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Abstract

The study physical process that control the stellar evolution is strength

influenced by several stellar parameters, like as rotational velocity, convective

envelope mass deepening, and magnetic field intensity.

In this study we analyzed the interconnection of some stellar parame-

ters, as Lithium abundance A(Li), chromospheric activity and magnetic field

intensity as well as the variation of these parameters as a function of age,

rotational velocity, and the convective envelope mass deepening for a selec-

ted sample of solar analogs and twins stars. In particular, we analyzed the

convective envelope mass deepening and the dispersion of lithium abundance

for these stars. We also studied the evolution of rotation in subgiants stars,

because its belong to the following evolutionary stage of solar analogs, and

twins stars.

For this analyze, we compute evolutionary models with the TGEC

code to derive the evolutionary stage, as well as the convective envelope

mass deepening, and derive more precisely the stellar mass, and age for this

118 stars.

Our Investigation shows a considerable dispersion of lithium abun-

dance for the solar analogs stars. We also realize that this dispersion is not
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by the convective zone deep, in this way we observed which the scattering

of A(Li) can not be explained by classical theories of mixing in the convec-

tive zone. In conclusion we have that are necessary extra-mixing process to

explain this decrease of Lithium abundance in solar analogs and twins stars.

We analyzed the subgiant stars because this are the subsequent evo-

lutionary stage after the solar analogs and twins stars. For this analysis,

we compute the rotational period for 30 subgiants stars observed by Co-

RoT satellite. For this task we apply two different methods: Lomb-Scargle

algorithm, and the Plavchan Periodogram.

We apply the TGEC code we compute models with internal distribu-

tion of angular momentum to confront the predict results with the models,

and the observational results. With this analyze, we showed which solid

body rotation models are incompatible with the physical interpretation of

observational results.

As a result of our study we still concluded that the magnetic field,

convective envelope mass deepening, and internal redistribution of angular

momentum are essential to explain the evolution of low-mass stars, and its

observational characteristics.

Based on population synthesis simulation, we concluded that the solar

neighborhood presents a considerable quantity of solar twins when compared

with the discovered set nowadays. Altogether we foresee the existence around

400 solar analogs in the solar neighborhood (distance of 100 pc).

We also study the angular momentum of solar analogs and twins, in

this study we concluded that added angular momentum from a Jupiter type

planet, putted in the Jupiter position, is not enough to explain the angular

momentum predicted by Kraft law (Kraft 1970).
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Resumo

O estudo dos processos físicos controladores da evolução estelar é for-

temente influenciado por alguns parâmetros estelares, tais como: velocidade

de rotação, profundidade em massa da envoltória convectiva e intensidade do

campo magnético.

Neste trabalho nós analisamos a interconexão de diversos parâmetros

estelares, tais como a abundância de Lítio A(Li), atividade cromosférica e

intensidade do campo magnético assim como a variação destes como função

da idade, da velocidade de rotação e profundidade em massa da envoltó-

ria convectiva para uma amostra selecionada de estrelas análogas e gêmeas

solares. Em especial analisamos a profundidade em massa da envoltória con-

vectiva e a dispersão que ocorre com relação a abundância de lítio nestas

estrelas. Estudamos também a evolução da rotação das estrelas subgigantes

que pertencem ao estágio evolutivo seguinte das estrelas análogas e gêmeas

solares.

Para esta análise, calculamos modelos evolutivos usando o código

TGEC com o intuito de determinar o estado evolutivo, bem como a pro-

fundidade da envoltória convectiva, além de determinar com maior precisão

a massa e a idade para as 118 estrelas.
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Nossa análise mostra a existência de uma considerável dispersão entre

os valores da A(Li) para as estrelas análogas solares. Observamos ainda que

esta dispersão não está relacionada com a profundidade da zona convectiva,

de modo que o espalhamento nos valores da A(Li) não pode ser explicado

com base em teorias clássicas de mistura na zona convectiva. Como conclusão

observamos que são necessários processos de mistura-extra para explicar este

comportamento da abundância de lítio nas estrelas análogas e gêmeas solares.

O estudo das estrelas subgigantes foi conduzido de forma a podermos

estudar o estágio evolutivo imediatamente posterior ao estágio das estrelas

análogas solares. Nesta nova etapa, calculamos os períodos de rotação para

30 estrelas subgigantes observadas com o satélite CoRoT. Para esta tarefa

utilizamos dois diferentes métodos: o algoritmo de Lomb-Scargle e o perio-

dograma de Plavchan.

Utilizando o código TGEC construímos modelos que levam em con-

sideração a redistribuição interna de momentum angular com o intuito de

confrontar os resultados preditos pelos modelos com os resultados observa-

cionais. Com esta análise mostramos que os modelos cuja rotação é do tipo

corpo rígido são incompatíveis com a interpretação física dos resultados ob-

servacionais.

Nosso estudo conclui que tanto o campo magnético e a profundidade

da envoltória convectiva, quanto a redistribuição interna do momentum an-

gular são parâmetros físicos essenciais para explicar a evolução das estrelas

de pouca massa, bem como suas características observacionais.

Baseado em simulação de síntese de população, concluímos ainda que

a vizinhança solar apresenta uma quantidade considerável de gêmeas quando

comparado ao conjunto descoberto até os dias atuais. Ao todo prevemos a
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existência de pelo menos 400 gêmeas solares no entorno de 100 pc do Sol.

Com relação ao estudo do momentum angular das estrelas análogas

e gêmeas solares concluímos que o momentum angular adicionado por um

planeta do tipo Júpiter, colocado na posição de Júpiter, não é suficiente para

explicar o momentum angular previsto pela lei de Kraft (1970).
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Capítulo 1

Introdução

A astronomia é uma ciência que desde a antiguidade estuda os astros e

suas características. Foi a partir da utilização de ferramentas desenvolvidas

pela física que surgia a astrofísica1, trazendo consigo muitas questões que

vão desde a formação do Sol e do Sistema Solar até o estudo da origem do

movimento da Lua em torno da Terra. Atualmente nenhuma questão na

astrofísica está tão em evidência quanto a existência de atividade biológica

fora da Terra. E, sobretudo, se tal atividade existir, qual será o local mais

conveniente para abrigar tais organismos?

Seguindo nesta linha de raciocínio podemos inferir que uma vez que

existe atividade biológica na Terra, nada mais natural que buscar por sinais

de atividade biológica em locais (planetas) que tenham as mesmas caracterís-

ticas da Terra. Um bom ponto de partida para procurar estes planetas seria

a busca em torno de estrelas semelhantes ao Sol, ou seja, em estrelas análogas

e gêmeas solares. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo principal
1Formalmente a astrofísica surgiu com o aparecimento dos fundamentos da física mo-

derna no final do século XIX.
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uma análise abrangente sobre as propriedades estruturais e evolutivas das

estrelas análogas e gêmeas solares. Ao mesmo tempo estudaremos também

as estrelas subgigantes, pois estas estrelas representam o estágio evolutivo

seguinte das estrelas análogas e gêmeas solares.

Com o intuito de explorar a grande quantidade de dados observacio-

nais existente atualmente na literatura, decidimos analisar o comportamento

de diversos parâmetros estelares, sejam eles parâmetros fundamentais ou pa-

râmetros derivados dos parâmetros fundamentais. Especificamente, aborda-

remos neste estudo o comportamento da atividade cromosférica (Ca II), o

magnetismo estelar (medida da intensidade campo magnético | ~Bl|),a rota-

ção, momentum angular, além da abundância de lítio2 (A(Li)) nas estrelas

F, G e K de pouca massa.

Podemos descrever a atividade cromosférica e magnetismo estelar

como sendo o resultado da ação do dínamo na base da zona convectiva. Esta

atividade influencia diretamente as condições físicas da cromosfera estelar.

A figura (1.1) mostra um esquema da estrutura interna das estrelas de pouca

massa na sequência principal. Podemos identificar nesta figura claramente a

região da cromosfera estelar. Para estudarmos os efeitos da atividade cromos-

férica proveniente da ação do dínamo nas estrelas análogas e gêmeas solares

utilizaremos parâmetros indicadores desta atividade, tais como fluxo de Ca

II e o índice <S>. Detalhes sobre a determinação destes parâmetros serão

apresentados posteriormente no capítulo 3.

O magnetismo estelar refere-se a capacidade das estrelas produzirem

e amplificarem o campo magnético. O magnetismo já era citado desde a

antiguidade com a descoberta da magnetita (Fe2O4) na região da magnésia
2Nesta tese utilizaremos a notação A(Li) = log N(Li) = log[n(Li)/n(H)] + 12.
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Figura 1.1: Representação da estrutura interna de uma estrela do tipo solar.

A figura mostra a estrutura interna estelar desde o núcleo até as camadas

mais externas. Com as respectivas temperaturas típicas de cada uma destas

regiões (Fonte: http://www.astroyciencia.com/category/el-sol/page/2/ )

(atualmente Turquia) em torno de 800 a.C., no entanto os fenômenos magné-

ticos só foram aplicados na astrofísica em 1908 quando George Hale propôs

que as manchas solares poderiam ser fontes de campo magnético (Hale 1908).

Com o advento da tecnologia e o desenvolvimento dos sensores CCD(Charge-

Coupled Device) no decorrer do século XX, foi possível avançar rapidamente

nesta direção. Apesar dos avanços, vários problemas relacionados com o

magnetismo astrofísico e cosmológico continuam em aberto até os dias de

hoje. Discutiremos posteriormente em maior detalhe a evolução da intensi-

dade do campo magnético com o tempo, especialmente nas estrelas e suas

implicações.
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Hoje, sabemos que a atividade magnética e a abundância química

estão intrinsecamente ligadas a evolução da rotação estelar. Desta forma, o

estudo das estrelas subgigantes se faz muito importante devido ao fato desta

classe de estrelas compor o estágio evolutivo imediatamente após a sequência

principal, representando assim o estágio futuro do Sol e das estrelas análogas

e gêmeas solares. Podemos ainda acrescentar o fato que a fase subgigante

representa um desafio para a teoria da evolução estelar, visto que nesta fase

acontece o rápido aprofundamento da zona convectiva e, consequentemente

diversos fenômenos físicos decorrentes deste aprofundamento. A este processo

de variação rápida do envoltório convectivo dá-se o nome de “dredge-up”.

1.1 Porque estudar as estrelas análogas e gê-

meas solares

O estudo de estrelas muito parecidas com o Sol remonta ao trabalho

de Hardorp (1978). Neste trabalho o autor analisou aspectos fotométricos de

um conjunto de estrelas com o intuito de traçar um paralelo entre as caracte-

rísticas físicas das estrelas de sua amostra e as características físicas do Sol.

A base de dados estudada por Hardorp (1978) era composta por 78 estrelas

e estas foram estabelecidas como sendo as primeiras gêmeas fotométricas so-

lares. A busca específica e focada por uma gêmea verdadeira do Sol começou

de fato a partir do trabalho de Cayrel de Strobel et al. (1981). Neste traba-

lho os autores sugeriram que seria possível existir uma gêmea verdadeira do

Sol. Eles utilizaram uma base de estrelas composta basicamente por objetos

provenientes do estudo realizado por Hardorp em 1978 (Hardorp 1978).

Cayrel de Strobel et al. (1981) definiram quais seriam os parâme-
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tros fundamentais para classificar uma estrela como gêmea solar. Eram eles:

massa, temperatura efetiva, luminosidade, gravidade superficial, composição

química, idade, entre outros. Após este estudo, poderíamos dizer que uma

estrela seria caracterizada como gêmea solar, se e somente se, apresentasse

valores daqueles parâmetros muito parecidos aos encontrados no Sol. Se-

guindo estes critérios, observou-se que das 78 estrelas, apenas 9 poderiam

ser consideradas gêmeas solares autênticas. Destas estrelas apenas 4 foram

observadas espectroscopicamente pelos autores. No final deste trabalho os

autores concluíram que nenhuma destas estrelas atendia a todos os requi-

sitos necessários para ser considerada uma gêmea solar genuína. Tal fato

ocorreu devido a estas estrelas apresentarem temperatura efetiva e gravidade

superficial semelhantes ao Sol, porém com tipos espectrais diferentes do tipo

solar, gerando assim uma incoerência com a própria definição física de tipo

espectral.

A busca de Cayrel de Strobel por gêmeas solares estava apenas co-

meçando e um novo estudo sobre o tópico foi publicado em 1989 (Cayrel

de Strobel & Bentolila 1989). Durante estes 7 anos de lacuna entre os dois

artigos não ocorreu nenhum grande avanço no estudo das estrelas análogas

e gêmeas solares, tampouco foi proposto um novo modelo atmosférico que

justificasse uma nova análise, mais precisa, dos dados observacionais já exis-

tentes. No entanto, neste período houve grande desenvolvimento na astro-

física observacional, pois ocorreu o desenvolvimento de novos instrumentos

e principalmente a larga utilização dos detectores de estado sólido (CCD).

Com esta nova tecnologia já era possível determinar com uma precisão muito

maior alguns parâmetros fundamentais, tais como temperatura efetiva, lumi-

nosidade, composição química, massa, dentre vários outros. Os novos dados

observacionais apresentavam menores barras de erro e uma ótima relação
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sinal-ruído (S/N).

No trabalho desenvolvido por Cayrel de Strobel & Bentolila (1989), fo-

ram realizadas observações com o Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT)

de 3,6 m. No European Southern Observatory (ESO) utilizando-se do espec-

trógrafo Coudé (CES) acoplado ao telescópio 1,4 m Coudé Auxiliar (CAT)

foram observadas 4 estrelas das quais 3 haviam já sido propostas por Hardorp

(1978). As estrelas desta amostra eram HD 44594, HD 76151, HD 20630 e

HD 81809. Esta última foi recebida em comunicação privada do astrônomo

Dimitri Mihalas. HD 81089 foi considerada uma forte candidata a gêmea

do Sol pelo fato de apresentar a mesma média em uma série de medidas do

índice de Ca II e mesma amplitude de variação deste índice de Ca II. Além

do fato de apresentar período de rotação de 27 dias, assim como o Sol.

Todas as estrelas foram observadas em três regiões diferentes do espec-

tro eletromagnético. Estas regiões apresentavam os comprimentos de onda

centrais de 6563 Å, 6730 Å e 8520 Å. A primeira região,–6563 Å– justifica-se

por ser favorável ao cálculo da temperatura efetiva através da linha Hα. A

segunda região,– 6730 Å–, é ideal para calcular algumas abundâncias quí-

micas, tais como lítio, alumínio, cobalto, cálcio e níquel. Estas duas regiões

espectrais encontram-se na região do visível do espectro eletromagnético. Já

a região de 8520 Å está situada no infravermelho e foi utilizada para deter-

minar a atividade cromosférica das possíveis estrelas análogas solares. Esta

região foi ainda utilizada por apresentar ótimas linhas indicadoras de fluxo

de Ca II.

Diferentemente daquele de 1981, este novo trabalho de Cayrel de Stro-

bel & Bentolila (1988) propiciou a descoberta da primeira possível candidata

a gêmea solar; HD 44594, esta que segundo os autores, era a estrela existente
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até aquele momento mais parecida com o Sol. Outro importante aconteci-

mento na busca por estrelas análogas e gêmeas solares foi o lançamento do

satélite HIPPARCOS (ESA3 1997), ocorrido em 1989. Este instrumento que

mediu paralaxe de centenas de milhares de estrelas com uma precisão de

0,002 "foi fundamental na construção de diagramas evolutivos H-R, que são

uma ferramenta essencial para o estudo de estrelas análogas solares. Não é

exagero se dividirmos o estudo da evolução estelar em dois períodos, antes e

depois do satélite HIPPARCOS.

Quase uma década se passou até o importante trabalho de Porto de

Mello & da Silva (1997). Este estudo trata-se de uma análise detalhada e

sistemática de um grupo de estrelas pré-selecionadas pelos autores. Esta

análise foi baseada em um estudo observacional na parte visível do espectro

eletromagnético, além de uma análise do estágio evolutivo destas estrelas. A

partir deste estudo, os autores apresentaram uma estrela de tipo espectral

G2 pertencente à constelação de Escorpião e na fase de sequência principal.

Surgia assim a histórica gêmea solar HR 6060 (18 Sco).

A descoberta da semelhança das estrelas com o Sol, baseada em um

estudo detalhado sobre as abundâncias químicas de uma amostra de estre-

las do tipo solar, proporcionou uma nova dinâmica a esta linha de pesquisa.

Sucintamente o estudo de Porto de Mello & da Silva (1997) consistiu em ob-

servações com resolução espectral R = 29.000 da estrela HR 6060 e de outras

14 estrelas. A missão que caracterizou este objeto foi realizada em março

de 1994 com o espectrógrafo Cassegrain echelle do telescópio CTIO (Cerro

Tololo Inter-American Observatory). A linha Hα para estas estrelas foi ob-

servada com uma resolução espectral R = 20.000 e uma relação S/N > 200

no Observatório do Pico dos Dias (OPD), Brasil, em setembro de 1994. As
3Agência Espacial Europeia
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abundâncias químicas para estas estrelas foram obtidas a partir dos espec-

tros sintéticos e com auxílio dos modelos de atmosfera MARCS modificado

(Edvardsson et al. 1993). As temperaturas efetivas e log g (logaritmo da gra-

vidade na superfície) foram calculadas, respectivamente, através do potencial

de excitação e ionização das linhas de Fe I e Fe II.

Os parâmetros fundamentais obtidos para HR 6060, tais como tem-

peratura efetiva, log g, [Fe/H] e abundâncias de diversos elementos químicos,

mostraram-se bastante semelhantes aos parâmetros solares. Ao considerar-

mos σ como o desvio padrão para os parâmetros estelares de HR 6060, ob-

temos σ(Teff ) = 30 K, σ(log g) = 0,12 dex, [Fe/H] = 0,06 dex. Outros

parâmetros tais como a luminosidade e idade foram calculados através dos

dados de paralaxe provenientes do satélite HIPPARCOS (ESA 1997). Atra-

vés dos dados observacionais obtidos no Mount Wilson conforme Duncan et

al. (1991) foi calculado o índice de atividade cromosférica <S>, foi possível

obter o índice de atividade cromosférica para este objeto. Com estes resulta-

dos, concluiu-se que HR 6060 era uma forte candidata a gêmea verdadeira do

Sol, a melhor até então encontrada. Desde então, este objeto vem passando

por uma série de testes observacionais como mostraremos mais adiante.

Jones et al. (1999), utilizando-se do espectrógrafo HIRES acoplado

ao telescópico Keck (10 m) observou 25 estrelas de tipo solar pertencentes

ao aglomerado aberto M67. Estas observações foram realizadas com com-

primento de onda centrado em torno da região do lítio. O aglomerado M67

é muito interessante de ser estudado, pois suas estrelas apresentam idade

e composição química semelhantes ao Sol. O estudo de Jones foi realizado

com intuito de analisar o comportamento da abundância de lítio em estrelas

de tipo solar. Este trabalho concluiu que a abundância de lítio das estrelas

de tipo solar de baixa massa em M67 era anormalmente mais baixa que os
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Parâmetro Análogas Gêmeas Sol

Teff , K 5200-6200 5720-5820 5770

log g, dex 4,0-4,7 4,35-4,55 4,44

[Fe/H], dex ±0,30 ±0,05 0,00

Mbol, mag 4,2-5,2 4,5-5,0 4,75

Massa, M� 0,8-1,2 0,9-1,1 1,0

Idade, 109 anos 0,5-10 4-5 4,5

Tabela 1.1: Variação dos parâmetros para as estrelas análogas e gêmeas,

segundo o estudo de Galeev et al. (2004)

valores esperados para estrelas da sequência principal. Este resultado foi re-

forçado quando se encontrou uma dispersão no diagrama de abundância de

lítio em função da temperatura efetiva. (ver figuras 3 e 4 do artigo Jones et

al. 1999).

