1045J . E, portanto, o tempo nuclear tN =
E�

N
L�

,

considerando esta aproximação na energia nuclear, é da ordem 100 giga-anos! Entretanto, este valor é estimado

considerando aproximações errôneas sobre o Sol, dentre elas, como o Sol nunca queimará o carbono, a massa

usada na conversão de energia será menor que 0.008M�.
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(1972) é uma das formas de representar esta desaceleração provocada pelo magnetismo

estelar. A relação de Skumanich, veq ∝ t−1/2, implica que na sequência principal, a perda

de momentum angular J obedece uma relação do tipo dJ/dt ∝ ω3, onde ω representa

a velocidade rotacional angular da estrela. Segundo Barnes (2003), esta relação é mais

apropriada para estrelas que estejam na região, por ele denominada, sequência I, que

representa as estrelas de baixa rotação. A origem desta relação está no vento estelar

magnético, assim como foi mostrado no trabalho pioneiro de Kawaler (1988) baseado em

trabalhos anteriores de Mestel (1968) e Mestel & Spruit (1987). Tais trabalhos formaram

a base para a construção dos modelos de evolução do momentum angular estelar de

Pinsonneault et al. (1989, 1990) e Barnes & Sofia (1996), dentre outros. A expressão

sugerida por Kawaler (1998) para a perda de momentum angular é dada por:

dJ

dt
= −KΩ1+4aN/3

(
R

R�

)2−N (
M

M�

)−N/3
(

Ṁ

10−14

)1−2N/3

, (3.13)

onde K é parâmetro de calibração, assim como a, mas este último está diretamente

associado ao expoente da teoria do d́ınamo dada pela Equação (2.4). As grandezas f́ısicas

Ω, R, M e Ṁ representam, respectivamente, a velocidade angular da estrela, seu raio,

sua massa e a taxa de perda de massa. O parâmetro magnético N representa a geometria

das linhas do campo magnético (ver Figura 3.5), o qual pode varia de 3
7

(representando a

geometria dipolar do campo) a 2 (representando a geometria radial), isto é o mesmo que

considerar diferentes leis para o vento estelar magnético. Para Chaboyer et al. (1995) o

parâmetro N pode variar de 0 a 2, desde que a parametrização de Kawaler não possua

uma dependência clara com Ω.

Considerando que o momento de inércia e o raio da estrela são constantes, podemos

combinar as Equações (3.12) e (3.13) e integrá-las para obtermos a dependência temporal

da velocidade veq, resultando em:

veq ∝ t−
3

4aN . (3.14)

Para obtermos a relação de Skumanich, devemos considerar a=1 e N=1.5, onde, para

este valor, N representa uma geometria do campo mais radial que dipolar7, ou seja, um

campo onde admita uma mistura de linhas de campo fechadas e abertas que escapam para

o infinito. Deste modo, a parametrização de Kawaler e a lei de decaimento rotacional se

7Outros autores como Bouvier et al. (1997) associam esta geometria a um campo intermediário.
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(d)

Figura 3.5: A figura (a) representa o vento solar oriundo de tubos bastante finos de fluxo magnético observados

principalmente nas faixas escuras existentes entre as células granulares do Sol. Na figura (b) é mostrado, que,

em algum ponto da baixa cromosfera, esses finos tubos se expandem lateralmente até o ponto em que eles se

sobrepõem. Na figura (c), é apresentado um desenho esquemático do vento solar. Estas três figuras representam

a dinâmica do campo magnético essencialmente radial que, por sua vez, pode ser representado por um valor

máximo dado por N=2. Enquanto que na figura (d) temos a representação esquemática da configuração do

campo magnético essencialmente dipolar que, por sua vez, pode ser representado por um valor mı́nimo dado por

N=0 (ou 3/4 para a parametrização de Kawaler).

reduzem a
dJ

dt
= −KΩ3

(
R

R�

)0.5(
M

M�

)−0.5

, (3.15)

com

veq ∝ t−
1
2 . (3.16)

Consequentemente, se a maioria dos processos de desaceleração ocorrem na sequência-

principal, é esperado que as estrelas parem de girar a uma taxa observada para um valor

razoável deN , correspondendo a uma geometria do campo magnético que é mais complexo

que uma puramente radial.

Segundo Barnes (2003), as estrelas de sua amostra, como as Hyades, que satisfazem
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a relação de Skumanich, são estrelas de baixa rotação, assim como o Sol. Deste modo,

descrever o comportamento da perda de momentum angular ou decaimento rotacional

para uma amostra de estrelas da sequência-principal que possua estrelas de alta e baixa

rotação e obrigá-las a seguir a relação de Skumanich pode gerar interpretações errôneas

sobre a evolução da rotação. Pois, como já explicitada pelas equações de Kawaler, tal

relação é válida apenas sob estas condições, dentre elas, que I e R sejam constantes e que

a geometria do campo magnético tenha um comportamento essencialmente radial. Vale

salientar que tais valores de N , para uma determinada relação, não são universais. Mestel

(1984) obteve a relação de Skumanich considerando N=2 (campo puramente radial) e a

velocidade do vento magnético aproximadamente igual a velocidade do som no meio. Esta

diferença é resultado da escolha da velocidade do vento que, para Kawaler, é inversamente

proporcional à raiz quadrada do raio de Alfvén, rA. Deste modo, seguindo as equações de

Kawaler temos que para N=9
8
, obteremos a relação de Barry et al. (1987), para N= 9

16
,

obteremos a relação de Soderblom et al. (1991) e, para N=25
49

, a relação de Pace &

Pasquini (2004). Por fim, decrescendo o parâmetro N , e mantendo fixo outros paramêtros

da Equação (3.13), decresce a dependência de dJ/dt sob a taxa de rotação.

Segundo Barnes (2003), estrelas de alta rotação (fast rotator), como as encontradas no

aglomerado das Plêiades, estão localizadas na região denominada de sequência C. Estrelas

nesta sequência tem um comportamento diferente das estrelas de baixa rotação (slow

rotator). Segundo os trabalhos pioneiros de MacGregor & Brenner (1991) e Chaboyer

et al. (1995), a perda de momentum angular destas estrelas não segue a parametrização

de Kawaler (1988), dado que estas estrelas possuem uma taxa de perda de momentum

angular mais saturada, podendo seguir uma relação do tipo dJ/dt ∝ −ω, ou seja, que a

taxa de rotação decresça exponencialmente com o tempo. A zona de transição entre estas

duas relações, estrelas de alta e baixa rotação, possui uma descontinuidade e, portanto,

não poderia ser descrita pela mesma parametrização. Devido ao campo magnético exercer

um torque na matéria ejetada, estrelas que giram mais rapidamente exibem uma maior

taxa de perda de massa através do vento magnético e, consequentemente, a rotação decai

em uma taxa mais lenta. Assim, esta região de transição seria descrito por diferentes

expoentes de decaimento.

Em vista disto, Chaboyer et al. (1995) e trabalhos subsequentes usaram uma forma

mais complexa da prescrição de Kawaler (1988) inserindo um parâmetro ωsat que mini-
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miniza os efeitos de descontinuidade nesta região de transição. Desta forma, a parame-

trização de Chaboyer et al. para estrelas de alta rotação pode ser escrita como:

dJ

dt
= −KΩω

4aN/3
sat

(
R

R�

)2−N (
M

M�

)−N/3
(

Ṁ

10−14

)1−2N/3

, (3.17)

Podemos também interpretar ωsat como sendo a velocidade angular limiar, além da

qual a saturação ocorre. No modelo de Chaboyer et al., esta velocidade é uma espécie de

parâmetro ajustável. Este parâmetro é apenas esperado se o campo magnético saturar em

altas taxas de rotação, isto porque quanto maior a atividade estelar, ocorre o aparecimento

de estruturas (spots, flares, faculae, dentre outros) de pequena escala que dificultam o

acoplamento efetivo entre a superf́ıcie e o vento estelar. No entanto, segundo Barnes

(2003), esta interpretação não descreve corretamente a dependência entre o ı́ndice de

cor/massa e a perda de momentum angular associado porque a dependência entre a massa

e o raio foram mantidas inalteradas no caso não-saturado. Em śıntese, existem dois

indicadores que apontam para o cuidado ao usar a mesma relação para descrever a perda de

momentum angular e/ou decaimento rotacional: o ńıvel de saturação e o estágio evolutivo.

Neste sentido, a Equação (3.15) se refere à relação de Skumanich para Ω < ωsat e

considerando a=1 e N=1.5 na Equação (3.17) obtemos tal relação válida para Ω ≥ ωsat

dJ

dt
= −KΩω2

sat

(
R

R�

)0.5(
M

M�

)−0.5

. (3.18)

Para Skumanich (1972), tanto a emissão de Ca+ quanto a velocidade rotacional seguem

a mesma lei de decaimento com R2
∗B ∝ Ω, resultando em

dv

dt
∝ vB2 ∝ v3. (3.19)

Deste modo, é razoável admitir que a Equação (3.19) seja válida sob a condição de que

as estrelas mantenham esta linearidade. Tal relação do dinamo linear é observada pelas

medidas do campo magnético de estrelas tipo-solar que mostram que o campo magnético

superficial integrado cresce com Ω até Ω ∼ 10Ω� (Saar 1996; Bouvier et al. 1997).

Segundo Burasi (1997), é estabelecido na literatura que a atividade cromosférica em

estrelas do ińıcio da sequência-principal está intimamente relacionado à taxa de rotação

estelar (Kraft 1967, Skumanich 1972, e Noyes et al. 1984). Mais recentemente, foram ob-

servados ńıveis de atividades para estrelas que giram rapidamente saturando sua taxa de

rotação a um valor máximo (ver, por exemplo, Vilhu 1994, Saar 1991, Mathioudakis et al.
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1995) e este valor é alcançado para uma taxa de rotação na ordem da 10Ω�. Vários autores

discordam, dentre eles Cameron (2002), se o efeito da saturação observado é causado por

um limitação que o d́ınamo estelar exerce na produção de campo magnético. A atividade

magnética estelar é geralmente medida usando indicadores, tais como, linha de emissão

de Ca II H+K e fluxo de Raio-X leves, e tais indicadores de atividade surgem de tubos de

fluxo magnéticos que emergem na superf́ıcie estelar. Recentemente, Burasi (1997) demon-

strou que, em estrelas do ińıcio da sequência-principal que giram rapidamente, tubos de

fluxos subindo atráves da envoltória convectiva são forçados a se deslocarem para regiões

polares. Este efeito, devido à força de Coriolis, aumenta para tipos espectrais tardios,

como K e M, devido à profundidade crescente desta envoltória. Como resultado, estrelas

de baixa massa que giram rapidamente, como anãs do tipo M, possuem frações menores

da superf́ıcie estelar dispońıvel para exibir atividade do que anãs do tipo G que também

giram rapidamente.

Vamos abrir um parêntese para a investigação dos valores cŕıticos da velocidade angular

e do momentum angular.

No caso da velocidade angular, podemos pensar em um limite superior que denom-

inaremos de velocidade angular cŕıtica da estrela ωcritica = ωc. Para obtê-la, devemos

determinar a gravidade efetiva ~g da estrela através de seu potencial gravitacional efetivo

φ(ω, θ) sem o termo de Coriolis. De posse das considerações de Collins et al. (1963) e Lal

et al. (2009), obtemos que φ(ω, θ) é dado por:

φ(ω, θ) =
GM

R
+

1

2
ω2R2sin2θ, (3.20)

Assim, considerando a gravidade efetiva da estrela como ~g=−∇φ(ω, θ), e por sua vez,

∇φ(ω, θ) · ∇φ(ω, θ) = |g|2, obtemos finalmente que,

g(ω, θ) =

[(
GM

R2
− ω2Rsin2θ

)2

+ ω4R2sin2θcos2θ

] 1
2

. (3.21)

O valor de ωcritico é obtido quando o potencial se concentra totalmente no equador

(θ = π
2
), resultando na explosão da estrela, ou seja, g=0. Assim, temos

ωc = λ

√
GM

R3
e

, (3.22)
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onde λ está relacionado ao achatamento da estrela e Re representa o raio equatorial. Para

encontrar uma relação aproximada entre o raio equatorial e polar Rp, vamos considerar

que a Equação (3.20), referente ao potencial em qualquer ponto da estrela, seja igual ao

potencial no pólo. Deste modo,

GM

R
+

1

2
ω2R2sin2θ =

GM

Rp

, (3.23)

utilizando o mesmo procedimento de Collins (1963), substituindo a Equação (3.22) na

Equação (3.23) obtemos que a relação máxima entre os raio é dada por: Re = 3
2
Rp. Neste

caso, λmax = 0.544 e, portanto, definido no intervalo 0.544 ≤ λ ≤ 1 dependendo do grau

de achatamento ou excentricidade da estrela.

Desta forma, temos uma relação mais geral entre a condição de não-saturação e

saturação da velocidade angular estelar dada, respectivamente, por Ω < ωsat � ωc e

ωsat ≤ Ω � ωc. Vale ressaltar que a condição Ω → ωc é uma condição extrema, onde os

efeitos de não esfericidade e fenômenos locais tornariam as condições supracitadas muito

complexas, deste modo, tal valor nos serve como limite superior clássico de Ω.

Reescrevendo a Equação (3.22) em termos de veq,c, ou seja, veq,c =
(

GM
R

)1/2
, e dos

parâmetros solares, obtemos:

veq,c = veq,c,�

[(
M

M�

)(
R�
R

)]1/2

. (3.24)

De posse das Equações (3.12) e (3.22) propomos escrever uma relação simples para o

momentum angular cŕıtico Jc. Da mesma forma, Jc em termos dos valores solares, é dada

por:

Jc = Jc,�

(
M

M�

)3/2(
R

R�

)−1/2

. (3.25)

Nestas duas últimas expressões estamos considerando que a estrela gira como um

corpo ŕıgido. Estas equações expressam o limite superior para a velocidade equatorial

e o momentum angular, respectivamente. Para o Sol, a velocidade cŕıtica varia de um

máximo no equador da ordem de 436.7 km/s a um mı́nimo no pólo da ordem de 356.6 km/s,

enquanto seu momentum angular cŕıtico no equador é da ordem de 2.44×1051g·cm2s−1,

duas ordens de grandeza acima do momentum angular atual do Sol (∼1.1×1049g·cm2s−1)

com velocidade equatorial de ∼1.8 km/s.

Neste contexto, é válido assumir que o momentum angular total é dado pelo produto

de seu momento de inércia, I, e a velocidade angular de rotação Ω. Como as observações
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nos dão a velocidade rotacional projetada, nós dividimos pelo raio para obter 〈Ω〉. Assim,

o momentum angular é dado pela simples equação:

〈J(M)〉 =
4

π

I(M)

R(M)
〈vsini〉 , (3.26)

onde a constante 4/π foi obtida pela transformação da média das velocidades equato-

riais na média das velocidades projetadas, 〈v〉 = 4/π 〈vsini〉, considerando que o eixo

de rotação das estrelas é distribuida aleatoriamente (Chandrasekhar & Munch 1950;

Bernacca & Perinotto 1974). Rescrevendo a equação acima em termos dos parâmetros

solares, temos que o momentum angular médio como uma função da massa estelar é dada

por:

〈J(M)〉 = 7.08× 1048

(
M

M�

)(
R

R�

)
〈vsini〉 , (3.27)

expressa em g · cm2 · s−1.

Estas equações apresentam uma dependência massa-raio que pode ser resolvida usando

as calibrações como aquelas propostas e analisadas por Kawaler (1987).

3.2.2 Modelos de Kraft e Kawaler para a relação massa-raio

Modelo homogêneo de Kraft

Kawaler (1987) apontou que a forma básica da relação massa-raio de Kraft foi desenvolvida

em termos de um modelo estelar quimicamente homogêneo. Este modelo considera um

conjunto homogêneo de modelos da ZAMS para estrelas puramente radiativas, onde a

opacidade (κ) e a taxa de geração de energia (ε) são dadas pelas seguintes leis de potência:

κ ∝ ρnT−s e ε ∝ ρuT v. Para a opacidade de Kramers, n e s são dados, respectivamente,

por 1 e 3.5, enquanto que, para o espalhamento de elétrons, estes valores são nulos.

Na taxa de geração de energia, a taxa de CNO t́ıpica corresponde aos valores de u = 1 e

v = 15−17, enquanto que para a cadeia p−p, u = 1 e v = 4−5. Com estas simplificações,

as equações de estrutura estelar podem ser facilmente manipuladas e as propriedades

globais, tais como, raio e momentum de inércia como funções da massa estelar, seguem

as seguintes relações de potência: R ∝ Mγ e I ∝ M2γ+1, onde γ = v−s−n+u−2
v−s+3n+3u

. Estas

equações são válidas apenas para estrelas de massa intermediária que possuem, em sua

maior parte, uma envoltória radiativa. Para estas estrelas, a queima de CNO domina a

geração de energia. Se usarmos uma contribuição equivalente para a opacidade em termos
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do espalhamento de elétrons obteremos γ = 0.73, e a relações massa-raio e massa-momento

de inércia serão dadas, respectivamente, por: R ∝M0.73 e I ∝M2.46.

Kraft (1970) usou estas relações na Equação (3.26) para obter 〈J(M)〉 em seu modelo

simplificado. Deste modo,

〈J(M)〉 ∝
(
M

M�

)1.73

〈vsini〉 , (3.28)

a lei de potência para o momentum angular observado é o resultado de um valor aprox-

imadamente constante de 〈vsini〉 como uma função do tipo espectral. Se considerarmos

o maior ńıvel da aproximação, ou seja, que a velocidade projetada seja equivalente à ve-

locidade cŕıtica, de acordo com a Equação (3.24), o expoente da massa na equação acima

é acrescida de 0.14.

Modelo mais realista de Kawaler

Kawaler (1987) considerou que, dado que a ZAMS não é estritamente uma sequência

quimicamente homogênea e que as estrelas observadas são pouco evolúıdas, a derivação

de Kraft não pode ser considerada de âmbito geral. Deste modo, Kawaler elaborou um

modelo mais realista para descrever o comportamento destas relações em diferentes faixas

de massa. São elas:

1) M > 1.5M�

Para estrelas massivas, temos as seguintes relações massa-raio e massa-momento de

inércia:
R

R�
= 1.07± 0.04

(
M

M�

)0.73±0.03

(3.29)

e

I = (4.46± 0.14)× 1053

(
M

M�

)2.58±0.03

. (3.30)

Neste mesmo trabalho, Kawaler mostrou que estrelas mais massivas do que 1.5M�

não perdem muito momentum angular na sequência-principal porque elas possuem uma

pequena ou inexistente envoltória convectiva na superf́ıcie que, em geral, não produz um

fluxo magnético significativo. Assim o momentum angular destas estrelas é essencialmente

seu momentum angular inicial.

2) M < 1.5M�

Para as estrelas menos massivas as relações são dadas por:

R

R�
= 0.994± 0.0012

(
M

M�

)0.97±0.02

(3.31)
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e

I = (6.68± 0.38)× 1053

(
M

M�

)1.94±0.11

. (3.32)

Para estrelas com massas menores que 1.5M� (mais tardias que F0) a velocidade

rotacional média muda rapidamente com o descréscimo da massa, implicando que o mo-

mentum angular fique bem abaixo do valor inicial. As camadas exteriores das estrelas da

sequência-principal com massas menores que 1.5M� são convectivas. Esta diferença entre

as relações de massa para estrelas com massas menores ou maiores que 1.5M�, segundo

Kawaler (1987), reside no fato de que, ao contrário das estrelas mais massivas, uma quan-

tidade extra no transporte de energia convectiva e o interrompimento da queima de CNO

para a queima da cadeia p− p em estrelas de baixa massa alteram as relações massa-raio

e massa-momento de inércia.

3.2.3 Perda de momentum angular para estrelas de alta e baixa rotação

seguindo a parametrização de (α,β)

Podemos definir que a partir desta Seção inicia as contribuições teóricas da presente Tese.

Evidências para a perda de momentum angular em estrelas simples procedem das

observações das estrelas T-Tauri de baixa massa, mostrando que o momentum angular

estelar é significativamente mais elevado em estrelas no estágio da pré-sequência-principal

do que nas de sequência-principal para estrelas de massa similar (Stauffer & Hartmann

1987). Em paralelo aos progressos observacionais, vários esforços teóricos no objetivo

de descrever os mecanismos de perda de momentum angular sob um intervalo variado de

taxas de rotação, estão sendo desenvolvidos. Recentemente, os trabalhos de Bouvier et al.

(1997) e Matt & Pudritz (2008) procuraram elaborar um algoritmo mais completo sobre

a evolução do momentum angular em estrelas de baixa massa, assim como, obter soluções

para o entendimento de como se processam os torques do vento estelar. Também fazem

parte destes esforços teóricos, p. ex., o trabalho de Weber & Davis (1967), que reobteve

a relação de Skumanich para estrelas de baixa rotação considerando que a taxa de perda

de momentum angular, devido ao vento estelar controlado termicamente, é dada por dJ
dt

∝ Ω3. Entretanto, segundo Mestel (1984), uma ampla variedade de predições teóricas são

posśıveis para estrelas de alta rotação na forma:

dJ

dt
∝ Ωβ. (3.33)

44



MacGregor & Brenner (1991) sugeriram que a desaceleração magnética é reduzida

pelas altas taxas de rotação por causa da posśıvel saturação do dinâmo estelar, resultando

em uma taxa de perda de momentum angular proporcional a Ω. Entretanto, o trabalho

de Ivanova & Taam (2003) mostra que esta mesma taxa pode ser devida ao vento dirigido

centrifugamente.

Um fator importante a considerar na relação para a perda de momentum angular diz

respeito ao ponto de saturação entre os regimes correspondentes às estrelas de baixa e

àquelas de alta rotação. A presença de duas equações no modelo de Chaboyer et al. (1995),

ilustra a linha divisória entre estes dois regimes dados por diferentes declives (slopes),

esquematicamente mostrado nas Figuras (3.6), resultado do nosso modelo, e (3.7) extráıda

do trabalho de Ivanova & Taam (2003). Na verdade, a região de saturação do campo

magnético (à direita da linha divisória na Figura 3.6) compreende exclusivamente estrelas

de alta rotação. Em outras palavras, se o campo magnético é efetivamente saturado, a

taxa de perda de momentum angular é aproximadamente constante.

Diante das equações dadas por Chaboyer et al. (1995), nós propomos um modelo

unificado de parametrização para a perda de momentum angular devido à presença deste

crossover8. Este modelo nada mais é do que uma compilação destas equações em uma

única equação diferencial que, ao mesmo tempo, possa recuperar as equações de Chaboyer

et al., assim como a de Kawaler (1988).

Está claro que a literatura nos fornece ı́ndicios de que a taxa de perda do momentum

angular segue uma lei de potência. Agora basta unir estes dois pontos em uma aprox-

imação heuŕıstica que generalize a Equação (3.33) e assuma um crossover para separar

as estrelas de baixa rotação das de alta rotação. Uma equação diferencial ordinária de

primeira ordem que satisfaça estas propriedades, sujeita a uma “força externa” T (x), pode

ser escrita de uma forma geral como:

dy

dx
+ p(x)ym = q(x)yn + T (x)(9), (3.34)

8No gráfico log–log de um determinado parâmetro f́ısico, a presença de um crossover está diretamente ligada ao

surgimento de um “joelho” ou “cotovelo” no comportamento deste parâmetro. Os termos “joelho” ou “cotovelo”

estão relacionados com a relação entre os expoentes que regem a equação diferencial se, por exemplo, o expoente

responsável pelo ńıvel de saturação β, for inferior ao expoente responsável por descrever o comportamento para

baixas rotações α, temos um “joelho”, caso contrário, um “cotovelo”. Os dados observacionais e as teorias nos

mostram que o comportamento da taxa de perda do momentum angular com relação a massa ou a velocidade

angular é do tipo “joelho”. A Figura (3.6) mostra em detalhes a presença dele.
9Esta equação é muito semelhante à equação diferencial de Bernoulli para m=1. Mas, no geral, ela não satisfaz
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esta “força externa”, no nosso caso, corresponde ao torque inicial que rotacionou a estrela.

Assim, a equação em termo do momentum angular estará sujeita à um torque inicial T0(t)

que existe somente durante um pequeno intervalo de tempo, correspondente ao tempo

de contração de Kelvin–Helmholtz (maiores esclarecimentos serão dados a esta “força”

quando, mais adiante, discutirmos o impulso rotacional inicial da estrela no próximo

Caṕıtulo). Neste caso, o torque inicial presente na Equação (3.34) será apenas uma

constante aditiva.

Desde modo, considerando que p(x) = bβ, q(x) = p(x) − bα, y = J e n e m, respecti-

vamente, α e β podemos escrever a taxa de perda de momentum angular como sendo

dJ

dt
= −bβJβ − (bα − bβ)Jα + T0(t), (3.35)

onde se β = α reobteremos a Equação (3.33), correspondendo ao caso em que todas as

estrelas são consideradas de baixa rotação, ou seja,

dJ

dt
= −bαJα + T0(t). (3.36)

A equação diferencial (3.35) para J engloba os termos de baixa e alta rotação por meio

dos expoentes α e β. Os paramêtros bα e bβ dependem das condições iniciais e são funções

destes expoentes.

Que argumentos podem assegurar a validade da Equação (3.35) em descrever o compor-

tamento da taxa de perda de momentum angular? Podemos interpretá-la afirmando que o

comportamento do d́ınamo para estrelas de baixa e alta rotação tem diferentes expoentes

para Ω. Sabendo que a atividade está relacionada à taxa de rotação podemos assumir

que o d́ınamo estelar, em diferentes regimes de rotação, tenha diferentes dependências em

Ω. Vários autores (por exemplo, Ivanova & Taam 2003), argumentam sobre diferentes

expoentes que controlam as estrelas de baixas e altas rotações, p. ex., α ∼ 3 para estrelas

de baixa rotação e β ∼ 1.3 para estrelas de alta rotação.

Deste modo, nosso propósito é unificar estes diferentes expoentes em apenas uma

equação diferencial que descreva estes dois regimes de rotação para diferentes comporta-

mentos do campo magnético. Como veremos no Caṕıtulo seguinte, a Equação (3.35) será

de suma importância para obtermos uma relação de decaimento rotacional generalizada.

Considerando J = IΩ, I = κMR2, β < α e bβ < bα podemos reescrever a Equação

a condição de existência para m >1.
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(3.35) em função dos parâmetros solares. Portanto,

dJ

dt
= −bβJβ

�

(
M

M�

)β (
R

R�

)2β (
Ω

Ω�

)β

·

·

[
1− Jα−β

�

(
1− bβ

bα

)
bα
bβ

(
M

M�

)α−β (
R

R�

)2(α−β)(
Ω

Ω�

)α−β
]

+ T0(t), (3.37)

os parâmetros α e β são tais que, para valores de Ω < ωsat, prevalece o parâmetro α, e na

condição de Ω ≥ ωsat, o domı́nio é do parâmetro β.

Admitindo a condição β = α obteremos uma relação similar ao obtido por Kawaler

(1988) para estrelas que não sofrem saturação

dJ

dt
= −bαJα

�

(
M

M�

)α(
R

R�

)2α(
Ω

Ω�

)α

+ T0(t). (3.38)
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Figura 3.6: Gráfico log–log da taxa de perda de momentum angular normalizada à taxa de perda solar em

função da velocidade angular Ω. A velocidade angular de saturação ωsat ocorre quando Ω = 10Ω�. Cada linha

corresponde a um tipo de relação de perda de momentum angular, seja ela associada as estrelas de baixa rotação

(domı́nio do expoente α) ou a estrelas de rotação elevada (domı́nio do expoente β).