Galeev et al. (2004) realizou uma importante análise espectroscópica

para 15 estrelas análogas fotométricas do Sol. Além de novos objetos, a base

era composta por HR 6060 e outras estrelas já estudadas anteriormente.

Dados espectroscópicos como temperatura efetiva, gravidade superficial e

diversas abundâncias químicas foram determinadas previamente. O principal

objetivo de Galeev et al. (2004) era encontrar a melhor candidata a gêmea

solar já estudada, e para isto ele definiu critérios extremamente rigorosos para

a época e que podem ser vistos na tabela (1.1). Devido aos critérios de Galeev

pôde-se então, pela primeira vez, comparar a grande diferença existente entre

os parâmetros das estrelas análogas solares e as estrelas gêmeas solares.

Originalmente, o amostra de Galeev et al. (2004) era composta de

24 estrelas obtidas através da proposição de Kharitonov & Mironov (1998).

Estas estrelas foram selecionadas por possuírem índice de cor (B-V) variando
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entre 0,62 e 0,68 e tipos espectrais entre G0 e G5, com distâncias entre 10-40

pc. Esta amostra era composta inclusive por algumas estrelas candidatas a

gêmeas já propostas anteriormente, como é o caso da estrela HD 146233 (HR

6060) de Porto de Mello & da Silva (1997).

As 15 estrelas selecionadas foram observadas no Observatório Erskol

do International Center of Astronomical e Medico-Ecological Research. Tais

observações renderam espectros com resolução de R = 45.000. Para análise

destes espectros foi utilizado o programa DECH no Windows. Neste estudo,

as temperaturas superficiais foram calculadas a partir da calibração de Alonso

et al. (1995) que baseia-se nos índices fotométricos JHK no infravermelho.

A gravidade superficial foi obtida a partir da paralaxe obtida pelo satélite

HIPPARCOS. A metalicidade, um dos parâmetros fundamentais, e as outras

abundâncias químicas foram obtidas com base no programa WIDTH6 com o

auxílio do modelo Kurucz (1993). Depois da análise completa, apenas quatro

estrelas foram consideradas análogas. Foram elas: HD 10307, HD 34411, HD

146233 e HD 186427. Por fim, apenas HD 146233 pôde ser considerada uma

gêmea solar genuína.

Um pouco mais tarde King et al. (2005) realizou observações com o

espectrógrafo HIRES no telescópico Keck (10 m) para 4 estrelas candidatas

a gêmeas, eram elas HIP 71813, HIP 76114, HIP 77718 e HIP 78399. Estas

estrelas foram observadas em julho de 2004. Estas observações apresentavam

resolução de R ≈ 45.000. Parâmetros fundamentais tais como temperatura

efetiva, abundância de lítio, massa e idade foram calculados a partir dos

espectros. A temperatura efetiva foi calculada através da linha Hα. A abun-

dância de lítio foi derivada a partir da largura equivalente da linha Li I 6707.8

Å usando o código MOOG como descrito em Sneden (1973) e o modelo at-

mosférico Kurucz (1993). A magnitude absoluta MV foi calculada com o
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auxílio das paralaxes determinadas pelo satélite HIPPARCOS. A massa es-

telar e a idade foram estimadas com o diagrama MV versus Teff . Com esta

robusta análise, King et al. (2005) concluíram que HIP 71813 seria uma ex-

celente análoga solar em todos estes requisitos, porém devido aos rigorosos

critérios estabelecidos na época, aquela estrela não poderia ser considerada

uma autêntica gêmea do Sol.

Um pouco mais tarde, Takeda et al. (2007) publicaram a maior até

então conhecida amostra de estrelas análogas solares. Por ser a base mais

completa até então publicada, e por apresentar características observacionais

extremamente robustas este estudo é uma das principais referências do nosso

trabalho. Este artigo consiste em uma proposição de 118 estrelas que seriam

ótimas análogas solares segundo Takeda et al. (2007). Todas as estrelas

são de tipo espectral G e, quase em sua totalidade, pertencentes à sequência

principal. Dentre as análogas há diversas gêmeas solares já conhecidas. Este

trabalho estuda principalmente o comportamento da abundância de lítio nes-

tas estrelas. Uma discussão mais detalhada deste trabalho será apresentada

nos próximos capítulos.

No mesmo ano de 2007, Meléndez & Ramírez (2007) selecionaram

candidatas a gêmeas solares baseados em dados fotométricos provenientes

do satélite HIPPARCOS, e assim compuseram uma amostra de 23 estrelas

candidatas a gêmeas solares. Estas 23 estrelas, juntamente com o asteroide

Vesta, foram observadas no Observatório McDonald com o telescópio Harlan

J. Smith e o espectrógrafo 2dcoudé. Estas observações foram obtidas com um

resolução espectral R ≈ 60.000 e sinal-ruído (S/N ≈ 200-700). Estes dados

foram reduzidos com o IRAF e com auxílio do espectro do asteroide Vesta

(reflexo da luz do Sol) em uma técnica chamada de análise de espectroscopia

diferencial.
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Este trabalho levou em conta critérios fundamentais para que uma

estrela seja considerada gêmea solar. Além da determinação acurada dos

parâmetros físicos Teff , log g, [Fe/H], vt, os autores aplicaram um rigoroso

critério para concluir que na amostra existiam apenas 2 estrelas gêmeas.

Estas seriam HIP 56948 e HIP 73815. Tais gêmeas solares se mostravam ex-

tremamente parecidas com o Sol, inclusive por apresentar baixa abundância

de lítio (abundância de lítio da ordem da abundância solar, A(Li)� ∼ 1.0

conforme Grevesse & Sauval 1998). Até então as duas estrelas mais parecidas

com o Sol eram HD 98168 e 18 Sco, porém estas possuíam abundância de lítio

cerca de três vezes mais elevada que o Sol. A estrela HIP 100963 apresen-

tava abundância de lítio cerca de seis vezes mais elevada que o Sol. Baseado

nestes fatos, os autores concluíram que, pela primeira vez, observou-se uma

gêmea solar verdadeira, inclusive com abundância de lítio compatível com o

valor encontrado para o Sol e, consequentemente, HIP 56948 era a estrela

mais parecida com o Sol.

No ano de 2008 surge o importante trabalho de Petit et al. (2008).

Os autores estudaram 4 estrelas de tipo solar, entre as quais HR 6060 (HD

146233) e realizaram observações espectropolarimétricas usando NARVAL@TBL

(NARVAL acoplado ao Telescópio Bernard Lyot) com o intuito de obter os

parâmetros de Stokes I e V. Os autores obtiveram 14 espectros para cada uma

das estrelas e uma média simples dos perfis das linhas fotométricas foi obtido

através da técnica Least-Squares Deconvolution (LSD) conforme Donati et al.

(1997). Assumindo que a variabilidade temporal observada no parâmetro de

Stokes V é controlada pela rotação, os autores construíram o mapa magné-

tico para cada um dos alvos observados através da técnica Zeeman-Doppler

imaging (ZDI) e consequentemente calcularam a magnitude do campo mag-

nético. Os autores observaram que a estrela HR 6060 apresentava a menor
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magnitude do campo magnético e concluíram que a energia do campo magné-

tico de uma estrela aumenta com a taxa de rotação e que a forma do campo

magnético está associada à velocidade de rotação da estrela.

Em 2009, nosso grupo acrescentou mais um ponto a este desenvolvi-

mento histórico através do estudo realizado em do Nascimento et al. (2009).

Este trabalho consiste em uma análise detalhada das gêmeas solares HIP

55459, HIP 79672, HIP 56948, HIP 73815 e HIP 100963 com o intuito de

redeterminar, de forma muito mais precisa, alguns dos parâmetros funda-

mentais para o estudo de estrelas gêmeas solares, principalmente massa e

idade. Para o cálculo preciso destes parâmetros os autores propuseram uma

nova técnica. Esta consiste em calcular os parâmetros a partir de um vínculo

extra. Neste caso foi utilizada a abundância de lítio e uma grade de modelos

extremamente densa com espaçamento em massa de 0,001 M� entre os traços

evolutivos. Estes modelos foram calculados com o código TGEC (Toulouse

Geneve Evolutionary Code) e possuem mistura extra induzida pela rotação.

Como resultado deste estudo podemos enfatizar a redeterminação da massa

e da idade para as estrelas gêmeas solares, inclusive a estrela HIP 55459,

confirmando que esta seria a melhor gêmea solar encontrada até este mo-

mento. Este artigo abriu uma nova linha teórica para a análise ultra-precisa

de parâmetros fundamentais, conforme mostram as citações nos artigos, Li

et al. (2012a) e Li et al. (2012b).

No ano de 2010, Takeda et al. (2010) reanalisaram estas 118 estrelas

análogas solares, incluindo agora uma análise do índice de atividade cro-

mosférica R0(8542), que se refere a linha do Ca II. Os autores estudaram a

relação entre os índices R0(8542) e a abundância de lítio. Com base nesta

análise os autores concluíram que a diminuição existente para os valores de

abundância de lítio para estrelas análogas e gêmeas solares ocorria devido a
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uma mistura-extra ocorrida no envoltório convectivo. do Nascimento et al.

(2010) estudaram 117 estrelas da amostra de Takeda et al. (2007) e (2010).

Primeiramente, os autores construíram um conjunto de traços evolutivos ex-

tremamente densos com o código TGEC, então calcularam alguns parâmetros

tais como massa, idade e profundidade do envoltório convectivo com muita

precisão e analisaram a abundância de lítio e a rotação para este conjunto

de estrelas. Os autores concluíram que a diminuição do lítio para estrelas da

sequência principal ocorre em diferentes níveis, sustentando assim a hipótese

de que as estrelas de tipo solar destroem o lítio na fase da sequência princi-

pal. Para explicar este tipo de comportamento do lítio nas estrelas análogas

solares seria necessária a inclusão de um mecanismo de mistura-extra para

transportar o lítio do envoltório convectivo atá as camadas mais internas cuja

temperatura seria suficientemente alta para destruí-lo.

1.2 Nosso trabalho

A primeira parte do nosso estudo consiste em uma análise teórica-

observacional das estrelas análogas e gêmeas solares. Nos aspectos observa-

cionais iremos estudar a relação entre diversos parâmetros físicos, sondando

vários fenômenos distintos. Como principais alvos de estudo destacaremos

a evolução da atividade cromosférica, a evolução do magnetismo estelar, a

abundância de lítio, a velocidade de rotação, a profundidade do envoltório

convectivo, dentre outros. Detalhes desta análise serão apresentados no ca-

pítulo 4.

No ramo teórico realizamos ainda uma aplicação do código de síntese

de população TRILEGAL(TRIdimensional modeL of thE GALaxy) com o
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intuito de estudarmos quantitativamente a taxa de estrelas análogas e gêmeas

solares que podem ser encontradas no entorno do Sol. Mais detalhes sobre o

código TRILEGAL serão apresentadas no capítulo 2 e descritos em da Costa

et al. (2013).

Seguindo nossa análise passaremos ao estudo da evolução dos períodos

de rotação com relação aos valores preditos por modelos evolutivos para as

estrelas subgigantes. Para este estudo específico, utilizamos dados proveni-

entes do satélite CoRoT e modelos teóricos evolutivos. Consideramos dois

casos distintos:

i) quando os modelos evolutivos levam em conta a redistribuição in-

terna de momentum angular.

ii) caso no qual os modelos não levam em conta esta distribuição

interna de momentum angular (modelos do tipo “corpo rígido”).

Com o intuito de sondar a física da evolução do momentum angular,

utilizamos os dados observacionais que sustentam os modelos que levam em

conta a redistribuição interna de momentum angular. Nós calculamos os pe-

ríodos de rotação para uma amostra de estrelas subgigantes observadas com

o satélite CoRoT (COnvection ROtation and planetary Transits)(ver Secção

3.2) e comparamos com a previsão dos modelos. Os resultados podem ser

vistos posteriormente no capítulo 6. De uma forma geral, nossos resultados

mostram que é essencial a redistribuição de momentum angular nas camadas

internas se quisermos explicar os valores dos períodos de rotação encontrados

nas estrelas subgigantes.
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Capítulo 2

Aspectos teóricos

Neste capítulo apresentaremos alguns aspectos teóricos do nosso tra-

balho. Este capítulo está dividido em 4 seções. Na seção 2.1 discutiremos os

aspectos básicos da teoria da evolução estelar para as estrelas de pouca massa,

que é o objeto de estudo desta análise. Na seção 2.2 abordaremos aspectos

importantes sobre a física dos traçados evolutivos calculados com o código

TGEC (Toulouse-Geneva Evolutionary Code) e utilizados neste trabalho. Na

seção 2.3 descreveremos um pouco sobre códigos de síntese de população, em

especial o código TRILEGAL que utilizamos na análise teórica do estudo da

distribuição de gêmeas na vizinhança solar.

2.1 Uma breve síntese sobre evolução estelar

Nesta seção discutiremos um pouco sobre a teoria da evolução estelar,

dando ênfase a vários aspectos importantes, porém nos detendo ao estudo

da evolução das estrelas de pouca massa, ou seja, com massa M ∼ 1, 0M�.
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Nesta seção, discutiremos aspectos fundamentais do diagrama H-R e fun-

damentais para o estudo da evolução estelar. Introduzida esta ferramenta

trataremos a história das estrelas de massa solar em três fases: antes da

sequência principal, durante a sequência principal e após a sequência princi-

pal, que inclui a fase das subgigantes que também é objeto de estudo deste

trabalho.

2.1.1 Diagrama H-R

Falar em evolução estelar significa necessariamente falar das caracte-

rísticas físicas da enorme ferramenta que é o diagrama H-R. Este diagrama é

não somente fundamental para o estudo da evolução estelar, como também

para diversas áreas da astrofísica.

O diagrama H-R foi desenvolvido no início do século passado de ma-

neira independente pelos astrônomos Ejnar Hertzprung e Henry Norris Ru-

sell, daí o nome diagrama H-R. Este diagrama é uma ferramenta fundamental,

pois funciona como um laboratório para a física estelar em geral e delineia

a assinatura de processos físicos importantes de cada fase das estrelas, que

depende da posição em que se encontra no mesmo. A partir deste diagrama é

possível estimar vários parâmetros importantes, seja internos ou superficiais,

da estrela tais como massa, raio, idade dentre outros. Podemos ainda prever

como será o futuro de uma dada estrela, por exemplo, a partir dos traçados

evolutivos e da sua posição no diagrama H-R. De uma maneira geral pode-

mos ainda determinar como será o fim da vida de uma determinada estrela,

ou de uma classe de objetos.

O diagrama H-R pode ser caracterizado basicamente de duas maneiras

distintas: diagrama observacional e diagrama teórico. O diagrama observa-
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Figura 2.1: Diagrama H-R esquemático, mostrando as principais fases evolu-

tivas para uma estrela de 1 M�: sequência principal, gigantes, supergigantes,

anãs brancas.

cional é geralmente representado por uma magnitude absoluta no eixo Y e

um índice de cor no eixo X; já no diagrama teórico os eixos X e Y, respecti-

vamente, são a temperatura efetiva em ordem decrescente e a luminosidade.

A temperatura efetiva pode ser determinada de várias maneiras, entre as

quais podemos destacar o procedimento apresentado por Flower (1996), que

consiste em uma calibração da temperatura efetiva em função do índice de

cor (B-V), ou seja, Teff (B − V ). A luminosidade é geralmente determinada

através dos dados de paralaxe (π) em segundos de arco na equação (2.1),

magnitude visual aparente V, equação (2.2), além de Mbol, que é a magnitude

bolométrica descrita na equação (2.3). A luminosidade log(L/L�) depende
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diretamente da correção bolométrica BC mostrado na equação (2.4). A mag-

nitude BC possui diferentes procedimentos de cálculo, porém neste trabalho

utilizamos o procedimento dado por Flower (1996) que consiste em uma cali-

bração em função da temperatura efetiva da estrela, ou seja, BC(Teff ). Em

termos matemáticos temos então que,

dpc = 1/π (2.1)

MV = V + 5− 5log(dpc) + AV (2.2)

Mbol = MV +BC (2.3)

onde BC é BC(Teff ), dpc é a distancia em parsecs, MV é a magnitude visual

absoluta e AV é o avermelhamento. Para estrelas na vizinhança solar (d <

100 pc) podemos considerar AV ∼ 0. Temos então que a luminosidade é

dada por.

log(L/L�) = 0, 4(4, 72−Mbol) (2.4)

Uma importante informação obtida a partir do diagrama H-R diz

respeito ao estágio evolutivo das estrelas, ver figura (2.1). No diagrama H-R

de maneira geral as estrelas podem ser divididas em cinco estágios evolutivos:

sequência principal, subgigantes, gigantes, supergigantes e anãs brancas.

A sequência principal é a região do diagrama H-R onde estão 90%

das estrelas. Esta região é constituída por várias estrelas famosas, inclusive

pelo Sol. A sequência principal é a região onde, internamente, as estrelas

transformam hidrogênio em hélio através de fusão nuclear. O tempo que a

estrela passa na sequência principal está fortemente ligado a grandeza de sua

massa. As estrelas mais massivas tais como estrelas quentes azuis de tipo

espectral O e B queimam mais rapidamente seu hidrogênio, permanecendo
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assim menos tempo na sequência principal. Já as anãs, queimam de maneira

bem mais lenta seu estoque de hidrogênio demorando muito mais tempo para

chegar à fase de gigante vermelha, ou seja, quando elas já queimaram todo

o seu hidrogênio no núcleo. Outra importante informação obtida através

do diagrama H-R é a massa das estrelas. No entanto, a precisão de tais

determinações é extremamente dependente da física implantada nos modelos

evolutivos. Discutiremos sobre a física adotada nos nossos modelos evolutivos

na seção (2.2).

2.1.2 Evolução antes da sequência principal

As estrelas de pouca massa começam a sua formação a partir de uma

nuvem primordial que é contraída através de instabilidades gravitacionais.

Esta contração faz com que o seu núcleo chegue as condições de densidade,

temperatura e massa, em que se torna possível a realização da fusão nuclear.

Estas condições são, respectivamente, para temperatura, massa e densidade,

T ≈ 20K,M ≈ 1M� e ρ ≈ 10−17g/cm3, segundo a teoria padrão da evolução

estelar.

Seguindo sua evolução a estrela atinge o estágio que consiste na fase

de equilíbrio hidrostático nas suas camadas mais internas, porém tais cama-

das continuam caindo sobre o núcleo, sendo aquecidas e, consequentemente,

perdendo energia por radiação. Este processo aos poucos vai aumentando a

densidade da nuvem até culminar em um equilíbrio hidrostático nas cama-

das mais internas. Este estágio é conhecido como proto-estrela. O próximo

estágio é denominado pré sequência principal. Para que a estrela possa atin-

gir temperaturas suficientemente altas para iniciar a ignição de hidrogênio

é necessário que sua massa seja superior a 0,08 M�. No caso em que a es-
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trela chega à fase da pré-sequência principal com massa inferior a 0,08 M�,

torna-se impossível a queima do hidrogênio, fazendo com que a estrela se

transforme em uma anã marrom.

Os objetos mais massivos desta fase pré-sequência, com massas entre

0, 2 < (M/M�) < 2, são denominados T-Tauri. Estas são estrelas com

extensas zonas convectivas externas, grande atividade magnética superficial

e regiões fotosféricas bem ativas.

2.1.3 Evolução durante a sequência principal

Durante a sequência principal a estrela não sofre grandes mudanças

em sua estrutura interna. Este estágio é caracterizado principalmente pela

transformação de hidrogênio em hélio no núcleo estelar. Esta transformação

ocorre através da cadeia pp como está descrito nas equações (2.5), (2.6) e

(2.7). Uma estrela com massa em torno de 1M� permanece cerca de 9 bilhões

de anos na fase de sequência principal. As principais reações da cadeia p-p

são:

1H +1 H→2 H + β+ + ν (2.5)

2H +1 H→3 He + γ (2.6)

3He +3 He→4 He + 2p (2.7)
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2.1.4 Evolução pós sequência principal para estrelas de

1 M�

Uma vez que todo o hidrogênio é consumido no núcleo, a estrela deixa

a sequência principal e segue evoluindo no ramo das subgigantes. Esta fase

é caracterizada por um esfriamento da estrela com uma constância da sua

luminosidade. Em seguida acontece a queima de hélio juntamente com o

aprofundamento das camadas convectivas externas e a expansão da estrela.

A chegada ao topo do RGB (Ramo das Gigantes Vermelhas) é ca-

racterizada pelo fato da estrela apresentar temperatura suficientemente alta

para uma eficiente queima de hélio (flash do hélio). Para ocorrer este fenô-

meno é necessário que elétrons da estrela se tornem degenerados causando

assim um aumento na temperatura do núcleo. Esta alta temperatura provoca

uma expansão do gás na estrela, eliminando a degenerescência dos elétrons e

consequentemente ocorrendo um aumento no raio e luminosidade da estrela.

O hélio e o hidrogênio continuam queimando, respectivamente, no

núcleo e nas camadas mais externas. Com o fim do hélio no núcleo ocorre

uma explosão resultando em uma rápida expansão da estrela. A queima

de hidrogênio e hélio nas camadas mais externas do núcleo provocam uma

instabilidade nas estrelas conhecida como pulsos térmicos. Esta fase culmina

em ventos intensos denominados de super-ventos, que provocam a ejeção das

camadas mais externas e a estrela é chamada assim de nebulosa planetária.

Nesta fase o núcleo se torna quente e brilhante, com o passar do tempo

ocorre um resfriamento e diminuição da luminosidade chegando ao estágio

conhecido como anã branca.

Anã branca é a fase final das estrelas pouco massivas. Estas são estre-
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las que possuem massas em torno de M ≈ 0, 6M� e raio R ≈ R�/100. Pelo

fato das anãs brancas possuírem densidade muito elevada ocorre degeneres-

cência de sua matéria. Como a estrela na fase de anã branca não é capaz

de realizar reações nucleares ocorrerá o resfriamento em toda a sua estrutura

que culminará no seu desaparecimento.

2.2 Modelos evolutivos

Nesta seção descreveremos sucintamente os modelos evolutivos calcu-

lados para este trabalho e daremos ênfase especialmente a física aqui utili-

zada. Os modelos desenvolvidos para este estudo foram calculados através

do Código evolutivo de Toulouse - Geneva (TGEC). O detalhamento mais

específico da física destes modelos podem ser encontrados em Richard et al.

(1996), do Nascimento (2000) e Hui-Bon-Hoa (2007). Nesta seção faremos

uma breve descrição dos ingredientes físicos utilizados, além dos processos

não clássicos, tais como difusão e mistura-extra induzida pela rotação, que

foram adicionados nestes modelos para explicar a baixa abundância de lítio

encontrada no Sol.

2.2.1 A física interna dos modelos evolutivos

Para os modelos aqui descritos nós utilizamos as equações de estado

de OPAL2001 (Rogers & Nayfonov 2002), além de utilizarmos a opacidade

radiativa de Iglesias & Rogers (1996), completado com grades de correção

para baixas temperaturas e opacidade molecular, como descrito em Alexan-

der & Ferguson (1994). As reações nucleares são provenientes da compilação
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NACRE de Angulo et al. (1999) que leva em conta as três cadeias pp e o ciclo

CNO e é calculado conforme Bahcall & Pinsonneault (1992). A física da zona

convectiva no código é tratada com o auxílio do formalismo de Böhm-Vitense

(1958) da teoria do comprimento de mistura com αp = l/Hp = 1, 76. Nós

utilizamos o modelo de atmosfera opaca que atende a relação de Eddington.

As variações de diversas abundâncias químicas como H, He, C, N,

O, Ne e Mg foram calculadas individualmente pelo código. Apenas o lítio

e berílio foram tratados separadamente como uma fração das abundâncias

inicias. Os elementos mais pesados foram todos reunidos em Z. A composição

química inicial segue a mistura de Grevesee & Noels (1993) com abundância

de hélio inicial Yini = 0,27.

Todos os modelos calculados incluem triagem gravitacional estabele-

cida através dos coeficientes de difusão calculados da mesma forma que em

Paquete et al. (1986). A aceleração radiativa não é calculada aqui, pelo fato

de tratarmos estrelas de tipo solar, no qual estes efeitos são insignificantes.

2.2.2 Os modelos e a calibração com relação ao Sol

Nossa grade de modelos para o estudo das estrelas análogas e gêmeas

solares consiste em uma série de traçados evolutivos divididos em quatro di-

ferentes metalicidades [Fe/H]: 0,015, 0,000, -0,020 e -0,040 dex e para uma

grande diversidade em massa igualmente espaçadas com uma variação ∆M

= 0,025 M�, e que se espalham desde a ZAMS (Idade Zero da Sequência

Principal) até o termino da queima do hidrogênio no núcleo. Estes cálcu-

los foram realizados com pequenos passos combinando temperatura efetiva e

luminosidade e comparados aos valores obtidos na idade do Sol. O método

de calibração é baseado no mesmo procedimento descrito por Richard et al.
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(1996). Para uma estrela de 1,0 M�, nós calibramos o parâmetro de compri-

mento de mistura αp e a abundância de hélio inicial Yini para o modelo mais

próximo da luminosidade, do raio e da idade solar. Os valores dos parâmetros

utilizados para a calibração dos modelos são os valores obtidos por Richard

et al. (2004), que consistem em idade de 4, 57 ± 0, 02 Gyrs, luminosidade

3, 8515 ± 0, 0055 × 1033 erg.s−1 e para o raio 6, 95749 ± 0, 00241 × 1011 cm

do Sol. Nosso melhor modelo obteve valores de idade de 4, 57 Gyrs, lumi-

nosidade de 3, 8541 × 1033 erg.s−1 e raio de 6, 95743 ± 0, 00241 × 1011 cm.

Os parâmetros de mistura induzida pela rotação foram ajustados alto o su-

ficiente para remover o gradiente de hélio abaixo da parte externa da zona

convectiva e pequeno o bastante para evitar a destruição do berílio. Seguindo

Grevesse & Sauval (1998), a abundância de berílio para o Sol é log N(Be) =

1,40 ± 0,09.

Para uma análise mais profunda das estrelas análogas e gêmeas so-

lares deveríamos utilizar a melhor grade de modelos evolutivos presente na

literatura. Por este motivo optamos por utilizar os modelos evolutivos de-

senvolvidos por do Nascimento et al. (2010), que foi construída para cobrir

de forma extremamente densa o intervalo proposto. Existem vários fatores

para optarmos por estes modelos, cuja precisão pode ser vista na tabela (2.1).

Esta tabela mostra uma comparação entre luminosidade, temperatura efetiva

e idade dos modelos de do Nascimento et al. (2010) e dos modelos de Girardi

et al. (2000). Observando a tabela (2.1) percebemos claramente a diferença

entre os modelos calculados com TGEC e os modelos calculados por Girardi

et al. (2000). A boa performance dos modelos calculados com TGEC para o

estudo de estrelas análogas e gêmeas solares ocorre pelo fato deste conjunto

de modelos terem sido desenvolvidos para este tipo de estudo. Outros deta-

lhes sobre a física e simulação destes modelos podem ser encontrados em do
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Modelo log L log(Teff ) idade

do Nascimento et al. (2010) -0,00025 3,76227 4,5917307 × 109

do Nascimento et al. (2010) 0,00029 3,76230 4,5767739 × 109

Girardi et al. (2000) -0,021 3,760 4,02403 × 109

Girardi et al. (2000) 0,023 3,762 5,20367 × 109

Tabela 2.1: Diferenças entre os passos computacionais do TGEC (do Nasci-

mento et al. (2010)) e do modelo descrito em Girardi et al. (2000)

.

Nascimento et al. (2010).

2.2.3 Descrição da física adotada nos modelos com re-

distribuição interna de momentum angular

Para complementar a seção anterior nós adicionamos alguns detalhes

sobre a física utilizada para calcular os modelos que incluem redistribuição

interna demomentum angular. Neste estudo, utilizamos a mesma abordagem

de Pinsonneault et al. (1989), porém com algumas adaptações que levam

em conta processos físicos atualizados e algumas instabilidades relevantes no

transporte interno de momentum angular (Zahn 1992, Talon & Zahn 1997).

Condições iniciais: As propriedades da rotação estelar são for-

temente influenciadas na fase da pré-sequência principal. Kawaler (1987)

determinou o momentum angular J0 para o Sol neste estágio evolutivo,

J0 = 1, 63× 1050gcm2s−1.

Perda de momentum angular: Kawaler (1988) descreveu a perda

de momentum angular para as estrelas com profundidade do envoltório con-
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vectivo conforme a equação (2.8).

dJ

dt
= −KΩ1+4N/3

(
R

R�

)2−N (
M

M�

)−N/3
(2.8)

com Ω representando a velocidade angular e K uma constante que combina

fatores de escala para a velocidade do vento e o campo magnético forte. Isto é

ajustado de maneira tal que o modelo tenha a mesma velocidade de rotação

superficial do Sol na idade do Sol. N representa o índice do vento e está

associado à geometria do campo magnético. Para o Sol é adotado N = 3/2.

A taxa de perda de massa é muito baixa, desta forma assumimos que esta

pode ser rescrita como Ṁ = 10−14M�yr−1.

Transporte de matéria e momentum angular: A redistribuição

de matéria e momentum angular é realizada através das instabilidades dinâ-

micas (principalmente convecção e cisalhamento dinâmico) que ocorrem em

uma escala de tempo menor que a escala de tempo da evolução e através

de instabilidades seculares (circulação de Eddington e cisalhamento secular)

com uma escala de tempo similar ou mais longo. A circulação meridional

de Eddington (Eddington 1926) é responsável pela movimento da massa em

larga escala. Isto ocorre devido ao gradiente térmico causado pelos efeitos

da rotação. A velocidade vertical de circulação Ur está relacionada com a

divergência do fluxo de radiação (Eddington 1925, Sweet 1950, Zahn 1987).

Em uma estrela com rotação uniforme temos que Ur é definido pela equa-

ção (2.9), com Ω representando a velocidade angular, r o raio médio e ρ a

densidade da superfície equipotencial considerada. L e M representam res-

pectivamente a luminosidade e a massa nesta localização específica, G é a

constante da gravitação universal, ∇ad e ∇rad são, respectivamente, o gradi-

ente adiabático e o gradiente radiativo; P2(cosθ) é o polinômio de Legendre
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de segunda ordem com θ representando a co-latitude. Este fluxo transporta

momentum angular e assim induz rotação diferencial. Podemos escrever a

velocidade vertical de circulação Ur da seguinte forma:

Ur =
8

3

Ω2r5

G2

L

M3

∇ad

∇ad −∇rad

(
1− Ω2

2πGρ

)
P2(cos θ) (2.9)

O estado da rotação é então um resultado proveniente do balancea-

mento entre a advecção meridional e as tensões turbulentas. As instabilidades

tangenciais garantem que a velocidade angular seja constante nas superfícies

equipotenciais. A viscosidade turbulenta é adotada de forma a ser anisotró-

pica e dominante na direção horizontal com relação a direção vertical. Os

movimentos turbulentos na direção horizontal trabalham de forma contrária

a advecção química pelo fluxo meridional, que homogeniza as camadas hori-

zontais. O transporte vertical de matéria é tratado conforme os processos de

difusão descritos pela equação de evolução da concentração com relação ao

campo:

ρ
∂c̄

∂t
=

1

r2
∂

∂r

(
r2ρDturb

∂c̄

∂r

)
(2.10)

onde ρ é a densidade, r a coordenada radial, c̄ a concentração média de

difusão na direção vertical. O coeficiente Dturb é escrito na forma:

Dturb = Dv +
[rUr(r)]

2

30Dh

onde este coeficiente de difusão turbulenta pode ser expresso a partir dos

coeficientes de difusão vertical (Dv) e horizontal (Dh). Estes são válidos

quando Dh � Dv. Ur(r) é a amplitude da componente vertical da velocidade

de circulação. Se assumirmos que a velocidade meridional e os coeficientes de

difusão turbulenta estão correlacionados conforme Zahn (1992), temos então
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Dturb = αturbr|Ur|, com αturb = Cv + 1
30Ch

Os parâmetros livres αturb e Ch são ajustados nos nossos modelos para

reproduzir as propriedades do Sol que são afetados pela mistura induzida

pela rotação. Os valores encontradas na calibração anterior são αturb = 1 e

Ch = 9000.

O transporte de momentum angular é controlado via equação de ad-

vecção/difusão:

∂

∂t

[
ρr2Ω

]
=

1

5r2
∂

∂r

[
ρr4ΩUr

]
+

1

r2
∂

∂r

[
ρνvr

4∂Ω

∂r

]
(2.11)

com Ω representando a velocidade angular e νv a viscosidade turbulenta

vertical. Nós aplicamos a indicação dada por Talon & Zahn (1997):

νv = Dv =
8Ric

5

(rdΩ/dr)2

N2
T/(κ+Dh)

(2.12)

Em que se leva em conta o efeito de homogeneização da difusão ho-

rizontal (Dh) como força restauradora causada pelo gradiente de peso mole-

cular. Nesta equação N2
T = gδ

HP
(∇ad − ∇) é a frequência de Brunt-Väisälä.

κ é a difusividade radiativa e Ric ∼ 1/4 é o número de Richardson (Talon

et al. 1997). O corte horizontal é sustentado pelo momento de advecção. O

coeficiente Dh é escrito como:

Dh =
rUr
Ch

[
1

3

d ln ρr2Ur
d ln r

− 1

2

d ln ρr2Ω

d ln r

]
(2.13)

2.3 Modelos de síntese de população

Nesta seção discutiremos particularmente os modelos de síntese de
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população. Um modelo de síntese de população pode ser definido como uma

descrição física capaz de simular os dados observacionais dos objetos perten-

centes a determinada parte da Galáxia. Obviamente as propriedades destas

estrelas devem respeitar as propriedades das estrelas verdadeiras pertencen-

tes à Galáxia ou parte dela em estudo. Aqui nos aprofundaremos na descrição

do código TRILEGAL (Girardi et al. 2005) que é um código especializado

no cálculo de síntese de população e foi utilizado para determinar quantas

estrelas gêmeas solares devem existir na vizinhança solar.

2.3.1 O Código TRILEGAL

OTRILEGAL é um código de síntese de população. Para este estudo o código

foi aplicado para simular a distribuição de estrelas da Via Láctea. O número

de estrelas para uma determinada magnitude em uma certa posição (l, b) é

definido através da equação fundamental da estatística estelar proveniente

de Bahcall (1986) e escrita da seguinte forma:

N(mλ, l, b) = dmλ

∫ +∞

0

r2ρ(r)dr (2.14)

Nesta equação nós temos que r é definido como a menor distância entre

o observador e a estrela simulada. O termo ρ(r) representa a densidade de

estrelas para todos os pontos da Galáxia. O vetor r é o vetor posição definido

através das coordenadas galácticas (l, b) e pela distância r. Esta distância r é

medida em parsecs e está diretamente relacionada com a magnitude absoluta

M0,λ, a magnitude aparente da estrela mλ e o índice de absorção interestelar

Aλ através da equação (2.21)
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M0,λ = mλ − 5logr − Aλ(r) + 5 (2.15)

A densidade de estrelas é definida separadamente para cada região

galáctica: bojo, disco e halo, de forma que a densidade é dada por ρ =

ρb + ρh + ρd, em que ρb, ρh e ρd representam, respectivamente a densidade de

cada uma das regiões citadas.

Nós descreveremos os passos necessários para a construção de modelos

galácticos. Basicamente isto consiste em simular as propriedades fotométricas

para algumas determinadas regiões da Galáxia. Estas regiões são definidas

através das coordenadas galácticas (l, b). Esta tarefa pode ser executada

com o código TRILEGAL. Este código foi escrito em linguagem C, e o seu

núcleo é composto por um conjunto de sub-rotinas bem conectadas e com

o intuito de distribuir estrelas em uma determinada região em função de

massa, idade e metalicidade dentro de uma robusta grade de modelos. As

sub-rotinas foram desenvolvidas por Léo Girardi e são apresentadas no artigo

Girardi et al. (2005).

Este código está fundamentado em 4 partes. Primeiro, um robusto

conjunto de modelos evolutivos, depois temos alguns parâmetros de sistemas

de detecção, em seguida uma descrição detalhada dos elementos da Galáxia,

além de diversas bibliotecas de modelos evolutivos. Podemos ainda enfatizar

que o código possui uma robusta biblioteca de parâmetros observacionais

provenientes de vários instrumentos em diversas bandas fotométricas, tais

como aquelas geradas por 2MASS e HIPPARCOS.

Uma aplicação do TRILEGAL pode ser formalmente definida como

uma simulação Monte Carlo, cujas estrelas são geradas aleatoriamente e que

levam em conta a densidade de distribuição para todos os pontos da Galáxia.
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A simulação consiste na geração de parâmetros fotométricos e cinemáticos

para as estrelas, onde os dados pertencem a uma robusta biblioteca obser-

vacional e respeitam as propriedades físicas reais da Galáxia. O código nos

fornece uma grande variedade de parâmetros, tais como, massa estelar e me-

talicidade [M/H]. Todos estes parâmetros sintéticos são obtidos através de

rotinas de interpolação dos traçados evolutivos, isócronas e propriedades fo-

tométricas. Uma descrição mais completa pode ser encontrada em Girardi

et al. (2005). Em seguida no faremos uma aplicação deste código.
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Capítulo 3

Dados Observacionais

Este trabalho conta com diferentes conjuntos de dados e estes foram

observados em vários telescópios na terra e no espaço. Nas próximas secções

discutiremos cada um destes conjuntos de dados, assim como suas principais

características.

3.1 Seleção da amostra de estrelas análogas so-

lares

Neste secção discutiremos e analisaremos a origem dos dados obser-

vacionais das estrelas análogas e gêmeas solares. Para esta análise técnica

sobre o procedimento observacional devemos nos dirigir aos trabalhos de Ta-

keda et al. (2007), do Nascimento et al. (2010) e Takeda et al. (2010).

Em sua essência, nossa amostra é composta por objetos selecionados inicial-

mente a partir do trabalho de Takeda et al. (2007). A amostra deste estudo

é composta de 118 estrelas anãs do tipo solar com tipo espectral G e com

33



diversos parâmetros determinados, tais como paralaxe, V, B-V, temperatura

efetiva, gravidade superficial, abundância de lítio, dentre outros. Parâmetros

como magnitude visual absoluta e, consequentemente, luminosidade foram

recalculados com o procedimento padrão (equações 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) e com

o auxilio dos dados do satélite HIPPARCOS (ESA 1997). Já os dados de

abundância de lítio, temperatura efetiva e gravidade superficial foram deri-

vados da análise espectral realizada por Takeda et al. (2007). Os dados de

velocidade de rotação projetada (vsini) foram adicionados a nossa amostra

mediante coleta de dados da literatura. Estes são provenientes dos catálo-

gos de Nordström et al. (2004), Holmberg et al. (2007) e Takeda et al.

(2010). Para a determinação da massa estelar, massa da zona convectiva e

idade mostraremos brevemente o procedimento de cálculo na secção (3.1.3).

Dados referentes a atividade cromosférica foram obtidos através do trabalho

de Takeda et al. (2010). As medidas de intensidade do campo magnético

para a nossa amostra foram obtidos através de observações espectropolari-

métricas realizadas com o ESPaDOnS@CFHT (Echelle SpectroPolarimetric

Device for the Observation of Stars) no (Canada-France-Hawaii Telescope) e

Narval@TBL (NARVAL no Telescope Bernard Lyot). Os detalhes destes da-

dos serão apresentados na secção (3.1.5). Neste contexto apresentamos aqui

detalhes referentes as nossas duas missões aprovadas no CFHT e no TBL.