Se considerarmos que bα �bβ, a Equação (4.17) pode ser reescrita como

dJ

dt
= −bβJβ

�

(
M

M�

)β (
R

R�

)2β (
Ω

Ω�

)β

·

·

[
1− bα

bβ
Jα−β
�

(
M

M�

)α−β (
R

R�

)2(α−β)(
Ω

Ω�

)α−β
]

+ T0(t). (3.39)
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Figura 3.7: Variação da taxa de perda de momentum angular e luminosidade de raio–X para uma estrela de

1M� como uma função da velocidade angular Ω. O painel superior representa a variação de LX como uma função

de Ω, onde LX,� corresponde a LX na condição de Ω = Ω�. A linha sólida representa a solução quando o expoente

β, para rotações elevada, é 0.6. As linhas tracejadas representam a solução para a mesma variação de densidade,

mas com a saturação do campo magnético em Ω ≥ 10Ω�. O painel inferior representa a variação de J̇ como uma

função de Ω, onde J̇� corresponde à taxa de perda de momentum angular para uma estrela com Ω = Ω�. Da

mesma forma como representado no painel superior, as linhas representam diferentes valores de β, incluindo a

saturação do campo magnético.

Para uma dada velocidade angular a Equação (3.37) deve iniciar o processo de

saturação. Como mostrado nas Figuras (3.6) e (3.7), a saturação é iniciada com Ω = 10Ω�.

Para que ocorra o crossover, uma certa quantidade de elementos de β deve ser cedida para

a velocidade angular de saturação ωsat. No trabalho de Chaboyer et al. (1995) uma quan-

tidade 4aN
3

foi transferida para ωsat. Para generalizar este procedimento, conjecturamos

que o expoente de Ω na Equação (3.17) seja substitúıda por βsat. Assim,(
Ω

Ω�

)β

=

(
Ω

Ω�

)βsat
(
ωsat

Ω�

)β−βsat

, 1 ≤ βsat ≤ β, (3.40)

desta forma, o expoente de interesse na interpretação do efeito de β sobre a taxa de perda

de momentum angular é β−βsat. Pois, para as estrelas de baixa rotação, a taxa de perda

de momentum angular deve atingir um determiando valor de Ω (na Figura 3.6 este valor

corresponde a Ω = 10Ω�) e, a partir deste valor, a taxa não pode ser mais explicada pelo

parâmetro α. Portanto, a partir deste ponto de crossover, a taxa de perda de momentum
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angular é controlada por ωsat e ajustada por β−βsat. No caso onde a taxa dJ/dt não sofre

um crossover, ou seja β = α, podemos admitir que ωsat = Ω. Como mencionou Barnes

& Sofia (1996), para elevados valores de Ω, a taxa de perda de momentum angular não

pode continuar a crescer como acontece com as taxas das estrelas de baixa rotação. Deste

modo, estes autores admitem que, para altas taxas de rotação, a relação do d́ınamo não

dependeria de Ω, ou seja, nesta circunstância, seu modelo pode assumir o valor de a = 0,

preservando a geometria do campo N . Esta condição também pode ser obtida pelo nosso

modelo quando consideramos βsat = β. Vale ressaltar que, βsat entra no nosso modelo

apenas um parâmetro de ajuste. Neste sentido, a inclusão deste parâmetro implica que

a escolha de βsat = 1, como foi proposto pelo modelo de Chaboyer et al., é apenas um

caso particular. Assim, podemos escolher através de outros valores de βsat um conjunto

de relações entre eles e as relações de decaimento rotacional tornando assim posśıvel

investigar como geometrias do campo de determinadas estrelas determinadas pelo modelo

de Chaboyer et al. não se ajustam aos valores esperados.

De posse da Equação (3.37) e utilizando o mesmo procedimento de Kawaler (1988),

obtemos os parâmetros bα e bβ como funções de parâmetros f́ısicos. Deste modo, temos

bα = KαI
−α
�

(
R

R�

)2−2α− 3(α−1)
4a

(
M

M�

) 1−α
4a

−α
(
Ṁ

Ṁ�

)1−α−1
2a

(3.41)

e

bβ = KβI
−β
�

(
R

R�

)2−2β− 3(β−βsat)

4alog
ωsat
Ω

(
M

M�

) βsat−β

4alog
ωsat
Ω

−β
(
Ṁ

Ṁ�

)1− β−βsat
2alog

ωsat
Ω

. (3.42)

Comparando nosso modelo unificado com a parametrização de Chaboyer et al., obte-

mos que nossos expoentes podem ser escritos como:

α = 1 +
4aN

3
, (3.43)

e

β = βsat +
4aN

3
logωsat

Ω . (3.44)

Desta comparação podemos inferir que o valor de βsat é 1.

Deste modo, os expoentes α e β são funções de dois parâmetros f́ısicos, denominados

de a e N , onde, respectivamente, representam a dependência do d́ınamo com a velocidade

angular e a geometria do campo. Da combinação das Equações (3.43) e (3.44) podemos

obter uma expressão para a velocidade angular de saturação ωsat, dada por:

ωsat = Ω
α−1

β−βsat . (3.45)
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Os parâmetros livres Kα e Kβ, presentes nas Equações (3.41) e (3.42), podem ser

reescritos em termos dos expoentes α e β. Portanto,

Kα = 2.035× 1033(24.93
√

1/KV )
3(α−1)

4a K
α−1

a
B (3.46)

e

Kβ = 2.035× 1033(24.93
√

1/KV )
3(β−βsat)

4alog
ωsat
Ω K

β−βsat
alog

ωsat
Ω

B , (3.47)

onde os parâmetros KV e KB revelam toda a nossa ignorância sobre o comportamento do

d́ınamo estelar (Kawaler 1988).

Podemos obter uma relação para KB como uma função do parâmetro a a partir da

equação de indução e da força eletromotriz produzida pelo d́ınamo, resultando em:

KB = B0

(
R

R�

)2

Ω−a. (3.48)

Em particular, a medida em que a massa estelar cresce em direção à 1.5 M�, a pro-

fundidade da envoltória convectiva decresce rapidamente. Para uma teoria completa da

geração de campo magnético, KB deveria conter termos que descrevessem a dependência

do campo sobre esta profundidade.

Para a presente Tese, consideramos as simplificações de Kawaler (1988), ou seja, que

KB assuma o valor obtido da calibração com o campo magnético solar de ∼ 2G, corre-

spondendo a K2
B ≈ 4.4×1011g·cm−1. Desta simplicação também assumimos que KV = 1.

Com isso, podemos reescrever as Equações (3.46) e (3.47) como:

Kα = 2.035× 1033 × (1.45× 109)
3(α−1)

4a (3.49)

e

Kβ = 2.035× 1033 × (1.45× 109)
3(β−βsat)

4alog
ωsat
Ω . (3.50)

Por exemplo, se considerarmos a = 1 (ou seja, B ∝ Ω) e ωsat = Ω�
10, podemos estimar

o valor de dJ/dt para uma estrela com as propriedades do Sol. Considerando os valores

extremos de Kawaler para N (3
7

e 2) e βsat = 1 e, calculando o intervalo de existência de

(dJ/dt)� para o nosso modelo, obtemos: 3.47×1028 ≤ (dJ/dt)�(dyna · cm) ≤ 2.01×1031,

10De modo geral, se ωsat = mΩ�, teŕıamos que fazer o seguinte procedimento: considerando a seguinte mudança

de base, temos: log
mΩ�
Ω =

log
mΩ�
Ω�

logΩ
Ω�

, como consideramos Ω = Ω� a expressão se reduz à log
mΩ�
Ω�

=1+logm
Ω� . Como

exemplo, se m = 4 e considerando a velocidade angular atual do Sol como Ω� = 2.9× 10−6s−1 esta expressão se

reduz à logωsat
Ω =0.89.
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respeitando o intervalo 1.57 ≤ α ≤ 3.67. Este intervalo compreende os valores encontrados

na literatura para (dJ/dt)�: 6.0× 1030 dyna cm para Mihalas (1973), 3.0× 1030 dyna cm

para Pizzo et al. (1983) e 6.6× 1030 dyna cm para Bouvier et al. (1997). A priori, como

veremos mais adiante, qualquer relação de decaimento rotacional servirá para explicar a

taxa de perda de momentum angular solar compreendida neste intervalo. Visto que o Sol

é uma estrela de baix́ıssima rotação nós utilizamos o expoente α ao invés de β.

Nossos resultados computacionais revelaram uma ordem de grandeza muito baixa para

bα compreendendo o intervalo entre 3.46×10−49 e 2.03×10−149. Estes baixos expoentes são

resultados dos termos multiplicativos I−α
� ou I−β

� . Uma alternativa para evitar posśıveis

overflows seria reescrever a Equação (3.37) de tal forma que possamos acoplar a outro

parâmetro esses termos. Vale ressaltar que, em śıntese, esta transformação se refere apenas

ao ponto de vista estético das equações, não comprometendo os resultados obtidos pelas

Equações (3.41) e (3.42). Portanto, assumindo:

dJ

dt
= −cβ

(
M

M�

)β (
R

R�

)2β (
Ω

Ω�

)β

·

·

[
1−

(
cα − cβ,α

cβ

)(
M

M�

)α−β (
R

R�

)2(α−β)(
Ω

Ω�

)α−β
]

+ T0(t), (3.51)

os novos parâmetros c podem ser definidos como, cα = bαJ
α
�, cβ = bαJ

β
� e cβ,α = bβJ

α
�. E

consequentemente, comparando os equações referentes aos b′s, teremos:

cα = KαΩα
�

(
R

R�

)2−2α− 3(α−1)
4a

(
M

M�

) 1−α
4a

−α
(
Ṁ

Ṁ�

)1−α−1
2a

, (3.52)

cβ = KβΩβsat
� ωβ−βsat

sat,�

(
R

R�

)2−2β− 3(β−βsat)

4alog
ωsat
Ω

(
M

M�

) βsat−β

4alog
ωsat
Ω

−β
(
Ṁ

Ṁ�

)1− β−βsat
2alog

ωsat
Ω

(3.53)

e

cβ,α = KβΩβsat
� ωβ−βsat

sat,�

(
R

R�

)2−2β− 3(β−βsat)

4alog
ωsat
Ω

(
M

M�

) βsat−β

4alog
ωsat
Ω

−β
(
Ṁ

Ṁ�

)1− β−βsat
2alog

ωsat
Ω

Jα−β
� .

(3.54)

De acordo com as equações supracitadas, o parâmetro c possui uma ordem de grandeza

equivalente à taxa (dJ/dt)�.

Explorando a Equação (3.37) (ou a Equação 3.51) observamos que a taxa de perda

de momentum angular é muito senśıvel quando variamos os expoentes α e β, visto que,

estes expoentes carregam informações sobre o efeito do d́ınamo atráves do parâmetro a,

da geometria do campo por meio do parâmetro N e da velocidade ωsat.
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CAPÍTULO 4

DESACELERAÇÃO ROTACIONAL GENERALIZADA

Inicialmente vamos supor que a desaceleração rotacional de uma estrela, mediada pela

velocidade equatorial ou tangencial veq, segue uma equação diferencial ordinária baseada

na segunda lei de Newton na presença de uma força f(t):

M
dveq

dt
= −ξvα

eq + f(t), (4.1)

esta equação representa a evolução rotacional de uma estrela de massa M sujeita a uma

resistência ξ resultante do torque magnético devido ao vento estelar. A força “externa”

f(t) representa o impulso inicial dado pelo colapso da nuvem interestelar que originou a

estrela que, por sua vez, é proporcional à velocidade inicial da mesma como uma função

do tipo espectral. Este exemplo leva em conta apenas os efeitos da variação da velocidade

na superf́ıcie, ou seja, os efeitos provinientes do interior estelar são negligenciados.

Sugerimos que as estrelas e a matéria interestelar tenham sido formadas pela expansão

da mesma matéria pré-estelar e que a nuvem interestelar entrou em colapso atingindo a

massa cŕıtica de Jeans1. Deste modo, tal massa da nuvem não é suficientemente maior

que a massa de Jeans a ponto de formar sistemas binários ou mult́ıplos. Schatzman (1962)

mostrou que, inicialmente considerando um gás interestelar de baixa densidade, é posśıvel

estimar a densidade com que ele deve alcançar a sequência-principal com o maior valor

1A condição de instabilidade de Jeans ou critério de Jeans mostra que para escalas maiores do que o com-

primentos de Jeans, a gravidade sobrepassa a pressão, e a nuvem colapsa. Em outras palavras, depois de uma

pequena compressão externa, a atração gravitacional é maior do que a pressão do gás e a nuvem entra em colapso.

Este comprimento de onda de Jeans corresponde à uma massa de Jeans. Da mesma forma que a condição de

instabilidade para o comprimento de Jeans, para massas maiores do que a massa de Jeans a nuvem entra em

colapso. Uma ordem de grandeza desta massa pode ser atribúıda considerando as seguintes condições t́ıpicas das

nuvens interestelares de hidrogênio neutro: densidade ρ da ordem de 10−24 g cm−3 e temperatura T da ordem

de 100 K. Deste modo, verificamos que somente estrelas massivas, da ordem de 105M�, podem colapsar pela

instabilidade de Jeans (Kepler & Saraiva 2000).
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posśıvel para a velocidade angular, se a velocidade angular inicial ω0 do gás tiver a mesma

ordem de grandeza da velocidade angular do “sol” ao redor do centro galáctico.

Definindo os seguintes parâmetros f́ısicos: o raio da esfera do gás interestelar represen-

tado por R0, o raio da estrela por R, a velocidade angular por ω, o momento de inércia

da nuvem por (2/5)MR2
0 e o momento de inércia da estrela por KMR2. Além destas

definições devemos admitir que a estrela será formada a partir de toda matéria contida

na nuvem. Deste modo, pela lei de conservação do momentum angular, temos que:

KMR2ω =
2

5
MR2

0ω0, (4.2)

da mesma forma, podemos assumir que a velocidade angular máxima ω é dada por:

ω

ω0

=
2

5K

(
R

R0

)−2

, (4.3)

onde, ω0 é a velocidade angular da galáxia da ordem de 10−15s−1, 1/K = 13.5 e a razão

entre os raios é da ordem de 10−6. Neste contexto, Schatzman estimou que, para uma es-

trela do tipo solar, sua velocidade angular máxima oriunda da conservação do momentum

angular é dada por ωmax,� ∼= 10−3.45.

Em suma, um fator indispensável para o estudo da formação de estrelas pela nuvem

interestelar é a rotação. De acordo com a lei de conservação do momentum angular,

a nuvem passa a girar mais rapidamente à medida que se contrai. Se a rotação inicial

for muito alta, cerca de metade da massa pode se destacar formando uma estrela com-

panheira. Caso a rotação seja mais lenta temos a formação de um disco de matéria no

plano equatorial, isto é, a gravidade atrairá a matéria para o centro da nuvem, mas, por

outro lado, a força centŕıfuga atua perpendicularmente ao eixo de rotação empurrando

a matéria para longe. A combinação destas forças poderá, pelo adensamento maior de

matéria, gerar, além de uma proto-estrela, um disco equatorial de gás e poeira que, no

caso do nosso sistema solar, originou os planetas.

Retomando a Equação (4.1), o expoente α corresponde a uma compilação das relações

dipońıveis na literatura (de Skumanich 1972 a Pace & Pasquini 2004). Este expoente sis-

tetiza nossa ignorância perante os mecanismos que controlam a desaceleração rotacional.

Inicialmente, vamos assumir, para efeito ilustrativo, que α = 1. Vamos considerar em

primeiro lugar que a nuvem que gerou a estrela estava em repouso até o instante t = τ e

então foi posta em rotação por meio da ação instantânea dada pela força f(t). Isto implica
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que esta força existe somente durante um certo intervalo de tempo entre τ e τ+∆τ . Após

o instante τ + ∆τ , a rotação da estrela é controlada pela equação homogênea

M
dveq

dt
= −ξveq, (t > τ + ∆τ), (4.4)

com a solução dada por,

veq = Ae−(ξ/M)t, (t > τ + ∆τ). (4.5)

Na verdade não estamos interessados no evento que ocorreu entre τ e τ + ∆τ , mas

certamente no efeito gerado pelo golpe dado à estrela por meio de f(t), aqui expressa pela

constante A. Este efeito pode ser compreendido multiplicando a equação diferencial (4.1)

por dt e integrando no intervalo entre τ e τ + ∆τ :

M [veq(τ + ∆τ)− veq(τ)] = −ξ
∫ τ+∆τ

τ

veq(t)dt+

∫ τ+∆τ

τ

f(t)dt. (4.6)

Pela definição de impulso temos que =0 =
∫ τ+∆τ

τ
f(t)dt.

Supondo que o intervalo ∆τ seja muito pequeno, esperamos que a velocidade de rotação

tenha um comportamento tal que o impulso inicial não a leve a valores excessivamente

elevados, como é mostrado na Figura (4.1.a). Caso isto aconteça podemos desprezar o

termo referente à resistência ξ. As condições de contorno do nosso problema se retringem

a dois pontos:

i) veq(τ) ≥ 0, e;

ii) veq(τ + ∆τ) = Ae−(ξ/M)(τ+∆τ) ∼= Ae−(ξ/M)(τ).

Deste modo, como o impulso age a partir do tempo τ ele pode ser escrito como:

=0 = MAe−(ξ/M)τ . E, portanto, a solução da Equação (4.1), para o intervalo antes e

depois da ação do impulso, é dada por:

veq =
=0

M
e−(ξ/M)(t−τ), (t > τ), (4.7)

para valores de t < τ a velocidade de rotação se anula, como mostrada na Figura (4.1.b).

O tempo τ corresponde ao tempo de contração de Kelvin–Helmholtz ou tempo térmico,

τKH . Por exemplo, para o Sol, este tempo equivale à aproximadamente 20 milhões de

anos (0.02 giga-anos), correspondendo ao tempo durante o qual a contração gravitacional

poderia sustentar a luminosidade atual do Sol (Castellani 1985).

A constante A está relacionado ao impulso inicial dado à massa estelar. O significado

f́ısico deste método é que supusemos que o impulso inicial =0 comunicou à estrela um
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Figura 4.1: As Figuras (a) e (b) representam o efeito do impulso inicial I sobre e massa M . Especificamente,

a Figura (a) denota o comportamento da velocidade baseada na Equação (4.5), enquanto a Figura (b) denota o

comportamento referente à Equação (4.7).

momento p, de tal modo que a velocidade rotacional, imediatamente após o golpe, é dada

por =0/M . Para o tempo imediatamente posterior a τ , a estrela será desacelerada pela

resistência ξ.

Sabemos que em toda sua evolução uma estrela pode sofrer outros impulsos, mediadas

por exemplo, pela primeira dragagem na base da RGB (ramo das gigantes vermelhas),

pelo engolhimento de planetas, redistribuição de momentum angular e processos, ainda

pouco entendidos, no ramo horizontal (Cortez et al. 2009). Em toda a sequência-principal

ocorre apenas a dissipação do impulso inicial, mas em estágios posteriores podem ocorrer

uma série de novos impulsos com diferentes graus de intensidade. Deste forma, vamos

considerar o caso geral na qual temos um número arbitrário de impulsos. Esta suposição

nos levaria a uma série dada por:

veq =
n∑

k=0

=k

M
e−(ξ/M)(t−τk), (τn < t < τn+1). (4.8)

No entanto, este caso se restringe apenas para o valor de α = 1. Neste contexto,

considerando todos os procedimentos supracitados, podemos reescrever a Equação (4.8),

para o caso geral (4.1), como sendo,

veq =
n∑

k=0

=k

M
[1 + (α− 1)(ξ/M)(t− τk)]

1
1−α , (τn < t < τn+1), (4.9)

onde, no limite para α→ 1 recuperamos a Equação (4.8).

Finalmente, se considerarmos que uma força cont́ınua f(t) esteja atuando sobre a
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estrela no instante τ , ela produziria no intervalo dτ um impulso d= = f(τ)dτ . Este efeito

cumulativo de impulsos tornaria o sinal de somatório em uma integral. Deste modo, temos

veq =

∫ t

τi

f(τ)

M
[1 + (α− 1)(ξ/M)(t− τk)]

1
1−αdτ, (τn < t < τn+1), (4.10)

para veq e f(t) nulos antes do tempo τi.

As Equações (4.9) e (4.10) são apenas formas heuŕısticas que ilustram o efeito de

impulsos “instantâneos”. Como na astrof́ısica estelar, e em várias áreas da f́ısica, encon-

tramos frequentemente o conceito de um impulso (ou torque) de duração infinitamente

curta. Sabemos que o tempo de Kelvin–Helmholtz é da ordem de 10−4 menor que o tempo

nuclear. Deste modo, as estrelas experimentam, no estágio inicial de sua formação um

golpe em um intervalo de tempo tão pequeno que o transporte de momentum angular

ocorre quase que instantaneamente. Podemos, por assim dizer, definir esta força geradora

do golpe inicial como uma “função fortemente concentrada”.

Em F́ısica-Matemática sabemos que uma função que representa fisicamente uma re-

sposta (em nosso caso a velocidade rotacional) no instante τ de uma impulsão transmitida

neste tempo é conhecida como função influência, ou, mais comumente, Função de Green

(Butkov 1988). Assim, a Função de Green que controla esta transmissão de impulso no

tempo τ , seja ela referente ao impulso original ou qualquer outra forma de impulso em

um dado estágio evolutivo, é dada por:

G(t|τ ;α) = [1 + (α− 1)(ξ/M)(t− τ)]
1

1−α , (t > τ) (4.11)

e

G(t|τ ;α) = 0, (t < τ). (4.12)

Substituindo a Equação (4.11) na Equação (4.10) podemos obter, de modo geral, que:

veq(t) =
1

M

∫ t

−∞
G(t|τ ;α)f(τ)dτ (2), para, ∀t. (4.13)

Escrever as equações em termos do formalismo das funções de Green nos possibilita

aplicar determinadas propriedades. São elas:

i) G(t|τ ;α) safisfaça a equação homogênea para t 6= τ .

ii) G(t|τ ;α) satisfaça certas condições de contorno homogêneas, p. ex.,

G(−∞|τ ;α)=0=G(t|τ ;α).

2Como f(τ) se anula para τ < τi podemos substituir o limite inferior por −∞.
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Figura 4.2: Gráfico semi–log da velocidade equatorial como uma função da idade estelar para diferentes valores

de α. (a) A linha vertical representa a amplitude da velocidade máxima da estrela atingida pela contração máxima

da nuvem interestelar que a originou. As curvas à esquerda da linha divisória que demarca o tempo τKH são

devidas ao impulso inicial mediado por uma função delta de Dirac, enquanto que as curvas à direita (desta linha)

mostram o efeito para três valores distintos de α, respectivamente, 1, 2 e 3. As massas iniciais foram escolhidas

de tal forma que a velocidade máxima para diferentes valores de α coincidissem. (b) Variação do tempo τKH ,

mediante a mudança do parâmetro α para nuvens com mesma massa inicial. Além disso, as curvas mostradas

nesta figura possuem o mesmo valor de α que aquelas do painel superior. Apenas α varia nas equações, os demais

parâmetros são fixos.
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iii) G(t|τ ;α) seja cont́ınua em t = τ , ou seja, G(τ + 0, τ, α)−G(τ − 0|τ ;α)=0.

iv) A derivada primeira tem uma descontinuidade de salto em t = τ , ou seja,

d
dt
G(t|τ ;α)t=τ+0 6= d

dt
G(t|τ ;α)t=τ−0.

Neste contexto, podemos interpretar a função G(t|τ ;α) como a velocidade rotacional

no tempo t devido a uma força de magnitude unitária concentrada no tempo τ .

Mas, efetivamente, que força f(t) satistaz a Equação (4.13)? Podemos a priori consid-

erar uma famı́lia de funções, por exemplo, uma função delta de Dirac δ(t − τ), já que o

impulso inicial é instantâneo, ou, uma função assintoticamente crescente. Ou ainda, uma

função degrau ou uma senóide do tipo sen
√
ξ(t− τ). Na verdade, todas estas funções são

válidas e nossa escolha dependerá das condições de contorno do problema. Mas, dentro

do nosso contexto, devemos, a priori, escolher uma força que esteja dentro da categoria

de fortemente concentradas.

Uma idéia da performance da Equação (4.13) é apresentada pela Figura (4.2). Con-

sideramos o tempo de Kelvin–Helmholtz τKH ∼ 0.002 giga-anos como dado inicial de

entrada. O eixo das idades está em escala logaŕıtmica para amplificar os efeitos entre

0 e 1. Nesta figura, a função f(t) está representada por uma delta de Dirac. Segundo

a Figura (4.2a), a estrela poderá atingir a contração máxima com a mesma velocidade

máxima, seguindo diferentes valores para o expoente α se, e somente se, as massas iniciais

da nuvem tiverem espećıficos valores. Verificamos que uma estrela que está sujeita a um

maior expoente de desaceleração, para atingir a velocidade máxima daquela estrela que

experimenta um expoente menor, deverá, obrigatoriamente, ter uma massa maior. Por

outro lado, como no caso da Figura (4.2b), se as nuvens tiverem massas iniciais iguais,

a estrela, para começar a desacelerar, deverá se contrair menos, assim o tempo Kelvin–

Helmholtz será menor com o incremento de α. É claro que podemos, a priori, manipular

estes parâmetros e obter diversas formas de agrupá-los. O mais importante é que nosso

modelo consegue reproduzir os resultados de Kawaler (1988) e Chaboyer et al. (1995).

Diferentemente destes autores, não foi necessário usar um código evolutivo, mas apenas

a manipulação do expoente α.
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4.1 Equações dinâmicas para a rotação estelar

Antes de entrarmos na discussão sobre os aspectos gerais do decaimento rotacional gen-

eralizado, vale ressaltar que, a priori, estivemos até então utilizando apenas um expoente

(α) para descrever a história rotacional da estrela (ver Figura 4.2). Nesta Seção, vamos

inserir outro expoente, denominado de β, que descreva as estrelas de rotação elevada e,

da mesma forma como foi obtido por Kawaler (1988) e Chaboyer et al. (1995), podemos

demarcar três importantes regiões que são controladas pelos expoentes α e β. São elas,

Região τKH : contração da nuvem interestelar;

Região β: rotações elevadas. Dirigida exclusivamente pelo parâmetro β e;

Região α: baixas rotações. Dirigida exclusivamente pelo parâmetro α.

Um aspecto chama a nossa atenção: como está claro na Figura (4.2), consideramos

a mesma função para descrever o impulso rotacional no peŕıodo da contração da nuvem

para diferentes ambientes. Mas, poderia este impulso ser uma função mais complexa ou,

até mesmo, depender dos expoentes α e/ou β? Podemos afirmar que a desaceleração pós-

tempo de Kelvin–Helmholtz é resultado das condições f́ısicas que ocorrem no peŕıodo de

contração. Isto pode nos levar a pensar que existiriam diferentes leis de crescimento rota-

cional neste peŕıodo, os quais determinariam o comportamento rotacional pós-contração.

Segundo Matsuura & Picazzio (2003), todas as teorias que procuram descrever a formação

do sistema solar não são inteiramente satisfatórias; todas elas contêm elementos sujeitos à

controvérsia. Mas, segundo estes autores, existe um fator indispensável nesta discussão: a

rotação da Nebulosa Solar Primitiva (NSP). Como nosso modelo admite que a rotação da

nuvem seja tal que toda sua massa seja convertida em uma estrela, a rotação primordial

da nuvem passa a ter um papel secundário. Neste contexto, deixamos a cargo da massa

do gás que formará a estrela os efeitos pós-contração (ver Schatzman 1962, para maiores

esclarecimentos). Desta forma, esta condição f́ısica de contorno deve ser considerada

impĺıcita nas Seções seguintes. Em śıntese, admitir, a priori, que existam diferentes leis

que descrevam a transferência de momentum angular no peŕıodo de contração somente

tornaria nosso modelo mais complexo e pasśıvel de ambiguidades. Portanto, consider-

aremos que supor uma força do tipo fortemente concentrada seja uma boa aproximação

para os eventos que ocorrem neste peŕıodo.