Inicialmente discutiremos a origem dos dados observacionais de Ta-

keda et al. (2007) levando em consideração o método utilizado para chegar

a esta base de dados. Mostraremos também uma síntese dos resultados mais

relevantes obtidos por estes autores.

As 118 estrelas selecionadas por Takeda et al. (2007) foram escolhidas

seguindo o critério de análogas fotométricas do Sol, ou seja, com base nos

dados do satélite HIPPARCOS foram selecionadas estrelas com 4,5 < MV
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Figura 3.1: Diagrama representativo do grupo de estrelas observadas pelo

satélite HIPPARCOS. Os círculos azuis representam as 118 estrelas da nossa

amostra. O retângulo vermelho representa a região 4,5 < MV < 5,1 e 0,62

< B-V < 0,67 (Takeda et al. 2007).
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< 5,1 e 0,62 < (B-V) < 0,67 como mostra a figura (3.1). Este critério

foi baseado nos resultados de Cox (1999) que sugere como valores para a

magnitude visual absoluta e índice de cor (B-V) do Sol: (MV )� = 4,82 e

(B − V )� = 0,65.

As estrelas selecionadas foram observadas entre 2005 e 2006 com o es-

pectrógrafo HIgh-Dispersion Echelle no Observatório Astrofísico de Okayama

com uma resolução espectral R ≈ 70.000 para a região entre 5600-6800 Å (fi-

gura 3.2). Estes dados foram reduzidos com o pacote “echelle” do programa

IRAF. Takeda et al. (2007) caracterizam a atmosfera estelar baseados em

quatro parâmetros fundamentais: temperatura efetiva (Teff ), gravidade su-

perficial (log g), velocidade de dispersão microturbulenta (v t) e metalicidade

[Fe/H]. A obtenção destes quatro parâmetros é baseada no procedimento

computacional descrito em Takeda et al. (2002), o qual leva em conta as

larguras equivalentes das linhas de Fe I e Fe II.

Para esta base de dados, as massas e idades foram calculadas a partir

da comparação das posições no diagrama H-R teórico de log(L/L�) como

função de log(Teff ), juntamente com os traçados evolutivos provenientes de

Girardi et al. (2000) que foram calculados com overshooting para diferentes

metalicidades. Um ponto crítico nesta análise se dá pelo fato dos traçados de

Girardi apresentarem um grande intervalo entre massas como discutiremos

na secção (4.1).

As abundâncias foram determinadas por síntese espectral a partir de

um modelo atmosférico e aplicando-se a técnica de ajuste espectral conforme

Takeda (1995). Takeda et al. (2007) determinaram várias abundâncias,

tais como Li, Si, Ti, V e Fe, além do parâmetro de macrobroadening1 vm

1em português podemos chamar de macroturbulência ou macroalargamento
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Figura 3.2: Amostra de espectros sintéticos sobrepondo os espectros obser-

vacionais utilizados na análise das linhas de Fe I e Li I e na região entre 6707

e 6708 Å. Tais espectros foram utilizados na determinação da abundância de

lítio por Takeda et al. (2007).
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o qual é utilizado para se obter o alargamento associado com a rotação

vr+m =
√
vm2 − 2, 572. Este representa a combinação entre os efeitos cau-

sados pela velocidade rotacional projetada vsini e a velocidade de dispersão

macroturbulenta (vmt).

Deste estudo realizado por Takeda et al. (2007) para 118 estrelas can-

didatas a análogas solares, com parâmetros determinados, os autores concluí-

ram que apenas 26 poderiam ser consideradas análogas genuínas, isto deve-se

ao restrito indicador de similaridade σ utilizado por estes autores e definido

na equação (3.1). Dentre as 26 análogas genuínas, apenas quatro passaram

no filtro final e podem ser consideradas candidatas a gêmeas solares: HIP

79672 (HR 6060), HIP 78399, HIP 55459, HIP 110963. Dentre estas, a es-

trela HIP 110963 é a estrela que possui o menor valor σ de toda a amostra e,

consequentemente, é a melhor candidata a gêmea descrita por estes autores.

Takeda inclui algumas gêmeas já conhecidas na sua amostra. Apresentamos

aqui o índice de similaridade utilizando por Takeda et al. (2007) (equação

3.1)

σ2 ≡ (∆Teff/60)2 + (∆logg/0, 15)2 + (∆vt/0.1)2 + (∆Fe/H)2 (3.1)

3.1.1 Abundância de lítio

Dentre as várias abundâncias determinadas, a abundância de lítio

(ALi) foi o principal objetivo do trabalho de Takeda et al. (2007). Isto

se deu pelo fato do Sol ser uma estrela deficiente em lítio quando comparada

com as estrelas de tipo espectral G com a mesma idade. Explicar tal defi-

ciência é um dos problemas atuais da física estelar e, consequentemente, do

estudo da evolução e estrutura estelar, pois tal deficiência ocorre sem motivo
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aparente, uma vez que, segundo o modelo padrão para a evolução estelar a

base da zona convectiva do Sol não atinge as camadas onde a temperatura

é suficientemente alta para destruir o lítio. Os valores das abundâncias de

lítio foram obtidas a partir da linha de Li I 6708 Å e podem ser vistos na

figura (3.2). Na análise realizada por Takeda et al. (2007) a abundância

de lítio foi determinada seguindo três etapas. Primeiramente, utilizou-se o

ajuste de perfil automático (no LTE) para determinar o valor de ALiLTE (no

equilíbrio termodinâmico local). Em seguida, aplicou-se a síntese com uma

análise NLTE (fora do equilíbrio termodinâmico local). As relações da abun-

dância de lítio com os outros parâmetros físicos serão discutidos no capítulo

4 e estão listados na tabela (A.1).

3.1.2 A velocidade de rotação

Dividimos em duas partes o estudo da velocidade de rotação para

nossa amostra de estrelas análogas e gêmeas solares. Na primeira etapa

analisamos a relação entre rotação e abundância de lítio utilizando dados de

velocidade de rotação projetada proveniente de Nordström et al. (2004) e

Holmberg et al. (2007) pelo fato de Takeda et al. (2007) não apresentar

valores de vsini. Para a segunda etapa estudamos a correlação da velocidade

de rotação projetada com a atividade cromosférica e com a medida do campo

magnético.

Os dados de velocidade rotacional projetada dos catálogos Nordström

et al. (2004) e Holmberg et al. (2007) são oriundos da base CORAVEL,

para o qual foi utilizada a calibração de Benz & Mayor (1981, 1984). Para o

cálculo da velocidade rotacional existem várias técnicas na literatura, dentre

as quais a primeira que se destacou foi a descrita por Smith & Gray (1976)
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que consiste em uma técnica de alta resolução baseada na análise de várias

linhas espectrais, através de uma análise de Fourier para estas linhas, onde é

determinada a velocidade rotacional vsini e as velocidades de micro-, macro-

e mesoturbulência.

Já os dados de Takeda et al. (2010) apresentam um cálculo da ve-

locidade de rotação projetada a partir da extração do vsini dos dados vr+m

(Takeda et al. 2007), que leva em conta os efeitos de rotação e de macro-

turbulência misturados. Para eliminar os efeitos de macroturbulência os

autores utilizaram um modelo de ampliação de linha conforme Takeda & Ta-

jitsu (2009), onde todas as componentes ampliadas estão envolvidas em um

perfil de convolução gaussiano. Conforme este modelo, podemos assumir a

seguinte relação empírica.

0.94.vsini ' (v2r+m − v2mt)1/2

No qual o termo vmt está relacionado com a largura da função gaus-

siana de macroturbulência, ou seja, podemos então calcular o vsini se co-

nhecermos o valor de vmt. No entanto, o procedimento para calcular o vmt

é complicado e depende da profundidade das linhas. Conforme Takeda et

al. (2007) a quantidade vr+m foi calculada na região espectral entre 6080

e 6089 Å. Nesta limitada região espectral podemos adotar a quantidade

vmt = 1, 5kms−1, assim o vsini pode ser calculado através da equação (3.2)

vsini = (v2r+m − v2mt)1/2/0.94 (3.2)

Os resultados da determinação do vsini para todas as estrelas da

amostra pode ser encontrado nas tabela (A.1 e B.1).
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3.1.3 Determinação da massa, idade e profundidade do

envoltório convectivo

Nesta secção iremos descrever o procedimento realizado para o cál-

culo da massa, idade e profundidade do envoltório convectivo para as es-

trelas análogas e gêmeas solares. Este procedimento consiste primeiramente

na construção de um conjunto de diagramas H-R (teórico) com os respecti-

vos traçados evolutivos. A temperatura efetiva e luminosidade para nossas

estrelas foram determinados conforme o procedimento descrito em do Nasci-

mento et al. (2010). É bem conhecido que existem diversas maneiras para se

determinar temperatura efetiva, no entanto neste estudo utilizamos os valo-

res publicados em Takeda et al. (2007), que são os mesmos contidos em do

Nascimento et al. (2010) e estão em bom acordo com diversos valores apre-

sentados na literatura, inclusive com a determinação baseada na calibração

de Flower (1996).

O procedimento utilizado na determinação da massa de nossas estrelas

é bem simples, no entanto necessita de uma grande precisão na localização

de cada estrela no diagrama H-R (figura 3.3). Tal procedimento depende for-

temente da densidade de traçados utilizados. Com base neste procedimento

podemos determinar a massa para cada estrela como mostra a figura (4.1).

Na nossa análise utilizamos os diagramas H-R divididos em quatro

diferentes metalicidades com o objetivo de cobrir os valores de [Fe/H] de-

terminados por Takeda et al. (2007) conforme mostra a figura (3.3). Os

resultados para a redeterminação da massa pode ser visto na tabela (A.1) e

a comparação com a determinação de Takeda et al (2007) pode ser vista na

figura (4.2) .
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Para o cálculo da profundidade do envoltório convectivo (1 -Mr/M∗),

que representa a fração de massa da zona convectiva da estrela, são neces-

sários primeiramente três parâmetros fundamentais, a metalicidade, a massa

da estrela e a temperatura efetiva. Além destes parâmetros estelares utili-

zamos também traçados teóricos calculados para descrever bem a evolução

do envoltório convectivo em função da temperatura efetiva para diferentes

massas e separados em diferentes intervalos de metalicidade, como mostra a

figura (3.4). A base do procedimento consiste em uma interpolação tripla

entre massa, temperatura efetiva e massa do envoltório convectivo. Esta téc-

nica consiste em representar cada estrela com a sua respectiva temperatura

efetiva no diagrama referente ao seu intervalo de metalicidade. A sua posi-

ção no diagrama nos fornece o valor da massa do envoltório convectivo (1 -

Mr/M∗) que é função da massa e da temperatura efetiva. Um exemplo do

diagrama utilizado para os diferentes valores de metalicidade pode ser visto

na figura (3.4).

Outro aspecto importante no nosso trabalho foi a redeterminação das

idades. Visto a precisão do nosso diagrama H-R este ponto pode ser conside-

rado um diferencial do nosso estudo. Como já sabemos, a idade das estrelas

possui geralmente uma grande incerteza. Tal incerteza é dada principalmente

pelo fato dos métodos utilizados para o cálculo das idades serem indiretos.

Neste estudo utilizamos para o cálculo das idades, um processo semelhante

ao utilizado para o cálculo da massa, ou seja, com base no diagrama H-R da

figura (3.3) representamos cada estrela no diagrama e a partir de sua locali-

zação estipulamos sua idade. Nossa análise é robusta, pois está baseada em

uma densa grade de modelos evolutivos calculados para esta análise, levando-

se em conta as distribuições das metalicidades e contendo modelos calculados
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Figura 3.3: Diagramas H-R teóricos, com traçados calculados especificada-

mente para este trabalho. Apresentamos aqui os diagramas para os 4 valores

de metalicidade de acordo com os limites de metalicidade descrito na legenda

das figuras.
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Figura 3.4: Diagrama composto pelos traçados teóricos da evolução da pro-

fundidade do envoltório convectivo em função da temperatura efetiva. Apre-

sentamos para os 4 diferentes intervalos de metalicidade conforme descrito

na figura.
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com uma física recente. Os resultados desta determinação de idades podem

ser vistos na tabela (A.1). Para algumas estrelas foi feita uma interpolação

do valor esperado do lítio para cada idade específica. A idade e a massa das

estrelas gêmeas foi determinada a partir de traçados evolutivos calculados

individualmente para cada uma das respectivas gêmeas solares e levando em

conta também a abundância de lítio enquanto condição de contorno conforme

descrito em do Nascimento et al. (2010).

3.1.4 Atividade cromosférica

Neste trabalho analisamos também o comportamento da atividade

cromosférica e do magnetismo das estrelas análogas e gêmeas solares. Nesta

secção descreveremos os procedimentos utilizados para o cálculo de alguns

destes parâmetros estelares, que são importantes nesta análise.

Os dados observacionais referentes ao estudo da atividade cromosfé-

rica para nossa amostra foram obtidos a partir de Takeda at al. (2010).

Estes autores resolveram adotar como índice de atividade cromosférica o ín-

dice r0(8542) ≡ f0/fcont, que representa o fluxo residual da linha de Ca II

8542.09 Å normalizado pelo contínuo. Esta linha Ca II 8542.09 Å é a mais

forte linha do tripleto 8498/8542/8662 Å no infravermelho próximo e está

relacionada com o tradicional índice de emissão de Ca II (logR′
HK).

Para o cálculo deste índice de atividade cromosférica os autores reali-

zaram um esforço observacional que consistiu na observação das 118 estrelas

análogas e gêmeas solares durante um período de cinco meses entre 2007 e

2008. Foram obtidos espectros no intervalo de 7600 a 8800 Å, com resolução

espectral (R ∼ 70000) e uma relação sinal-ruído S/N ∼ 100−200. Um exem-

plo dos espectros obtidos na região do tripleto de Ca II pode ser encontrada
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na figura (3.5), e os resultados para os valores do fluxo residual da linha de

Ca II 8542 Å r0(8542) ≡ f0/fcont podem ser vistos na tabela (B.1).

3.1.5 Campo magnético

Nesta secção descrevemos os detalhes da obtenção dos nossos dados

de campo magnético para as estrelas análogas solares. Neste estudo nos

utilizamos como parâmetro a intensidade do campo magnético longitudinal

Bl. O campo magnético da nossa amostra foi determinado a partir de ob-

servações espectropolarimétricas. A técnica de espectropolarimetria consiste

na análise da radiação eletromagnética de duas maneiras distintas, espec-

troscopicamente e polarimetricamente. Sendo assim é possível analisar a

distribuição da energia espectral em função do comprimento de onda, além

das propriedades do vetor de polarização da radiação eletromagnética. Esta

técnica é baseada em desenvolvimentos teóricos que se iniciaram no final do

século XIX, tendo atingido sua maturidade por volta de 1990.

No nosso estudo utilizamos, para a determinação do campo magnético

de nossas estrelas, observações provenientes de medidas de espectropolaríme-

tros de alta performance baseados em dois instrumentos diferentes. O ES-

PaDOnS (an Echelle SpectroPolarimetric Device for the Observation Stars),

localizado no CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope), e o NARVAL, que

é uma cópia perfeita do ESPaDOnS, porém instalado no Telescope Bernard

Lyot (TBL), situado no Pic du Midi, França.

Os dados observacionais referentes à determinação do campo magné-

tico para nossas estrelas foram coletados através de duas propostas observa-

cionais aprovadas. Foram elas:
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Fig. 2. Display of the Ca !! 8542 line spectra for all the 118 program stars (along with the Moon/Sun). The wavelength scale of all stellar spectra
is adjusted to the laboratory frame by correcting the radial velocity shifts. The HIP numbers are indicated in the figure.

where vmt is the e-folding width of the Gaussian macroturbu-
lence function, which is related to the radial-tangential macrotur-
bulence dispersion, !RT, as vmt ! 0.42!RT. Therefore, for a given
vr+m, the corresponding ve sin i can be derived if vmt is known.
The problem is, however, that an appropriate assignment of vmt is

not easy, because it depends on depth (i.e., decreasing with atmo-
spheric height), as is well known for the solar atmosphere (see,
e.g., Takeda 1995a). We thus proceeded as follows: We recall
that vr+m was derived in Paper I by performing spectrum fitting
of the 6080"6089 Å region. The strengths of conspicuous lines

Page 3 of 11

Figura 3.5: Amostra de espectros sintéticos sobrepondo os espectros obser-

vacionais utilizado na análise das linhas de Ca II, na região de 8542 Å. Tais

espectros foram utilizados no cálculo do índice de atividade R0 (Takeda et

al. 2010).
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• NARVAL@TBL 2009-2016: Pedidos de tempo individuais para objetos

específicos como 18 Sco e vários outros objetos, além de um large pro-

gram de cooperação entre o grupo de magnetismo estelar da UFRN e

o grupo de magnetismo estelar da Université de Toulouse.

• ESPaDOnS@CFHT 2009 B: Pedido de tempo 09BB03 concedendo 22

horas de observação, título High-Resolution SpectroPolarimetric of So-

lar Analogs and Twins, através de consórcio mantido pelo LNA (Labo-

ratório Nacional de Astronomia) e o CFHT.

Uma vez realizadas as devidas observações e obtidos os dados, o campo

magnético estelar pode ser determinado através de diversos métodos. No

nosso trabalho foi utilizado uma técnica que consiste na medição direta do

campo magnético. Esta técnica é baseada na determinação de indicadores

primários decorrente do efeito Zeeman. Este processo é dividido em dois

caminhos distintos para a determinação do campo magnético. O primeiro

consiste na medição do efeito Zeeman na luz polarizada. Isto consiste em

medir o parâmetro de Stokes V com o intuito de descrever as características

da luz. Os parâmetros de Stokes (I, Q, U e V) são utilizados para a determi-

nação da intensidade e direção do campo magnético dentro e nos arredores de

uma mancha estelar. Este método é bastante poderoso e inovador pois nos

permite determinar campos magnéticos fracos. Isto ocorre pelo fato deste

método consistir em um método local de alta precisão. O segundo método

consiste na determinação da intensidade do campo magnético através da as-

sinatura nas linhas espectrais referentes ao parâmetro de Stokes I (parâmetro

associado ao fluxo total de energia ou intensidade da onda eletromagnética

, o “vetor de Poynting”). Este método é indicado para o cálculo de campos

magnéticos fracos, com intensidades em torno de uma dezena de Gauss.
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3.2 Seleção da amostra de estrelas subgigantes

observadas pelo satélite CoRoT

Nosso trabalho também conta com um estudo de estrelas subgigan-

tes. Estas são estrelas ligeiramente mais evoluídas que o Sol. Estudar estas

estrelas subgigantes significa estudar os próximos passos evolutivos do Sol.

Esta amostra é composta de 30 estrelas subgigantes observadas pelo

satélite CoRoT no LRa01 Long Run anticenter 01, no LRc01 ‘Long Run

center 01, no SRa01 Short Run anticenter 01 e no SRa01 Short Run center

01. Estas observações propiciaram curvas de luz com intervalo de até 150

dias. Estas estrelas pertencem também à amostra de Gazzano et al. (2010)

e a CoRoT Exo-dat (Deleuil et al. 2006, 2009; Meunier et al. 2007). O

processo utilizado para a seleção desta amostra é um tanto complexo e por

isso decidimos explicá-lo aqui em diversos passos.

Primeiramente selecionamos todas as 1604 estrelas já classificadas e

contidas na amostra de Gazzano et al. (2010). Estas estrelas foram ob-

servadas espectroscopicamente de janeiro de 2005 a junho de 2008 durante

um período de 13 noites com o FLAMES Fibre Large Array Multi Element

Spectrograph acoplado aos espectrógrafos UVES do ESO. Este instrumento

foi montado no Kueyen telescope (UT2) de 8.2 metros. As observações reali-

zadas pelo conjunto FLAMES/GIRAFFE ocorreram em modo medusa, que

consiste na captura dos espectros de vários alvos ao mesmo tempo e para

um intervalo de 2000 Å centrado em 5258 Å com uma resolução espectral

R = 25.900. As observações realizadas pelo conjunto FLAMES/UVES foram

realizadas utilizando-se o braço vermelho do espectrógrafo, em um intervalo

de 2000 Å com uma resolução de R = 40.000.
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Os parâmetros espectroscópicos fundamentais como temperatura efe-

tiva (Teff ), gravidade superficial (log g) e metalicidade ([M/H]), utilizados

para determinar o estágio evolutivo das estrelas foram determinados através

do algoritmo MATISSE (MAtrix Inversion for Spectral SynthEsis) desenvol-

vido por Recio-Blaco et al. (2006). Este algoritmo está relacionado a um

método de regressão multi-linear automatizado.

Conhecendo os parâmetros fundamentais das estrelas pertencentes a

Gazzano et al. (2010), nós teríamos, a principio, condições de determinar o

estágio evolutivo para estas estrelas e assim selecionar as estrelas subgigan-

tes. Para este processo construímos uma grade de modelos evolutivos. Estes

modelos evolutivos foram desenvolvidos conforme procedimento descrito na

secção (2.2.3) e podem ser visto na figura (3.6). Nesta figura apresentamos a

variação do logaritmo da gravidade superficial logg como função da tempe-

ratura efetiva Teff . Nesta figura apresentamos diversos traçados evolutivos

com massas entre 0,8 e 1,8 M� para metalicidade solar. As diferentes cores

nos traçados evolutivos representam os diferentes intervalos preditos para o

período de rotação.

Na figura (3.7) representamos um diagrama semelhante ao visto na

figura (3.6), porém agora incluindo todas as 1604 estrelas com logg e Teff

determinados por Gazzano et al. (2010). Os círculos fechados representam

as estrelas da sequência principal e gigantes e os círculos abertos represen-

tam as estrelas que estamos interessados neste primeiro momento, as estrelas

subgigantes. Nesta base foram catalogadas 196 estrelas subgigantes. Destas

foram selecionadas apenas as estrelas cujas curvas de luz não apresentavam

grandes descontinuidades e com intervalos de observação de 150 dias, de tal

modo que a nossa amostra foi reduzida a 30 estrelas subgigantes. Os pro-

cedimentos para eliminação das descontinuidades nas curvas de luz destas
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->

Figura 3.6: Diagrama logg−Teff . Os modelos evolutivos são de metalicidade

[Fe/H] = 0,0 e de massas 0,8, 1,0, 1,2 e 1,8M�. A paleta de cores representa a

evolução do período de rotação para cada modelo. O Sol é mostrado conforme

seu símbolo padrão �. O início do ramo das subgigantes está representado

por um asterisco ∗.
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->

Figura 3.7: Diagrama logg− Teff incluindo os mesmos traçados evolutivos e

paleta de cores da figura (3.6). Os círculos abertos representam as estrelas

subgigantes selecionadas para nossa amostra. Os círculos fechados represen-

tam as estrelas da sequência principal e as estrelas gigantes.
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estrelas, juntamente com a determinação do período de rotação, serão discu-

tidos no capítulo 6. Na figura (6.1) apresentamos curvas de luz para os 30

objetos desta amostra antes e após as correções. Em seu estudo, Gazzano et

al. (2010) mostram que é possível obter os valores para temperatura efetiva

para estas estrelas, no entanto para se obter uma medida precisa da tempe-

ratura efetiva são necessárias observações espectroscópicas de alta resolução

para estes alvos. Conforme é sabido o satélite CoRoT realiza observações fo-

tométricas, sendo assim não existem informações espectroscópicas para seus

alvos. Por este motivo optamos por um estudo dos períodos de rotação com

relação à fotometria JHK no infravermelho próximo proveniente do 2MASS

(Cutri et al. 2003). Visto que estes dados fotométricos apresentam averme-

lhamento diferencial, e isto pode significar um erro importante na diferença

entre as fotometrias, estima-se um erro da ordem de E(B-V) = 2.0 mag (Har-

ris 1996). Para evitar o efeito de avermelhamento, utilizamos nesta análise

os índices c1, c2, c3 e c4 definidos por Catelan et al. (2011). Estes índices são

livres dos efeitos de avermelhamento e são definidos através das fotometrias

J, H e K provenientes do 2MASS. Nesta análise utilizamos apenas o índice

de c3 como indicador de temperatura efetiva e definido conforme a equação

(3.3). Quando nos referirmos ao índice c3 o chamaremos aqui de (J −H)C3.

c3 ≡ (J −H)− 1.47(H −K) (3.3)
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Capítulo 4

Resultado do estudo do lítio,

rotação, atividade cromosférica e

magnetismo das estrelas análogas

e gêmeas solares

Neste capítulo apresentaremos os principais resultados referentes ao

nosso esforço no sentido da compreensão da evolução das estrelas análogas e

gêmeas solares. Entre outros pontos destacamos a análise teórica do inter-

comportamento da abundância de lítio com a rotação, atividade cromosférica,

magnetismo, além da convecção e sua dependência com a massa e idade

destas estrelas. Algumas partes dos resultados deste capítulo resultaram em

uma publicação na revista Astronomy and Astrophysics (do Nascimento et

al. 2010).
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4.1 Determinação das massas

Visto a importância da massa estelar no controle da evolução, um

dos pontos de partida deste estudo foi a redeterminação das massas das es-

trelas que compõem a nossa amostra de estrelas análogas e gêmeas solares.

Estas massas foram determinadas com base em uma densa grade de mo-

delos evolutivos calculados com o código TGEC especificamente para este

estudo. O nosso procedimento de determinação das massas foi descrito na

secção (3.1.3). Para esta determinação utilizamos traçados evolutivos cal-

culados para quatro diferentes metalicidades, [Fe/H] = 0,15, 0,00, -0,20 e

-0,40, e espaçados com intervalos de massa de ∆M = 0, 025M�. Estes dados

constituem um conjunto de traçados evolutivos com maior precisão quando

comparados com aos utilizados na determinação realizada por Takeda et al.

(2007) no qual utilizou-se traçados de Girardi et al. (2000) e que são espaça-

dos com intervalos de massa de ∆M = 0, 1M�. Na nossa análise dividimos

nossa base de dados em quatro grupos de metalicidades. O resultado desta

classificação pode ser visto na figura (4.1) e a comparação entre as diferentes

determinação de massa pode ser visto na figura (4.2).

Na figura (4.1) apresentamos a distribuição das estrelas em quatro di-

ferentes diagramas H-R seguindo a classificação de acordo com as medidas de

[Fe/H]. A partir desta figura calculamos as massas para cada uma das nossas

estrelas. Estes diagramas possuem traçados evolutivos para diferentes mas-

sas. Podemos perceber que esta figura é composta por 4 diagramas H-R para

as estrelas distribuídas em diferentes intervalos de metalicidade, estrelas com

metalicidades maiores que 0,075, assim como o diagrama para estrelas com

metalicidades no intervalo entre -0,075 e 0,075, estes 2 diagramas apresen-

tam traçados evolutivos para massas no intervalo entre 0,875 e 1,1 M� com
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Figura 4.1: Diagramas H-R para 4 diferentes metalicidades [Fe/H] = 0,15,

0,00, -0,20 e -0,40 que nos mostra os estágios evolutivos destas estrelas. Dia-

gramas utilizados para o cálculo das massas para as estrelas da nossa amostra.
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Figura 4.2: Comparação entre as massas calculadas por Takeda et al.(2007)

com base nos traçados de Girardi et al. (2000) e as massas calculadas neste

trabalho com base nos nossos modelos.
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separação de ∆M = 0, 025M� entre cada traçado. Neste diagrama repre-

sentamos ainda a evolução para estrelas com metalicidades distribuídas no

intervalo entre -0,3 e 0,075 dex e que cobre o intervalo de massas entre 0,825 e

1,1 M�. Os modelos teóricos para o diagrama anterior apresentam intervalos

de massa ∆M = 0, 025M�; para as menores metalicidades as massas estão

no intervalo entre 0,7 e 0,9 M�.

Na figura (4.2) apresentamos a comparação entre nossa determinação

de massa e a determinação efetuada por Takeda et al. (2007). Esta figura

apresenta um coeficiente de correlação R = 0,8. Vemos que para massas

entre 1,0 e 1,1 M�, nossas determinações parecem estar de acordo, porém

percebemos um espalhamento para massas inferiores a 1 M�. As massas cal-

culados por Takeda et al. (2007) mostram-se sistematicamente maiores. Tal

comportamento pode ser explicado pelo fato de Takeda et al. (2007) utilizar

traçados evolutivos com valores de metalicidade restritos e que não cobrem

completamente o intervalo dos dados observados. Neste trabalho utilizamos

para nossos modelos metalicidade z = 0,0073, 0,0114, 0,0183 e 0,0239. A

leve dispersão observada para massas maiores pode ser explicada pelo fato

de que o cálculo da massa de Takeda et al. (2007) baseia-se em modelos com

grande intervalo de massas, fato este que culmina numa dispersão sistemática

nas medidas das massas determinadas. Para massas inferiores a 0,85 M� há

também uma limitação por parte da determinação feita por Takeda et al.

(2007). Esta limitação está associada ao intervalo de metalicidade utilizado

pelos autores.
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4.2 Análise do lítio e da rotação

Passaremos agora a discussão sobre o comportamento da abundância

de lítio e da rotação nas estrelas análogas solares, destacando principalmente

a dispersão existente em função da massa estelar. Utilizaremos aqui nossas

determinação de massa. O lítio é um elemento imprescindível para o estudo

da evolução da estrutura interna das estrelas, isto ocorre pelo fato do lítio

ser facilmente destruído no interior das estrelas a baixas temperaturas, em

torno de 2,5 × 106 K. A baixa abundância de lítio no Sol e nas estrelas de

tipo solar é um dos indicadores de possíveis mecanismos de mistura-extra no

interior das estrelas.

4.2.1 Principais Características do lítio

Na figura (4.3) mostramos a distribuição da abundância de lítio no

diagrama H-R para as estrelas análogas solares. Os traçados evolutivos são

os mesmos usados na figura (4.1). Nestes diagramas podemos perceber uma

nítida correlação entre a A(Li) e a massa estelar, mesmo para um intervalo

tão restrito em massas, como é o caso do intervalo utilizado neste estudo.

As estrelas representadas possuem massas entre 0,7 e 1,1 M�. Na figura, os

círculos abertos representam as estrelas que possuem A(Li) < 1,0 dex. Os

círculos fechados representam estrelas com A(Li) ≥ 1,0 dex e A(Li) < 2,0

dex. Os quadrados fechados representam as estrelas com A(Li) ≥ 2,0 dex e

A(Li) < 2,9 dex e os triângulos fechados representam estrelas com a A(Li)

≥ 2,9 dex.

A análise desta figura nos informa sobre alguns fatos importantes e

que podem ser claramente observados:
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Figura 4.3: Diagramas H-R para 4 diferentes metalicidades e a respectiva

distribuição da abundância do Li. Os símbolos representam a abundância do

Li conforme indicado na legenda das figuras e os traçados evolutivos são os

mesmos apresentados da figura (4.2).
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(i) a maioria das estrelas que possuem massas menores que 0,82 M�

apresentam baixa quantidade de lítio. Para estas massas podemos dizer que

esta diminuição do valor da abundância de lítio deve ocorrer em dois estágios

evolutivos. Na pré sequência principal e/ou no início da sequência principal,

(ii) estrelas com massas entre 0,82 M� e 1,1 M� apresentam um es-

palhamento nos seus valores de abundância de lítio. Este espalhamento na

abundância de lítio já foi observado em várias estrelas do campo do tipo solar

e em estrelas de aglomerados com idade semelhante ao Sol, como mostrado

para M67 por Soderblom et al. (1993), Jones et al. (1999), Pasquini et al.

(2008) e Pace et al. (2012).

O espalhamento da abundância de lítio reflete em parte a história con-

vectiva das estrelas, que depende fortemente da massa, metalicidade, tem-

peratura efetiva e idade. A interpretação clássica sugere que esta destruição

de lítio e, consequentemente, dispersão nos valores das abundância ocorrem

no interior da estrela devido aos mecanismos físicos que ocorre na base do

envoltório convectivo. Nesta região temos temperaturas para a base da zona

convectiva Tbcz < 2, 5× 106 K, que não é capaz de destruir o lítio. Neste sen-

tido são necessários mecanismos de mistura-extra para explicar a diminuição

do lítio, uma vez que a profundidade do envoltório convectivo depende da

massa estelar, podemos esperar uma forte relação entre abundância de lítio e

a massa estelar para uma determinada metalicidade. As figuras (4.4) e (4.5)

mostram o comportamento da abundância de lítio como função da massa

estelar e em função da profundidade em massa do envoltório convectivo (1

- Mr/M∗), respectivamente. Nestas figuras as estrelas estão segregadas nos

seguintes intervalos de metalicidade: círculos abertos para [Fe/H] ≥ 0,075.

Quadrados para o intervalo -0,075 ≤ [Fe/H] < 0,075, triângulos para -0,3 ≤

[Fe/H] < -0,075, círculos preenchidos para [Fe/H] < -0,3. O Sol, em ambas
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as figuras, é representado por seu símbolo característico � e apresenta uma

abundância de lítio A(Li) = 1,1 (Grevesse & Sauval 1998) e uma massa do

envoltório convectivo (1 - Mr/M∗) = 0,021 (do Nascimento et al. 2010).

As figuras (4.5) e (4.6) sublinham duas propriedades interessantes

para as estrelas análogas solares. Embora as estrelas análogas solares estejam

distribuídas em um intervalo restrito de massa (0,82 a 1,10 M�), é possível

observar uma forte dispersão na distribuição das abundâncias de lítio como

função da massa. Na figura 4.4 podemos observar que estrelas mais massivas

que 0,9 M� apresentam uma dispersão na abundância de lítio em torno de 2,5

ordens de magnitude quando comparados as estrelas mais ricas com relação

as estrelas mais pobres em lítio.

Atualmente é bem estabelecido que a profundidade do envoltório con-

vectivo depende principalmente de dois parâmetros: massa estelar e a idade.

Como base nisto podemos fazer um paralelo entre as figuras (4.4) e (4.5). A

comparação entre estas figuras nos remete ao fato de que estrelas com baixo

valor de massa apresentam baixos valores de abundância de lítio. Este fato

reforça a ideia de que a causa principal da baixa abundância de lítio obser-

vado nas estrelas análogas e gêmeas solares está essencialmente relacionada

com a história evolutiva, que por sua vez depende da convecção e, consequen-

temente, da massa e de mais alguns parâmetros secundários como rotação

estelar e metalicidade.

4.2.2 A relação entre rotação e lítio nas estrelas análo-

gas solares

O comportamento da velocidade de rotação é crucial para se entender
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Figura 4.4: Abundância de lítio como função da massa (em M�). Os dife-

rentes símbolos representam os distintos intervalos de metalicidade: círculos

abertos [Fe/H] ≥ 0.075, quadrados -0.075 ≥ [Fe/H] < 0.075, triângulos -0.3

≥ [Fe/H] < -0.075, círculos preenchidos [Fe/H] < -0.3. Estrelas com limite

superior na sua abundância de lítio são representadas por x. Os diferen-

tes tamanhos dos símbolos indicam uma proporção da velocidade de rotação

projetada.
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Figura 4.5: Abundância de lítio como função da profundidade em massa

do envoltório convectivo (1 - Mr/M∗). Os diferentes símbolos representam

os diferentes intervalos de metalicidade conforme a figura (4.5). O limite

superior da abundância de lítio é representado por x. Os diferentes tamanhos

dos símbolos indicam uma proporção da velocidade de rotação projetada.

64



Figura 4.6: Distribuição das medidas de velocidade rotacional projetada

(vsini, em km s−1) no diagrama H-R. As cruzes referem-se as estrelas que

não possuem dados sobre sua rotação. Os traçados evolutivos são os mesmos

da figura (4.1).
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a evolução do lítio nas estrelas análogas e gêmeas solares. Isto se dá pelo

fato de ser amplamente aceito que a rotação influencia fundamentalmente os

processos de mistura-extra e que por sua vez modificam a abundância de lí-

tio. Diversos estudos na literatura corroboram a ideia que o Sol apresenta um

comportamento peculiar quanto a sua rotação (Lambert & Reddy 2004). Isto

quer dizer que o Sol apresenta uma baixa rotação em comparação com outras

estrelas do disco galáctico. Infelizmente existem duas grandes dificuldades

neste tipo de estudo da rotação das estrelas de tipo solar. Primeiramente de-

vemos enfatizar que a rotação verdadeira das estrelas é desconhecida, pois o

procedimento utilizado na maioria das medidas espectroscópicas nos fornece

apenas uma velocidade de rotação projetada vsini em kms−1 e na maioria

dos casos não possuímos informação sobre o ângulo de projeção i. Para o

cálculo da rotação verdadeira das estrelas pode-se utilizar fotometria. Infe-

lizmente na literatura existe uma escassez de dados referentes a períodos de

rotação verdadeiros e este fato se reflete nas estatísticas referentes às estrelas

análogas solares. Podemos ainda destacar o trabalho de Messina & Guinan

(2004) que fornece período de rotação fotométrico para 6 estrelas análogas

solares. Estas estrelas apresentam períodos variando entre 2,6 e 9,21 dias.

Isto quer dizer que estas estrelas apresentam valor de velocidade de rotação

bem superior ao valor medido para o Sol. Podemos ainda destacar o artigo

de Butler et al. (1998) que mediu o período de rotação em torno de 30 dias

para a estrela HD 187123. Analisando os dados de Takeda et al. (2007)

para abundância de lítio juntamente com os dados de velocidade de rotação

de Takeda et al. (2010) percebemos que nossas estrelas apresentam, estatis-

ticamente, baixa abundância de lítio quando possuem baixa velocidade de

rotação. Este resultado foi confirmado por Gonzalez (2008) com sua amostra

de estrelas anãs hospedeiras de planetas.
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Analisaremos agora o comportamento da velocidade rotacional proje-

tada para as estrelas análogas solares proveniente de Takeda et al. (2007).

Nesta análise, os dados de velocidade de rotação vsini são provenientes do

catálogo de Holmberg et al. (2009). A figura (4.6) nos mostra a distribuição

da velocidade de rotação projetada vsini no diagrama H-R para as estrelas

apresentadas previamente. Os traçados evolutivos são os mesmos utilizados

na figura (4.1), neste caso consideramos apenas a metalicidade solar. É fácil

perceber que existe um espalhamento na distribuição de vsini com relação

a massa, em particular para as estrelas com massa M ≥ 0,95 M�. Este re-

sultado implica dizer que outros parâmetros tais como massa, profundidade

do envoltório convectivo e temperatura efetiva podem estar controlando a

rotação das estrelas análogas solares.