Nesta Seção, propomos escrever uma equação geral que descreva o comportamento da

rotação em diversos estágios evolutivos baseando-se nos argumentos das Seções e Caṕıtulos
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anteriores. Para isso, vamos derivar a Equação (3.12) em função do tempo e unificá-la

com a Equação (3.35). Depois de algumas manipulações algébricas, a equação geral para

a rotação como uma função das taxas para massa e raio, dos expoentes α e β, e dos

parâmetros bα e bβ, é dada por:

1

M

∂M

∂t
+

1

R

∂R

∂t
+

1

veq

∂veq

∂t
= −bβJβ−1 − (bα − bβ)Jα−1 + T0(t), (4.14)

onde o tempo que demarca a ação do torque inicial T0(t) é τ . Nosso objetivo é incor-

porar aos parâmetros bα e bβ os efeitos deste impulso inicial.

Deste modo, se isolarmos o termo correspondente à taxa de desaceleração rotacional

obteremos que, no caso geral, os diferentes estágios evolutivos de uma estrela são mediados

pelos termos que correspondem às taxas de massa e raio. Vejamos:

dveq

dt
= −bβ

(
I

R

)β−1

vβ − (bα − bβ)

(
I

R

)α−1

vα +

+
f(t)

M
∓ v

d

dt
ln

[(
M

M�

)(
R

R�

)]
∓ v

d

dt
ln(M�R�), (4.15)

os termos v d
dt

ln
[(

M
M�

)(
R

R�

)]
e v d

dt
ln(M�R�) se referem às condições de contorno para

cada estágio evolutivo, que denomiraremos de f∗(t)
M

. Como exemplo, se o sinal for positivo

as taxas de massa e raio indicam uma perda.

Podemos facilmente verificar que os dois últimos termos do segundo membro da

Equação (4.15) correspondem, fazendo analogia à Equação (4.1), ao impulso gerado pela

taxas de massa e raio ao longo da evolução da estrela. Deste modo, vamos reescrever a

equação acima como:

dveq

dt
= −bβ

(
I

R

)β−1

vβ − (bα − bβ)

(
I

R

)α−1

vα +
f(t)

M
+
f∗(t)

M
, (4.16)

os termos aditivos presentes no segundo termo simbolizam, respectivamente, a aceleração

inicial que a estrela sofreu no peŕıodo de contração da nuvem até formar a estrela e

a aceleração devido aos processos evolutivos pós-sequência-principal (p. ex., perda de

massa e crescimento do raio). Como apontou Cortez et al. (2009), vários mecanismos

podem gerar uma série de perturbações na velocidade rotacional de uma estrela. No ińıcio

deste Caṕıtulo, vimos que podemos incorporar em nosso modelo um número arbitrário

de impulsos.

Considerando que durante a sequência–principal a massa M e o raio R mudam lenta-
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mente, podemos considerar as taxas Ṁ e Ṙ aproximadamente nulas3. Isto equivale a dizer

que a função f∗(t) pode ser negligenciada, deste modo, a Equação (4.15) pode se reescrita

como:
dveq

dt
= −bβ

(
I

R

)β−1

vβ
eq − (bα − bβ)

(
I

R

)α−1

vα
eq +

f(t)

M
. (4.17)

Com algumas manipulações algébricas podemos ainda reescrevê-la em uma forma mais

compacta:
dveq

dt
= −aβv

β
eq − (aα − aβ,α)vα

eq +
f(t)

M
, (4.18)

onde

aα = bα

(
I

R

)α−1

, (4.19)

aβ = bβ

(
I

R

)β−1

, (4.20)

aα,β = bα

(
I

R

)β−1

(4.21)

e

aβ,α = bβ

(
I

R

)α−1

. (4.22)

Nosso objetivo é resolver a equação diferencial (4.18), mas a solução fica ainda mais

d́ıficil com a presença do termo acoplado aβ,α. Esta equação possui algumas condições

de contorno e a partir delas procuraremos escolher um termo desacoplado que substitua

aβ,α. Segue abaixo algumas propriedades para os termos a’s:

aα,β · aβ,α = aαaβ, (4.23)

aα,β =

(
bα
bβ

)
aβ (4.24)

e

aβ,α =

(
bβ
bα

)
aα. (4.25)

Substituindo a relação (4.25) na Equação (4.18) iremos desmembrá-la em três termos,

mas com isso aumentaremos a dependência em mais dois termos referentes a b. Vejamos

dveq

dt
= −aβv

β
eq −

(
1− bβ

bα

)
aαv

α
eq +

f(t)

M
. (4.26)

Primeiramente, devemos verificar como a equação se comporta em certos valores de α

e β.

3É fácil perceber que esta condição é também válida se considerarmos apenas estrelas do tipo solar que não

percam massa e tenham raio constante.
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Condição A: α=β, para ∀aβ

Neste caso, a Equação (4.18) se restringe a:

dveq

dt
= −aαv

α
eq +

f(t)

M
, (4.27)

esta equação poderia ser interpretada como uma lei de desaceleração para estrelas tanto

para estrelas de baixa rotação quanto para rotação elevada, mas nunca para os dois casos

ao mesmo tempo.

Condição B: bβ = 0, para ∀β

Neste caso, a Equação (4.18) também se restringe a Equação (4.27).

Condição C: bα � bβ

Também sob esta condição, a Equação (4.18) se reduz a Equação (4.27).

Nos três casos supracitados podemos substituir o parâmetro aβ,α por aβ e, assim, as

condições continuaram sendo válidas, exceto a condição C que somente será válida se(
I
R

) β−1
α−1 ∼ 1. Como uma de nossas condições de contorno mais gerais define que α ≥ β

então, o expoente de
(

I
R

)
, isto é, β−1

α−1
deve ser aproximadamente nulo. Esta imposição,

obrigatoriamente, nos leva a substituir a condição geral α ≥ β por α � β. Segundo a

literatura, p. ex. Ivanova & Taam (2003), os expoentes α e β diferem no máximo em

duas magnitudes, por outro lado, as propriedades (4.23), (4.24) e (4.25) podem garantir

a equivalência entre aβ,α e aβ se
bβ

bα
∼ aβ

aα
. Depois de várias simulações, conseguimos

mostrar que esta relação entre os a’s e os b’s são aproximadamente iguais para regimes

onde α e β diferem no máximo em 4 magnitudes. Portanto, a restrinção aβ,α=aβ pode

ser considerada válida.

Deste modo, podemos rescrever a Equação (4.18) como sendo:

dveq

dt
= −aβv

β
eq − (aα − aβ)vα

eq +
f(t)

M
, α ≥ β, (4.28)

da mesma forma como foi imposto para a velocidade angular Ω, no regime das rotações

elevadas, a velocidade veq que descreve a região de saturação será rescrita como

vβ
eq = vβsat

eq vβ−βsat
eq,sat , 1 ≤ βsat ≤ β. (4.29)

Considerando β = α na Equação (4.28) encontramos a equação diferencial que descreve

as relações encontradas na literatura, de Skumanich (1972) a Pace & Pasquini (2004).
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Soderblom et al. (1983) mostraram que para a relação de Skumanich a distribuição de v

sini segue a seguinte equação:

v(t) ∝ (k1 ± k2t)
−1/2, (4.30)

que é equivalente a escrever

v(t) = A(1± Ct)−1/2, (4.31)

de modo geral, podemos incorporar todas as relações dispońıveis na literatura reescrevendo

a Equação (4.31) da seguinte forma:

v(t) = A(1± Ct)−η, (4.32)

onde η pode ser 1/2 para Skumanich (1972), 2/3 para Barry et al. (1987), 3/4 para

Soderblom et al. (1991) e 1.47 para Pace & Pasquini (2004). Mestel (1984) e Ivanova &

Taam (2003) apontaram que o domı́nio do expoente η pode variar de 0.5 a 4.

Uma lei de potência semelhante a esta e que satisfaz a equação diferencial (4.27), foi

introduzida por Mandelbrot (1953) onde, diferentemente de Zipf (1935), argumentou que

quantidades lingúısticas que seguem uma lei de potência do tipo

f(s) =
A

(1 + Cs)γ
(4.33)

poderia ser reflexo de algum tipo de fractalidade intŕınseca ao sistema. O conjunto destas

informações é conhecida como lei de Zipf–Mandelbrot. No contexto da rotação estelar,

as Equações (4.32) e (4.33) são idênticas à relação proposto por Soderblom et al. (1983)

dada pela Equação (4.30) e, na forma mais geral, a Equação (4.32).

Sabemos que tanto a lei de Zipf–Mandelbrot quanto a relação apontada por Soderblom

et al. (1983) satistazem a mesma equação diferencial de primeira ordem dada por (4.27).

Desde modo, iremos definir a solução apontada por Soderblom et al. como uma lei do

tipo Zipf–Mandelbrot. A Equação (4.27) depende apenas de um expoente e, portanto,

não está impĺıcito um crossover na distribuição. A equação diferencial que incorpora

este crossover está representada por (4.28), similar à equação diferencial introduzida por

Montemurro (2001) para estudar o comportamento de diferentes quantidades ligúısticas.

O uso desta equação foi sugerido originalmente por Tsallis para descrever dados exper-

imentais relacionados à re-associação em protéınas dobradas (folded proteins) (Tsallis et

al. 1999) dentro do regime da mecânica estat́ıstica não-extensiva (Tsallis 1988). Mesmo
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que não esteja relacionada ao objetivo central de nosso estudo, vale ressaltar que lei do

tipo Zipf–Mandelbrot, Equação (4.33), tem sido relatada pela termodinâmica general-

izada de Tsallis por meio de argumentos heuŕısticos, baseado em estruturas fractais com

correlações de longo alcance (Denisov 1997, Tsallis et al. 1999).

Cabe agora determinarmos a solução geral da Equação (4.28). Seguiremos os procedi-

mentos anaĺıticos semelhantes àqueles introduzidos por Tsallis et al. (1999), Montemurro

(2001) e Lyra et al. (2003).

A solução geral para a equação diferencial (4.28) tem como condição de contorno

inicial 1 ≤ β ≤ α. Primeiramente, vamos obter a solução homogênea desta equação.

Deste modo, o primeiro passo será resolver a seguinte integral:∫ 1

veq

dx

aβxβ + (aα − aβ)xα
= t. (4.34)

A solução da Equação integral (4.34) não é trivial e não podemos obter, em uma

primeira tentativa, soluções anaĺıticas diretas através de softwares como Maple e Mathe-

matica. Então resolvemos reescrevê-la em termo de uma função mais simples. Depois de

algumas manipulações algébricas conseguimos dividir aquela integral em duas partes:

1

aβ

∫ 1

veq

 1

xβ︸︷︷︸
Termo A

−

(
aα

aβ
− 1
)
xα−2β

1 +
(

aα

aβ
− 1
)
xα−β

Termo B︸ ︷︷ ︸

 dx. (4.35)

A solução para o termo A é trivial e é dada por:

v1−β
eq − 1

β − 1
(4.36)

Com relação ao termo B, os procedimentos algébricos são mais complicados. Neste

contexto, encontramos uma solução do tipo:

(aβ − aα)

aβ(α− β)

[
Φ(z, s, c)− vα−2β−1

eq Φ(zvα−β
eq , s, c)

]
, (4.37)

onde

z =
(aβ − aα)

aβ

, s = 1 (4.38)

c =
α− 2β + 1

α− β
, (4.39)

onde Φ(z, s, c) é uma função transcendental também conhecida como função de LerchPhi

(ver Weisstein 2009) definida como

Φ(z, s, c) =
∞∑

k=0

zk

[(c+ k)2]s/2
, (|z| < 1 ∨ (|z| = 1 ∧Re(s) > 1)) ∧ −c /∈ N. (4.40)
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Assim, a solução geral da Equação (4.18) para t com o parâmetro veq acoplado à função

de LerchPhi é dada por:

t =
1

aβ

{
v1−β

eq − 1

β − 1
+

(aβ − aα)

aβ(α− β)

[
Φ(z, s, c)− vα−2β+1

eq Φ(zvα−β
eq , s, c)

]}
. (4.41)

O primeiro termo representa o caso onde α = β. O segundo termo representa o

acoplamento (α, β), ou seja, é o termo que descreve o comportamento de transição entre

os regimes de altas e baixas rotações. Como a solução anaĺıtica da Equação (4.41) é

extremamente complexa resolvemos por optar por soluções assintóticas. Neste segundo

momento, vamos considerar nossa segunda condição de contorno: aβ � aα. Desta equação

podemos extrair três diferentes regimes assintóticos em t, são eles:

Regime A (tempos curtos): 0 ≤ t � t∗β

veq ∼ [1− aβt], (4.42)

neste caso, veq decresce monotonamente com o tempo. Isto significa que a estrela não

experimenta uma desaceleração magnética, ou seja, seu decaimento rotacional é devido

apenas à sua própria evolução, mantendo sua taxa de perda de momentum angular con-

stante.

Regime B (tempos intermediários): t∗β � t � t∗∗α

veq ∼ [1 + (β − 1)aβt]
1

1−β , (4.43)

onde, a ação do parâmetro β é predominante sobre α.

Regime C (tempos longos): t � t∗∗α

veq ∼ [1 + (α− 1)aαt]
1

1−α , (4.44)

onde, o parâmetro α predomina sobre o β.

As soluções homogêneas assintóticas não apresentam termos cruzados entre α e β. A

priori, estas soluções assintóticas não podem ser somadas mas, para efeito didático, vamos

admitir que, considerando que o domı́nio de existência de cada solução é válida apenas
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para cada espećıfico intervalo de tempo t, a combinação destas soluções pode ser efetuada

da seguinte forma:

vα>β
eq ∼ A

{
1− aβtA + [1 + (β − 1)aβtB]

1
1−β + [1 + (α− 1)aαtC ]

1
1−α

}
, (4.45)

ou então,

vα>β
eq ∼ A

C∑
i=A

i=A,α=0

i=C,α=β

[1 + (α− 1)aαti]
1

1−α (t > τ + ∆τ). (4.46)

Para incluir nesta solução o efeito do golpe inicial sobre a estrela através da força f(t),

seguiremos o mesmo procedimento descrito no ińıcio deste Caṕıtulo.

Deste modo, obtemos que a função de Green, é dada por:

G(t|τ ;α, β) =
C∑

i=A
i=A,α=0

i=C,α=β

[1 + (α− 1)aα(ti − τ)]
1

1−α , (4.47)

então, considerando que a força f(t) seja cont́ınua, a solução geral é dada por:

vα>β
eq (t) ∼

∫ t

−∞
G(t|τ ;α, β)f(τ)dτ, para, ∀t. (4.48)

Deste modo, a função de Green G(t|τ ;α, β) representa a solução (se t > τ) no caso

de uma impulsão unitária transmitida em um intervalo infinitamente curto próximo a

τ . Evidentemente, a força f(t) necessária para isso deve, a priori, ser “infinita”. Como

esta força possui este caráter “instantâneo”, não podemos representá-la por uma função

convencional, mas podemos admitir que ela possua a forma de uma função delta:

f(t) = δ(t− τ), (4.49)

e, desta forma, considerar o problema do ponto de vista da teoria das distribuições. Neste

contexto, a função de Green pode ser considerada como satisfazendo assintoticamente a

equação diferencial:

dG(t|τ ;α, β)

dt
+ aβG(t|τ ;α, β)β + (aα − aβ)G(t|τ ;α, β)α =

δ(t− τ)

M
, α ≥ β, (4.50)

onde G(t|τ ;α, β) é também considerada como uma distribuição.

Esta solução assintótica para a equação diferencial (4.28) generaliza o procedimento

desenvolvido por Tsallis et al. (1999), Montemurro (2001) e Lyra et al. (2003) para

qualquer valor de β, além de considerar uma força “externa”. Para estabelecer uma
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comparação, Tsallis et al. (1999), estudando o caso não-extensivo para a re-associação

em proteinas, obtiveram uma solução similar para a Equação (4.41)4. Da mesma forma,

Montemurro (2001) e Lyra et al. (2003) estudaram a validade da lei de Zipf–Mandelbrot

para dois cenários diferentes, sendo o primeiro sobre quantidades lingúısticas e o segundo

no tocante aos processos eleitorais no Brasil, onde obtiveram soluções similares àquelas

por nós encontradas. É importante perceber que, para ambas aplicações, a lei de Zipf–

Mandelbrot generalizada é idêntica às nossas soluções, exceto pela inversão do dominio

dos expoentes α e β e o termo não-homogêneo f(t)5. Acreditamos que nossa principal

contribuição foi mostrar que nossa lei do tipo Zipf–Mandelbrot generalizada é, ao contrário

das soluções obtidas por estes autores, uma função das condições de “fronteira”.

Os tempos tA, tB e tC são limitados aos seguintes intervalos:

0 ≤ tA � t∗β ≡
1

[(β − 1)aβ]
, (4.51)

t∗β � tB � t∗∗α ≡ [(β − 1)aβ]
α−1
α−β

[(α− 1)aα]
β−1
α−β

(4.52)

e

t∗∗α � tC . (4.53)

Em outras palavras, o significado f́ısico-matemático para tempos relativamente curtos

nos mostra que o quadro geral do decaimento rotacional é controlado essencialmente por vβ

na Equação (4.28), sob a condição de aβ � aα. Isto equivale a dizer que as estrelas do tipo

O a F5, como mencionou Kawaler (1987), possuem seu momentum angular praticamente

constante, desacelerando mais rapidamente, ou seja, seu tempo de vida na sequência-

principal, quando comparado às estrelas menos massivas, é menor. Mas, para tempos

relativamente longos, o termo dominante é vα, indicando que estrelas com tipo espectral

mais tardio do que F6 perdem seu momentum angular de forma mais gradual.

Todas as equações supracitadas dependem essencialmente de quatro parâmetros,

(α, β, aα, aβ). Desta forma, conjecturamos que este conjunto que denominamos de

4Em nosso caso não são os expoentes de Lyapunov que determimam o comportamento do decaimento rotacional,

mas um outro processo f́ısico: a geração de campo magnético através do d́ınamo estelar. Portanto, não estamos

neste contexto associando este comportamento a alguma caracteristica (multi)fractal, mas única e exclusivamente

ao efeito da desaceleração magnética. Não descartamos a possibilidade que bα e bβ estejam relacionadas à

dimensões fractais como os coeficientes de Lyapunov, mas este assunto não faz parte do contexto geral desta Tese.
5Para efeito comparativo veja as nossas figuras relacionadas à distribuição de v(t) e aquelas encontradas em

Montemurro (2001).
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quadri-parâmetro compila as principais propriedades que descrevem o comportamento

rotacional de uma determinada amostra de estrelas.

Tempos caracteŕısticos: τe e τB

Outras duas grandezas relevantes para compreender a evolução do mecanismo de de-

caimento são os tempos caracteŕısticos denominados de τe e τB, que, respectivamente,

correspondem à escala de tempo evolucionária para a velocidade rotacional e a escala

de tempo do decaimento magnético. O tempo τe pode ser extráıdo de qualquer código

evolutivo considerando que o momentum angular total da estrela é conservado e que a

mesma gira como um corpo ŕıgido. Deste modo, podemos escrevé-lo como:

τe =
∣∣∣v
v̇

∣∣∣ ∼= R/I

∆(R/I)
∆t, (4.54)

onde, ∆t é um pequeno intervalo de tempo para um dado traço evolutivo.

O tempo τB estima a importância relativa da desaceleração magnética sobre a veloci-

dade rotacional, v. Este tempo pode ser interpretado como o tempo de auto-relaxação

de uma estrela sujeito à desaceleração magnética. Entende-se por tempo de relaxação a

taxa entre a velocidade da estrela e a (des)aceleração resultante da perturbação externa.

Em nosso caso, a perturbação se dá pelo torque magnético do vento estelar. Deste modo,

podemos escrever este tempo como sendo:

τB =
∣∣∣v
v̇

∣∣∣ . (4.55)

Uma regra emṕırica para a desaceleração magnética em estrelas anãs do tipo–G foi

sugerida por Skumanich (1972) (ver também Smith, 1979). Rutten & Pylyser (1988)

mostraram que a escala de tempo da desaceleração magnética associada à relação de

Skumanich é da ordem de 32/v2. Estes autores mencionam que não está claro se τB é

válido para estrelas muito jovens ou muito velhas da sequência–principal ou, até mesmo,

se é aplicável para subgigantes ou gigantes. Utilizando-se das relações gerais propostas

nesta Tese, podemos pensar numa generalização deste tempo caracteŕıstico como uma

função do quadri-parâmetro. Uma posśıvel relação é dada abaixo:

τ
(α,β)
B =

∣∣∣∣∣∣ 1

aβvβ−1
[
1 +

(
aα

aβ
− 1
)
vα−β

]
∣∣∣∣∣∣ . (4.56)
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Acreditamos que o quadri-parâmetro possa nos dar uma resposta mais coerente sobre

o tempo de ação da desaceleração magnética para diferentes estrelas de diferentes tipos

espectrais e idades.

4.2 Casos particulares

4.2.1 Caso A: (α,1)

Uma solução particular para a Equação geral (4.28) é considerar β=1. Neste caso, obtemos

uma equação semelhante à equação diferencial do tipo Bernoulli, que pode ser escrita da

seguinte forma:
dy

dx
+ p(x)y = q(x)yn + T0(x). (4.57)

Esta equação é não linear e válida para todo n 6= 1. Deste modo, considerando que

p(x) = a1, q(x) = p(x)− aα e n = α, assim como T0(x) = f(t)
M

, temos

dveq

dt
= −a1veq − (aα − a1)v

α
eq +

f(t)

M
. (4.58)

Tsallis et al. (1999), Montemurro (2001) e Lyra et al. (2003) mostraram que a solução

para o caso particular da equação geral (4.28), ou seja para β = 1, pode ser obtida

diretamente por métodos convencionais. Neste contexto, usando as técnicas de resolução

das equações diferenciais ordinárias podemos através da transformação z = y1−α (6) obter

a solução homogênea (i. e., admitir f(t)=0), como sendo:

veq = A

[
1− aα

a1

+
aα

a1

e(α−1)a1t

] 1
1−α

, (t > τ + ∆τ), (4.59)

válida para todo α 6= 1.

Para incluir nesta solução o efeito do golpe inicial sobre a estrela através da força

f(t), seguiremos o mesmo procedimento descrito no ińıcio deste Caṕıtulo. Deste modo,

obtemos que a função de Green, é dada por:

G(t|τ ;α, 1) =

[
1− aα

a1

+
aα

a1

e(α−1)a1(t−τ)

] 1
1−α

, (4.60)

então, considerando que a força f(t) seja cont́ınua, a solução geral é dada por:

veq(t) =

∫ t

−∞
G(t|τ ;α, 1)dv(τ), para, ∀t, (4.61)

6Esta transformação tem por objetivo tornar os termos em y independentes do expoente α.
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onde d
dt
v(τ) = f(t)

M
.

Para aα e a1 positivos, veq decai monotonamente com o incremento de t. Além disso,

aα tem que ser bastante pequeno quando comparado a a1.

Podemos, da mesma forma como foi feito, no caso geral determinar as soluções nos

regimes assintóticos. Neste contexto, estas soluções para estes três diferentes regimes de

tempo são dadas por:

Regime A (tempos curtos): 0 ≤ t � t∗1

veq ∼ [1− a1t]. (4.62)

Regime B (tempos intermediários): t∗1 � t � t∗∗α

veq ∼
(

1 +
aα

a1

) 1
1−α

e−a1t. (4.63)

Regime C (tempos longos): t � t∗∗α

veq ∼ [1 + (α− 1)aαt]
1

1−α . (4.64)

As três soluções assintóticas homogêneas, podem ser combinadas na seguinte forma:

veq ∼ A

{
1− a1tA +

(
1 +

aα

a1

) 1
1−α

e−a1tB + [1 + (α− 1)aαtC ]
1

1−α

}
, (4.65)

ou então,

veq ∼ A
C∑

i=A
i=A,α=0

i=C,α;β→1

[1 + (α− 1)aαti]
1

1−α (t > τ + ∆τ). (4.66)

Para incluir nesta solução o efeito do golpe inicial sobre a estrela através da força f(t),

seguiremos o mesmo procedimento descrito no ińıcio deste Caṕıtulo.

Deste modo, obtemos que a função de Green é dada por:

G(t|τ ;α, 1) =
C∑

i=A
i=A,α=0

i=C,α;β→1

[1 + (α− 1)aα(ti − τ)]
1

1−α , (4.67)

fazendo o limite quando β → 1, o termo referente ao expoente β é a exponencial padrão.

Considerando que a força f(t) seja cont́ınua, a solução geral é dada por:

veq(t) ∼
∫ t

−∞
G(t|τ ;α, 1)dv(τ), para, ∀t. (4.68)
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Os tempos tA, tB e tC correspondem aos seguintes intervalos. São eles:

0 ≤ tA � t∗1 ≡
1

[(α− 1)a1]
, (4.69)

t∗1 � tB � t∗∗α ≡ 1

[(α− 1)aα]
, (4.70)

e

t∗∗α � tC . (4.71)

Estas soluções são particularmente importantes porque tratam do expoente que de-

screve a saturação máxima do campo magnético, ou seja, quando β →1 (maiores detalhes

no Caṕıtulo 3). O significado f́ısico-matemático destas relações, para tempos relativa-

mente longos, revela que o termo dominante é vα e, assim como no caso geral, descreve

o comportamento rotacional para estrelas de baixa rotação para tipos espectrais mais

tardios do que F6. Mas, para tempos relativamente curtos, as relações nos opontam

que o quadro geral do decaimento rotacional é controlado essencialmente por vβ→1(7) na

Equação (4.65), sob a condição de a1 � aα. No Caṕıtulo 3, vimos que estrelas sujeitas

a este valor de β experimentam a saturação máxima do campo magnético ou, por assim

dizer, a geração deste campo devido ao d́ınamo não dependem mais da rotação. Gray

& Nagar (1985), postularam que a descontinuidade rotacional para estrelas de classe de

luminosidade IV, em torno de G0–IV, pode ser devido ao forte freio na geração do campo

magnético pelo d́ınamo, podendo assim, este freio crescer a tal ponto que o d́ınamo pudesse

ser desligado.

Tempo caracteŕıstico: τB

Da mesma forma como fizemos para o caso geral, podemos encontrar uma estimativa da

escala de tempo da desaceleração magnética. Deste modo, apenas substituindo β por 1,

temos:

τ
(α,1)
B =

∣∣∣∣∣∣ 1

a1

[
1 +

(
aα

a1
− 1
)
vα−1

]
∣∣∣∣∣∣ . (4.72)

4.2.2 Caso B: (α,α)

Outra variante da Equação geral (4.28) pode ser obtida considerando β=α. Uma equação

semelhante a essa foi proposta por Mayor & Mermilliod (1991) no estudo do comporta-

7Essencialmente neste caso, βsat é obrigatoriamente 1.
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mento evolutivo da velocidade rotacional de estrelas em aglomerados abertos. Neste tra-

balho, estes autores mostraram que as distribuições das velocidades equatoriais não pode-

riam ser reproduzidas caso a relação de decaimento rotacional tivesse a forma canônica

de Skumanich (1972).

Deste modo, a Equação (4.28) sujeita à condição de β=α, é dada por:

dveq

dt
= −aαv

α
eq +

f(t)

M
. (4.73)

Tsallis et al. (1999), Montemurro (2001) e Lyra et al. (2003) também mostraram

soluções homogêneas para este caso. Detalhes sobre esta equação foram discutidos ante-

riormente quando apresentamos a solução para o caso geral. Neste contexto, a equação

diferencial de primeira ordem não-homogênea (4.73) pode ser resolvida por métodos con-

vencionais. Deste modo, a solução homogênea é dada por:

veq = A [1 + (α− 1)aαt]
1

1−α , (t > τ + ∆τ), (4.74)

válida para todo α 6= 1.

Da mesma forma como salientamos nos casos anteriores, para incluir nesta solução o

efeito do golpe inicial sobre a estrela através da força f(t), seguiremos o mesmo procedi-

mento descrito no ińıcio deste Caṕıtulo. Assim, obtemos que a função de Green, é dada

por:

G(t|τ ;α) = [1 + (α− 1)aα(t− τ)]
1

1−α , (4.75)

então, considerando que a força f(t) seja cont́ınua, a solução geral é dada por:

veq(t) =

∫ t

−∞
G(t|τ ;α)dv(τ), para, ∀t, (4.76)

onde d
dt
v(τ) = f(t)

M
.

Para a condição assintótica α → 1, reproduziremos a solução, v(τ)e−a1(t−τ). Uma

representação gráfica da solução (4.76) para τ = 0 é mostrada na Figura (4.3) para

diferentes valores de α e do bi-parâmetro (α, aα).

Várias relações para descrever o comportamento do decaimento rotacional foram es-

tabelecidas e ganharam força após o trabalho de Skumanich (1972), mas elas apresentam

um domı́nio de validade restrito podendo ser aplicadas para estrelas de um determinado

tipo espectral, massa e principalmente se elas forem de baixa rotação. Tais relações
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Figura 4.3: Gráfico semi–log mostrando o perfil das diferentes relações encontradas na literatura: os valores dos

expoentes α=3 (η=1/2), α=5/2 (η=2/3), α=7/4 (η=3/4) and α=1.68 (η=1.47) foram sugeridos, respectivamente,

por Skumanich (1972), Barry et al. (1987), Soderblom et al. (1991) e Pace & Pasquini (2004). Também são

mostrados os perfis para dois valores fict́ıcios de α ao redor de 1 (0.9 e 1.1, respectivamente, η=−10 e η=10) e

outro valor para α=2 (η=1). Figura extráıda de de Freitas & De Medeiros (2009, in preparation).

paramétricas são sintetizadas pela relação (4.32). Comparando a relação (4.32) e a

Equação (4.74) podemos identificar os parâmetros C e η, respectivamente, como sendo:

C = (α− 1)aα (4.77)

e

η =
1

α− 1
, (4.78)

ou ainda, que os parâmetros C e η estejam relacionados por:

C · η = aα. (4.79)

Da mesma forma como foi feita para o Caso Geral e para o Caso A, podemos escrever

de acordo com a Equação (4.77) o tempo caracteŕıstico t∗∗α como sendo equivalente a

1
[(α−1)aα]

. Este tempo corresponde ao limite inferior do tempo tA, dado que t ≥ tA. De

acordo com a Equação (4.79), para relação de Skumanich (α = 3), o parâmetro a3 deve
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ser obrigatoriamente menor que 0.833. Para as demais relações, os valores do parâmetro

aα computados devem ser menores que: a5/2 = 1.11, a7/4 = 2.22 e a1.68 = 2.45.

O significado f́ısico-matemático destas relações, que se restringe apenas aos tempos

relativamente longos, nos permite estabelecer que uma relação de decaimento rotacional

controlada apenas pelo parâmetro α explica muito bem o comportamento das estrelas

no regime das baixas rotações (p. ex., os tipos espectrais G e K). É por isso que todas

as relações de decaimento encontradas na literatura podem ser obtidas apenas usando a

Equação (4.74).

Tempo caracteŕıstico: τB

A estimativa da escala de tempo da desaceleração magnética, pode ser obtido apenas

substituindo β por α. Deste modo, temos:

τ
(α,α)
B =

∣∣∣∣ 1

aα

v1−α

∣∣∣∣ . (4.80)

Como exemplo, vamos restringir os paramêtros da Equação (4.80) aos valores apre-

sentados no trabalho de Rutten & Pylyser (1988). Segundo estes autores, para as estrelas

do tipo espectral G de sua amostra, o papel emṕırico da desaceleração magnética segue

a relação de Skumanich e é descrita pela relação v(t) ∼ 4t−1/2 (com t em unidade de

giga-anos). Neste contexto, isto corresponde a uma escala de tempo da desaceleração

magnética equivalente a 32/v2. Através da Equação (4.80) podemos verificar que o valor

de a3 = 0.03125 obtido por Rutten & Pylyser é muito menor que o limite superior de

0.833 obtido pelo nosso modelo.

Do problema inicial, proposto no ińıcio deste Caṕıtulo, podemos obter duas outras

grandezas f́ısicas importantes quando descrevemos a dinâmica rotacional de uma estrela:

a resistência do meio ξ e o impulso inicial =. Deste modo, estas grandezas podem ser

escritas como:

ξα = aαM, (4.81)

da mesma forma, a contribuição da resistência referente ao parâmetro aβ é dada por:

ξβ = aβM (4.82)

e

= = v(τ)M (4.83)
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Todas estas equações diferenciais e suas respectivas soluções homogêneas

e particulares serão de suma importância quando estudarmos a formação de

caudas maxwellianas no contexto da rotação estelar. Neste contexto, a ve-

locidade rotacional não será apenas um parâmetro livre, mas um parâmetro

controlado por uma distribuição.

75



CAPÍTULO 5

DISTRIBUIÇÃO (α,β)-MAXWELLIANA

As funções de distribuição Maxwellianas (ou Maxwelliana padrão) são consideradas

funções sem cauda. Isto se torna evidente quando as expomos em um gráfico semi-log. A

ausência da cauda as tornam limitadas em explicar fenômenos raros ou de baixa probabil-

idade. Teorias como a de Kaniadakis (extensiva) e de Tsallis (não-extensiva) propuseram

generalizar a condição de equiĺıbrio termodinâmico da estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs

e, por sua vez, explicar os casos onde, a priori, esta estat́ıstica clássica não é válida.

Encorporar estas estat́ısticas generalizadas na teoria da distribuição da rotação estelar

resolve de imediato o problema da cauda da distribuição. Por outro lado, os resultados

obtidos carecem de informações suficientes para intepretar o parâmetro entrópico, seja

ele o da entropia de Tsallis, q, ou o da entropia de Kaniadakis, κ. Neste sentido, vários

esforços vendo sendo realizados pelo Grupo de Astronomia de Natal para interpretar o

comportamento da distribuição de velocidade rotacional estelar à luz destas estat́ısticas

generalizadas. Neste contexto, podemos citar os trabalhos de Soares et al. (2006) e

Carvalho et al. (2008, 2009).

Mas, afinal, desejamos resolver o problema da distribuição de velocidade rotacional

a partir de uma teoria que melhor se ajuste aos dados ou que melhor os interprete? A

resposta seria uma teoria que resolva as duas coisas, ou seja, que o melhor ajuste seja

resultado de um v́ınculo f́ısico extráıdo das próprias condições de contorno do problema.

Então, que v́ınculo(s) f́ısico(s) poderia(m) emergir do contexto da teoria da distribuição de

velocidade rotacional? A resposta foi parcialmente dada nos Caṕıtulos anteriores quando

propomos um modelo geral para descrever o comportamento da desacelação magnética

estelar. Estes Caṕıtulos tiveram o papel de preparar o cenário para a discussão de como

formar caudas no ambiente da mecânica estat́ıstica de B-G, especificamente, a formação

de caudas Maxwellianas. No presente Caṕıtulo, procuraremos mostrar que este modelo
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generalizado incorporado a uma distribuição maxwelliana padrão, além de estabelecer um

v́ınculo f́ısico através dos expoentes de decaimento α e β, também nos permitirá encontrar

bons ajustes aos dados observacionais.

Não é nenhuma novidade encontrar alternativas para problemas desta natureza dentro

do contexto da própria mecânica estat́ıstica de B-G. Nos anos 70, Krook & Wu (1974)

analisaram a formação de caudas Maxwellianas de alta energia, no contexto da equação de

Boltzmann para distribuições homogêneas e isotrópicas. A motivação destes autores foi

estudar quantitativamente certas reações qúımicas e termonucleares em um gás de fase.

Da mesma forma, trabalhos anteriores de Clayton et al. (1975) e Bahcall & Davis (1976),

sugeriram que uma explicação para as discrepâncias entre os fluxos observados e teóricos

dos neutrinos solares pode ser feita por meio da deflexão da cauda Maxwelliana. Mais

recentemente, Shokef & Levine (2006) investigaram o comportamento fora do equiĺıbrio

de sistemas dissipativos. Eles mostraram que a distribuição de energia em um estado

não–Boltzmanniano e sua evolução temporal possuem caudas de alta energia que se

comportam exponencialmente. Assim como, Ernst & Brito (2002a,b) que propuseram

soluções anaĺıticas para as caudas de alta energia baseadas em equações cinéticas pós-

colisão inelástica para sistemas freely cooling. Inspirados nestes e em outros trabalhos1,

propomos encontrar um caminho teórico para explicar a existência de caudas de altas

rotações à luz da mecânica estat́ıstica de B-G.

5.1 Métodos e Procedimentos clássicos para as distribuições f(v)

e φ(y)

Em geral, neste caṕıtulo, avaliaremos os métodos anaĺıticos-númericos, baseado em

Maxwellianas deformadas pelos expoentes de decaimento α e β. Estes expoentes nos

possibilitaram derivar as distribuições de velocidade equatorial, v, e projetada, v sini,

consistentes com os dados observacionais. Mas, primeiramente, daremos atenção aos

métodos canônicos que relacionam estas velocidades.

A relação estat́ıstica entre as rotações equatoriais e as projetadas derivadas por Chan-

drasekhar & Munch (1950) mostra que as distribuições de velocidade projetada e equato-

rial estão sob a condição de que o eixo de rotação das estrelas seguem uma distribuição

1Dentre eles, podemos citar como principais Antal et al. (2002) e Lambiotte et al. (2006).
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equiprovável no espaço das velocidades. Usando a mesma notação destes autores, y=v

sini, a distribuição φ(y) está relacionada à distribuição previamente definida das veloci-

dades equatoriais f(v), dada por:

φ(y) = y

∫ ∞

y

f(v)dv

v(v2 − y2)1/2
. (5.1)

Na verdade, como os dados observacionais nos fornecem os valores de v sini, é plauśıvel

pensar que seria menos sujeito a erros sistemáticos construirmos uma relação estat́ıstica

inversa aquela desenvolvida por Chandrasekhar & Munch. Gaigé (1993) desenvolveu um

procedimento de inversão númerica para obter a partir da Equação (5.1) a distribuição

das velocidades equatoriais, definida como:

f(v) = − 2

π
v2 ∂

∂v
v

∫ ∞

0

φ(y)

y2(y2 − v2)1/2
dy. (5.2)

O problema seria qual distribuição rege f(v) ou φ(y), visto que podemos definir f(v) e

encontrar φ(y) a partir da Equação (5.1), ou então definir φ(y) e encontrar f(v) a partir da

Equação (5.2). Para ambas as alternativas temos problemas: para a primeira alternativa,

visto que, os dados observacionais nos fornecem os valores de v sini, estamos supondo

inicialmente que a distribuição das velocidades projetadas é obtida de uma distribuição de

velocidades na qual não temos controle; para a segunda alternativa, o problema iminente

está na derivada parcial da integral, isto é, as distribuições das velocidades equatoriais

são obtidos por meio da derivação de uma integral que é resolvida numericamente. Diante

destes problemas, vamos avaliar separadamente os dois procedimentos e em seguida fazer

a opção sobre aquele que usaremos em definitivo.

Procedimento: f(v) → φ(y)

Chandrasekhar & Munch (1950) sugeriram que φ(y) poderia ser computada por várias

formas paramétricas de f(v). Aqui, para efeito ilustrativo, decidimos escolher uma dis-

tribuição de Maxwell–Boltzmann, definida como:

f(v0) =
4γ

3
2

√
π
v2

0e
−γv2

0 , v0 < vc, (5.3)

deste modo, ao invés de assumir uma função para φ(y) deixaremos sua forma, a priori,

desconhecida. A velocidade vc representa o limite superior imposto pela instabilidade

rotacional e γ o fator numérico para normalizar a função f(v0). Por simplicidade, é

considerado que vc →∞ e, portanto, γ = 1.
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Um procedimento alternativo para obter φ(y) a partir de f(v) foi mostrado por Deutsch

(1970), desde que seja considerada uma Maxwelliana padrão do tipo dado pela Equação

(5.3), assim φ(y) (Kraft, 1970) é dada por

φ(y0) = 2γ
3
2y0e

−γy2
0 , (5.4)

neste trabalho, Deutsch determinou analiticamente a função de distribuição para um vetor

velocidade com orientação aleatória.

Em suma, a função de distribuição Maxwelliana padrão (ou então, função distribuição

de Maxwell no equiĺıbrio) somente é válida quando as estrelas não estão sob ação de

qualquer mecanismo de desaceleração. Isto significa dizer que em situações onde as estrelas

passam, p. ex., pela redistribuição de momentum angular, esta Maxwelliana não pode

descrever corretamente a evolução rotacional das estrelas.

Procedimento: φ(y) → f(v)

Queloz et al. (1998) usaram a inversão númerica de Gaigé (1993) para computar f(v)

a partir da Equação (5.2). Estes autores consideraram que φ(y) é um somatório de

Gaussianas. A escolha deste procedimento por parte destes autores foi devida a ampla

amostra e domı́nio de valores de v sini encontradas nas Plêiades. A computação numérica

da Equação (5.2) requer que φ(y) seja uma função cont́ınua. Neste caso, podeŕıamos escol-

her outra forma para φ(y) que satisfaça estas condições iniciais: diferenciável e cont́ınua.

Uma destas forma poderia ser a Maxwelliana padrão como aquela descrita pela Equação

(5.3). Deste modo, referente às velocidades equatorias, a Maxwelliana é dada por:

φ(y0) =
4γ

3
2

√
π
y2

0e
−γy2

0 , y0 < yc, (5.5)

com γ dado por:

γ =

(
I

2kTefR2

)
=

(
η

2kTef

)
, η =

I

R2
, (5.6)

onde, I é o momento de inércia da estrela, R é o raio, Tef denota a temperatura efetiva

da estrela e k é a constante de Boltzmann. No equiĺıbrio, a energia de partição é dada

por 1
2
kTef . Esta energia rotacional é resultado direto do teorema da equipartição2.

2É sabido que, para uma molécula monoatômica, o número de graus de liberdade referente ao termo rotacional

é nulo. Isto parece contraditório, mas no Teorema da Equipartição da Energia proposto por Maxwell as part́ıculas

são consideradas pontuais e, portanto, somente teŕıamos graus de liberdade diferentes de zero, referentes à energia
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Como mencionou Queloz et al. (1998), o tamanho da amostra e seu bias favorece

na escolha do procedimento. Neste contexto, resolvemos escolher catálogos com estas

caracteŕısticas e, portanto, decidimos utilizar o processo de inversão númerica de Gaigé

(1993). Com amostras desta magnitude, podemos estabelecer medidas mais precisas da

influência do ângulo da linha de visada i sobre as distribuições.

5.1.1 É φ(y) uma distribuição Maxwelliana?

Como apontou Gaigé (1993), o problema inicial é encontrar a função de distribuição

de um escalar positivo (no nosso caso a velocidade equatorial) que seja a magnitude

de um vetor aleatório. Deutsch (1970) mostrou que, para estrelas de mesmo tipo es-

pectral, a distribuição das velocidades equatoriais tinham a forma da distribuição de

Maxwell–Boltzmann. A vantagem apontado por Deutsch é que, supondo uma distribuição

Maxwelliana para f(v), a distribuição φ(y) é conhecida analiticamente. Esta vantagem

também se repete se supormos uma distribuição Maxwelliana para φ(y). Para lançar mão

desta conclusão, temos que levar em contar duas aproximações quando incorporamos uma

distribuição Maxwelliana ao nosso sistema:

1) a distribuição do vetor aleatório é isotrópico, e;

2) a distribuição de qualquer componente deste vetor é independente das outras com-

ponentes no espaço Cartesiano.

Segundo Gaigé (1993), estas duas objeções somente podem ser verificadas simultanea-

mente por um vetor gaussiano. Ele sustentou este argumento na hipótese de que a função

de distribuição da norma de um vetor gaussiano é uma Maxwelliana. Ele também conclui

que os dados observacionais não validam a hipótese da independência das componentes por

vetor gaussiano. Este argumento e os recentes artigos publicados pelo Grupo de Astrono-

mia de Natal fortalecem que, no contexto da rotação estelar, φ(y) não é uma distribuição

Maxwelliana. Neste sentido, podeŕıamos reformular a pergunta inicial da seguinte forma:

é φ(y) ou f(v) uma distribuição derivada do equiĺıbrio termodinâmico? Tanto

Chandrasekhar & Munch (1950) quanto Gaigé (1993) estudaram uma ampla variedade

de formas para estas funções, dentre elas, a Maxwelliana. Talvez, por eles não terem

rotacional, para sistemas com moléculas diatômica ou poliatômicas. No entanto, no nosso caso, vale ressaltar que

o termo rotacional da energia não é nulo pois admitimos que as part́ıculas são extensas (para maiores detalhes

ver Caṕıtulo 2 do livro do Tipler, F́ısica Moderna, 1981).
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escolhido nenhuma função de distribuição que opor-se aos itens (1) e (2), acreditava-se

até recentemente que a distribuição da rotação estelar fosse controlada por Maxwellianas.

Para entermos melhor as limitações da distribuição Maxwelliana precisamos recorrer as

suas origens.

As distribuições Maxwellianas são derivadas das distribuições de energia de Boltzmann:

Ni

N
=

giexp(−Ei/kT )∑
j gjexp(−Ej/kT )

, (5.7)

onde Ni é o número de part́ıculas a uma dada temperatura de equiĺıbrio T , em um estado

i com energia Ei e degenerecência gi, N é o número total de part́ıculas no sistema e k é

a conhecida constante de Boltzmann3. Como a velocidade está relacionada a energia, a

Equação (5.7) pode ser usada para derivar as relações entre a velocidade das part́ıculas e

sua variança (uma função da massa e temperatura das part́ıculas). O denominador desta

equação é conhecido como função de partição canônica.

Para um “gás ideal” de part́ıculas, podemos assumir que a energia do sistema está na

forma de energia cinética, i. é., E = p2

2m
, onde p2 é a raiz quadrada do vetor momento

linear ~p = [px, py, pz]. Por fim, a função densidade de probabilidade deste vetor é dada

por:

f~p(px, py, pz) =
1

(2π)3/2a3
e−

~p•~p

2a2 =
1

(2π)3/2a3
e−

p2
x+p2

y+p2
z

2a2 , (5.8)

onde a =
√
mkT . Deste modo, podemos obter a função densidade de probabilidade do

vetor velocidade a partir da Equação (5.8) considerando ~p = m~v. Assim,

f~v(vx, vy, vz) =
1

(2π)3/2b3
e−

~v•~v
2b2 =

1

(2π)3/2b3
e−

v2
x+v2

y+v2
z

2b2 , (5.9)

que é a distribuição de velocidade de Maxwell–Boltzmann como variância kT/m. Por-

tanto, a probabilidade de encontrar uma part́ıcula com velocidade em um elemento infin-

itesimal [dvx, dvy, dvz] relativa ao vetor velocidade ~v, é dada por:

f~v(vx, vy, vz)dvxdvydvz, (5.10)

esta distribuição é então separada em um produto de três variáveis distribúıdas indepen-

dentemente vx, vy e vz. Isto é o mesmo que assumir que a distribuição de velocidade de

Maxwell–Boltzmann, para um dado vetor velocidade, é o produto das distribuições para

cada uma das três componentes:

fv(vx, vy, vz) = f(vx)f(vy)f(vz). (5.11)

3Seu valor no sistema SI é dado por 1.3806503×10−23 m2 kg s−2 K−1.
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Devido à isotropia esférica do vetor velocidade (ver Figura 5.1), estamos mais interes-

sados na distribuição relativa a sua magnitude. Deste modo, a probabilidade de encontrar

v no intervalo [v, v + dv] é dada por:

F (v) =

∫
f(v)d3v, (5.12)

onde d3v = v2sinθdθdϕdv é o elemento de volume em coordenadas esféricas. Deste modo,

substituindo este elemento de volume na Equação (5.11), temos:

F (v) =
4√
πb3

v2e−
v2

2b2 , (5.13)

onde v =
√
v2

x + v2
y + v2

z .

Figura 5.1: Representação tridimensional da distribuição de velocidade no espaço das velocidades. Cada fração

de velocidade com componentes dvx, dvy e dvz.

Como foi mencionado no Caṕıtulo Introdução, devemos substituir a energia cinética

de translação pela de rotação. Deste modo, temos:

E =
1

2
Iω2 =

1

2
Iω2

x +
1

2
Iω2

y +
1

2
Iω2

z =
J2

2I
, (5.14)

considerando a estrela como esférica e maciça4.

Cada estrela em rotação representa uma part́ıcula do gás ideal. Neste contexto, a

diferença é basicamente conceitual, visto que a expressão (5.14) é similar a energia de

translação. Portanto, a distribuição de Maxwell–Boltzmann é essencialmente a mesma.

A priori, sabemos que esta distribuição teórica não explica o comportamento das estrelas

em rotação em torno de seu eixo, pois não apresenta cauda para o regime das rotações

4Neste caso, o momento de inércia é dada por (2/5)MR2. Para efeito de generalização resolvemos não especi-

ficar o momento de inércia.
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elevadas. Neste contexto, existiria uma maneira de tornar a distribuição de Maxwell–

Boltzmann válida para este regime, ou seja, tornar a cauda desta distribuição senśıvel às

condições iniciais? Para exemplificar, vamos inserir um termo aditivo na exponencial de

Boltzmann, correspondente a um potencial gravitacional, e verificar se esta inserção seria

suficiente para formar caudas.

De acordo com a Equação (5.14), a distribuição para estrelas com diferentes spins

segue a distribuição de Maxwell–Boltzmann para um gás ideal. Inserindo um termo de

potencial gravitacional ϕ(x, y, z) a energia total do sistema é reescrita como:

E =
1

2
Iω2 + ϕ(x, y, z). (5.15)

Deste modo, fazendo as substituições necessárias na Equação (5.8) , teremos:

f(vx, vy, vz, x, y, z) = fMBfcauda, (5.16)

onde, fMB representa a distribuição Maxwelliana padrão (MB) e fcauda a suposta função

responsável pelo surgimento da cauda dada pela e−ϕ(x,y,z).

Vale ressaltar que Roussel-Dupré (1980) estimou que a magnitude da cauda da dis-

tribuição, através do modelo de região de transição para distribuição de velocidade dos

elétrons no interior estelar, são representadas por funções de distribuição não-Maxwelliana

associadas ao gradiente de temperatura. Outro trabalho de cunho teórico, que trata da

adição de termos na exponencial de Boltzmann, é o trabalho de Cuperman et al. (1986).

Neste trabalho, Cuperman et al. obtém uma distribuição bi-Maxwelliana que ao contrário

da Maxwelliana padrão (isotrópica), considera a anisotropia da velocidade através da in-

clusão de momentos de ordem superior. Com isso, eles generalizaram a função de dis-

tribuição de Maxwell-Boltzmann para sistemas de fraca interação, simetricamente esférica

e fora do equiĺıbrio. Tais generalizações são válidas especificamente para estas condições

de contorno.

Neste contexto, se, por exemplo, através da inclusão do potencial de interação gravita-

cional ocorra a formação de caudas Maxwellianas, este processo somente será válido para

este espećıfico caso. Inserir este termo de interação requer que o sistema seja conservativo.

Por definição, o potencial é uma grandeza escalar onde o seu gradiente negativo nos dá a

força gravitacional espećıfica ~g. O potencial gravitacional devido a um número de pontos
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de massa m1, m2, ..., mN , localizadas em ξ1, ξ2, ..., ξN é dado por:

ϕ(r) = −G
N∑

k=1

mk∣∣∣~r − ~ξk

∣∣∣ , (5.17)

onde r =
√
x2 + y2 + z2 e

∣∣∣~r − ~ξk

∣∣∣−1

= (r2 + ξ2
k − 2rξkcosγ)

−1/2
. A Equação (5.17) denota

o potencial gravitacional medido no ponto ~r devido a presença de uma massamk localizada

em ~ξk. Deste modo, fazendo a expansão binomial de Newton, temos que:

1∣∣∣~r − ~ξk

∣∣∣ =
1

r

{
1− 1

2

[
−2~r • ~ξk

r2
+
ξ2
k

r2

]
+

1

2

1

2

3

2
[...]2 + ...

}
. (5.18)

Para efeito de simplificação, vamos considerar somente os termos de primeira ordem.

Deste modo, podemos escrever o potencial gravitacional resultante como sendo:

ϕ(r) = −G
N∑

k=1

mk

[
1

r
+
ξkcosγ

r2
− ξ2

k

2r3

]
, (5.19)

onde γ é o ângulo entre ~r e ξk.

Assim, a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, modificada pela presença de

um potencial gravitacional para estrelas com a mesma massa M , é dada por:

f(v, r) = fMBexp

{
GM

N∑
k=1

[
1

r
+
ξkcosγ

r2
− ξ2

k

2r3

]}
. (5.20)

As distâncias relativas ξk podem ser obtidas por meios observacionais atráves da par-

alaxe. Para uma primeira aproximação, vamos considerar que as estrelas estão distribúıdas

no volume V em posições aleatórias relativas a ~r. O resultado do perfil destas distribuições

são apresentados na Figura (5.2).

Esta figura nos mostra que o termo aditivo, relativo ao potencial gravitacional, não é

suficiente para formar caudas na distribuição de Maxwell–Boltzmann.

Um exemplo que descreve os efeitos resultantes da inserção de termos na exponen-

cial de Boltzmann pode ser visto no trabalho de Krook & Wu (1976). Estes autores

mostraram que o estado de um gás num certo tempo t é descrito por meio de uma função

de distribuição do tipo nf(v, t), onde n é uma densidade numérica constante, ~v é uma ve-

locidade variável e v = |~v|. Ainda segundo estes autores, sob certas condições, as taxas de

reações nucleares ou o termo transiente qúımico podem atingir valores substancialmente

mais largos do que os esperados pela distribuição de Maxwell-Boltzmann. Da conservação
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Figura 5.2: Gráfico semi-log da distribuição Maxwell-Boltzmann modificada pelo potencial gravitacional repre-

sentada pela curva (a) e a distribuição Maxwell-Boltzmann padrão representada pela curva (b).

da massa e da energia temos que: ∫
f(v, t)d3v = 1, (5.21)

e ∫
v2f(v, t)d3v =

3kT

m
= 3β2, (5.22)

onde T é a temperatura cinética constante, m é a massa molecular e k a constante

de Boltzmann. Deste modo, é posśıvel recuperar a distribuição de Maxwell-Boltzmann

fazendo t → ∞. Ou seja, para atingir o equiĺıbrio termodinâmico devemos esperar um

tempo infinito. Uma das distribuições sugeridas por eles é dada por:

f(v, τ) = f(v,∞)e−ζ

(
1− 22

3
ζ +

44

3
ζ2

)
, (5.23)

onde

ζ = (45/22τ)v2/β2. (5.24)

Em todos trabalhos dispońıveis na literatura que, investigam a formação

de caudas Maxwellianas, o termo multiplicativo acoplado a distribuição de

Maxwell–Boltzmann segue sempre uma lei de potência, como, p. ex., podemos ob-

servar na Equação (5.23). Isto está diretamente ligado ao fato de que sob certas condições
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a distribuição de Maxwell–Boltzmann não anula o “termo de colisão da equação de Boltz-

mann” e, portanto, sua evolução temporal não é constante no tempo. Neste sentido,

propomos que a formação de caudas Maxwellianas no contexto da rotação estelar pode ser

alcançada através do modelo geral para o decaimento rotacional desenvolvida no Caṕıtulo

4. Neste contexto, como as estrelas, a priori, não colidem, esperamos que, ao contrário

do trabalho de Krook & Wu (1976), o termo de colisão não-linear da equação Boltzmann

não seja apropriado para descrever o comportamento de sistemas isolados em rotação.

5.2 Modelo Maxwelliano para Scaling Spins (MMSS)

Segundo Ben-Naim & Krapivsky (2000), nosso entendimento da mecânica estat́ıstica de

Boltzmann–Gibbs para sistema fora do equiĺıbrio permanece incompleta, em forte con-

traste com sua contrapartida do equiĺıbrio. Existe na literatura uma rica quantidade de

dados sobre a fenomenologia da rotação estelar associadas aos sistemas binários, estrelas

de campo e de aglomerados que carecem de uma interpretação mais profunda na qual en-

volva os processos/efeitos das interações/perturbações que ocorrem na trajetória evolutiva

das estrelas. Neste contexto, nós propomos que o processo de desaceleração rotacional

magnética é o fenômeno responsável pela formação de caudas Maxwellianas no contexto

da rotação estelar.