Uma forte dispersão nos valores da A(Li) é encontrada em uma de-

terminada região de massa, ou profundidade do envoltório convectivo. Neste

caso para (1 - Mr/M∗) ≤ 0,03 e massa > 0,9 M�. Como mostrado na seção

anterior a diminuição do lítio depende de parâmetros como massa estelar,

idade e a história recente de sua rotação. Para analisar em detalhes o pa-

pel da rotação e da idade neste contexto devemos reanalisar a figura (4.4)

sob outro aspecto. Esta figura nos mostra o comportamento da abundância

de lítio como função da massa estelar, com diferentes símbolos e cores para

metalicidade, idade e rotação. Primeiramente devemos enfatizar que é fácil

perceber que estrelas análogas solares apresentam uma tendência entre a sua

abundância de lítio superficial e a rotação, resultado já conhecido para outros

tipos espectrais. Alta rotação está associada a altos valores de abundância

de lítio A(Li). Como exemplo podemos citar toda a nossa amostra com ex-

ceção da estrela HD 166435 (HIP 88945). Todas as estrelas com alta rotação

apresentam altos valores de A(Li). Em contraste com este resultado temos
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que as estrelas com baixa rotação apresentam uma dispersão com relação

aos seus valores de abundância de lítio, desde A(Li) ∼ 0,8 dex até A(Li) ∼

3,0 . Além disso a figura (4.4) nos remete ao fato de que estrelas de pouca

massa M ≤ 0,84 M� apresentam baixos valores de abundância de lítio A(Li)

< 1,0 dex e velocidade da rotação vsini < 3kms−1. Podemos associar este

comportamento ao fato destas estrelas especificadamente apresentarem bai-

xos valores de metalicidade [Fe/H] < −0, 3 e de idade age < 5(Gyrs), ou ao

fato destas estrelas serem na média mais velhas.

4.3 Atividade cromosférica das estrelas análo-

gas solares

Esta secção é dedicada ao estudo da atividade cromosférica e do mag-

netismo das estrela análogas e gêmeas solares da nossa amostra. Discutiremos

aqui o comportamento dos parâmetros indicadores da atividade cromosférica

(R0(8542 Å)) e campo magnético longitudinal (Bl) quanto a sua distribui-

ção no diagrama H-R, assim como o comportamento com relação a diversos

outros parâmetros estelares.

Primeiramente antes de analisarmos o comportamento destes índices

de atividade, discutiremos um resultado que pode ser visto na figura (4.7) e

que será importante nesta análise. Esta figura (4.7) mostra o comportamento

da velocidade de rotação projetada vsini como função da idade. Esta análise

é semelhante à análise realizada por Skumanich (1972) para a diminuição da

velocidade de rotação com o passar do tempo, porém nesta nossa abordagem,

utilizamos somente estrelas análogas e gêmeas solares. Percebemos então

que o resultado por nós obtido corrobora o resultado obtido por Skumanich
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(1972), que descreve o decaimento da rotação como um decaimento do tipo

lei de potência da forma v ∝ t−0,5 com t em Gyr. O nosso resultado conforme

mencionado e visto na figura mostra que para as estrelas análogas e gêmeas

solares a velocidade de rotação projetada vsini sofre um decaimento conforme

a eq. (4.1)

vsini = 3, 605.t−0,523 (4.1)

Discutiremos agora a distribuição da atividade cromosférica para as

estrelas análogas e gêmeas solares no diagrama H-R. A figura (4.8) mostra a

distribuição das estrelas análogas solares no diagrama H-R, segregadas pelo

índice de atividade cromosférica R0(8542 Å). Observando a figura (4.8) per-

cebemos que não existe uma segregação bem definida quanto ao índice de

atividade R0(8542 Å) para estrelas distribuídas no diagrama H-R. Podemos

atribuir este aspecto, ao fato destas estrelas serem estrelas semelhantes ao

Sol e, consequentemente, estarem distribuídas em intervalos de massa e me-

talicidade restritos, ∆M = 0, 4M� e ∆[Fe/H] = 0, 6 dex e ao fato do índice

de atividade R0(8542 Å) está distribuído em um intervalo muito pequeno

de 0, 15 ≤ R0(8542 Å) < 0,5. Observando-se mais detalhadamente percebe-

remos qualitativamente alguns detalhes, tal como as estrelas mais massivas

apresentam em sua maioria uma maior atividade cromosférica, este efeito está

associado a seleção da amostra. Podemos ainda visualizar que estrelas mais

evoluídas apresentam menor atividade cromosférica. Na mesma linha de ra-

ciocínio anterior observando a figura (4.9) podemos analisar paralelamente o

comportamento da atividade cromosférica das estrelas análogas solares como

função da idade estelar. Neste aspecto podemos perceber diversos fatos per-

tinentes relacionados a este figura. Nós podemos enfatizar, a princípio, o fato
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Figura 4.7: Velocidade de rotação projetada vsini como função da idade em

Gyrs. Os diferentes símbolos e os distintos intervalos de metalicidade [Fe/H]

estão descritos na própria legenda da figura. A curva vermelha representa o

melhor ajuste para vsini como função da idade.
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Solar analogs 
Solar twins

Figura 4.8: Distribuição das estrelas análogas e gêmeas solares no diagrama

H-R. Os símbolos de diferentes cores representam os diferentes intervalos

para o índice de atividade R0(8542 Å). Os símbolos abertos representam

as estrelas análogas solares e os símbolos fechados representam as estrelas

gêmeas solares da nossa amostra
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de que apenas as estrelas com metalicidade solar, ou ligeiramente maior que

a do Sol, apresentam altos valores do índice R0(8542 Å). As estrelas com me-

talicidades menores que a metalicidade solar apresentam sistematicamente

valores mais baixos para o índice de atividade R0(8542 Å), isto é R0(8542 Å)

< 0,4. Outro ponto que nos chama a atenção é com relação as distribuições

das velocidades de rotação para estas estrelas. É fácil ver que apenas estrelas

jovens e com altos índices de R0(8542 Å) apresentam altos valores de rotação,

o que é esperado segundo a literatura. Obviamente devemos enfatizar um

ponto crucial com relação ao nosso estudo e presente na figura (4.9), que é a

relação entre os valores do índice de atividade cromosférica R0(8542 Å) e a

idade. Observamos então que a diminuição existente para o índice R0(8542

Å) em função da idade segue a lei de potência estabelecida pela equação

(4.2). Observando a curva detalhadamente percebemos que esta se ajusta de

maneira satisfatória aos dados observacionais. Temos ainda que esta curva

intercepta a região na qual o Sol está representado. Sendo assim podemos

escrever

R0(8542) = 0, 31.t−0,31 (4.2)

com t representando a idade em Gyr.

Analisamos também o comportamento do índice de atividade R0(8542

Å) com relação a profundidade do envoltório convectivo. Este comporta-

mento pode ser visto na figura (4.10). Observando-se a primeira vista, per-

cebemos claramente que a atividade cromosférica está fortemente correlacio-

nada com a profundidade do envoltório convectivo. A figura (4.10) também

nos remete a um fato já observado anteriormente, que as estrelas com baixa

metalicidade apresentam regularmente baixos valores de atividade cromosfé-
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Figura 4.9: Índice de atividade cromosférica R0(8542 Å) como função da

idade para as estrelas da nossa base de dados. Os diferentes símbolos repre-

sentam os distintos intervalos de metalicidade [Fe/H] conforme indicado na

figura (4.8) e na legenda. Os diferentes tamanhos representam uma propor-

ção da velocidade de rotação projetada vsini.
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rica e altos valores da profundidade do envoltório convectivo, porém a teoria

clássica prevê exatamente o contrário, logo podemos atribuir este fenômeno

ao fato destas estrelas estarem compreendidas em um intervalo muito res-

trito e ao efeito de seleção desta amostra. Outro aspecto interessante a ser

discutido diz respeito ao fato de estrelas com altos valores de rotação siste-

maticamente apresentarem altos valores de atividade cromosférica e baixos

valores de profundidade do envoltório convectivo, isto pode ser explicado de-

vido às estrelas com alta rotação apresentarem forte atuação do dínamo pelo

fato de serem jovens e, por consequência, uma maior atividade cromosférica.

4.4 O magnetismo nas estrelas análogas e gê-

meas solares

Nesta secção discutiremos alguns aspectos sobre a evolução do magne-

tismo das estrelas análogas e gêmeas solares. Para o estudo do magnetismo

utilizaremos como parâmetro a intensidade do campo magnético longitudi-

nal ( ~Bl). Como foi mencionado anteriormente nós obtivemos esta medida

através do esforço observacional realizado a partir de duas missões com o

ESPaDOnS@CFHT e NARVAL@TBL.

Partiremos agora para a análise dos resultados referentes a evolução

do magnetismo das estrelas análogas e gêmeas solares. Observaremos pri-

meiramente a figura (4.11) que mostra a distribuição das estrelas análogas

e gêmeas no diagrama H-R. Os diferentes símbolos representam a detecção

definitiva, parcial e a não detecção de campo magnético. Observando mais

detalhadamente esta figura vemos que apenas as estrelas mais jovens e mais

massivas apresentam detecção marginal, ou definitiva do campo magnético.
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Figura 4.10: Distribuição das medidas atividade cromosférica R0(8542 Å)

como função da profundidade em massa do envoltório convectivo. Os di-

ferentes símbolos e tamanhos representam a variação da rotação conforme

(4.9).
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Para um estudo mais detalhado da evolução do magnetismo das estrelas aná-

logas e gêmeas solares devemos primeiramente perceber seu caráter temporal

representado na figura (4.12), que mostra o comportamento do campo mag-

nético ~Bl como função da idade. Infelizmente o estudo deste comportamento

está limitado a um pequeno grupo de estrelas com idades inferiores a 4,7

Gyr. Este fato ocorreu devido a um efeito de seleção proposital da amostra

a ser observada. Qualitativamente percebemos alguns aspectos importantes

com relação a figura (4.12). Primeiramente, por motivos de precisão instru-

mental apenas as estrelas com campo magnético detectado definitivamente,

ou marginalmente detectado, apresentaram valores consideráveis de campo

magnético, isto quer dizer |Bl| > 1, 5 G. Outro aspecto interessante que

podemos observar é que apenas estrelas com idade inferior a 2,5 Gyrs apre-

sentam detecção definitiva ou marginal do campo magnético. A exceção fica

por conta do objeto HIP 19925 (figura 4.12). Podemos ainda perceber que

existe um decaimento do valor do campo magnético com o tempo. Este de-

caimento é ditado por uma lei do tipo lei de potência e pode ser traduzido

pela equação (4.3),

|B| = 2, 634t−0,857 (4.3)

com t representando a idade em Gyr. Analisamos ainda o comportamento

da atividade magnética (campo magnético ~Bl) como função da profundidade

do envoltório convectivo na figura (4.13), para as estrelas análogas e gêmeas

solares, observamos a existência de um decaimento da magnitude do campo

magnético a medida que ocorre o aprofundamento do envoltório convectivo.

Isto quer dizer que estrelas com maior campo magnético apresentam zonas

convectivas mais finas ao passo que estrelas com menor campo magnético

apresentam zonas convectivas maiores.
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No detection
Marginal detection

Def. Detection

Figura 4.11: Distribuição das estrelas com campo magnético ~Bl medido no

diagrama H-R.. Os diferentes símbolos representam as distintas medidas do

campo magnético e os traçados evolutivos são de metalicidade [Fe/H] = 0,0
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No signal detection

Def. detection

Marginal detection

Figura 4.12: Magnitude do campo magnético | ~Bl| como função da idade.

Os distintos símbolos se referem ao tipo de detecção do campo magnético

conforme a figura (4.11). A curva vermelha refere-se ao ajuste da magnitude

do campo magnético | ~Bl| como função da idade.
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age(Gyrs) < 2.0

No signal detection

Def. detection

Marginal detection

Figura 4.13: Magnitude do campo magnético | ~Bl| como função da profundi-

dade em massa do envoltório convectivo. Os distintos símbolos se referem ao

tipo de detecção do campo magnético conforme a figura (4.11).
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Capítulo 5

Resultado do estudo quantitativo

das estrelas gêmeas solares na

vizinhança solar

Neste capítulo discutiremos os nossos resultados referentes a aplicação do

código de síntese de população TRILEGAL ao estudo quantitativo de estrelas

gêmeas solares que podem ser encontradas na vizinhança solar. Surge então

o primeiro questionamento: O que seria esta vizinhança solar? Nesta análise

assumimos como vizinhança solar a região que está incluída em um volume

esférica centrada no Sol e com raio máximo de 100 pc do Sol. sectionMétodo

para estimar a quantidade de gêmeas solares na vizinhança solar

O TRILEGAL é um código que simula as propriedades físicas de uma

determinada região cônica da galáxia definida através das coordenadas galác-

ticas (l, b) desde o Sol até uma determinada distância. Aqui, nosso objetivo

é simular toda a região da galáxia a uma distância d inferior a 100 pc do Sol.

Com o código TRILEGAL podemos controlar a área do ângulo sólido Ω e
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Figura 5.1: Exemplo de uma região simulada com o código TRILEGAL.

considerar esta área δl.δb conforme a figura (5.1). Para o nosso estudo nós

escolhemos para a área do ângulo sólido um valor de 10 deg2, desta forma

para termos informação de todas as regiões em torno do Sol seria necessá-

rio aplicar o código para 6498 regiões limitadas pela distância alvo de nossa

análise que é 100 pc e com área do ângulo sólido de Ω = 10deg2. Este cálculo

é limitado computacionalmente e não permite uma simulação de todas estas

regiões. Neste sentido precisaríamos de meses de esforço computacional e

de discos rígidos enormes para armazenar os dados. Para contornar estes

problemas resolvemos atacá-los de uma forma diferente, mais simples porém,

com uma excelente precisão de resultado. Para tal, propomos uma sub-rotina

baseada no método de Monte-Carlo. Escolhemos aleatoriamente 500 regiões

dentro do universo das 6498 regiões de modo que o nosso resultado seja to-

talmente independente destas 500 regiões simuladas. Um exemplo destas 500
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regiões selecionadas aleatoriamente por nossa sob-rotina pode ser observado

na figura (5.2). Realizado este procedimento, podemos simular as 500 regiões

e, a partir daí, estimar quantas estrelas análogas e gêmeas solares existem

nestas 500 regiões limitadas à distância de 100 pc. Feito isto, podemos es-

timar quantas estrelas análogas e gêmeas solares existem nas 6498 regiões,

tal número representa justamente todas as estrelas análogas e gêmeas solares

contidas em uma casca esférica com raio menor que 100 pc, no entorno do

Sol.

Para representar este resultado e melhor representar a quantidade de

estrelas gêmeas solares, utilizamos o diagrama de Hess. Este consiste em

uma variação do diagrama H-R construído para uma determinada porção da

Galáxia, no qual a densidade relativa das estrelas em cada ponto é represen-

tada por um conjunto de cores. Este diagrama foi introduzido pela primeira

vez em 1924 no artigo Hess (1924).

Aplicamos então o procedimento numérico para as 500 regiões da fi-

gura (5.2). Os resultados da simulação para duas regiões distintas são apre-

sentados nas figuras (5.3) e (5.4). A figura (5.3) mostra um diagrama de Hess

para todas as estrelas simuladas em uma região angular de área sólida Ω de

10 deg2 que possuem magnitude aparente mV menor que 33,5 mag e que está

centrada em um conjunto de coordenadas galácticas (l, b) = (102,77, 6,45).

A figura (5.4) representa o diagrama de Hess para outra região com

as mesmas características da região descrita para figura (5.3), porém cen-

trada em um conjunto de coordenadas galácticas (l, b) = (264,05, 44,40).

Observando as figuras (5.3) e (5.4) percebemos nitidamente as diferenças nas

distribuições das estrelas no diagrama de Hess para cada uma das respectivas

regiões. Podemos explicar esta diferença pelo fato do conjunto de estrelas
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Figura 5.2: Discretização do ângulo sólido em torno do observador. Neste

caso, localizado no Sol. As áreas pintadas representam as 500 regiões esco-

lhidas aleatoriamente a serem simuladas. O resultado final da simulação é

independente da distribuição destas regiões.
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observadas na figura (5.3) está composto apenas por estrelas pertencentes

à região do disco galáctico, enquanto o conjunto de estrelas pertencente à

figura (5.4) possui estrelas de diversas regiões galácticas como bojo, halo,

além de parte do próprio disco.

5.1 Análise dos Resultados

Como mencionamos anteriormente, o nosso trabalho consiste em uma

análise a fim de estimar a ordem de grandeza de quantas estrelas gêmeas

solares deve existir em torno da vizinhança solar. Para sabermos se uma

determinada estrela está localizada na região da vizinhança solar devemos

calcular a distância entre este objeto e o Sol. Desta forma desenvolvemos

uma sub-rotina capaz de identificar se as estrelas simuladas para cada região

seriam estrelas gêmeas solares e ao mesmo tempo se elas estariam a uma

distância d ≤ 100 pc do Sol.

A nossa sub-rotina é composta por dois passos principalmente. O pri-

meiro deles consiste em calcular a distância entre o alvo simulado e o Sol. Já

o segundo passo consiste em identificar se cada uma das estrelas simuladas

seria ou não uma estrela gêmea solar seguindo os critérios estabelecidos an-

teriormente (Galeev et al. 2004). Com o intuito de determinar a distância

de cada uma das estrelas, nós aplicamos a equação (5.1)

M0,λ = mλ − 5logd− Aλ + 5 (5.1)

Nesta expressão M0,λ, mλ, e Aλ representam, respectivamente, a magnitude

absoluta, magnitude aparente e avermelhamento e d distância em PC. Estes

dados são fornecidos nos arquivos de saída do TRILEGAL output para cada
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uma das estrelas simuladas no conjunto das 500 regiões. Desta forma é

possível calcular a distância em pc para cada uma das estrelas e verificar se

esta estrela está a uma distância menor que 100 pc.

Aplicamos, então, os passos da nossa sub-rotina para selecionar quais

estrelas são estrelas gêmeas solares. Para realizarmos este procedimento uti-

lizamos os critérios desenvolvidos por Galeev et al. (2004). Estes critérios

consistem em testar se a temperatura efetiva encontra-se entre 5720 e 5820

K, se o logaritmo da gravidade superficial entre 4,35 e 4,55 dex, se a massa

está entre 0,9 e 1,1 M� e se a metalicidade encontra-se no intervalo entre

-0,075 e 0,075 dex.

Aplicando estes critérios para cada uma das 500 regiões simuladas e

separando todas as estrelas gêmeas solares, percebemos que nestas regiões

deve existir 34 estrelas gêmeas solares. Considerando que nosso cálculo foi

efetuado para as regiões próximas ao Sol e, assim, que as estrelas gêmeas so-

lares estão uniformemente distribuídas, podemos assumir que efetuando uma

proporção simples poderíamos encontrar a quantidade de estrelas gêmeas so-

lares para as 6498 regiões. Desta forma estimamos que devem existir em

torno 450 estrelas gêmeas solares na vizinhança solar. Este resultado está

de acordo com o número crescente de publicações relacionadas às estrelas

análogas e gêmeas solares (Takeda et al. 2007 e 2010, Meléndez & Ramírez

2008, do Nascimento et al. 2009, do Nascimento et al. 2010).
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Figura 5.3: Diagrama de Hess para uma determinada região simulada com o

código TRILEGAL para coordenadas galácticas l = 102,77 e b = 6,45, com

área do ângulo sólido igual a 10 deg2 e magnitude absoluta MV < 33, 5.
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Figura 5.4: Diagrama de Hess para uma determinada região simulada com o

código TRILEGAL para coordenadas galácticas l = 264,05 e b = 44,40, com

área do ângulo sólido igual a 10 deg2 e magnitude absoluta MV < 33, 5.
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5.2 Estrelas análogas e gêmeas solares observa-

das pelo satélite CoRoT

Nesta seção descreveremos os resultados referentes a uma análise quan-

titativa das estrelas análogas e gêmeas solares observadas pelo satélite Co-

RoT. A ideia desta seção é estimar teoricamente quantas estrelas análogas

e gêmeas solares devem ter sido observadas pelo satélite CoRoT. Neste es-

tudo aplicamos o código de síntese de população TRILEGAL para simular

os primeiros long runs do campo EXO do satélite CoRoT. São eles LRc01 e

LRa01. LRc01 refere-se a primeira região observada pelo CoRoT no centro

da galáxia e LRa01 refere-se a primeira região observada no anti-centro da

galáxia.