Na literatura encontramos modelos Maxwellianos que, ao considerar choques

inelásticos entre as part́ıculas, validam a distribuição de Maxwell-Boltzmann no regime

do não-equiĺıbrio (Lambiotte et al. 2006). Estes modelos são chamados de Inelastic

Maxwell Model (IMM). No nosso caso, modelos que consideram choques inesláticos não

podem descrever corretamente o comportamento da distribuição de estrelas em rotação.

Então, propomos um modelo denominado de Modelo Maxwelliano para Scaling Spins

(MMSS) na qual possa, mediante a rotação escalonada pelos expoentes α e β, descrever

a dinâmica que controla a distribuição da rotação estelar.

Segundo nosso modelo, em um processo de desaceleração, as estrelas mudam sua ve-

locidade de acordo com a transformação u
(α,β)→ v. Em outras palavras, a velocidade

rotacional das estrelas, em processo de desacelaração, são dadas por relações de decai-

mento como aquelas propostas no Caṕıtulo 4, especificamente na Seção 4.1. De fato, esta

“desaceleração escalonada” é uma relação geral que, a priori, não obedece a conservação
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do momentum angular.

5.2.1 Equação de Boltzmann para sistemas isolados, não-interagentes e em

rotação

A Equação de Boltzmann para sistemas binários colisionais pode ser escrita como:

∂f

∂t
+ vi

∂f

∂xi

+ Fi
∂f

∂vi

= Θ, (5.25)

onde, Θ representa a integral de colisão, dada por:

Θ =

∫
(f

′

1f
′ − f1f)σ(g, b, ε)dv1. (5.26)

O termo σ(g, b, ε) representa o volume do cilindro de colisão e as funções

f
′ ≡ f(v

′
, t), f

′

1 ≡ f1(v
′

1, t), f ≡ f(u, t), f ≡ f1(u1, t), (5.27)

denotam as distribuições das velocidades assintóticas pré-colisionais u, u1, v
′
e u

′
1 para os

diferentes estágios de ocupação no espaço de fase.

Kremmer (2005) mostrou que a distribuição Maxwelliana padrão torna o termo Θ

nulo na Equação de Boltzmann. Com isto, esta distribuição é apenas válida no equiĺıbrio,

pois ela nos conduz ao resultado de que a densidade de número total de colisões que cria

pontos em um elemento no espaço de fase é igual àquela que destrói pontos com a mesma

velocidade.

Este argumento não pode, por si só, justificar o comportamento da distribuição da

rotação estelar. Como assumimos que as part́ıculas (estrelas) não colidam, o termo de

colisão é conceitualmente inviável, e a forma correta de descrevê-las é considerar uma

Equação de Boltzmann para part́ıculas isoladas, não-interagentes e em rotação. Assim,

o termo de colisão dará lugar à um termo referente ao decaimento rotacional. Neste

contexto, assimiremos um processo similar ao desenvolvido por Kremmer para obtermos

a Equação de Boltzmann que satisfaça estas condições.

Vamos considerar que as estrelas se comportem como uma gás de part́ıculas em rotação

dentro de um volume V . A rotação que nos referimos é aquela em torno de seu eixo (spin).

Além disso, vamos considerar que as estrelas não mudam de posição no espaço, elas apenas

giram. Ao contrário do problema do gás ideal de Boltzmann, nós devemos considerar que

nossas part́ıculas são extensas ao invés de pontuais. Com isso, uma part́ıcula deste gás
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pode ser especificada instantaneamente através do vetor velocidade angular nas compo-

nentes ~Ω = (Ωr,Ωθ) e das componentes espaciais (r, θ), ambas em coordenadas esféricas.

Tanto a velocidade angular quanto a posição não dependem do ângulo ϕ devido à sime-

tria axial. Evidentemente, podeŕıamos também desprezar os efeitos da componente r

alegando que não estamos interessados nos efeitos da rotação diferencial mas, como vere-

mos mais adiante, este termo nos ajudará a conectar o estado de equiĺıbrio da distribuição

de Maxwell–Boltzmann com a rotação de corpo ŕıgido. Portanto, iremos preservá-lo.

Deste modo, podemos especificar uma part́ıcula através de um ponto no espaço de

fase Γ. Assim, o sistema de N part́ıculas será descrito por N pontos com coordenadas

(rµ, θµ,Ωµ) com µ=1,2,...,N .

O estado deste gás no espaço de fase Γ pode ser caracterizado por uma função de

distribuição, tal que:

f(r, θ, ~Ω, t)rdrdθd~Ω = f(r, θ, ~Ω, t)dΩrrdrdθdΩθ, (5.28)

esta equação nos dá o número de particulas no tempo t, que se encontram no elemento

de volume no intervalo entre (r, θ) e (r + dr, θ + dθ) com velocidade entre ~Ω e ~Ω + d~Ω.

Deste modo, denotaremos que o elemento de volume no espaço de fase Γ no instante

t é dado por:

dΓ(t) = rdrdθd~Ω. (5.29)

Unindo esta equação com a Equação (5.28) obtemos que o número de part́ıculas que

estão neste elemento de volume no instante de tempo t é:

N(t) = f(r, θ, ~Ω, t)dΓ(t). (5.30)

No instante t+ ∆t o elemento de volume no espaço de fase será dado por dΓ(t+ ∆t).

Neste sentido, o número de part́ıculas neste volume pode ser representado por:

N(t+ ∆t) = f(r + dr, θ + dθ, ~Ω + d~Ω, t+ ∆t)dΓ(t+ ∆t). (5.31)

Se as part́ıculas não sofressem desaceleração, N(t) seria igual a N(t+∆t). Entretanto,

a desaceleração produz uma variação no número de part́ıculas representada por:

∆N = N(t+ ∆t)−N(t) = f(r+ dr, θ+ dθ, ~Ω + d~Ω, t+ ∆t)dΓ(t+ ∆t)− f(r, θ, ~Ω, t)dΓ(t).

(5.32)
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As variações sofridas pelo deslocamento angular e momentum angular são dadas por:

∆~ϕ = ~Ω∆t, I∆~Ω = ~τ∆t, (5.33)

onde ~τ representa um torque “externo” exercido sobre as part́ıculas, I é o momento de

inércia e ϕ o deslocamento angular. A relação entre dΓ(t + ∆t) e dΓ(t) pode ser obtida

através do Jacobiano da transformação:

dΓ(t+ ∆t) = |J |dΓ(t), (5.34)

onde, o Jacobiano é definido como sendo:

J =
∂[r(t+ ∆t), θ(t+ ∆t),Ωr(t+ ∆t),Ωθ(t+ ∆t)]

∂[r(t), θ(t),Ωr(t),Ωθ(t)]
. (5.35)

Considerando apenas os termos de primeira ordem em ∆t, podemos expandir a

Equação (5.35) e reescrevê-la como sendo:

J = 1 +
1

I

∂τr
∂Ωr

∆t+
1

I

∂τθ
∂Ωθ

∆t+O[(∆t)2]. (5.36)

Por outro lado, expandindo em série de Taylor o termo f(r+ ∆r, θ+ ∆θ, ~Ω + ∆~Ω, t+ ∆t)

em torno do ponto (r, θ, ~Ω, t) e considerando somente os termos de primeira ordem em

∆t, temos:

f(r + ∆r, θ + ∆θ, ~Ω + ∆~Ω, t+ ∆t) ≈

f(r, θ, ~Ω, t) +
∂f

∂t
∆t+

∂f

∂r
∆r +

1

r

∂f

∂θ
∆θ +

∂f

∂Ωr

∆Ωr +
1

r

∂f

∂Ωθ

∆Ωθ +O[(∆t)2]. (5.37)

Combinando as Equações (5.32) a (5.37), resulta que

∆N

∆t
=

[
∂f

∂t
+ Ωr

∂f

∂r
+

Ωθ

r

∂f

∂θ
+

1

I

∂(fτr)

∂Ωr

+
1

rI

∂(fτθ)

∂Ωθ

]
dΓ(t), (5.38)

para simplificar, podemos reescrever a equação na notação vetorial,

∆N

∆t
=

[
∂f

∂t
+ ~Ω · ∇f +

1

I
∇Ω(f~τ)

]
dΓ(t). (5.39)

O próximo passo é determinar a relação ∆N
∆t

. Boltzmann, para associar esta relação

às part́ıculas que colidem, conjecturou quatro hipóteses5 conhecidas na literatura como

Stoβzahlansatz, que significa, “suposição sobre o número de colisões”. Para o nosso

51a hipótese: para um gás rarefeito, somente as interações entre os pares de part́ıculas são levadas em consid-

eração. No nosso caso, consideramos a hipótese de que as part́ıculas não interagem, mas devido ao mecanismo do

d́ınamo estelar, podemos assumir que as mesmas são “auto-interagentes”;
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modelo, conjecturamos que esta relação está relacionada à “suposição sobre o número de

estrelas que desaceleram”.

Consideremos uma part́ıcula do gás cuja velocidade antes de desacelerar é ~Ω
′

e sua

velocidade em um instante ∆t depois de sofrer uma desaceleração é ~Ω. Podemos então

dizer que, no instante ∆t, todas as part́ıculas com velocidade entre ~Ω′ e ~Ω′ + d ~Ω′ experi-

mentaram alguma desaceleração, do tipo:

∆ ~Ω′ =

∣∣∣∣∣d ~Ω′

dt

∣∣∣∣∣∆t, (5.40)

esta taxa de decaimento está relacionada à Equação (4.28). De modo geral, podemos

reescrever a Equação (5.40) em termo de uma função de transição, dada por

w(r, θ, |Ω− Ω
′|, t) ≡

∣∣∣∣∣d ~Ω′

dt

∣∣∣∣∣∆td~θ. (5.41)

Deste modo, o número total de part́ıculas desaceleradas presente no elemento de vol-

ume d~Ω no intervalo de tempo ∆t é dado por:

f(r, θ, ~Ω, t)d~Ωw(r, θ, |Ω− Ω
′|, t)∆t, Ω

′
> Ω. (5.42)

Dividindo esta equação por ∆t e integrando a equação resultante sobre todas as com-

ponentes da velocidade angular ~Ω de −∞ e +∞, obtemos que a relação ∆N
∆t

é dada por:(
∆N

∆t

)−
= dΓ(t)

∫
f(r, θ, ~Ω, t)w(r, θ, |Ω− Ω

′|, t)d~Ω. (5.43)

2a hipótese: O efeito das forças externas sobre as part́ıculas durante a colisão é pequeno em comparação com

as forças que agem entre as part́ıculas. No nosso caso, como as part́ıculas não interagem umas com as outras,

consideraremos apenas o termo de força associado ao torque magnético exercido sobre a part́ıcula;

3a hipótese: Em qualquer posição e tempo t as velocidades de duas part́ıculas não estão correlacionadas. Esta

suposição é conhecida como suposição do caos molecular. No nosso caso, esta suposição é válida sem restrinções;

4a hipótese: A variação da função de distribuição f não é muito grande ao longo de um intervalo de tempo τ∗,

que é suficientemente grande em comparação com o tempo de duração de uma colisão τc, porém suficientemente

pequeno em comparação com o tempo médio entre duas colisões τ , isto é, τc � τ∗ � τ . Neste contexto, a função

f é constante ao longo de uma distãncia comparável ao tamanho das part́ıculas, porém variável ao longo de uma

distância comparável ao livre caminho médio. No nosso caso, esta hipótese é parcialmente válida, pois para o

nosso sistema não é feito qualquer julgamento sobre o deslocamento espacial das part́ıculas. Vale salientar que

o tempo associados à colisão dão lugar ao tempo que as part́ıculas estão sujeitas ao mecanismo de desaceleração

rotacional.

As definições das quatro hipóteses foram extráıdas de Kremmer (2005).
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A Equação (5.43) representa o número total de part́ıculas por intervalo de tempo

∆t com velocidade Ω
′

que foram anuladas no espaço de fase Γ. Como vimos na Seção

4.1, as estrelas em determinados estágios evolutivos podem experimentar uma aceleração.

Neste sentido, podemos criar pontos no espaço de fase com velocidade Ω
′
de duas formas:

desacelerando ou acelerando a part́ıcula. Assim, vamos definir que a velocidade de uma

part́ıcula do gás antes de desacelerar ou acelerar é ~Ω∗ e sua velocidade em um instante

∆t posterior é ~Ω′ . Neste caso, se ocorrer uma desaceleração assumimos que Ω∗ > Ω
′
ou se

ocorrer uma aceleração assumimos que Ω∗ < Ω
′
. Tomando-se por base a análise anterior,

podemos afirmar que a densidade do número de part́ıculas que (des)aceleração no tempo

∆t é dada por:

f(r, θ, ~Ω′ , t)d ~Ω′w(r, θ, |Ω′ − Ω∗|, t)∆t. (5.44)

Assim, o número total de part́ıculas que (des)aceleram por intervalo de tempo ∆t,

criando pontos no espaço de fase Γ com velocidade Ω
′

no elemento de volume dΓ(t), é

expressa como: (
∆N

∆t

)+

= dΓ(t)

∫
f(r, θ, ~Ω′ , t)w(r, θ, |Ω′ − Ω∗|, t)d ~Ω′ . (5.45)

Com base nos argumentos e resultados discutidos acima, podemos considerar que a

relação ∆N
∆t

é dada por: (
∆N

∆t

)
=

(
∆N

∆t

)+

−
(

∆N

∆t

)−
, (5.46)

deste modo, a Equação (5.38) toma a seguinte forma:

∂f

∂t
+ ~Ω · ∇f +

1

I
∇Ω(f~τ) =∫ [

f(r, θ, ~Ω′ , t)w(r, θ, |Ω′ − Ω∗|, t)− f(r, θ, ~Ω, t)w(r, θ, |Ω− Ω
′|, t)

]
d~Ω. (5.47)

O primeiro membro da Equação (5.47) pode dar lugar a seguinte igualdade:

df

dt
≡ ∂f

∂t
+ ~Ω · ∇f +

1

I
∇Ω(f~τ). (5.48)

Deste modo, podemos abreviar as distribuições por f
′ ≡ f(r, θ, ~Ω′ , t) e f ≡ f(r, θ, ~Ω, t),

e assumir que a equação de evolução (5.47) é dada por:

df

dt
=

∫ [
f
′
w(r, θ, |Ω′ − Ω∗|, t)− fw(r, θ, |Ω− Ω

′|, t)
]
d~Ω. (5.49)
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Uma das grandes dificuldades no tratamento da Equação de Boltzmann está associada

ao termo-integral, isto se deve principalmente à presença do produto de duas distribuições.

Contudo, podemos simplificar a estrutura deste termo mantendo suas propriedades básicas

seguindo um procedimento similar àquele desenvolvido por Bhatnagar, Gross e Krook

(1954) denominado de Modelo BGK. A prinćıpio o modelo do termo-integral, que de-

nominamos de Ξ(f), deve satisfazer as mesmas propriedades que o verdadeiro termo da

Equação de Boltzmann, que denotamos por Z(f
′
, f). Estas propriedades são:

1) para todos os invariantes de soma ψ, tais como, massa, energia cinética e momento,

temos que: ∫
ψZ(f

′
, f)d~Ω = 0, assim

∫
ψΞ(f)d~Ω = 0; (5.50)

2) o teorema H6 deve ser satisfeito, ou seja:∫
ln fZ(f

′
, f)d~Ω ≤ 0, assim

∫
ln fΞ(f)d~Ω ≤ 0. (5.51)

De acordo como o modelo BGK, a expressão de Ξ(f) é dada por:

Ξ(f) = |ν|(f − fM), (5.52)

onde fM representa a função de distribuição Maxwelliana padrão e ν denota a frequência

angular que controla a taxa de (des)aceleração das part́ıculas. Nestas condições a Equação

de Boltzmann para sistemas isolados, não-interagentes e em rotação passa a ser escrita

como:
df

dt
= |ν|(fM − f). (5.53)

A função de distribuição f pode ser qualquer uma, a menos que satisfaça a extensivi-

dade da estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs7. Veremos mais tarde, que no nosso modelo ela

6O teorema H da mecânica estat́ıstica mostra que sua variação temporal sempre decresce se a função de

distribuição f não depender das coordenadas da posição, ou seja, ∂f
∂xi

= 0, implicando que dH
dt

≤ 0. Uma

maneira de verificarmos é estabelecer uma analogia entre o teorema H e a entropia S, e escrever S = −kH, assim

como admitir que o elemento de calor transferido do sólido para o gás seja dQ. Deste modo, a segunda lei da

termodinâmica pode ser escrita como dS ≥
R

dQ
T

. Em suma, a mudança de entropia de um corpo é maior que o

calor trocado dividido pela temperatira T .
7A extensividade da estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs do equiĺıbrio possui as seguintes propriedades: (i) a

dinâmica do espaço de fase é descrita pelo postulado de igual probabilidade a priori, (ii) os coeficientes de Lya-

punov são positivos e, portanto, o sistema é fortemente caótico, (iii) a entropia é aditiva e válida para sistemas

com interação de curto-alcance, (iv) mono-fractal (apenas um expoente de Holder é suficiente para descrever o

comportamento fractal) e, consequentemente, (v) é válida para sistemas de baixa complexidade. Para maiores

informações ver Baldovin (2003).
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será definida como uma função que depende dos expoentes α e β. A forma como está

representada a Equação (5.53) nos possibilita entender que a “distância” entre fM e f

controla a criação e a destrição de pontos no espaço de fase, a menos que ν seja nula.

Esta última condição revela que, independente das distribuições, se as part́ıculas possuem

velocidades constantes no tempo, não existe acumulo de pontos no espaço de fase. No

entanto, para esta condição ser verdadeira, o produto das velocidades de frenagem

deve ter atingido a saturaç~ao8.

Um primeiro teste para a Equação de Boltzmann da rotação estelar é mostrar que,

se f é uma Maxwelliana padrão, o termo relativo a integral da Equação (5.49) devido ao

processo de (des)aceleração é nulo. É claro que se usarmos para isso a Equação (5.53) a

solução é trivial. Contudo, vamos recorrer a Equação (5.49) é mostrar que mesmo assim

o termo-integral torna-se nulo.

Segundo Kremmer (2005), a distribuição Maxwelliana padrão é denominada de função

de distribuição em equiĺıbrio. Em outras palavras, ela nos conduz ao resultado de que a

densidade do número total de desacelerações que destrói pontos no elemento de volume

no espaço de fase Γ com uma determinada velocidade é igual àquela que constrói pontos

com a mesma velocidade. Em primeiro lugar, isto somente será posśıvel se as funções de

transição forem iguais, isto é, w(r, θ, |Ω−Ω
′|, t) = w(r, θ, |Ω′ −Ω∗|, t). Esta condição nos

conduz à hipótese: se a taxa com que a velocidade rotacional das part́ıculas decai for a

mesma com que ela cresce a condição também é válida. Deste modo, podemos reescrever

a Equação (5.49) como:

df

dt
=

∫ [
f
′ − f

]
w(r, θ,Ω

′
, t)d~Ω. (5.54)

Como a distribuição Maxwelliana padrão é invariante de soma temos que f
′

= f .

Portanto, o termo-integral em (5.54) é nulo. Em soma, para esta distribuição ∆N
∆t

= 0, ou

seja, o número total de part́ıculas no espaço de fase Γ é constante no tempo.

5.2.2 O MMSS propriamente dito

Como vimos na Seção anterior, a Equação de Boltzmann que rege a dinâmica do

número de part́ıculas no espaço de fase Γ, nos mostra que se considerarmos uma dis-

tribuição Maxwellina padrão controlando o comportamento da rotação devemos impor

que w(r, θ, |Ω−Ω
′|, t) = w(r, θ, |Ω′ −Ω∗|, t). Esta é a condição sine qua non do problema.

8Veremos na próxima Seção que esta saturação está diretamente ligado à condição de equiĺıbrio termodinâmico.
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Para proceder a nossa análise, partiremos de uma Maxwelliana padrão como aquela

representada pela Equação (5.5) e realizaremos um procedimento na qual a deformaremos

pela ação dos expoentes de desaceleração α e β. Sabemos que estes expoentes carregam

informações sobre a geração de campo magnético através do d́ınamo e sua geometria, at-

uando de forma independente em estrelas de baixa e alta rotação. Conjecturamos que este

tipo de deformação estabelecerá uma estrutura hierarquica no espaço de fase, em contraste

ao espaço de fase uniformemente ocupado da mecânica estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs

do equiĺıbrio.

Devido à complexidade anaĺıtico-numérico das soluções não-homogêneas

(p. ex., a Equação 4.48), resolvemos construir nossas distribuições fora do

equiĺıbrio apenas considerando a solução homogênea (p. ex., a Equação 4.46).

O procedimento para formação de caudas Maxwellianas no cenário da mecânica es-

tat́ıstica de Boltzmann–Gibbs consiste de cinco passos. Os primeiros dois passos são

essencialmente universais. Os demais passos dependem das condições iniciais do prob-

lema:

• Passo 1:

Utilizar a regra da cadeia e escrever a desaceleração do sistema como uma função das

taxas da velocidade de frenagem vα e vβ. Assim:

dv

dt
=

dv

dvα

dvα

dt
e/ou

dv

dt
=

dv

dvβ

dvβ

dt
, (5.55)

de modo geral, o sistema depende de dois expoentes, α e β. Neste contexto, podemos

reescrever a equação acima, como(
dv

dt

)2

=
dv

dvα

dvα

dt

dv

dvβ

dvβ

dt
. (5.56)

Estas velocidades de frenagem possibilitarão criar uma famı́lia de funções de dis-

tribuições para um cada valor de α e/ou β. Deste modo, podemos controlar a “distância”

com que as distribuições fora do equiĺıbrio estão da Maxwelliana padrão. Nas equações

acima, v0 denota a velocidade na qual a Maxwelliana Padrão é válida. No contexto da

distribuição padrão, esta velocidade independe do tempo.

• Passo 2:
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O passo seguinte é separar os termos relativos as velocidades de frenagem dos termos

que envolvem a velocidade v = v(t). Assim, para a Equação (5.55), temos que:

∫ v0

v

dx(
dx
dt

) =

∫
vα

dxα(
dxα

dt

) e/ou

∫ v0

v

dx(
dx
dt

) =

∫
vβ

dxβ(
dxβ

dt

) , (5.57)

para o caso geral (5.56), temos que:∫ v0

v

dz

∫
z

dx(
dx
dt

)2 =

∫
vα

dxα(
dxα

dt

) ∫
vβ

dxβ(
dxβ

dt

) . (5.58)

Os limites inferiores do segundo termo das integrais podem permutar suas posições

ocupando em um momento o limite superior ou inferior. Como veremos mais tarde,

esta permutação está relacionada à criação e destruição de pontos no espaço de fase (ver

Equação 5.53).

• Passo 3:

Este passo consiste em encontrar a solução das integrais (5.57) e (5.58). Para isso, devemos

saber que relações controlam as taxas de desaceleração. O objetivo deste passo é encontrar

uma solução para v0 oriunda das soluções destas integrais. Ou seja, uma solução na qual

v0 = v0(v, vαvβ). Neste contexto, a velocidade v0 não é apenas um parâmetro livre, mas

uma distribuição.

• Passo 4:

Determinar o elemento de volume dv0 no espaço de fase em função de dv e o produto

vαvβ. Este passo é importante para obter as funções de distribuição das velocidades reais

através do procedimento de inversão de Gaigé.

• Passo 5:

Substituir v0(v, vαvβ) na Maxwelliana padrão dada pela Equação (5.5). Através deste

processo definiremos as distribuições fora do equiĺıbrio, aqui denominadas de Dis-

tribuições (α, β)–Maxwellianas.

Vamos aplicar os cinco passos do procedimento acima e encontrar, para o caso geral

(5.56), as distribuições com a presença simultânea dos expoentes α e β.
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Vamos reescrever a Equação (4.28) em função das velocidades de frenagem vα e vβ.

Esta forma de escrever a Equação (4.28) possibilita compactar em apenas um único termo

todos parâmetros associados ao processo de decaimento rotacional, isto será muito útil

para escrever as distribuições modeladas sob ação destes parâmetros. Outro fato interes-

sante é que podemos escolher um valor de α para vα e associá-lo ao parâmetro livre β, e

vice-versa. Para economizar notação vamos substituir veq por apenas v. Deste modo,

dvα

dt
= −aβv

β
α − (aα − aβ)vα

α (5.59)

e
dvβ

dt
= −aβv

β
β − (aα − aβ)vα

β . (5.60)

Como estamos considerando que os eixos de rotação são distribúıdos aleatoriamente9,

podemos substituir a média das velocidades v por 4
π
〈y〉.

Neste contexto, substituindo a Equação homogênea (4.28) e as Equações (5.59) e (5.60)

na Equação (5.58), resultamos em:∫ y0

y

dz

∫
z

dx

[aβxβ + (aα − aβ)xα]2
=

∫
yα

dxα

aβx
β
β + (aα − aβ)xα

β

∫
yβ

dxβ

aβx
β
β + (aα − aβ)xα

β

.

(5.62)

O passo seguinte é, a partir das Equações (4.28), (5.56) e (5.58), encontrar uma ex-

pressão para y0 = y0(y, yαyβ). Em virtude das soluções assintóticas para (4.28), em três

regimes diferentes de tempo, a metodologia para solucionar as equações integrais (5.58)

seguirá o mesmo procedimento.

9No Caṕıtulo 4 desta Tese, as equações foram obtidas considerando a velocidade da estrela como sendo a

velocidade equatorial ou real. As observações apontam que esta velocidade sofre a influência do ângulo de

inclinação da estrela em relação à linha de visada do observador. Chandrasekhar & Munch (1950) demostraram

uma relação entre os momentos das distribuições f(v) e φ(vsini), dada por:

〈yn〉 =
1

2

√
π

Γ
�

n
2

+ 1
�

Γ
�

n
2

+ 3
2

� 〈vn〉 , (5.61)

onde Γ denota a função Gama usual. Este conjunto denominado de v sini, ou apenas y, está delimitado pelo

intervalo vmin≤ y≤ v, com vmin da ordem da precisão espectroscópica de ∼1 km/s. Segundo Queloz et al. (1998),

frequentemente na literatura, as medidas individuais de y são transformadas em v multiplicando pelo valor médio

de sini, 4/π, obtido por Chandrasekhar & Munch considerando n=1 na Equação (5.61). Entretando, esta correção

é somente válida para a velocidade rotacional média e não pode ser aplicada a medidas individuais. Assim, o

valor de v pode ser substitúıdo por (4/π)y, para fornecer o comportamento rotacional das velocidades projetadas

ou observadas. Baseado no argumento de Queloz et al. (1998), vamos admitir antecipadamente que o confronto

entre teoria e observação será feito através de valores médios dentro de um certo intervalo de tempo ∆t da ordem

de 1 giga-ano.
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Regime A (tempos curtos): 0 ≤ t� t∗β

Referente ao Passo 1: (
dy

dt∗β

)2

=
dy

dyβ

dyβ

dt∗β

dy

dyα

dyβ

dt∗β
. (5.63)

Referente ao Passo 2:

∫ y0

y

dz

∫
z

dx =

∫
yα=0

dxα=0

∫
yβ=0

dxβ=0. (5.64)

Referente ao Passo 3:

y2
0 = y2

[
1± 2

(
y

y0

)−2
]
. (5.65)

Referente ao Passo 4:

dy0 = y

[
1± 2

(
y

y0

)−2
]−1/2

dy. (5.66)

Referente ao Passo 5:

φtA
0 (y, y0) =

4γ
3
2

√
π
y2

[
1± 2

(
y

y0

)−2
]
exp

{
−γy2

[
1± 2

(
y

y0

)−2
]}

. (5.67)

Vale ressaltar que as velocidades y0
10, presentes no segundo termo das Equações (5.65),

(5.66) e (5.67), foram obtidos da condição α=β=0, portanto, não podemos fazer confusão

com a velocidade y0 da Maxwellina padrão (5.5). Esta última é a velocidade na qual a

Maxwelliana padrão é válida.

Regime B (tempos intermédiarios): t∗β � t� t∗∗α

Referente ao Passo 1: (
dy

dt∗,∗∗β,α

)2

=
dy

dyβ

dyβ

dt∗,∗∗β,α

dy

dyα

dyα

dt∗,∗∗β,α

. (5.68)

Referente ao Passo 2:

∫ y0

y

dz

∫
z

dx

x2α
=

∫
yα

dxα

xα
α

∫
yβ

dxβ

xα
β

. (5.69)

Referente ao Passo 3:
10Ou seja, y0 =

√
yαyβ para α=β=0.
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α e β:

y2
0 = y2

[
1± 2(2β − 1)

β − 1

(
y2

yαyβ

)β−1
] 1

1−β

. (5.70)

Referente ao Passo 4:

dy0 =

[
1± 2(2β − 1)

β − 1

(
y2

yαyβ

)β−1
] 2β−1

2−2β

dy. (5.71)

Referente ao Passo 5:

φtB
β (y, yαyβ) =

4γ
3
2

√
π
y2

[
1± 2(2β − 1)

β − 1

(
y2

yαyβ

)β−1
] 1

1−β

exp

−γy2

[
1± 2(2β − 1)

β − 1

(
y2

yαyβ

)β−1
] 1

1−β

 . (5.72)

Regime C (tempos longos): t� t∗∗α

Os resultados são idênticos aos do Regime B, bastando apenas trocar β por α.

Referente ao Passo 5:

φtC
α (y, yαyβ) =

4γ
3
2

√
π
y2

[
1± 2(2α− 1)

α− 1

(
y2

yαyβ

)α−1
] 1

1−α

exp

−γy2

[
1± 2(2α− 1)

α− 1

(
y2

yαyβ

)α−1
] 1

1−α

 . (5.73)

A (α, β)–Maxwelliana total para as distribuições referentes às velocidades equatoriais

é a somatória dos diferentes regimes assintóticos. Portanto, temos:

Φα,β(y, yαyβ) = φtA
0 (y − ya, yαyβ) + φtB

α (y − yb, yαyβ) + φtC
β (y − yc, yαyβ), (5.74)

ou então,

Φα,β(y, yαyβ) =
C∑

i=A
i=A,α=0

i=C,α=β

φti
α(y − yi, yαyβ). (5.75)

Olhando atentamente verificamos que todas as distribuições computadas acima pos-

suem dois pontos em comum: 1) um termo equivalente em colchetes, e; 2) um sinal duplo

±. Na realidade estes dois pontos estão diretamente ligados a dinâmica que controla a
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criação e destruição de pontos no espaço de fase Γ. Sabemos também que o aparecimento

de caudas na distribuição Maxwelliana depende desta dinâmica. Neste contexto, o sinal

duplo se refere aos sinais da Equação (5.45) que, por sua vez, estão intrinsicamente ligadas

à evolução temporal do número total de part́ıculas no espaço de fase.

Do ponto (1) definimos uma nova função T (α, β, y, yαyβ) denominada de Função–

Cauda, dada por

T±(α, β, y, yαyβ) =

[
1± 2(2α− 1)

α− 1

(
y2

yαyβ

)α−1
] 1

2(1−α)

. (5.76)

Deste modo, teremos as (α, β)–Maxwellianas (5.75) definidas em uma forma mais

elegante, dada por:

φα,β(y, yαyβ) =
4γ

3
2

√
π
y2T 2

±(α, β, y, yαyβ)e−γy2T 2
±(α,β,y,yαyβ) (5.77)

ou

Φα,β(y, yαyβ) =
4γ

3
2

√
π

C∑
i=A

i=A,α=0

i=C,α=β

(y − yi)
2T 2
±(α, β, y − yi, yαyβ)e−γ(y−yi)

2T 2
±(α,β,y−yi,yαyβ). (5.78)

Um exemplo da distribuição (α, β)–Maxwellianas para os Regimes A, B e C, as-

sumindo valores espećıficos para o quadri-parâmetro, é dado pelas Figuras (5.3) e (5.4).

Estas figuras traduzem os efeitos combinados deste quadri-parâmetro. Estes efeitos são:

a extensão ou contração da cauda e a criação de distribuições unimodais, bimodais ou

trimodais.

A distribuição (α,β)–Maxwelliana geral (5.78), válida para quaisquer condições e

domı́nio dos expoentes α e β, é o resultado da superposição entre duas distribuições:

uma, que se refere a própria Maxwelliana padrão e, outra, que é representada pela dis-

tribuição das velocidades. Esta distribuição de velocidade é controlada por uma lei de

potência em α e ou β, dada, por exemplo, pela Equação (4.28). Neste sentido, podemos

pensar que as estat́ısticas de Tsallis e Kaniadakis11 possam ter também este parâmetro

11As funções de distribuições provinientes destas estat́ısticas são, respectivamente, dadas por:

φq(y) = yexpq

�
− y2

σ2
q

�
, (5.79)

φκ(y) = yexpκ

�
− y2

σ2
κ

�
, (5.80)

para maiores detalhes sobre o formalismo que originou estas distribuições ver Soares et al. (2006) e Carvalho et

al. (2009).
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Figura 5.3: Distribuição (α, β)–Maxwelliana de distribuição φ para o regime 0 ≤ t � t∗α. Nota-se claramente a

ação da desaceleração combinada, yαyβ , agindo sobre as distribuições.

representado por uma distribuição. Maiores esclarecimento sobre este ponto serão dados

no final do Caṕıtulo 7.

Propriedades da Função–Cauda

Segue algumas importantes propriedades da Função–Cauda:

1) Quando α=β=0 a Função–Cauda T±(α, β, y, yαyβ) se reduz a

T±(0, 0, y, y0) =

[
1± 2

(
y

y0

)−2
]
, (5.81)

esta condição correspondente a Função–Cauda presente na Equação (5.67).

2) Outro caso limite é considerar β = 1. Neste caso, a Função–Cauda é dada por:

T±(α, 1, y, yαyβ) = limβ→1T±(α, β, y, yαyβ) = y
lnyβ
α , (5.82)

3) Para yαyβ → ∞, verificamos que as distribuições (α,β)–Maxwellianas se reduzem

as Maxwellianas padrão (ΦM). Ou seja,

Φα,β(y,∞) = ΦM =
4γ

3
2

√
π
y2

0e
−γy2

0 . (5.83)

4) A propriedade 3 é uma condição assintótica, na realidade, segundo a Figura (5.6)

o produto yαyβ satura de maneira diversa como uma função dos expoentes α e β. Esta
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Figura 5.4: Distribuição (α(β))–Maxwelliana para os regimes B ou C estão representadas pelo painel superior,

enquanto que o painel abaixo representa a distribuição bimodal (α, β)–Maxwelliana. Para ambas as figuras

adotamos (α, β)=(2.5,1.5) e o produto yαyβ=70. Também estão representados nas figuras o pico referente ao

dominio α e/ou β.

figura revela que quanto maior o exponente mais rápidamente o produto yαyβ alcança o

valor de saturação. Vale ressaltar que esta figura se refere apenas à condição de α > 0 e

β > 0 para todo α e β 6=1. Como pode ser visto no Regime A, para α e β nulos, existe

uma inversão no domı́nio de validade do produto yαyβ. Neste caso, quanto yαyβ=0 a
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distribuição se reduz a uma Maxwelliana padrão.

As propriedades listadas acima são de âmbito geral e valem tanto para o domı́nio das

caudas positivas quanto das negativas.

4) Para domı́nios espećıficos da Função–Cauda, temos:

4.1) Para o regime das caudas positivas, T+(α, β, y, yαyβ):

i) Quando yαyβ → 0 a distribuição torna-se uma função equiprovável;

4.2) Para o regime das caudas negativas, T−(α, β, y, yαyβ):

i) Quando yαyβ → 0 a distribuição torna-se uma função tipo delta ou fortemente

concentrada;

ii) No regime da Função–Cauda negativa o efeito de α e/ou β sobre a distribuições

não é significativo. Neste regime, as distribuições não sofreram inflexões como aconteceu

no caso da cauda positiva.

Para as distribuições (α, β)–Maxwellianas mostramos que o produto yαyβ satura para

um dado valor dos expoentes (ver Figura 5.6). Isto significa que o estado de equiĺıbrio

é alcançado de diferentes formas. Como mencionou Krook e Wu (1976), o estado de

equiĺıbrio é atingido quanto esperamos um tempo infinito e, portanto, a Maxwelliana

padrão é uma distribuição assintótica válida apenas sob esta condição. As propriedades

da Função–Cauda apontam para uma restrição semelhante. Quando yαyβ → ∞, para

os regimes de tempo B e C, recuperamos o equiĺıbrio. A Figura (5.5) descreve o efeito

do sinal duplo da Função–Cauda. Recorrendo ao modelo BGK da Seção anterior (ver

Equação 5.53), percebemos que as caudas positivas estão diretamente ligadas a condição

f < fM , ou seja, a destruição de pontos no espaço de fase, enquanto as caudas negativas

estão ligadas à f > fM por meio da criação de pontos no espaço de fase.

5.2.3 Casos particulares

Caso A: (α, 1)

Os resultados são idênticos, exceto para o Regime B. Deste modo, apenas faremos

menção a este Regime. Recorrendo aos passos do procedimento padrão adotado na Seção

anterior temos que:

Regime B (tempo intermediários): t∗1 � t� t∗∗α

O procedimento que utilizaremos nesta Seção é idêntica a da Seção anterior inclusive
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Figura 5.5: Gráfico semi-log da distribuição (α,β)–Maxwelliana para diferentes regimes do produto yαyβ e de

α.

os resultados, exceto para a distribuição que corresponde ao termo referente ao tempo tB

na condição de β → 1. Assim, vamos atentar apenas para este termo e depois escrever a

distribuição de velocidade projetada total.

Referente ao Passo 1: (
dy

dt∗∗α

)2

=
dy

dy1

dyβ

dt∗,∗∗1,α

dy

dyα

dyα

dt∗,∗∗1,α

. (5.84)

Referente ao Passo 2:

∫ y0

y

dz

∫
z

dx

x2
=

∫
yα

dxα

xα

∫
y1

dx1

x1

, (5.85)

Referente ao Passo 3:

y2
0 = y2y± ln y2

1
α (5.86)

ou

y2
0 = y2y

± ln y2
α

1 (5.87)
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alcançar a maxwelliana tende a diminuir.

Referente ao Passo 4:

dy0 = y± ln y2
1

α dy (5.88)

ou

dy0 = y
± ln y2

α
1 dy (5.89)

Referente ao Passo 5:

φtB
α,1(y, yαy1) =

4γ
3
2

√
π
y2yln y2

1
α e−γy2y

ln y2
1

α . (5.90)

Recorrendo a propriedade 2 da Seção anterior podemos reescrever a equação acima da

seguinte forma:

φtB
α,1(y, yαy1) =

4γ
3
2

√
π
y2T 2

±(α, 1, y, yαy1)e
−γy2T 2

±(α,1,y,yαy1). (5.91)
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Deste modo, a (α, β)–Maxwelliana total para o regime assintótico quando β → 1, é

dada por:

Φα,1(y, yαy1) =
4γ

3
2

√
π

C∑
i=A

i=A,α=0

i=C,α=β

(y − yi)
2T 2
±(α, 1, y − yi, yαy1)e

−γ(y−yi)
2T 2
±(α,1,y−yi,yαy1). (5.92)

Caso B: (α, α)

Utilizando-se de todos os argumentos apresentados no caso geral e particular A, podemos

estimar uma distribuição de velocidade projetada apenas considerando a ação de um

expoente. O expoente considerado será o α.

Definido a taxa para as velocidades y e yα, temos:

dy

dt
= −aαy

α, (5.93)

e
dyα

dt
= −aαy

α
α, (5.94)

e recorrendo ao procedimento descrito na Seção anterior, temos:

Referente ao Passo 1:

dy

dt
=

dy

dyα

dyα

dt
, (5.95)

Referente ao Passo 2:

∫ y

y0

dx

xα
=

∫ yα dxα

xα
α

. (5.96)

Referente ao Passo 3:

y2
0 = y2

[
1±

(
y

yα

)α−1
] 2

1−α

, (5.97)

Referente ao Passo 4:

dy0 =

[
1±

(
y

yα

)α−1
] α

1−α

dy. (5.98)

Referente ao Passo 5:

φα(y, yα) =
4γ

3
2

√
π
y2T 2

±(α, y, yα)e−γy2T 2
±(α,y,yα). (5.99)
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Com a Função–Cauda dada por:

T±(α, y, yα) =

[
1±

(
y

yα

)α−1
] 1

1−α

. (5.100)

5.2.4 Estados de equiĺıbrio e a solução aproximada da equação integral

Como foi observado na Seção 5.2.1, a distribuição Maxwelliana padrão é uma distribuição

que designa o estado de equiĺıbrio tornando o termo-integral da Equação (5.49) nulo. Este

resultado é válido para todos os valores dos campos. Particularmente, vamos considerar

apenas o campo referente à velocidade de rotação diferencial V (r, t) e a temperatura efetiva

local Tef (r, t). É notório que no equiĺıbrio termodinâmico estes campos não podem assumir

valores arbitrários. Deste modo, podemos reescrever a equação de Boltzmann (5.49) para

a condição de equiĺıbrio:

∂φM

∂t
+ ~y · ∇φM +

1

I
∇y(φM~τ) = 0, (5.101)

como veremos mais adiante, o lado esquerdo da equação acima impõe condições nas

variações espaciais e temporais daqueles campos. A equação acima é uma expressão

geral que designa as derivadas parciais no tempo e nas coordenadas espaciais e da veloci-

dade para qualquer sistema de coordenadas. Nosso objetivo é investigar o comportamento

daqueles campos quanto impomos a condição de equiĺıbrio. Para efeito de simplificação

e clareza, resolvemos escrever a Equação (5.101) em termos das coordenadas cartesianas.

Além disso, vamos admitir que no caso do equiĺıbrio o torque “externo” não depende da

velocidade. Deste modo, temos:

∂φM

∂t
+ ~y · ∇φM +

1

I
~τ · ∇yφM = 0. (5.102)

Da Seção 5.2.1 vimos que a distribuição Maxwelliana padrão é invariante de soma. Este

condição é resultado da anulação do termo-integral da Equação de Boltzmann. Quaisquer

invariantes de soma satisfazem ao seguinte teorema:

– Uma função cont́ınua ψ(~y) é invariante de soma se, e somente se

ψ(~y) = A+ ~B · ~y + Cy2, (5.103)

onde A e C são funções escalares e ~B uma função vetorial que não depende de ~y (para

maiores detalhes ver Kremmer 2005).
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Deste modo, o logaritmo da φM é também um invariante de soma:

lnφM = A+ ~B · ~y + Cy2. (5.104)

Se fizermos A = 3
2
ln
(

η
2πkTef

)
−
(

η
2πkTef

)
V 2, ~B = 2

(
η

2πkTef

)
~V e C = −

(
η

2πkTef

)
, a

distribuição Maxwelliana padrão pode ser escrita como sendo12:

φ∗M =

(
η

2πkTef

) 3
2

e
− η

2πkTef
(~y−~V )2

. (5.105)

Vamos abrir os operadores ∇ da Equação (5.102) e representá-los em termos de uma

componente geral com ı́ndice i:

∂φM

∂t
+ yi

∂φM

∂xi

+
τi
I

∂φM

∂yi

= 0. (5.106)

Substituindo a Equação (5.105) na Equação (5.106), resulta em

∂ lnTef

∂t

(
ηY 2

2kTef

− 3

2

)
+

η

kTef

Yi
∂Vi

∂t
+

+(Yi + Vi)

{
∂ lnTef

∂xi

(
ηY 2

2kTef

− 3

2

)
+

η

kTef

Yi
∂Vi

∂xi

}
−

− η

IkTef

τiYi = 0, (5.107)

onde Yi = yi − Vi.

A equação acima é uma função polinomial em Yi. Deste modo, podemos definir:

σ0 + σ1
i Yi + σ2

ijYiYj + σ3
i Y

2Yi = 0. (5.108)

Para esta equação ser válida os coeficientes σ′s devem ser identicamente nulos. Com

isso, encontramos um conjunto de quatro equações:

3

2

(
∂ lnTef

∂t
+ Vi

∂ lnTef

∂xi

)
= 0, (5.109)

∂Vi

∂t
− 3kTef

η

∂ lnTef

∂xi

+ Vi
∂Vi

∂xi

− τi
I

= 0, (5.110)

∂ lnTef

∂t
δij +

∂ lnTef

∂xk

Vkδij +

(
∂Vi

∂xj

+
∂Vj

∂xi

)
= 0, (5.111)

Tef
∂ lnTef

∂xi

= 0. (5.112)

12O śımbolo * denota que a função de distribuição não foi integrada em todo o volume. Para efeito de simpli-

ficação vamos considerar que φ∗M = φM .
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Substituindo a Equação (5.112) em (5.109) encontramos que a temperatura efetiva

da estrela é uma constante no tempo. Da mesma forma, a Equação (5.112) nos revela

que na condição de equiĺıbrio a temperatura da estrela não varia com a latitude.

Além disso, substituindo estas equações na (5.111) e diferenciando com relação a xk

obtemos:
∂2Vi

∂xk∂xj

+
∂2Vj

∂xk∂xi

= 0. (5.113)

Permutando os ı́ndices da Equação (5.113) obtemos mais duas equações, dadas por:

∂2Vk

∂xi∂xj

+
∂2Vj

∂xi∂xk

= 0 (5.114)

e
∂2Vi

∂xj∂xk

+
∂2Vk

∂xj∂xi

= 0. (5.115)

A combinação das Equações (5.113,5.114,5.115) resulta na seguinte equação:

2
∂2Vk

∂xi∂xj

= 0. (5.116)

Nosso problema se resume em encontrar a solução para esta equação. Usando as

técnicas de solução de equações diferenciais de segunda ordem (para maiores detalhes

sobre esta solução ver Apostol 1969), a solução da Equação (5.116) tem a seguinte forma:

Vk(r, t) = uk(t) + Akl(t)xl. (5.117)

O termo uk(t) não tem importância para nossa solução, pois denota um vetor arbitrário

que representa um movimento de translação. Deste modo, basta encontrarmos uma ex-

pressão para o tensor Akl(t). Substituindo a Equação (5.117) em (5.111) este termo é

representado por um tensor anti-simétrico denominado de ~w(t) (onde, wkl(t) = −wlk(t)).

Deste modo, a solução se restringe à:

~V (r, t) = ~w(t)× ~r, (5.118)

onde ~r = ( ~x1, ~x2, ~x3). Nesta equação, ~w(t) é o vetor axial do tensor ~W (t) definido através

da relação ~W~a = ~w × ~a, para todo vetor ~a arbitrário. Está claro que ~w é a velocidade

angular da estrela e, portanto, a solução (5.118) representa uma rotação de corpo

ŕıgido.

Logo, podemos concluir que uma estrela no estado de equiĺıbrio deve estar

a uma temperatura efetiva constante e com uma velocidade rotacional de um

corpo ŕıgido.
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É notório que os efeitos de desvio de simetria estão ausentes pois o termo-integral

é nulo. Uma solução completa da Equação de Boltzmann, considerando este termo, é

extremamente complicada e não pode ser resolvida analiticamente. Deste modo, vamos

considerar uma versão simplificada que representa a compilação entre os métodos de

Chapman-Enskog (Chapman 1916; Enskog 1917) e de BGK. A Equação (5.51) foi obtida

pelo modelo BGK e substitui o termo-integral. A idéia central do método Chapman-

Enskog é reescrever a função de distribuição em dois termos aditivos. O primeiro termo

consiste da Maxwelliana padrão φM (primeira aproximação), enquanto o segundo termo

representa um desvio desta Maxwelliana φMζ (segunda aproximação). Portanto, podemos

assumir que

φα,β(y, yαyβ) ≡ φα,β(y,∞)[1 + ζ] = φM(1 + ζ). (5.119)

No método de Chapman-Enskog, a função de distribuição fora do equiĺıbrio φMζ é

determinada a partir da Equação de Bolzmann (5.49), onde reescrevemos como sendo:

∂φα,β

∂t
+ yi

∂φα,β

∂xi

+
τi
I

∂φα,β

∂yi

+
φα,β

I

∂τi
∂yi

= |ν|(φM − φα,β). (5.120)

Substituindo na equação acima a expressão (5.119), e mantendo somente o maior termo

em cada lado da equação, temos que:

∂φM

∂t
+ yi

∂φM

∂xi

+
τi
I

∂φM

∂ yi

+
φM

I

∂τi
∂yi

= −|ν|φMζ, (5.121)

Esta simplificação não é uma mera escolha. Estamos interessados numa aproximação

linearizada onde os produtos de ζ são considerados termos de segunda ordem. Neste

contexto, admitimos que o primeiro membro da equação acima tenha somente termos

lineares em ζ. No segundo membro, as derivadas que relacionam a função ζ não são

levadas em conta, visto que apenas as derivadas de φM induzem o surgimento do desvio

φMζ da Maxwelliana padrão.

Neste contexto, devemos assumir que o torque é uma função da velocidade, assim

como a temperatura e o raio da estrela sejam funções do tempo e da latitude. Todas estas

condições devem ser levadas em conta, as quais modificarão consideravelmente a estética

da Equação (5.107).

Primeiro, vamos definir a Equação (5.107) como sendo o polinômio P (~Y ). Os demais

termo estão relacionados ao desvio de simetria e o torque como uma função da veloci-

dade13. Como exemplo, vamos admitir que o torque seja definido como a Equação (3.35)

13Estas relações podem ser extráıdas das equações obtidas no Caṕıtulo 3.
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ou (3.36). Desta forma, a derivada parcial ∂τ
∂y

resulta em:

∂τ

∂y
≡ ∂2J

∂y∂t
= −βaβy

β−1 − α(aα − aβ)yα−1 =
κ(α, β)

y
τ, (5.122)

onde, κ(α, β) = α para o primeiro termo do segundo membro e κ(α, β) = β para o segundo

termo. Para o caso de apenas um expoente, temos que:

∂τ

∂y
≡ ∂2J

∂y∂t
= −αaαy

α−1 = −βaβy
β−1 =

κ(α, β)

y
τ. (5.123)

Depois de algumas manipulações algébricas, temos que o desvio ζ, que denota o desvio

entre as distribuições φM e φα,β, é dada por:

ζ = − 1

|ν|

P (~Y )︸ ︷︷ ︸
TEL

+
(Y 2 + 2YiVi)

2kTef

{
∂η

∂t
+ (Yi + Vi)

∂η

∂xi

}
− Vi

IkTef

(
τi
∂η

∂yi

+ η
∂τi
∂yi

)
︸ ︷︷ ︸

desvio de simetria

 ,
(5.124)

onde TEL (Temperatura Efetiva Local) corresponte ao termo que envolve às variações

locais da temperatura.

Todos os termos dentro do colchetes após o polinômio P (~Y ) podem ser interpretados

como o efeito da rotação diferencial. Em outras palavras, esta última expressão revela

que o desvio de simetria e a dependência do torque com respeito a velocidade rotacional

somente é levado em conta quando o estado é de não-equiĺıbrio. É evidente que os termos

do polinômio que se referem as derivadas parciais do tempo e nas coordenadas em Teff

não podem ser nulas como se demonstrou no caso do equiĺıbrio.

Logo, uma estrela fora do equiĺıbrio deve variar sua temperatura no tempo

e na latitude, assim como a sua velocidade é a de um corpo não-ŕıgido.

Na Equação (5.124) existe um parâmetro não determinado. Este parâmetro se refere

à |ν|, o qual foi obtido pela aproximação do Modelo BGK presente na Equação (5.120).

Assim, usando esta Equação podemos encontrar uma expressão para tal parâmetro.

Antes disto, devemos definir a distribuição (α, β)–Maxwelliana em termos da veloci-

dade de rotação diferencial V . Neste contexto, temos que:

φα,β =

(
η

2πkTef

) 3
2

e
− η

2πkTef
(~y−~V )2T 2

± . (5.125)

O problema de aplicar esta equação em (5.120) é que a Função–Cauda é um termo

multiplicativo na exponencial. Uma solução é escrevê-la como uma série de polinômios
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obtidos através da expansão em série de Taylor14. Deste modo, temos:

T 2
± = T

(0)
± + T

(1)
± + T

(2)
± + ...+ T

(n−1)
± + ..., (5.126)

com T
(0)
± = 1.

Com esta aproximação podemos reescrever a Equação (5.125) em função de φM , re-

sultando em:

φα,β = φM

[
exp(T

(1)
± + T

(2)
± + ...+ T

(n−1)
± + ...)

]
, (5.127)

aplicando o logaritmo natural em cada lado da função acima, temos que:

ln

(
φα,β

φM

)
= T

(1)
± + T

(2)
± + ...+ T

(n−1)
± + ... =

∞∑
j=1

T
(j)
± , (5.128)

assim, definindo o somatório como o argumento de uma função peso pj, resultamos em:

pj = e
P∞

j=1 T
(j)
± , (5.129)

isto significa que, a razão entre as distribuições difere apenas por esta função peso.

Recorrendo a condição (5.106) e aplicando a Equação (5.127) na Equação de Boltz-

mann (5.120) encontramos que o parâmetro |ν| é dado por:

|ν| = −

(
∂pj

∂t
+ yi

∂pj

∂xi
+ τi

I

∂pj

∂yi

)
p2

j(pj − 1)
, (5.130)

ou, definindo o operador
d

dt
≡ ∂

∂t
+ yi

∂

∂xi

+
τi
I

∂

∂yi

(5.131)

podemos reescrever a Equação (5.130) como sendo:

|ν| = −
dpj

dt

p2
j(pj − 1)

, (5.132)

ou seja, o parâmetro |ν| depende único e exclusivamente da função peso.

Definimos na Seção 5.2.1 que |ν| representa o módulo da frequência angular que con-

trola a taxa de (des)aceleração das part́ıculas. Podemos mostrar através da solução da

equação diferencial (5.132) que |ν|, realmente, denota uma frequência. Resolvendo a

equação diferencial, temos que a solução é dada por:

|ν| = −χ(pj)

t
, (5.133)

14Esta solução, por nós estabelecida, é muito semelhante ao método dos momentos de Grad (1958)

111



onde, χ(pj) é uma função adimensional, dada por

χ(pj) =

[
1

pj

+ ln

(
1− 1

pj

)]
, (5.134)

e t denota o tempo.

Para escrever definitivamente o desvio ζ basta substituir a solução da Equação (5.130)

em (5.124). Portanto,

ζ =
t

χ(pj)

[
P (~Y ) +

(Y 2 + 2YiVi)

2kTef

{
∂η

∂t
+ (Yi + Vi)

∂η

∂xi

}
− Vi

IkTef

(
τi
∂η

∂yi

+ η
∂τi
∂yi

)]
.

(5.135)

Este resultado é de extrema importância para se compreender o papel da Função–

Cauda, aqui representada pelo comportamento da função peso. Caso todos os termos do

somatório sejam nulos, a Função–Cauda é igual a unidade, consequentemente, não existe

desvio entre as distribuições φα,β e φM . Para mostrar esta conclusão devemos recorrer a

Equação (5.133) e fazer o limite quando pj → 1. É fácil verificar que neste limite o termo

ln
(
1− 1

pj

)
→ −∞. Portanto, a função χ(pj) → −∞ e a função desvio ζ neste limite é

nula15.

Outra propriedade assintótica, que podemos extrair da Equação (5.135), é considerar

que todos os termos da função peso sejam não nulos. Neste caso, a função peso e o desvio

tem seus valores máximos dados, respectivamente, por:

pmax
j = eT 2

±−1 (5.136)

e

ζmax =
t

χmax(pj)

[
P (~Y ) +

(Y 2 + 2YiVi)

2kTef

{
∂η

∂t
+ (Yi + Vi)

∂η

∂xi

}
− Vi

IkTef

(
τi
∂η

∂yi

+ η
∂τi
∂yi

)]
.