Desta forma simulamos a população estelar para a região observada

pelo satélite CoRoT correspondente aos runs LRa01 e LRc01. Para a região

do LRa01 primeiramente simulamos a população para região centrada nas

coordenadas l = 217◦ e b = -2◦ com uma região de ângulo sólido Ω = 3, 9deg2

eMV < 33, 5, conforme ilustrado na figura (5.5 a), enquanto que para a região

do LRc01 simulamos a população para a região centrada nas coordenadas l

= 37◦ e b = -7◦ com uma região de ângulo sólido Ω = 3, 9deg2 e MV < 33, 5

conforme ilustrado na figura (5.5 c). No entanto, como estamos interessados

apenas em simular as características das estrelas observadas com o satélite

CoRoT, devemos escolher apenas aquelas com magnitude no intervalo 11 ≤

mV ≤ 15 (figura 5.5 b e 5.5 d) dentro da amostra simulada anteriormente.

Com isto temos uma boa estimativa da quantidade e das propriedades físicas

das estrelas observadas com o satélite CoRoT no LRa01 e LRc01.

Em seguida aplicamos os critérios definidos por Galeev et al. (2004)

88



Figura 5.5: As figuras a) e c) representam um diagrama de Hess para as

estrelas simuladas com o código TRILEGAL para as regiões dos LRa01 e

LRc01, respectivamente. As figuras b) e d) representam um diagrama de

Hess para as regiões dos LRa01 e LRc01, respectivamente, levando em con-

sideração apenas as estrelas cuja magnitude aparente mV está no intervalo

de observação do CoRoT.
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(tabela 1.1) para selecionar as estrelas análogas e gêmeas solares observadas

por estes dois runs do CoRoT. Aplicando estes critérios nós observamos que

para o LRa01 foram observadas em torno de 200 estrelas análogas solares

e 10 estrelas gêmeas genuínas do Sol, enquanto que para o LRc01 foram

observadas 800 análogas solares e 20 gêmeas solares.

90



Capítulo 6

Resultado do estudo da evolução

do período de rotação das estrelas

subgigantes

As estrelas subgigantes representam o estágio evolutivo posterior a

fase atual do Sol, daí a importância desta classe específica de estrelas no con-

texto do estudo das estrelas de tipo solar. Neste capítulo iremos apresentar

nossos resultados referentes a determinação e análise dos períodos de rotação

verdadeiros para um conjunto de estrelas classificadas como subgigantes e

observadas pelo satélite CoRoT, e a comparação destas determinações com

as previsões teóricas dos modelos evolutivos existentes. Mostraremos tam-

bém que nossos modelos concordam com os períodos de rotação medidos

através dos métodos de Lomb-Scargle (Scargle 1982) e Plavchan (Plavchan

et al. 2008).

Neste estudo determinamos períodos de rotação para uma amostra

de 30 estrelas subgigantes, e verificamos o acordo entre estes períodos obti-
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Figura 6.1: Curvas de luz para algumas estrelas do CoRoT antes (esquerda)

e depois (direita) das correções de descontinuidades e retiradas tendências de

longa duração.

dos observacionalmente e os valores oriundos da simulação dos modelos de

evolução estelar com redistribuição interna de momentum angular. Nosso

principal objetivo aqui foi sondar a evolução da rotação das estrelas subgi-

gantes uma vez que esta análise coloca vínculos importantes na evolução do

momentum angular durante a sequência principal. Uma segunda perspec-

tiva que já está em curso é a de efetuar o mesmo estudo para as estrelas da

sequência principal.
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6.1 Análise dos dados observacionais oriundos

da missão CoRoT

Como descrito anteriormente nossa amostra é composta por 30 estre-

las subgigantes selecionadas a partir de Gazzano et al. (2010) e contidas

também na Exo-Dat (Deleuil et al. 2006, 2009) conforme descrito na seção

(3.2). As curvas de luz desta amostra foram obtidas pelo satélite CoRoT e

foram utilizadas após correções instrumentais como sugeridas em Samadi et

al. (2006). Foram escolhidas apenas curvas de luz com cobertura de 150 dias

de observação e com baixo fator de contaminação e alta qualidade fotomé-

trica e sem erros sistemáticos. Eventuais descontinuidades e desvios foram

eliminados conforme o mesmo procedimento adotado por Affer et al. (2012).

Nesta análise apresentamos resultados para as melhores 30 estrelas seleciona-

das que passaram por um processo manual de correção de descontinuidades

e de tendências de longa duração (detrend). Algumas das estrelas corrigidas

pelo processo descrito anteriormente podem ser observadas na figura (5.1).

Com o objetivo de determinar os períodos de rotação para nossa amos-

tra, nós utilizamos uma combinação de duas técnicas de análise de séries tem-

porais: o algoritmo de Lomb-Scargle (LS) (Scargle 1982) e o periodograma de

Plavchan (Plavchan et al. 2008). Uma vez que nossas séries temporais apre-

sentam dados não igualmente espaçados, o algoritmo Lomb-Scargle é o mais

adequado. Esta técnica Lomb-Scargle identifica sinais periódicos senoidais

em séries temporais, como no caso das séries provenientes das estrelas variá-

veis pulsantes. O periodograma de Plavchan é uma variação do algoritmo

PDM (phase dispersion minimization) (Stellingwerf 1978). Este método de-

tecta as fases das séries temporais periódicas e que não são bem descritas por
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outros algoritmos. Este procedimento é computacionalmente mais pesado e

rigoroso que a análise de Lomb-Scargle.

Para cada uma das estrelas pertencentes a nossa amostra foram aplica-

dos os dois procedimentos, o algoritmo Lomb-Scargle e o algoritmo de Plav-

chan, desta forma separamos o período mais significativo obtido por cada

um dos métodos. Para o algoritmo Lomb-Scargle nós calculamos a potência

normalizada como função dos períodos e separamos os valores de máximo

desta função. Desta forma o valor do período referente ao ponto de máximo

da função representa um bom candidato a período verdadeiro no espectro de

potência. Para confirmar esta hipótese podemos nos utilizar do fato desta

possibilidade está intimamente associado com o FAP (false-alarm probability

– probabilidade de falso alarme), que significa na prática a probabilidade

de um determinado período com potência z ser o mais significativo em um

determinado intervalo de frequência.

Para cada um dos períodos determinados, nós calculamos o FAP, se

o valor do FAP fosse menor que 0,000001, os períodos eram considerados

significativos. O FAP é definido por FAP = 1 − [1 − exp(−z)]Ni , onde Ni

representa o número de frequências independentes em todo o periodograma

e é definido pela expressão Ni = −6, 362 + 1, 193N + 0, 00098N2, com N

representando o número total de pontos do periodograma. O valor z re-

presenta o valor de máximo no periodograma conforme Horne & Bauliunas

(1986). Para dados agregados podemos utilizar como uma boa aproximação

Ni = N/2, conforme Scholtz & Eislöffel (2004). Quando compararmos os

valores do FAP calculados usando sua definição formal e com aqueles ob-

tidos usando a aproximação de Horne & Bauliunas (1986) percebemos que

não existe diferença significativa entre os resultados obtidos através dos dois

métodos.
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As curvas de luz do CoRoT nos permitem calcular períodos de rotação

maiores que 2 dias e menores que 100 dias com um FAP < 0,000001. O erro

na determinação dos períodos de rotação é definido através do erro provável.

Este erro é função da FHWM (full width at half maximum –largura equi-

valente a meia altura) conforme a equação σProt = 0, 2865FHWM . Esta

definição só é possível se a distribuição (potência como função do período)

em torno do período determinado puder ser considerada como uma distri-

buição gaussiana. Os resultados para os períodos mais significativos serão

comparados com os modelos desenvolvidos para este estudo. Estes modelos

foram descritos na seção (2.2) e podemos observá-los na figura (3.6). Os

períodos e seus respectivos erros são apresentados na tabela (A.3). Na fi-

gura (6.3) nós mostramos o periodograma de LS (a), a curva de fase (b) e

o periodograma Plavchan (c) para a estrela CoRoT ID 100570829. Esta é

uma estrela classificada como subgigante K0IV no CoRoT Exo-Dat (Deleuil

et al. 2006, 2009; Meunier et al. 2007) e em Gazzano et al. (2010). Os

dados que nós utilizamos foram obtidos durante os primeiros CoRoT long

runs (LRa01 e LRc01). O período de rotação para esta estrela foi calculado

através da análise da curva de luz com periodograma LS e com o método de

Plavchan. Obtemos então um Prot = 84, 3± 15, 8 d com FHWM de 55 d. A

incerteza nos períodos de rotação é devida principalmente às limitações nas

séries temporais.

6.2 Resultados

Conforme citado no capítulo 3, nós calculamos o índice (J−H)C3 para

a nossa amostra de estrelas subgigantes. Nós optamos por usar este índice

pelo fato deste ser menos suscetível ao avermelhamento. Para calcular este
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índice (J−H)C3 nós utilizamos a relação (J−H)C3 = (J−H)−1, 47(H−K)

proveniente de Catelan et al. (2011). As fotometrias J, H e K foram obtidas

a partir dos dados 2MASS e através da base CoRoT Exo-Dat.

A figura (6.2) mostra a evolução dos períodos de rotação Prot como

função do índice de cor (J −H)C3. Os traçados evolutivos foram calculados

com o código evolutivo TGEC e levam em consideração transporte interno de

momentum angular conforme descrito na seção (2.2.3). Os círculos fechados

representam as 30 estrelas escolhidas nesta análise preliminar e observadas

pelo satélite CoRoT. Percebemos que nossas estrelas apresentam períodos de

rotação no intervalo de 30 a 100 d. Observando esta figura percebemos que

os períodos provenientes da análise das curvas de luz encontram-se de acordo

com os períodos previstos pelos modelos teóricos calculados com o TGEC.

A figura (6.4) mostra a evolução do período de rotação Prot como fun-

ção do índice de cor (J−H)C3. O objetivo desta figura é comparar os modelos

de evolução dos períodos de rotação em relação a fotometria (J −H)C3 para

1,0 M� em dois casos distintos: i) o modelo para 1,0 M�, que considera a

rotação da estrela como corpo rígido e é representado pela linha tracejada.

ii) os modelos que levam em consideração a redistribuição interna e perda de

momentum angular e é representado pela linha contínua. Os círculos abertos

representam a amostra bem estabelecida de estrelas subgigantes provenientes

de Lovis et al. (2011). Os efeitos de metalicidade na evolução dos períodos

de rotação para modelos com redistribuição do momentum angular são me-

nores que os erros intrínsecos do algoritmo de Lomb-Scargle. No ramo das

subgigantes, podemos observar a diferença entre os modelos com rotação do

tipo corpo rígido e os modelos com redistribuição interna de momentum an-

gular. Os dados observacionais proveniente de Lovis et al. (2011) mostram

que os modelos com redistribuição interna de momentum angular se ajustam
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Figura 6.2: Os modelos mostram a evolução do período de rotação desde

a sequência principal até o topo do ramo das gigantes em função do índice

(J − H)C3. Estes modelos correspondem à metalicidade [Fe/H] = 0, onde

os diferentes traçados foram calculados incluindo-se a distribuição de mo-

mentum angular interno. Os círculos fechados representam os períodos de

rotação para nossa amostra de estrelas subgigantes. O início da fase das

subgigantes é indicado com um asterisco.
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de forma mais adequada aos valores determinados para o período de rotação.

Sendo assim, podemos enfatizar que estes períodos de rotação obtidos para

estrelas subgigantes reforçam a ideia da existência de uma forte rotação di-

ferencial nas camadas mais profundas, quando as estrelas estão na sequência

principal. Uma segunda hipótese seria considerar a presença de alta rotação

no núcleo quando a estrela está no ramo das subgigantes. O período de ro-

tação das estrelas subgigantes é controlado pela profundidade do envoltório

convectivo, que extrai momentum angular do reservatório de rotação dife-

rencial radial. Pela lei de conservação do momentum angular, esta extração

compensa o incremento do momento de inércia devido ao crescimento do raio

estelar. Este cenário físico gera a diferença entre os dois modelos mostrados

na figura (6.4).

Outro ponto interessante sobre as estrelas subgigantes é que estas

apresentam índices de atividade cromosférica inferiores aos índices observados

nas estrelas da sequência principal com a mesma massa (Lovis et al. 2011),

apesar da zona convectiva ser mais profunda que a de sua progenitora, que são

estrelas da sequência principal. Este cenário é contrário a sugestão de que um

freio magnético seria o responsável pela baixa rotação das estrelas subgigantes

(Gray & Nagar 1985). Este ponto será desenvolvido nas perspectivas desta

tese de doutorado.
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Figura 6.3: CoRoT ID 100570829. No gráfico de cima mostramos o periodo-

grama LS com o Prot = 84, 2 dias encontrado com o algoritmo Lomb-Scargle.

Na gráfico do meio observamos o diagrama de fase deste período. No grá-

fico de baixo observamos o periodograma de Plavchan.(Figura retirada de

Nascimento et al. 2012).
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Figura 6.4: Evolução do período de rotação como função do índice de cor

(J−H)c3 desde a sequência principal até a base do ramo das gigantes. A linha

contínua representa o modelo calculado para uma estrela de 1 M� incluindo

distribuição interna de momentum angular. A linha tracejada representa

o modelo calculado com aproximação de corpo sólido. Os círculos abertos

representam as estrelas subgigantes com massas em torno de uma massa solar

e com períodos calculados através da relação rotação-atividade (Lovis et al.

2011). O asterisco representa o início da fase das subgigantes.
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Capítulo 7

Resultado do estudo sobre o

momentum angular das estrelas

análogas e gêmeas solares

Neste capítulo apresentaremos os resultados dos nossos esforços no intuito de

analisar a distribuição do momentum angular total das estrelas análogas e

gêmeas solares. Descreveremos o contexto no qual este estudo está envolvido

e os respectivos métodos para o cálculo do momentum angular e por fim

faremos uma análise dos resultados referentes a este estudo.

7.1 O momentum angular das estrelas F,G e

K

É bem estabelecido pela física que existem leis de conservação em di-

versas áreas e que estas leis são indicativos importantes na compreensão dos
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sistemas físicos. Algumas destas leis de conservação estão associadas com as

simetrias de um dado sistema. Estas grandezas quando conservadas devem

ser contínuas conforme o teorema de Noether da mecânica clássica (Noether

1918). A lei de conservação do momentum angular é uma simetria contínua

e está associada a isotropia do universo, ou seja, a simetria rotacional. Ob-

viamente na astrofísica estelar não poderia ser diferente e estes princípios de

conservação também devem ser aplicados.

O estudo do momentum angular total estelar começou em torno da

década de 60 quando Abt & Hunter (1962) desenvolveram um estudo sobre

o momentum angular das estrelas e suas consequências. Um importante tra-

balho neste contexto foi o de Kraft (1970) que estudou o momentum angular

das estrelas da sequência principal e relacionou com a massa destas estre-

las. Como resultado deste estudo, Kraft percebeu que o valor obtido para

o momentum angular das estrelas com tipo espectral desde O até F0 eram

proporcionais às respectivas massas destas estrelas. No entanto para estrelas

de tipo espectral mais tardio que F0 o autor observou que esta relação já

não era mais válida. Na realidade nesta transição de F0 para G0 ocorre uma

diminuição abrupta do momentum angular. Alguns autores denominam esta

queda abrupta de braking down. Em nosso estudo nós analisamos o compor-

tamento do momentum angular para as estrelas análogas e gêmeas solares

e observamos que o braking down previsto por Kraft (1970) também ocorre

nas estrelas análogas e gêmeas solares, as quais são estrelas com boa deter-

minação de massa, idade, raio e rotação. Este capítulo é dedicado a análise

dos mecanismos associados a ao momentum angular do Sol e das estrelas

análogas e gêmeas solares.
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7.2 Sobre a determinação do momentum an-

gular total

Nesta seção estamos interessados em determinar os parâmetros físicos

necessárias para uma análise física da evolução do momentum angular das

estrelas de pouco massa. Esta análise é semelhante a realizada por Kraft

(1970). A primeira vista, sabemos que a massa estelar e o momentum angu-

lar específico podem ser bem determinados para cada uma das estrelas que

compõe nossa amostra. A determinação da massa foi realizada conforme o

procedimento descrito na seção (3.1.3). Nos resta agora descrevermos o pro-

cesso necessário para o cálculo do momentum angular específico para cada

uma das estrelas da nossa amostra.

Primeiramente, para tornar o cálculo domomentum angular específico

mais simples, consideraremos que nossas estrelas giram como um corpo rígido.

Isto quer dizer que não existe cisalhamento entre as camadas internas das

estrelas ou redistribuição de momentum angular interno. A partir desta

consideração, temos que o momentum angular pode ser escrito conforme a

equação

< J(M) >= I(M)
< V (M) >

< R(M) >
(7.1)

onde < V (M) > representa a velocidade de rotação, que pode ser obtida

através da velocidade de rotação projetada vsini como descrito por Chandra-

sekhar & Münch (1950). I(M) representa o momento de inércia calculado

conforme o momento de inércia de uma esfera maciça onde I = 2/5MR2.

R(M) é o raio estelar, para cujo cálculo nós utilizamos a lei de Stephan-

Boltzman como primeira aproximação, ou seja,

L∗ = 4πR2
∗σT

4
eff (7.2)
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Utilizamos esta aproximação devido ao fato da luminosidade e tem-

peratura efetiva serem bem estabelecidas para nossas estrelas (capítulo 3 e

tabela A.1). A partir destes parâmetros nós podemos determinar o momen-

tum angular total <J> para cada uma das nossas estrelas. Para esta análise

é mais interessante o uso do momentum angular específico para nossas estre-

las, que é simplesmente a divisão do momentum angular da estrela por sua

respectiva massa, ou seja, o momentum angular por unidade de massa.

É bem conhecido na literatura que algumas estrelas encontram-se em

sistemas planetários (Mayor & Queloz 1995). Quando uma estrela possui um

planeta orbitando em torno dela, o seu momentum angular é determinado

não apenas pelo momentum angular rotacional da estrela (equação 7.1), mas

também pela componente do momentum angular orbital associado ao movi-

mento translacional do planeta em torno da estrela. Isto sem considerarmos

o momentum angular rotacional do planeta, pois este é desprezível com re-

lação ao momentum angular rotacional da estrela e o momentum angular

translacional do planeta. De forma que o momentum angular do sistema

estrela-planeta, chamado aqui de momentum angular total, pode ser calcu-

lados da seguinte forma:

< J >=< J >rot + < J >orb

Nesta equação, < J >rot refere-se ao momentum angular devido a rotação

da estrela e o termo < J >orb é devido ao momentum angular associado a

órbita do planeta em torno da estrela.

De forma que o momentum angular orbital < J >orb pode ser escrito

de acordo como (Leis de Kepler):
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< J >orb= µ
√
Ga(M∗ +Mpla)(1− e2) (7.3)

onde os termos M∗, Mpla, G, a, e e representam, respectivamente, a massa da

estrela, a massa do planeta, a constante de gravitação universal, o semieixo

maior e a excentricidade da órbita do planeta em torno da estrela. O termo

µ representa a massa reduzida do sistema e é definida através da equação

abaixo:

µ =
M∗Mpla

M∗ +Mpla

(7.4)

O momentum angular total é assim calculado através de uma soma

simples das componentes do momentum angular orbital do planeta e do mo-

mentum angular rotacional da estrela.