(5.137)

Podemos concluir que a razão entre a função de distribuição fora do equiĺıbrio φα,β e

a função de distribuição em equiĺıbrio φM usando o método de Chapman–Enskog é dada

por:

φα,β;M ≡ φα,β

φM

= 1 +
t

χ(pj)
·

·
[
P (~Y ) +

(Y 2 + 2YiVi)

2kTef

{
∂η

∂t
+ (Yi + Vi)

∂η

∂xi

}
− Vi

IkTef

(
τi
∂η

∂yi

+ η
∂τi
∂yi

)]
. (5.138)

A estética da Equação (5.138) nos permite escrever:

φα,β;M = 1 + Λt. (5.139)

15Esta condição tem o mesmo efeito se admitimos que yαyβ →∞.
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Analogicamente, a Equação (5.139) se comporta como uma equação cinética, onde Λ

denota a velocidade com que a razão entre as funções de distribuição diferem uma da

outra. Isto significa que o estado de equiĺıbrio é alcançado se, e somente se, a velocidade

Λ é nula (ζ = 0) para ∀t.

113



CAPÍTULO 6

CONEXÃO TEORIA-OBSERVAÇÃO

Neste Caṕıtulo apresentamos os resultados referentes ao confronto entre o modelo por

nós proposto e os dados observacionais de 5 amostras que representam estrelas de difer-

entes tipos espectrais e estágios evolutivos. Nós ajustamos todas as distribuições (α,β)–

Maxwellianas aplicando o método de regressão não-linear denominado de Levenberg

(1944) & Marquardt (1963), ou apenas algoritmo L–M.

6.1 Distribuição de velocidade rotacional projetada para a

amostra de Holmberg et al.

As medidas de velocidade rotacional projetada utilizadas na presente tese foram obti-

das do catálogo de Geneva–Copenhagen de 2007 com novas calibrações uvby e uma redis-

cussão das idades das estrelas. Este catálogo contém cerca de 14 000 estrelas simples e

binárias na vizinhança solar (Holmberg et al., 2007) com tipo espectral, em sua maioria,

F e G.

6.1.1 Morfologia dos dados observacionais

Nosso estudo é baseado em uma amostra completa em magnitude de estrelas binárias

e simples da vizinhança solar, com tipo espectral F e G, limitada em um volume de

aproximadamente 40 pc.

Para 12 941 estrelas os dados de v sini foram obtidos de observações efetuadas através

do espectrômetro de correlação cruzada CORAVEL (Baranne et al. 1979; Mayor, 1985)
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usando as calibrações de Benz & Mayor (1980, 1984). Tal procedimento oferece valores

de v sini com uma precisão de 1 km/s para rotações menores que 30 km/s (ver também

De Medeiros & Mayor, 1999). Nesta amostra a grande maioria das estrelas tem rotações

abaixo de 20 km/s. Deste total de 12941 estrelas com rotação, 36% são binárias e 64%

são simples.

Para 833, estrelas os dados de rotação foram determinados de observações efetuadas

com o espectrômetro digital (Latham, 1985) do Havard–Smithsonian Center for Astro-

physics, CfA, em particular, para estrelas com rotação maior do que os limites oferecidos

pelo CORAVEL, tipicamente 50 km/s. Em resumo, a amostra final usada na presente

análise é composta por estrelas com valores de v sini obtidos a partir de observações dos

espectrômetros CORAVEL e digital do CfA, que possuem também idade, metalicidade

e massa dados por Nordström et al. (2004). Refinando a amostra nestes parâmetros,

obtemos uma base de dados final composta de 10 256 estrelas binárias e simples.

As medidas de velocidade da rotacional projetada, v sini, apresentam precisão tão boas

quanto 1 km/s, o que torna esta amostra única também do ponto de vista qualitativo para

testar as distribuições (α,β)–Maxwellianas.

6.1.2 O problema da medição das idades

Uma idade bem determinada é, sem dúvida, crucial quando estudamos a evolução de

algum objeto astrof́ısico. As idades das estrelas da presente amostra foram medidas

pela posição no diagrama–HR tridimensional (logTef , mv, [Fe/H]). Foi calculada a prob-

abilidade P que a estrela deve ocupar uma dada posição no diagrama–HR, obtida pela

interpolação das isócronas de Padova1 (Girardi et al. 2000), dada por

P = exp

[
−∆T 2

e

2σ2
Te

]
exp

[
−∆m2

v

2σ2
mv

]
exp

[
−∆[Fe/H]2

2σ2
[Fe/H]

]
, (6.1)

onde os desvios σ são retirados do catálogo. Integrando a Equação (6.1) sobre todos

os pontos é obtida a distribuição de probabilidade global para as posśıveis idades de

cada estrela. A distribuição normalizada resultante da integração da Equação (6.1) é

denominada de função–G, onde o mais provável valor da idade de uma estrela é então

1As isócronas, diferentemente dos traços evolutivos tradicionais, consideram as idades como constantes, mas

variando a massa. São modelos teóricos para determinar o comportamento de parâmetros da estrela no diagrama–

HR. Padova é uma homenagem à cidade italiana onde foi criado o modelo.
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determinada pelo valor máximo desta função. Existem algumas dificuldades concernentes

à integração numérica desta função, mas que não serão discutidas (maiores detalhes ver

Nordström et al. 2004). Os resultados obtidos da idade das estrelas de nossa base, a partir

da função–G, vão de 0 à 17.8 Giga–anos, com erro relativo na idade, centrado em 20%

na maioria das estrelas, binárias ou simples. Uma comparação entre as idades referentes

ao catálogo de 2004 (Nordstrom et al. 2004) e as idades obtidas das novas calibrações

de metalicidade e idade é ilustrada na Figura (6.1). Por fim, o fator que mais agrava o

problema pertinente à medição das idades para estrelas localizadas na sequência–principal

é a superposição de isócronas (para maiores detalhes sobre este efeito ver Girardi et al.

2000).
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Figura 6.1: Comparação entre as idades de toda a amostra do catálogo de Geneva–Copenhagen de 2004 e o de

2007 baseado nas novas calibrações de metalicidade e temperatura. A linha tracejada se refere à diferença zero

entre elas, ou relação 1:1, enquando a linha cont́ınua indica o melhor perfil linear com R2 = 0.93 e slope de 0.72.

A região pontilhada (idade≤10 giga-anos) representa o domı́nio de idade que propomos estudar. Neste quadrado

estão destacadas as estrelas com erros na velocidade rotacional menores que 50%, massa entre 0.9 e 2.1 M� e tipo

espectral F e G.

Nosso procedimento será estudar inicialmente esta amostra através dois momentos: 1)

no primeiro momento iremos estabelecer uma comparação com os resultados recentemente

obtidos por Carvalho et al. (2009), no tocante à distribuição de todas as estrelas F e G

da amostra independente de qualquer outro parâmetro; 2) em segundo momento iremos
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Tabela 6.1: Parâmetros obtidos através do nosso modelo para a amostra de estrelas do catálogo da Holmberg

et al. (2007) ponderada por Tipo Espectral (TE). Na terceira coluna, dispomos do quadri-parâmetro extráıdo das

distribuições e da relação rotação–idade. Na quarta e quinta colunas, dispomos dos valores para o expoente do

d́ınamo (a) e da geometria do campo (N). Na sexta e sétima colunas, dispomos dos valores das resistências para

cada expoente. Na oitava coluna, dispomos de uma estimativa para os posśıveis valores para o impulso original

dado pela nuvem. Na nona coluna, apresentamos as estimativas para o tempo caracteŕıstico da desaceleração

magnética em função dos expoentes α e β. Finalmente, na décima e décima primeira colunas, apresentamos as

estimativas para o raio da estrela em função destes expoentes.

TE < M > (α, β, aα, aβ) (a, N)1 (a, N)2 < ξα > < ξβ > < = > τ
(α,β)
B

< R >α < R >β

M� (σα,σβ ,σaα ,σaβ
) M�/Gyr M�/Gyr 1040g · cm/s ano R� R�

(F0–F5) 1.36 (2.29,1.31,0.26,1.1) (1,0.97) (1,0.23) 0.36 1.5 164 2.3×107 1.47 1.53

2063 (0.01,0.02,0.01,0.01)

(F6–F9) 1.22 (2.53,1.31,0.5,0.5) (1,1.15) (1,0.23) 0.61 0.61 15 9.8×108 1.39 1.43

1775 (0.02,0.01,0.03,0.02)

(G0–G5) 1.08 (2.59,1.32,0.23,0.33) (1,1.19) (1,0.24) 0.25 0.36 3.46 1.12×109 1.15 1.21

2155 (0.02,0.02,0.03,0.03)

(G6–G9) 0.91 (2.60,2.60,0.45,0) (1,1.20) (1,1.20) 0.41 0.0 1.83 4.5×108 0.96 1.14

173 (0.03,0.03,0.04,–)

(F0–K2) 0.9–1.1 (2.98,2.98,0.0053,0) (1,1.46) (1,1.46) 0.0189 0.0 7.17 3.7×109 0.97 –

1961 (0.05,0.05,0.04,–)

1Referentes ao expoente α para estrelas de baixa rotação.

2Referente ao expoente β para estrelas de alta rotação. Além disso, consideramos que βsat=1 e ωsat = 10Ω�.
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Figura 6.2: Gráficos semi–log das distribuições teóricas para a velocidade rotacional projetada de 3838 estrelas

simples do tipo F e 2328 estrelas simples do tipo G totalizando uma amostra de 6166 estrelas F e G com massa

entre 0.9 a 2.1 M�. No painel (a), temos o melhor ajuste dado pelas (α,β)–Maxwelliana, enquanto os painéis

(b1) e (b2) representam o melhor ajuste através das estat́ısticas de Tsallis e Kaniadakis extráıda de Carvalho et

al. (2009). Em ambos os painéis estão representados os melhores ajustes para a maxwelliana padrão.

estudar a amostra ponderada pelo tipo espectral e dentro de uma certa faixa de massa.

Estes dois momentos são mostrados nas Figuras (6.2) e (6.3), respectivamente:

1) Na Figura (6.2) é evidente que as distrubuições não obedecem à Maxwelliana padrão,

ou seja, não podem ser descritas como um sistema f́ısico em equiĺıbrio (termodinâmico).

Carvalho et al. (2009) mostraram que estrelas simples com tipo espectral F e G são

melhores ajustadas por um q=1.484 da estat́ıstica não-extensiva de Tsallis. Um exemplo

deste ajuste é dado pela Figura (6.2.b2). Independentemente da pequena diferença entre

os pontos representados pelas Figuras (6.2.a) e (6.2.b2), podemos verificar que o ajuste

dado pela função de distribuição (α,β)–Maxwelliana com R2=0.98 é tão bom quanto

por aquele obtido por Carvalho et al. (2009), mas, com uma diferença significativa, os

expoentes α e β são diretamente relacionados às propriedades de desaceleração magnética.

De acordo com a Figura (6.2), os valores de α e β, para esta amostra de estrelas F e G, são
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Figura 6.3: Gráfico semi–log da distribuição das velocidades projetadas como uma função do tipo espectral.

Na figura são apresentados os ajustes referentes às (α, β)–Maxwellianas e as Maxwellianas Padrão. Os valores de

α e β são listados para cada intervalo do tipo espectral. As distribuições foram multiplicadas por um fator de 10

para melhor clareza. Também está mostrado na figura o melhor ajuste para a Maxwelliana padrão representada

pelas curvas sem caudas.

dadas, respectivamnte, por 2.5±0.03 e 1.2±0.02, com os produtos yαyβ, respectivamente,

dado por 5±0.3 e 90404±100. Este último valor do produto yαyβ indica que foi atingida

a região de saturação. Através das relações (3.43) e (3.44) foram estimados os valores

referentes à geometria do campo N , respectivamente, dados por: 1.13 e 0.15, onde foram

considerandos a=1, βsat=1 e ωsat = 10Ω�. Isto mostra que as estrelas de baixa rotação da

amostra apresentam um campo médio entre o radial e o dipolar, enquanto que as estrelas

de alta rotação possuem campos predominantemente dipolares. O valor de α obtido é

equivalente à relação de Barry et al. (1987), enquanto que o valor de β é muito próximo

ao valor encontrado de ∼1.3 por Ivanova & Taam (2003) para estrelas tipo-tardia como

medidas de fluxo de raio-X.
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Figura 6.4: Velocidade rotacional equatorial projetada média com uma função da idade estelar extraidas do

catalogo da Holmberg et al. (2007) para estrelas binárias e simples. A velocidade média é da ordem de 7.17

km/s para ambas as estrelas. O Sol está representado pelo śımbolo �. Esta figura foi extráıda da Dissertação

de Mestrado de de Freitas (2006), exceto os ajustes representados pelas curvas. A linha cont́ınua representa uma

reta constante em 7.17. A reta pontilhada representa o melhor ajuste para as estrelas simples obtida pela nossa

teoria.

2) A Figura (6.3) mostra o melhor ajuste para as distribuições (α,β)–Maxwellianas

para estrelas simples com tipos espectrais entre F0–F5, F6–F9, G0–G5 e G6–G92. Este

tipo de ponderação não é por acaso, na verdade também estamos fazendo, implicitamente,

uma ponderação em massa, desde massas em torno da massa solar (0.9≤M(M�)≤1.1),

como está destacado na Fig. (6.4), até estrelas mais massivas da ordem de 2M�. Este

intervalo também é proṕıcio para testar nosso modelo da desacelaração magnética

generalizada, pois são estrelas de baixa massa presentes na sequência-principal, estágio

evolutivo onde os efeitos da desaceleração magnética são dominantes. A Figura (6.3)

mostra claramente que, os valores do parâmetro α, apresentam um gradiente positivo

entre as estrelas F0 e G9. No entanto, o parâmetro β permanece praticamente constante

para estrelas com tipo espectral entre F0 e G5. Verificamos também que para estrelas de

baixa massa a relação de Barry et al. (1987) melhor se ajusta a distribuição.

2Devido o nosso modelo não levar em conta os efeitos de maré gravitacional em estrelas binária, resolvemos

não estimar os respectivos valores do quadri–parâmetro.
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Figura 6.5: Gráfico Semi–log velocidades projetadas média como uma função da idade e do tipo espectral. Os

valores de aα e aβ são listados para cada intervalo do tipo espectral. Na figura está explicitado as regiões de

dóminio de α e β.

A Tabela (6.1) apresenta uma compilação dos resultados obtidos do nosso modelo,

onde foram estimados os valores de uma ampla categoria de parâmetros. Esta tabela

apresenta todos os parâmetros em função do tipo espectral, presente na primeira Coluna.

A segunda Coluna representa a massa média obtida diretamente da amostra. Os principais

resultados são apresentados a partir da terceira Coluna:

i) A Coluna 3 desta tabela mostra os valores, com seus respectivos erros, para o

quadri-parâmetro3. Detalhes sobre estes parâmetros são mostrados na Fig. (6.5);

ii) De posse dos expoentes α e β, podemos estimar os valores para a geometria do

campo magnético (N), apresentados nas Colunas 4 e 5. Os valores de N indicam que

estrelas com alta rotação possui uma geometria do campo magnético definida como essen-

3Vale ressaltar que o cálculo dos valores dos parâmetros aα e aβ somente é posśıvel mediante os dados referentes

à idade estelar.
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cialmente dipolar, enquanto as estrelas de baixa rotação possui sua geometria do campo

sensivelmente mais radial;

iii) De acordo com as Equações (4.81), (4.82) e (4.83) apresentadas no Caṕıtulo 4,

podemos estimar a ordem de grandeza da a resistência ξ e do impulso inicial =. As

colunas 6, 7 e 8 apresentam estas estimativas. De acordo com os resultados presentes

nestas colunas, observamos que independente do tipo espectral a resistência ξβ é sempre

maior ou igual àquela devida ao expoente α. Isto pode ser traduzido pelo simples fato de

que estrelas que giram mais rapidamente tendem a sofre uma maior resistência devido a

campo magnéticos mais intensos. A Coluna 8 nos mostra que existe um gradiente positivo

deste impulso inicial quando partimos em direção às estrelas com tipo espectral G6–G9;

iv) Na Coluna 9 estimamos os tempos caracteŕısticos associados à desaceleração

magnética, da mesmo forma como Rutten & Pylyser (1988) obtiveram para estrelas sub-

gigantes e gigantes. Os valores não são efetivamente elevados quando comparados aqueles

obtidos por estes autores, por exemplo, uma estrela do tipo solar com tipo espectral entre

G0–G5, segundo nossos resultados, passaria ∼10% de sua vida sob a ação da desaceleração

magnética, tendo em mente que o tempo de vida de uma estrela na sequência-principal é

dada por (M/M�)−2 × 109 anos (Kepler & Saraiva 2000);

v) Finalmente, as Colunas 10 e 11 revelam os raios médios como função dos expoentes

obtidas através das Equações (3.41) e (3.42) do Caṕıtulo 3 e das Equações (4.19) e (4.20)

provinientes do Caṕıtulo 4.

6.2 Distribuição de velocidade rotacional projetada para a

amostra de Queloz et al.

Na presente análise foram usadas as velocidades rotacionais projetadas extráıdas do tra-

balho de Queloz et al. (1998) referente à rotação de estrelas no aglomerado das Plêiades.

A amostra de 219 estrelas é a mesma usada por Soares (2006) na análise do compor-

tamento da distribuição de velocidade rotacional atráves da estat́ıstica de Tsallis. Mais

tarde, Carvalho et al. (2008) publicaram um trabalho semelhante adicionando a entropia

de Kaniadakis (ver Figura 6.6b). Segundo Soares (2006), esta amostra inclui estrelas lo-

calizadas no centro do aglomerado bem como aquelas localizadas na coroa. Resolvemos,

assim como Soares (2006), não fazer distinção entre estas estrelas. Como apontou ele

122



mersmo, a diferença encontrada entre as distribuições das estrelas na coroa e no centro

pode ser interpretada como o resultado de uma contaminação de estrelas não membro

presentes na amostra, que segundo ele não afeta significativamente as conclusões. A

completeza da amostra se dá no intervalo de 0.4 a 1.4 para B − V correspondendo inver-

samente a um intervalo de massa que compreende os valores de 0.6M� a 1.2M�. Para

uma maior compreensão sobre os procedimentos observacionais, calibrações e análise de

erros, podemos recorrer ao trabalho de Queloz et al. (1998).
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Figura 6.6: Gráfico semi-log das distribuições teóricas para a velocidade rotacional projetadas de 291 estrelas

do aglomerado das Plêiades. No painel (a) temos o melhor ajuste dado pelas (α,β)–Maxwelliana, enquanto o

painel (b) representa o melhor ajuste através das estat́ısticas de Tsallis e Kaniadakis extraida de Carvalho et

al. (2008). Comparativamente o efeito do parâmetro β influencia fortemente a cauda a ponto de ter um melhor

ajuste que aquele obtido por Carvalho et al. (2008) nesta mesma região com R2=0.89. Em ambos os paineis

estão representados os melhores ajustes para a Maxwelliana padrão.

Com relação a Figura (6.6), seja ela a (a) ou a (b), é evidente que a distribuição de

v sini não obedece uma distribuição Maxwelliana padrão, como afirmou Soares (2006).
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Este autor mostrou que tal distribuição é melhor ajustada por uma função de distribuição

generalizada de Tsallis com ı́ndice entrópico q dado por∼1.36. Valor também aproximada-

mente obtido por Carvalho et al. (2008) para a amostra em sua completeza. A evidência

da larga cauda na distribuição aponta que os efeitos de interação gravitacional entre as

estrelas do aglomerado possam ser a causa substancial para o fenômeno. O valor de q

aqui encontrado, por si só, não justifica esta indagação, mas indica que processos correla-

cionados, tais como, interações de longo alcance ou memória de longa duração, possam

justificar a presença da longa cauda que, como apresentado na Figura (6.6.b), talvez dev-

ido a pequena amostra, não está devidamente ajustada por causa do espalhamanto nesta

região.

Na Figura (6.6.a) apresentamos o melhor ajuste a partir da função de distribuição

(α,β)–Maxwelliana. De acordo com esta distribuição, os valores relacionados aos ex-

poentes α (para estrelas de baixa rotação) e β (para estrelas de alta rotação) são respec-

tivamente dados por 1.55±0.01 e 1.29±0.01. Deste ajuste podemos obter diretamente

destes expoentes uma relação entre a geometria do campo (N) e o expoente do d́ınamo

(a). Através da relação (3.43) podemos extrair que o parâmetro N é dado por 0.41.

Da mesma forma, através da relação (3.44) e considerando a=1, βsat=1 e ωsat = 10Ω�,

obtemos N=0.22. Estes valores indicam que, nesta amostra, a geometria do campo é

aproximadamente dipolar.

Os valores dos expoentes α e β revelam que a relação de decaimento rotacional que

descrever as Plêiades possui um expoente de aproximadamente 1.82. Este valor é superior

ao expoente de 1.47 obtido por Pace & Pasquini (2004) para estrelas de aglomerado.

Outro importante resultado do ajuste é dado pelos valores do produto yαyβ onde para

o regime de α obtemos 6.5±0.2 e para β obtemos 290±10. É importante ressaltar que

o efeito global deste produto combinados com os valores dos expoentes são responsáveis

pela formação das caudas Maxwellianas.

6.3 Distribuição de velocidade rotacional projetada para a

amostra de Abt et al.

O catalogo de Abt et al. (2002) apresenta a velocidade rotacional projetada de 1092

estrelas do tipo espectral B listadas no Bright Star Catalogue (BSC, cat. V/50) observada
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com o telescopio Kitt Peak 0.9m Coude feed e o espectógrafo de 2.1 m, equipado com uma

grade de 632 ranhuras/mm dando uma resolução de 7.1 km/s. As velocidade rotacionais

foram calibradas por meio do sistema Slettebak et al. (1975).
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Figura 6.7: Gráfico semi-log das distribuições teóricas para a velocidade rotacional projetada de ∼1092 estre-

las do tipo espectral B. Nesta figura está representado o melhor ajuste dado pelas (α,β)–Maxwelliana (linhas

cont́ınuas), com α=1.5±0.03 e β=1.19±0.05, assim como, o melhor ajuste para a maxwelliana padrão (linha

pontilhada).

Na Figura (6.7) é evidente que a distribuição de v sini não obedece uma Maxwelliana

padrão, mas, a presença de estrelas do tipo B (altas rotações), com elevado valor de < v

sini > (∼180 km/s), torna a cauda relativamente pequena quando comparada a estrelas

com tipo espectrais mais tardio. Isto, no que diz respeito a evolução estelar, se refere às

estrelas que preservaram seu momentum angular inicial devido sua massa elevada. A dis-

tribuição é acentuadamente bimodal com picos em ∼50 km/s e ∼200 km/s. Segundo Abt

et al. (2002), a presença de 453 estrelas com tipo espectral entre B8 e B9.5 III, IV, ou V de

todos os tipos (normal, Ap, linha de emissão) provocam esta bimodalidade na distribuição.
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Deste modo, os expoentes α e β, oriundos das distribuições (α,β)–Maxwellianas, contro-

lam esta caracteŕıstica com valores de ∼1.5 e ∼1.2, respectivamente, com o produto yαyβ

dado por 250.5±2.4 e 90500±110, este tendo já atingindo o valor de saturação. Com base

nos valores dos expoentes foi estimado que o valor do parâmetro N , referente ao primeiro

pico, é 0.38 e, referente ao segundo pico, é 0.15, ambos, predominantemente dipolares.

Outros efeitos levantados por Abt et al. como o efeito de companheiras de baixa massa,

presença de planetas ou formação de discos não serão discutidas nesta Tese.

6.4 Distribuição de velocidade rotacional projetada para a

amostra de Glebocki & Stawikowski

Na presente análise foram usadas as velocidades rotacionais projetadas extráıdas do tra-

balho de Glebocki & Stawikowski (2000) referente à compilação de aproximadamente

17490 estrelas de todos os tipos espectrais, classes de luminosidade, erros e métodos de

determinação. Esta compilação se refere aos catálogos dispońıveis na literatura até no-

vembro de 2000. Devido aos diferentes métodos e técnicas de obtenção de v sini, os erros

são relativamente distintos, variando de uma unidade para estrelas do tipo G e K a uma

dezena de km/s para estrelas do tipo O e B.

A análise feita através deste catálogo pretende mostrar como as distribuições (α,β)–

Maxwellianas se comportam diante de uma amostra contaminada por diferentes tipos

espectrais.

Na Figura (6.8) também revela que a distribuição de v sini não obedece uma

Maxwelliana padrão. É evidente que a presença da cauda para valores de v sini maiores

que 100 km/s e responsável pelo estreito domı́nio no qual a Maxwelliana padrão explica

o comportamento da distribuição. De acordo com as distribuições (α,β)–Maxwellianas,

os valores relacionados aos expoentes α e β são, respectivamente, dados por 2.0±0.03 e

1.39±0.03, com o produto yαyβ, respectivamente, dado por 8.9±0.9 e 119.5±3.6. Com

base nos valores dos expoentes, o valor estimado de N para o regime de baixas rotações é

de 0.75 e, para o regime de altas rotações é de 0.3, ambos valores revelam que a geometria

do campo é predominantemente dipolar.
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Figura 6.8: Gráfico semi-log das distribuições teóricas para a velocidade rotacional projetada de ∼17490 estrelas

com diferentes tipos espectrais. Nesta figura está representado o melhor ajuste dado pelas (α,β)–Maxwelliana

(linhas cont́ınuas), com α=2.0±0.03 e β=1.39±0.03, assim como, o melhor ajuste para a maxwelliana padrão

(linha pontilhada).

6.5 Distribuição de velocidade rotacional projetada para a

amostra de De Medeiros et al.

Na presente análise foram usadas as velocidades rotacionais projetadas extráıdas do tra-

balho de De Medeiros et al. (2000) referente à rotação de estrelas gigantes de classe de

luminosidade III, sobre uma base de 309 estrelas simples de tipo espectral F, G e K. Neste

contexto, analisaremos a distribuição de velocidade sem levar em consideração qualquer

parâmetro de poderação4.

Na Figura (6.9) é evidente que a distribuição não obedece à distribuição Maxwelliana

padrão, exceto se descartarmos os valores de v sini maiores que 20 km/s. Deste modo,

4Um posśıvel parâmetro de ponderação seria o ĺıtio.
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vamos seguir dois procedimentos: 1) o primeiro, considerando toda a amostra e, 2) o

segundo, considerando apenas os valores de v sini inferiores à 20 km/s:

1) A Figura (6.9.a) revela que o comportamento para baixas rotações é controlada pela

relação de Skumanich (α=3.0±0.05), ao passo que o regime de altas rotações o valor de

β é semelhante ao valor encontrado por Ivanova & Taam (2003) para estrelas tipo tardia

(β=1.2±0.04), com o produto yαyβ, respectivamente, dado por 4.4±0.3 e 9504±21, este

tendo já atingindo o valor de saturação. O peso estat́ıstico desta cauda é relativamente

baixo, cooperando com apenas 3.5% da amostra.

2) No entanto, a Figura (6.9.b) representa a distribuição sem a presença desta cauda

predominantemente assintótica. Nesta figura, através do valor α∼1.2, observamos o quão

próxima se torna a (α,β)–Maxwelliana da Maxwelliana padrão. O parâmetro β não

é mencionado pois as poucas estrelas de rotação elevada foram eliminadas. Podemos

interpretar este efeito como a condição onde o produto yαyβ saturou para pequenos valores

de α, não havendo, por assim dizer, nenhuma estrela que “sobreviveu” a desaceleração

rotacional.

Segundo o procedimento efetuado nas amostras anteriores, obtemos para Figura (6.9.a)

uma geometria do campo magnético que podemos assumir aproximadamente radial com

valor de ∼1.5. Segundo Weber & Davis (1967), estrelas que são controladas pela relação

de Skumanich possuem um campo magnético variando linearmente com a velocidade (i.

e., a=1) e que o vento estelar é dirigido termicamente pela coroa. Na Figura (6.9.b),

quando retiramos a cauda assintótica, o valor de α decresce abruptamente refletindo de

imediato no valor de N em 0.15 que obviamente é expressivamente dipolar. Neste con-

texto, deveŕıamos esperar que a geometria do campo fosse predominantemente radial por

se tratar de estrelas evolúıdas. Isto parece indicar que condições puramente Maxwellianas

em regime de baixa rotação não são totalmente corretas, a menos que a geometria do

campo para estrelas evolúıdas possua uma topologia influenciada por outros mecanismos,

tais como, os efeitos de aceleração centŕıfuga como mencionou Ivanova & Taam (2003).
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Figura 6.9: Gráfico semi-log das distribuições teóricas para a velocidade rotacional projetadas de 309 estrelas

gigantes com tipo espectral F, G e K. No painel (a) temos o melhor ajuste dado pelas (α,β)–Maxwelliana, enquanto

o painel (b) representa o melhor ajuste sem a presença das estrelas de alta rotação com α=1.19±0.04. Em ambos

os paineis estão representados por linhas pontilhadas os melhores ajustes para a maxwelliana padrão.

6.6 Afinal, existe uma mecânica estat́ıstica que melhor descreva

a distribuição da rotação estelar?

De acordo com todos os argumentos e resultados apresentados nesta Tese, podemos,

antecipadamente, afirmar que NÃO!

Sabemos que as distribuições de velocidade rotacional exibem uma “sobrepopulação

de estrelas em velocidades elevadas”, em outras palavras, caudas de alta energia. Em
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Tabela 6.2: Quadro comparativo entre os valores dos parâmetros das estat́ısticas generalizadas e nossos valores

quando submetemos a estas estat́ısticas os expoentes α e β previamente definidos.

Amostra q κ α β q3 κ3

Simples4 1.484±0.0531 0.636±0.0381 2.5 1.2 1.02±0.04 0.12±0.034

Pleiades 1.334±0.0422 0.446±0.0612 1.55 1.29 1.01±0.02 0.05±0.014
1Valores obtidos por Carvalho et al. (2008).
2Valores obtidos por Carvalho et al. (2009).

3Nossos valores.
4Todas as estrelas simples independente da completeza da amostra.

praticamente todos os sistemas f́ısicos é extremamente dif́ıcil identificar que em algum

deles a distribuição Gaussiana (ou Maxwelliana) padrão (i. e., sem recorrer a qualquer

condição de contorno) seja efetivamente válida. Isto é devido a falta de pontos de inflexão

na distribuição Gaussiana, consequentemente, impossibilitando a formação de caudas.

Assim como a Maxwelliana padrão não se ajusta “muito bem”, recomenda-se usar as

estat́ısticas generalizadas. O divisor de águas entre a distribuição de Maxwell–Boltzmann

do equiĺıbrio e as demais estat́ısticas generalizadas está diretamente ligado à dinâmica do

espaço de fase. Vimos que, para a distribuição de Maxwell–Boltzmann do equiĺıbrio não

ocorre variação temporal do número de part́ıculas neste espaço. Mas, também vimos nesta

Tese que recorrendo a certas condições especiais podemos torná-la aplicável a sistemas

fora do equiĺıbrio. Em śıntese, afirmar que a distribuição de Maxwell–Boltzmann não

descreve corretamente uma dada distribuição é olhar apenas para a ponta do iceberg da

mecânica estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs.

Neste contexto, uma importante questão vem à tona: o problema da distribuição

estat́ıstica da rotação estelar é devido única e exclusivamente à entropia? Os

recentes trabalhos de Soares et al. (2005) e Carvalho et al. (2008, 2009) sugerem que

a formação de caudas nas distribuições de v sini se deve apenas a Entropia. Em outras

palavras, atribuem a diferentes entropias o fato das distribuições se comportarem como

tal.

Esta Tese mostrou que as distribuições de velocidades não diferem na entropia mas, na

forma como uma amostra de estrelas desaceleram. Os valores de α e β obtidos assumem

um intervalo entre 1.2 e 3 para α e entre 1.2 e 1.4 para β. Estes valores não estão

relacionados aos parâmetros q ou κ, visto que, assumimos que nosso sistema obedece à
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entropia de Boltzmann–Gibbs (q=1 ou κ=0). Então, como os valores destes expoentes se

ajustaram muito bem aos dados observacionais, não podemos atribuir às diferentes formas

entrópicas o comportamento das distribuições. Desta forma, se isto é suficiente para

descrever o comportamento das distribuições, a hipótese mencionada na Seção (5.2.2) nos

fornecerá valores de q e κ muito próximos ao valor de equiĺıbrio. Neste contexto, baseado

nas Equações (5.79) e (5.80), refizemos a análise para as amostras presentes nos trabalhos

de Carvalho et al. (2008, 2009). Em suma, estes resultados, apresentados na Tabela (6.2),

mostram que não é a entropia que governa a distribuição da rotação estelar, mas são os

expoentes de desaceleração α e β que efetivamente controlam as distribuições. Portanto, a

estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs fora do equiĺıbrio nos fornece resultados tão bons quanto

os das estat́ısticas generalizadas. No entanto, ao contrário dos resultados encontrados

na literatura, que remetem à diferentes graus de entropia o perfil da distribuição, nossas

distribuições (α, β)–Maxwellianas são ajustadas por v́ınculos f́ısicos compat́ıveis com a

teoria da evolução da rotação estelar.
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CAPÍTULO 7

DISCUSSÕES, CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

7.1 Discussões e Conclusões

Quando pela primeira vez Schatzman (1962) sugeriu a chamada desaceleração

magnética (magnetic braking) inúmeros artigos sugiram para investigar seu domı́nio de ex-

istência (ver Collier Cameron 2002; Ivanova & Taam 2003 para uma revisão sistemática).

É importante ressaltar que nosso modelo está focalizado no seguinte ponto: como mencio-

nou Mestel (1978), mesmo o magnetismo estelar não influenciando diretamente a estrutura

e evolução estelar ele contribui significativamente na redução do mometum angular. Deste

modo, focalizamos nossa idéia nos efeitos magnéticos atrelados na taxa de perda de mo-

mentum angular e como a velocidade rotacional herda estas propriedades que influenciarão

sua distribuição.

Neste contexto, podemos organizar as conclusões em duas categorias: teórica e teórico-

observacional.

Teórica

Do modelo unificado para a taxa de perda do momentum angular, nós conclúımos que:

• Ao contrário dos trabalhos de Kawaler e Chaboyer et al., nosso modelo admite uma

equação diferencial mais geral para a taxa de perda do momentum angular, além de

admitir o torque inicial dado pela nuvem que originou a estrela.

• Os expoentes α e β, ao contrário do que era traduzido pela literatura (consideravam

como parâmetros puramente livres), são funções que dependem da geometria do

campo magnético (N) e do expoente do d́ınamo (a).

132



• Além disso, devido as incertezas sobre o comportamento da topologia do campo

magnético, nós consideramos que o ńıvel de saturação, para estrelas de rotação ele-

vada, é controlada pelo parâmetro βsat, em contrapartida ao valor unitário proposto

pelo modelo de Chaboyer et al.

• Mostramos que, parâmetros que antes eram considerados como livres, tais como as

constantes presentes nas relacões de decaimento de Skumanich à Pace & Pasquini,

são na verdade funções do raio, da massa e da taxa de perda de massa das estrelas

(ver Equações (4.19), (4.20), (4.21) e (4.22)).

Da teoria geral para o decaimento rotacional, nós conclúımos que:

• A relação de Skumanich (1972), Soderblom et al. (1983), Barry et al. (1987) e

Pace & Pasquini (2004) são casos particulares de um processo evolutivo mais amplo.

Assim, espera-se que tais relações emṕıricas tenham um domı́nio de validade restrito,

o que é confirmado pelos nossos resultados teóricos e teórico-observacionais.

• A equação diferencial que controla o decaimento rotacional é uma equação do tipo

Zipt–Mandelbrot, com soluções gerais determinadas pelo formalismo das Funções de

Green. Esta conclusão, de acordo com a literatura, nos revela que o processo de

decaimento rotacional pode estar relacionado com estruturas fractais de correlações

de longo alcance.

• O comportamento rotacional de uma estrela pode ser totalmente caracterizada pelo

conjunto denominado de quadri-parâmetro (α, β, aα, aβ). Ainda mais, a veloci-

dade rotacional não é, no contexto da Tese, um parâmetro livre, mas uma dis-

tribuição controlada pelos expoentes α e β.

• Mostramos que, para tempos relativamente curtos (da ordem de poucos giga-anos),

o decaimento rotacional é controlado pelo expoente β, enquanto que, para tempos

relativamente longos (∼ 10 giga-anos), ele é controlado pelo expoente α.

• Com a relação de decaimento rotacional generalizada nós podemos estimar a ordem

de grandeza de dois importantes parâmetros f́ısicos: a resistência do meio ξ e o

impulso original = dado pela nuvem no peŕıodo de contração.

• Neste contexto, nosso modelo admite que a velocidade inicial da estrela é finita

e mediada pelo tempo de Kelvin–Helmoltz, ao contrário das relações encontradas
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na literatura que consideram que esta velocidade é predominantemente assintótica.

Assim, a relação rotação–idade é dividida em três regiões dadas por: Região τKH,

Região β e Região α.

• As equações dinâmicas apresentadas são casos gerais, independente do estágio evo-

lutivo e do tipo espectral da estrela.

• Nós apresentamos três importantes conjuntos de soluções para o decaimento rota-

cional: o caso geral (α,β), o caso na qual a saturação é máxima (α,1) e o caso onde

não ocorre saturação (α,α).

• Nós mostramos que o tempo caracteŕıstico associado à desaceleração magnética τB

é uma função dos expoentes α e β e representa um caso geral daquele apresentado

por Rutten & Pylyser (1988).

Das distribuições (α, β)–Maxwellianas, nós conclúımos que:

• Foi mostrado nesta Tese que acrescentar termos na exponencial de Boltzmann (p.

ex., o termo de interação gravitacional) não é suficiente para formar caudas. Neste

contexto, de acordo com os trabalhos encontrados na literatura, para formar caudas

no contexto da estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs devemos acoplado leis de potência

à função de distribuição.

• Por apresentar um novo modelo, denominado de Modelo Maxwelliano para Scal-

ing Spins (MMSS), que investiga o comportamento cinético das estrelas em

rotação, a Tese proporcionou uma nova contribuição para o cenário da mecânica

estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs fora do equiĺıbrio.

• De acordo com este modelo, nós propomos um procedimento baseado em 5 passos que

nos conduz à formação de caudas. Isto significa que, através da superposição entre

a Maxwelliana padrão e a velocidade rotacional como uma distribuição, foi posśıvel

formar CAUDAS MAXWELLIANAS NO CONTEXTO DA ROTAÇÃO ESTELAR.

Nós denominamos que o efeito global desta formação de caudas é devido, única e ex-

clusivamente, à função denominada de FUNÇÃO–CAUDA. Por fim, as distribuições

oriundas deste modelo foram definidas de distribuições (α, β)–Maxwellianas.

• Nós apresentamos três importantes conjuntos de distribuições (α, β)–Maxwellianas:

o caso geral, o caso na qual a saturação é máxima e o caso onde não ocorre saturação.
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• Estas distribuições, por terem diferentes perfis controlados pelos expoentes de de-

saceleração α e β, representam o caso mais geral, dentro do contexto da mecânica

estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs, para descrever as distribuições de velocidade rota-

cional.

• Nós mostramos que as distribuições Maxwellianas padrão são recuperadas quando

fazemos o produto yαyβ →∞.

• Neste contexto, o produto yαyβ é o parâmetro responsável por controlar a “distância”

entre as distribuições (α, β)–Maxwelliana e Maxwelliana padrão, visto que ele carrega

informações sobre o fator de desaceleração que governa uma dada distribuição. Além

disso, este produto será tão maior quando menor forem os expoentes α e β (ver Figura

5.6).

Da Equação de Boltzmann para sistemas isolados, não-interagentes e em rotação, nós

conclúımos que:

• Mostramos que a distribuição Maxwelliana padrão torna nulo o termo-integral da

Equação de Boltzmann para sistemas isolados, não-interagentes e em rotação.

• Mostramos que os expoentes α e β estabelecem uma estrutura hierarquica no espaço

de fase, em contraste ao espaço de fase uniformente ocupado da estat́ıstica de

Boltzmann–Gibbs no equiĺıbrio.

• Uma estrela no estado de equiĺıbrio deve estar a uma temperatura efetiva constante

e com uma velocidade rotacional de um corpo ŕıgido.

• Uma estrela fora do equiĺıbrio deve variar sua temperatura no tempo e na latitude,

assim como a sua velocidade se comporta como a de um corpo não-ŕıgido.

Teórico-observacional

Da conexão teoria-observação, nós conclúımos que:

• A estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs fora do equiĺıbrio nos fornece resultados tão bons

quanto os das estat́ısticas generalizadas de Tsallis e Kaniadakis, além de permitir
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ajustes controlados por v́ınculos f́ısicos extráıdos da própria teoria da evolução da

rotação estelar.

• Verificamos que, no contexto da rotação estelar, estas estat́ısticas generalizadas con-

vergem para a de Boltzmann–Gibbs quando inserimos nas suas respectivas funções

de distribuições a velocidade rotacional como uma distribuição.

• Por fim, verificamos que o perfil da cauda das distribuições obtido por Carvalho et al.

(2008, 2009), através da estat́ısticas generalizadas de Tsallis e Kaniadakis, podem

ser extráıdas do contexto da estat́ıstica de Boltzmann–Gibbs fora do equiĺıbrio. Ou

seja, é posśıvel também mostrar que as diferentes distribuições de velocidade são

controladas pelos expoentes de desaceleração ao invés de atribuir os diferentes perfis

à entropia.

7.2 Perspectivas

As perspectivas estão organizadas nos seguintes pontos:

• Confrontar nosso modelo com dados observacionais que forneçam indicadores da

geometria do campo magnético para estrelas de diferentes tipos espectrais em difer-

entes estágios evolutivos, assim como, dados sobre o fluxo de raio–X e taxa de perda

de massa.

• Introduzir em nosso modelo a contribuição devido a presença de um planeta equiv-

alente (uma espécie de Júpiter) e efeitos de binaridade.

• Inserir em nosso modelo os efeitos de difusão e de deflexão do ĺıtio.

• Revisitar os diferentes estudos, nos quais foram aplicados o formalismo da estat́ıstica

não-extensiva, agora na ótica do procedimento proposto na presente Tese.

• Verificar se efetivamente existe alguma relação entre os parâmetros α e β do nosso

modelo com os ı́ndices q e κ orindos das estat́ısticas generalizadas.
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Apêndice A

Catálogos usados nos testes da teoria

Segue a lista de endereços para download dos catálogos usados nesta Tese:

1. Holmberg et al. (2007): ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/V/117A

2. Queloz et al. (1998): ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/J/A+A/335/183

3. Glebocki & Stawikowski (2000): ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/III/226

4. Abt et al. (2002): ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/J/ApJ/573/359

5. De Medeiros et al. (2000): ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/J/A+A/363/239
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Apêndice B

Derivação das Distribuições

(α,β)–Maxwellianas atráves do

Tensor Deformação

Qual o significado f́ısico-matemático da Função–Cauda? Neste apêndice apresenta-

mos uma tentativa de interpretar o fator de Boltzmann modificado pela desaceleração

magnética generalizada à luz da mudança de geometria/simetria do espaço de fase. Desta

maneira, a formação de caudas Maxwellianas pode ser obtida trocando o argumento da

exponencial de Boltzmann por um produto escalar de Tensores.

Do procedimento descrito na introdução Caṕıtulo 5 observamos que a Maxwelliana

padrão pode ser obtida atráves das distribuições de energia de Boltzmann (ou do vetor

momentum linear p) e, sendo a velocidade um vetor, a sua distribuição somente admite que

as variáveis (ou componentes) sejam distŕıbuidas independentemente. Como mencionou

Silva et al. (1998), esta é uma caracteŕıstica peculiar das distribuições maxwellianas,

ou seja, ser válida apenas para sistemas com interação de curto alcance. Portanto, as

distribuições (α, β)–Maxwellianas por terem caudas fortes no regime das altas velocidades

não podem ser explicadas à luz da algebra vetorial, mas devemos recorres à algebra

tensorial.

Deste modo, propomos que as distribuições (α, β)–Maxwellianas sejam obtidas atráves

do produto do vetor velocidade projetada ~y = [y1, y2, y3] (onde os ı́ndices 1, 2 e 3 se referem

as coordenadas x, y e z) e do vetor–cauda (ou seja, a própria Função–Cauda). Assim,

138



estas distribuições possuem a seguinte forma:

φα,β(y1, y2, y3) = Ae−(~T~y)•(~T~y), (B.1)

onde y =
√
y2

1 + y2
2 + y2

3 e T =
√
T 2
±(α, β, y1) + T 2

±(α, β, y2) + T 2
±(α, β, y3). Deste modo,

sintetizamos a notação referente ao tensor apenas por ~T~y.

Da álgebra tensorial o produto ~T~y é conhecido como Tensor Diádica, assim definire-

mos este produto por Tensor Deformação simbolizada por Y. Cada componente de um

tensor diádica é uma d́ıada. Uma d́ıada é a justaposição de um par de vetores de base e

um coeficiente escalar. É também conhecido da álgebra tensorial que uma quantidade que

se transforma sob rotações é denominada de vetor. No espaço tridimensional um vetor

é especificado por três componentes reais 3 = 31, onde o expoente 1 denota a ordem do

tensor (para um escalar esta ordem é zero). Por exemplo, um tensor de ordem n tem 3n

componentes. A representação gráfica de um escalar ou de um vetor é facilmente obtida,

enquanto que a representação gráfica de um tensor de ordem maior igual a 2 é muito com-

plicada. Para o nosso problema, estamos interessados em tensores de ordem 2, que pode

ser representada por uma matriz quadrada de ordem 3 (se estivermos em espaço tridi-

mensional). Mas, isto não quer dizer que todo arranjo quadrado de números ou funções

forme efetivamente um tensor. A condição essencial para isso é que suas componentes

obedeçam as seguinte tranformação:

C
′

ij =
∑
kl

∂xk

∂x′i
∂xl

∂x′j
Ckl, (B.2)

onde as derivadas parciais representam os co-senos diretores e o número deles representa

a ordem do tensor.

De posse destas informações prelimiares sobre os tensores, podemos rescrever a

Equação (B.1) como:

φα,β(y1, y2, y3) = Ae−Y•Y. (B.3)

Para uma introdução mais coerente da análise tensorial neste contexto se faz necessário

discutir algumas propriedades importantes. Primeiramente, todas as propriedades lineares

da análise vetorial, isto é, aditividade e associatividade são válidas na análise tensorial,

exceto a comutatividade, que em geral não é válida. A primeira propriedade importante é

sem dúvida o produto interno de tensores. De modo geral, o produto escalar de n tensores

iguais é dado por:

Y • Y...Y = Yn. (B.4)
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Uma importante notação é escrever o tensor em termo de suas componentes. Usaremos

daqui por diante a notação de Einstein que considera implicito o sinal de somatório na

presença dos ı́ndices. No nosso caso, temos que:

Y =
3∑

i,j=1

Yij êiêj = Yij êiêj, (B.5)

esta notação compacta pode dar lugar a sua forma matricial: Y=


Y11 Y12 Y13

Y21 Y22 Y23

Y31 Y32 Y33

.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Figura B.1: Representação gráfica das componentes da d́ıada Y em uma base ortogonal.

Como podemos observar na Figura (B.1) o tensor diádica possui uma direcionalidade

dual.

Outra propriedade se refere ao tensor unitário, resultando em: êiêj = ê1ê1 + ê2ê2 +

ê3ê3 + ê1ê2 + ê1ê2 + ê2ê3, na qual formam uma base ortonormal. O produto interno

para êiêj • êkêl segue a regra do produto escalar de vetores, ou seja, para um elemento

ê1ê2 • ê2ê1 = ê1ê1, enquanto que para o elemento ê1ê2 • ê1ê2 = 0. Deste modo, o produto

interno Y • Y é definido como:

Y • Y = YijYklêiêj • êkêl = YijYjlêiêl. (B.6)
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Vale salientar que estamos interessados na grandeza escalar dos tensores. Existem

duas grandezas escalares invariantes associadas a um tensor:

i) o traço do tensor, e;

ii) o determinante do tensor.

O traço do tensor é definido como a soma dos elementos da diagonal principal da

matriz, ou seja:

tr(Y • Y) = Y 2
11 + Y 2

22 + Y 2
33 + Y21Y12 + Y31Y13 + Y32Y23 + Y12Y21 + Y13Y31 + Y23Y32,

e a determinante é definida como:

det(Y • Y) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Y 2

11 + Y21Y12 + Y31Y13 0 0

0 Y 2
22 + Y32Y23 + Y12Y21 0

0 0 Y 2
33 + Y13Y31 + Y23Y32

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
ou seja, det(Y •Y)=(Y 2

11 + Y21Y12 + Y31Y13)(Y
2
22 + Y32Y23 + Y12Y21)(Y

2
33 + Y13Y31 + Y23Y32).

Entretanto, o determinante do produto interno dos tensores não faz sentido f́ısico

devido aos termos de 6a ordem. Mas, o traço deste tensor tem sentido f́ısico e, mais

ainda, os termos cruzados possibilitam que as distribuições (α, β)–Maxwellianas sejam

válidas para as interações de longo alcance. Neste contexto, temos que a Equação (B.3)

pode ser reescrita como sendo:

φα,β(y1, y2, y3) = Ae−tr(Y•Y). (B.7)

Deste modo, o módulo do tensor Y =
√
tr(Y2) é dado por:

Y =
√
Y 2

11 + Y 2
22 + Y 2

33 + Y21Y12 + Y31Y13 + Y32Y23 + Y12Y21 + Y13Y31 + Y23Y32, (B.8)

como os produtos YijYji = YjiYij, podemos reescrever a equação acima como:

Y =
√
Y 2

11 + Y 2
22 + Y 2

33 + 2(Y21Y12 + Y31Y13 + Y32Y23), (B.9)

Usualmente, nós estamos mais interessados na distribuição da “velocidade resultante”

em lugar da velocidade de uma dada componente. Deste modo, a probabilidade de en-

contrar Y no intervalo [Y, Y + dY ] é dada por:

Φαβ(Y ) =

∫
φαβ(Y )d3Y, (B.10)

onde d3Y = Y 2sinθdθdϕdY . Deste modo, substituindo este elemento de volume em

coordenadas esféricas na Equação (B.10) temos:

Φαβ(Y ) = 4πAY 2e−Y 2

= 4πAT 2
±(α, β, y)y2e−T 2

±(α,β,y)y2

. (B.11)
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Deste modo, através do formalismo tensorial reobtemos as distribuições (α,β)–

Maxwellianas.

Em śıntese, chegamos a conclusão de que podemos obter as distribuições

(α, β)–Maxwellinas utilizando-se do formalismo tensorial, enquanto que as

Maxwellianas padrão, em sua essência, são obtidas através do formalismo

vetorial. Neste sentido, podemos admitir que este processo de transformação

provocou duas mudanças essenciais: primeiro, o argumento da exponencial

de Boltzmann é agora o traço do produto escalar de tensores ao invés de um

produto escalar de vetores e, segundo, o resultado desta transformação levou

à uma quebra de simetria, de um volume esférico para um volume elipsoidal

no espaço de fase.
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Apêndice C

Testando a estabilidade no processo

de inversão numérica de Gaigé

Para obtermos a solução de f(v) através do procedimento de Gaigé (1993) é necessário

realizarmos algumas mudanças de variáveis para simplificar e sintetizar a solução

proveniente da Equação (5.2). Como y=v sini realizamos a seguinte substituição

trigonómetrica:

dy = v cos idi, (C.1)

e

(y2 − v2)1/2 = −y cos i (C.2)

Com esta substituição reduzimos a Equação (5.2) à:

f(v, yαyβ) =
2

π
v2 ∂

∂v

1

v

∫ i

π
2

cosec2iφ(y)di. (C.3)

Neste ponto reescrevendo a distribuição φ(y) em termos do ângulo de inclinação i e à

substituimos na Equação (5.2), deste modo, temos uma expressão geral para f(v) como

uma função dos expoentes α e β:

f tC
α (v, yαyβ) = 8

(γ
π

) 3
2
v2 ∂

∂v
v

∫ iα

π
2

[T 2
±(α, β, y, yαyβ, i)]

2αe−γv2sin2iT 2
±(α,β,y,yαyβ ,i)di, (C.4)

com

T±(α, β, y, yαyβ, i) =

[
1± 2(2α− 1)

α− 1

(
v2sin2i

yαyβ

)α−1
] 1

2(1−α)

. (C.5)

onde,

iα,β = arcsin

(
y

√
yαyβ

)
. (C.6)
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Para as distribuições f tA
0,y0

e f tB
β,yαyβ

basta substituir, respectivamente, α = 0 e α = β.

Portanto, uma expressão geral para f(v, yαyβ) considerando todos os regimes pode ser

escrita como:

Fα,β(v, yαyβ) =
C∑

i=A
i=A,α=0

i=C,α=β

f ti
α,β(v − vi, yαyβ). (C.7)

O processo de inversão numérica de Gaigé é usado para encontrarmos as distribuições

de velocidade equatorial a partir da distribuição da velocidade projetada.

Para testar a estabilidade da distribuição inversa dada pela Equação (5.2) nós con-

sideramos, para efeito de ilustrução, uma amostra com as mesmas propriedades da de

Holmberg et al. (2007), ou seja, estrelas de baixa massa (M ≤ 2M�) e com tipo espectral

F e G. O teste pretende investigar a influência dos expoentes α, β e o produto yαyβ sobre

as ditribuições fα,β. Nós simulamos, através do Método Monte–Carlo, uma distribuição

sintética da velocidade equatorial seguindo uma distribuição Gaussiana. Assim como,

assumimos uma distribuição aleatória no espaço para o ângulo de inclinação da estrela, i,

dada por: ζ(i)di =sinidi, com i variando entre 0 e π/2. O procedimento é bem simples:

1) Primeiramente, nós geramos uma amostra com aproximadamente N velocidades

equatoriais vi, cuja distribuição denominamos de f(v0);

2) Segundo, nós assumimos uma distribuição aleatória no espaço para o ângulo de

inclinação da estrela. Deste modo, aplicamos esta distribuição para cada velocidade para

simular uma velocidade projetada yi;

3) Terceiro, de posse das velocidades yi computamos a distribuição para as velocidades

projetadas φ(y);

4) Em seguida, nós usamos a Equação (5.2) e computamos a distribuição das veloci-

dades equatoriais f(v) e comparamos com a distribuição inicial f(v0).

O resultado da simulação está apresentada na Figura (C.1), para uma amostra sintética

de 4570 estrelas de baixa massa e com tipo espectral entre F e G. Em todos os casos,

a “medida” da distribuição da velocidade equatorial f(v) foi equivalente à distribuição

original f(v0) (de acordo com as incertezas). Isto significa que o processo de inversão

númerica é robusto e não introduz biases nos resultados finais.
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Figura C.1: Exemplo da influência dos parâmetros α, β e o produto yαyβ sobre o processo de inversão de f(v) e

as distribuições Φ(α, β). (a) Os pontos representam os dados simulados da distribuição das velocidades projetadas

a partir da distribuição f(v0) mostra no painel (b). A distribuição Φα,β(y) possui os seguintes parâmetros (α, β):

a linha cont́ınua com (2.2, 1.7), a linha tracejada com (1.9, 1.5) e a linha pontilhada com (2.2, 1.6). (b) Os pontos

indicam a distribuição de velocidade equatorial inicial f(v0). As linhas sólidas, tracejada e pontilhada mostram

o resultado final após a simulação de Monte–Carlo para valores respectivos do par (α, β) dados por: (1.9, 1.7),

(2.2, 1.5) e (2.2, 1.6). Em nossas simulações consideramos que a saturação do campo magnético se dá com βsat = 1.

As linhas sólidas representam os melhores parâmetros, enquanto as linhas pontilhada-tracejada indicam a condição

limite que recuperamos as distribuições maxwellianas.

145



Referências Bibliográficas
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