7.3 Resultados da análise do momentum an-

gular total

Utilizamos os procedimentos descritos no seção anterior para calcular

o momentum angular específico para cada estrela da nossa base de dados, e os

resultados encontrados podem ser vistos na tabela (B.1). Com os valores para

o momentum angular específico para cada estrela, nós construímos um dia-

grama da mesma forma que o utilizado por Kraft (1970). Este diagrama con-

siste no logaritmo do momentum angular específico log((< J > /M)cm2.s−1)

como função da massa, dada em M�. O nosso diagrama pode ser observado

na figura (7.1), onde os círculos abertos representam as estrelas análogas so-

lares, os círculos preenchidos representam as estrelas gêmeas solares, a linha
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Figura 7.1: Distribuição do momentum angular específico como função da

massa estelar. Os círculos abertos representam as estrelas análogas solares

da nossa amostra. Os círculos preenchidos representam as estrelas gêmeas

solares (HIP 55459, HIP 56948, HIP 79672 e HIP 100963). A linha preta

tracejada representa a curva de Kraft (1970). A linha vermelha representa a

curva por Kawaler (1987).
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tracejada preta representa a curva prevista por Kraft (1970) e a linha trace-

jada vermelha representa a curva prevista por Kawaler (1987). Observando

detalhadamente a figura (7.1) percebemos que realmente ocorre uma abrupta

diminuição dos valores do momentum angular específico para as estrelas da

nossa amostra (estrelas de tipo espectral G) conforme previsto por Kraft

(1970) para este tipo de estrelas.

Surge então o questionamento sobre qual fenômeno físico estaria por

trás deste braking down. Há várias propostas na literatura. Entre outras

podemos destacar o freio magnético (Gray & Nagar 1985), rotação interna,

interação com o planeta. Decidimos testar a hipótese de que cada uma das

estrelas análogas e gêmeas solares poderia possuir um planeta não detectado.

Esta hipótese é plausível e pode ser testada se adicionarmos o momentum

angular referente a este suposto planeta e aumentarmos assim o momentum

angular total do sistema. O resultado obtido aproxima positivamente os

valores com o resultado previsto pela curva de Kraft (1970).

Desta forma podemos supor que, se cada uma das estrelas da nossa

amostra possui um planeta tipo Júpiter, com as mesmas propriedades físicas

encontradas no Sistema Solar e assumindo que sua órbita em torno da es-

trela hospedeira em estudo fosse semelhante a órbita de Júpiter em torno do

Sol, os respectivos momenta angulares específicos para cada uma das estre-

las da amostra estaria de acordo perfeito com a curva de Kraft (1970). Os

resultados para os novos momenta angulares específicos recalculados podem

ser vistos na tabela (B.1). A partir destes valores construímos novamente o

diagrama da figura (7.1) considerando os novos valores para o momentum an-

gular específico e mostramos na figura (7.2). Os diferentes símbolos seguem a

legenda da figura (7.1). Observando mais detalhadamente esta figura perce-

bemos que nossa hipótese é suficiente para explicar a causa do braking down
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previsto por Kraft (1970). No entanto ao adicionamos o momentum angu-

lar orbital associado a existência de um planeta tipo Júpiter, os valores dos

momentum angular para nossa amostra apresentam-se superiores aos previs-

tos pela curva de Kraft (1970) de modo que nossa hipótese para explicar o

braking down superestima o momentum angular total, assim como o cálculo

para o momentum angular do Sol + sistema (este valor está representado

pelo símbolo �). A nossa conclusão é que em ambos os casos (nossas estrelas

e no caso Sol + Sistema Solar) a física interna relativa a rotação diferencial

do Sol e das estrelas de tipo solar é ainda pouco conhecida e não é consi-

derada. Uma vez incluída esta componente, os valores calculados podem se

aproximar da curva prevista por Kraft (1970) e Kawaler (1987).
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Figura 7.2: Distribuição do momentum angular específico como função da

massa estelar, quando consideramos que cada uma de nossa estrelas são hos-

pedeiras de um planeta do tipo Júpiter. Os círculos abertos representam

as estrelas análogas solares da nossa amostra. Os círculos preenchidos re-

presentam as estrelas gêmeas solares (HIP 55459, HIP 56948, HIP 79672 e

HIP 100963). A linha preta tracejada representa a curva de Kraft (1970), ao

passo que a linha vermelha representa a curva de Kawaler (1987).
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Capítulo 8

Conclusões e perspectivas

Neste capítulo iremos apresentar nossas conclusões para o presente

trabalho, além de apresentarmos algumas perspectivas, dentre muitas que

este tema dá origem.

8.1 Conclusões

Na última década várias linhas científicas destacaram-se na astrofí-

sica estrelar, dentre as quais o estudo da evolução e estrutura das estrelas de

baixas massas sob a ótica de medidas ultraprecisas (espectroscopia, espectro-

polarimetria, fotometria, dentre outras). Estas novas observações têm propi-

ciado importantes avanços sobre as propriedades físicas das estrelas análogas

e gêmeas solares. Dados espectroscópicos têm oferecido excelentes condições

de contorno para escolher boas candidatas, baseando-se na sua composição

superficial e na sua fotometria. Entretanto para as estrelas análogas solares

é sempre apresentado um espalhamento na distribuição dos diferentes pa-
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râmetros físicos, tais como a abundância de lítio e a rotação. Em sentido

amplo temos informação com respeito a diversos elementos químicos, além

da convecção e do momentum angular, que são essenciais para a classificação

de uma estrela como análoga ou gêmea solar. Para analisar o estágio evolu-

tivo recalculamos a massa, a idade e suas correlações com a abundância de

lítio, convecção e rotação das estrelas análogas e gêmeas solares. Calculamos

centenas de modelos evolutivos para estrelas de diferentes metalicidades e em

um intervalo de massa entre 0,7 e 1,1 M�. Estes traçados evolutivos foram

calculados com o código evolutivo TGEC, incluindo algumas atualizações na

física conforme descrito por do Nascimento et al. (2009). A análise da abun-

dância de lítio de nossa amostra de estrelas análogas e gêmeas solares revela

diferentes níveis de diminuição da abundância de lítio para esta conjunto de

estrelas. Esta dispersão nos valores da abundância de lítio vem sendo ob-

servada para um pequeno intervalo de metalicidade e massa. O baixo lítio

observado nas estrelas análogas e gêmeas solares suporta a ideia que a dimi-

nuição deve ocorrer na fase de sequência principal. Este resultado mostra que

são necessários processos de mistura-extra para explicar o comportamento do

lítio nestas estrelas, tal como a mistura de cisalhamento causada pela rotação

diferencial conforme explica Bouvier (2008).

A dispersão na abundância de lítio das estrelas análogas solares para

uma determinada massa e idade também reflete a diferente história da rota-

ção destas estrelas. Apesar deste intervalo estreito de massa para as estrelas

análogas solares, este estudo mostra quão sensível é a abundância de lítio

com relação a massa, metalicidade, idade e temperatura efetiva. Também

não podemos excluir a hipótese que esta dispersão existente na abundância

de lítio esteja relacionada com a dispersão existente na abundância de lítio

cósmica. Como sabemos, as estrelas análogas e gêmeas solares foram selecio-
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nadas através de suas semelhanças fotométricas e espectroscópicas com o Sol.

Nossas conclusões reforçam a ideia que é necessário mais informações sobre

o interior estelar. Além disso, temos que a diminuição da abundância de lítio

observada em algumas estrelas análogas e gêmeas solares e o espalhamento

dos valores da abundância de lítio para as gêmeas solares não podem ser ex-

plicados pelo modelo padrão de mistura convectiva. Para uma dada tempe-

ratura efetiva ou idade, um pequeno intervalo de massa e, consequentemente,

um pequeno intervalo de massa da profundidade do envoltório convectivo são

capazes de produzir um espalhamento na abundância de lítio. Este espalha-

mento tende a aumentar com a massa e temperatura efetiva. Isto mostra

que para a criação de uma definição mais realista de uma estrela análoga ou

gêmea solar é importante considerarmos as propriedades físicas internas das

estrelas, tais como a profundidade em massa do envoltório convectivo, rota-

ção e magnetismo. Por fim, observamos ainda que a asterosismologia oferece

uma oportunidade única para estudar a extensão da profundidade da zona

convectiva. Este estudo e a determinação das abundâncias químicas destas

estrelas pode nos revelar a resposta para a pergunta: seria o Sol uma estrela

peculiar?

Como conclusão podemos ainda perceber que ao analisar o compor-

tamento da atividade cromosférica das estrelas análogas e gêmeas solares

observamos primeiramente que os valores do índice de atividade cromosfé-

rica R0 decresce a medida que a idade das estrelas aumenta conforme uma

lei de potência. Outro ponto interessante diz respeito ao fato de estrelas com

alta rotação apresentarem alta atividade cromosférica e zona convectiva rasa.

Com relação ao magnetismo das estrelas análogas e gêmeas solares

concluímos que a variação da magnitude do campo magnético longitudinal

(Bl) como função da idade é um decaimento do tipo lei de potência. Con-
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cluímos ainda que na nossa amostra apenas estrelas com idade inferior a 2,5

bilhões de anos apresentam detecção definitiva ou marginal do seu campo

magnético longitudinal.

Ao discutirmos sobre a aplicação do código de síntese de população

TRILEGAL com o objetivo de estimar a quantidade de estrelas gêmeas so-

lares na vizinhança solar (d ≤ 100 pc) concluímos que devem existir ali em

torno de 450 estrelas gêmeas solares. Já com relação a aplicação do TRI-

LEGAL para descobrirmos quantas estrelas análogas e gêmeas solares foram

observadas pelo satélite CoRoT em seus primeiros runs nós concluímos que,

no LRa01 foram observadas em torno de 200 estrelas análogas solares e 10

estrelas gêmeas genuínas do Sol, ao passo que no LRc01 foram observadas

800 análogas solares e 20 gêmeas solares.

Em relação ao estudo dos períodos de rotação das estrelas subgigantes

nós percebemos que os períodos de rotação das nossas 30 estrelas combina-

dos com os modelos evolutivos nos ajudam a compreender mais firmemente

a evolução do momentum angular para estrelas evoluídas, que é inacessível

a observações diretas. Nossa determinação dos períodos de rotação estão de

acordo com o intervalo de períodos determinados a partir do estudo da mo-

dulação da atividade das estrelas subgigantes. Nós mostramos que as estrelas

subgigantes apresentam períodos de rotação distribuídos em um intervalo de

30 a 100 dias em um intervalo de massa que vai desde 0,8 até 1,8 massas

solares. Este estudo apresenta o primeiro passo para a compreensão dos pe-

ríodos de rotação para as estrelas subgigantes. Os valores para o período

de rotação das estrelas subgigantes preditos por nossos modelos são corrobo-

rados pelos resultados observacionais. O intervalo dos períodos de rotação

para as estrelas subgigantes reforça o cenário da existência de rotação dife-

rencial nas camadas mais profundas, ou um núcleo com alta rotação. Este
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resultado também está de acordo com os resultados encontrados por Mosser

et al. (2012), que observou uma rotação diferencial mais intensa e um núcleo

significativamente lento durante o ramo das gigantes vermelhas.

Como conclusão sobre o estudo do momentum angular das estrelas

análogas e gêmeas solares nós percebemos que o braking down existente

para as estrelas de tipo espectral mais tardio que F0 pode, em partes, ser

atribuído a existência de um possível planeta tipo Júpiter, no entanto quando

adicionamos omomentum angular relativo a existência deste planeta este mo-

mentum é super estimado com relação ao previsto pela curva de Kraft (1970).

Para explicar esta super estimativa utilizamos o fato de não considerarmos

a distribuição interna de momentum angular, de modo que este fenômeno

pode ser explicado quando levamos em consideração esta distribuição.

Analisando os resultados referentes aos períodos de rotação das estre-

las subgigantes percebemos que esta classe de estrelas apresenta períodos de

rotação limitados e inferiores aos períodos previstos por modelos teóricos que

consideram a rotação do tipo corpo rígido. Quando analisamos os períodos

de rotação previstos por modelos com distribuição interna de momentum an-

gular percebemos que estes são corroborados pelos dados observacionais, de

forma que concluímos que estrelas subgigantes não apresentam rotação do

tipo corpo rígido. Este fenômeno nos leva a acreditar que estrelas de tipo so-

lar como as estrelas análogas e gêmeas solares também não devem apresentar

rotação do tipo corpo rígido. A redistribuição interna do momentum angular

destas estrelas poderia ser a explicação para o braking down observado neste

estudo para estrelas de tipo solar.
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8.2 Perspectivas

Para o estudo do magnetismo das estrelas análogas e gêmeas sola-

res, temos como principal perspectiva a determinação da maior quantidade

possível de intensidades do campo magnético para nossa amostra, com o in-

tuito de obter um resultado mais robusto relativo às tendências do campo

magnético como função de diversos parâmetros estelares como idade, massa,

profundidade do envoltório convectivo, entre outros.

No ramo do estudo sobre estrelas análogas e gêmeas solares através

do código de síntese de população TRILEGAL, temos como objetivo simular

e analisar os diversos campos observados pelo satélite CoRoT e também os

campos da missão KEPLER.

Ao que diz respeito à análise dos períodos de rotação das estrelas ob-

servadas com o satélite CoRoT, apresentamos como perspectivas determinar

os períodos de rotação das estrelas da sequência principal e estrelas gigantes

e comparar com os valores previstos por modelos evolutivos que levam em

conta a redistribuição interna do momentum angular.

Para o estudo do momentum angular das estrelas análogas e gêmeas

solares pretendemos calcular modelos de estrutura interna para as estrelas

análogas e gêmeas solares nas respectivas idades e também, levando em con-

sideração a distribuição interna de momentum angular, determinar precisa-

mente a fatia do momentum angular dissipado através da rotação diferencial.
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ABSTRACT

Context. Rotational velocity, lithium abundance, and the mass depth of the outer convective zone are key parameters in the study of
the processes at work in the stellar interior, in particular when examining the poorly understood processes operating in the interior of
solar–analog stars.
Aims. We investigate whether the large dispersion in the observed lithium abundances of solar-analog stars can be explained by
the depth behavior of the outer convective zone masses, within the framework of the standard convection model based on the local
mixing-length theory. We also analyze the link between rotation and lithium abundance in solar-analog stars.
Methods. We computed a new extensive grid of stellar evolutionary models, applicable to solar-analog stars, for a finely discretized set
of mass and metallicity. From these models, the stellar mass, age, and mass depth of the outer convective zone were estimated for 117
solar-analog stars, using Te! and [Fe/H] available in the literature, and the new HIPPARCOS trigonometric parallax measurements.
Results. We determine the age and mass of the outer convective zone for a bona fide sample of 117 solar-analog stars. No significant
one-to-one correlation is found between the computed convection zone mass and published lithium abundance, indicating that the
large A(Li) dispersion in solar analogs cannot be explained by the classical framework of envelope convective mixing coupled with
lithium depletion at the bottom of the convection zone.
Conclusions. These results illustrate the need for an extra-mixing process to explain lithium behavior in solar-analog stars, such as,
shear mixing caused by di!erential rotation. To derive a more realistic definition of solar-analog stars, as well as solar-twin stars, it
seems important to consider the inner physical properties of stars, such as convection, hence rotation and magnetic properties.

Key words. Hertzsprung-Russell and C-M diagrams – stars: rotation – stars: abundances – stars: fundamental parameters

1. Introduction

The evolutionary behavior of lithium abundance and rotation,
and the convective properties of stars depend strongly on stel-
lar mass. The genesis of this dependence is of obvious interest
in stellar astrophysics, in particular for the study of solar-analog
stars, but very little is known about this subject. For the convec-
tive properties, perhaps the foremost di"culty lies in the criteria
used to the define solar-analog or solar twin, stars that are spec-
troscopically and photometrically identical to the Sun (Cayrel
de Strobel 1996). Di!erent studies have suggested that the Sun
could be: (i) an abnormally slow rotator; and (ii) lithium-poor by
a factor of 10 (Lambert & Reddy 2004) relative to similar solar-
type disk stars, which raises the question of whether there is
anything unusual about the solar rotation rate and Li abundance?
King (2005), Takeda et al. (2007), Meléndez and Ramirez (2007)
demostrated that, at least in terms of its lithium content, the
Sun is a normal star at its present evolutionary stage. In spite
of dozens of stars having been classified as solar-analogs (e.g:
Takeda et al. 2007), only three solar twins are known: 18 Sco
(Porto de Mello & da Silva 1997), HD 98618 (Meléndez et al.
2006), and HIP 100963 (Takeda et al. 2007), all of witch have a
Li abundance higher than the solar value by a factor of beetwen 3
and 6. For instance, spectroscopic analysis of the solar twin 18
Sco by Porto de Mello and Da Silva (1997) demostrated that
the atmospheric parameters, chromospheric activity, and UBV

colors of this object are indistinguishable from solar values, but
that the system has an excess of Sc, V, and heavier elements. In
addition, Meléndez and Ramirez (2007) presented data for two
solar twins of low Li abundance (HIP 56948 and HIP 73815),
pointing to a factor of about 200 in Li depletion relative to that
found in meteorites. This finding clearly contradicts some stan-
dard model predictions (models without rotation at any depth
with the hypothesis that stellar convective regions are instantly
mixed and that no chemical transport occurs in the radiative
regions) and represents a long-standing puzzle in stellar astro-
physics. Pasquini et al. (2008) showed that five bona-fide main-
sequence stars of the open cluster M 67 are potential solar-twins.
These stars have low Li content, comparable to the photospheric
solar value, probably indicating similar mixing evolution. In ad-
dition, these authors confirmed the presence of a large Li spread
among the solar-type stars of M 67, showing for the first time
that extra Li depletion appears only in stars cooler than 6000 K.
This behavior indicates that these stars very likely experience
a depletion in their Li during the main sequence (MS) stage,
although their convective zones do not reach su"ciently deep
into the stellar interior to meet the zone of Li destruction. The
scatter in Li abundance in the solar cluster M 67 by a factor of
"10 around the solar-age (Spite et al. 1987; García López et al.
1988) is a solid example of the disagreement between observa-
tions and the theoretical predictions of standard models, imply-
ing that depletion must be a!ected by an additional parameter
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ABSTRACT

Context. We present rotation period measurements for subgiants observed by CoRoT. Interpreting the modulation of stellar light that
is caused by star-spots on the time scale of the rotational period depends on knowing the fundamental stellar parameters.
Aims. Constraints on the angular momentum distribution can be extracted from the true stellar rotational period. By using models
with an internal angular momentum distribution and comparing these with measurements of rotation periods of subgiant stars we
investigate the agreement between theoretical predictions and observational results. With this comparison we can also reduce the
global stellar parameter space compatible with the rotational period measurements from subgiant light curves. We can prove that an
evolution assuming solid body rotation is incompatible with the direct measurement of the rotational periods of subgiant stars.
Methods. Measuring the rotation periods relies on two di!erent periodogram procedures, the Lomb-Scargle algorithm and the
Plavchan periodogram. Angular momentum evolution models were computed to give us the expected rotation periods for subgiants,
which we compared with measured rotational periods.
Results. We find evidence of a sinusoidal signal that is compatible in terms of both phase and amplitude with rotational modulation.
Rotation periods were directly measured from light curves for 30 subgiant stars and indicate a range of 30 to 100 d for their rotational
periods.
Conclusions. Our models reproduce the rotational periods obtained from CoRoT light curves. These new measurements of rotation
periods and stellar models probe the non-rigid rotation of subgiant stars.

Key words. stars: late-type – stars: rotation – techniques: photometric – stars: interiors

1. Introduction

For the first time in modern astrophysics, two space missions,
Kepler and CoRoT, are providing accurate observations of solar-
like oscillations for hundreds of main-sequence stars and thou-
sands of red giant stars (Baglin et al. 2006; Borucki et al.
2009). CoRoT observes in the direction of the intersection be-
tween the equator and the Galactic plane. In each of these fields,
CoRoT has identified many solar-type dwarf stars (Baglin et al.
2006). Another abundant class observed by CoRoT are giant
stars. Intermediate between these two groups are the subgiants,
a known rare class of objects. They have been accepted as an
explicit stellar group in 1930 (Strömberg 1930). Until the 1950s
they were not understood in terms of stellar evolution theory.
An interesting review of the subgiant history can be found in
Sandage et al. (2003). Theoretically, when stars exhaust their hy-
drogen in the core (turn-o!), they leave the main sequence (MS),
pass through the subgiant phase and become red giants. Studying
subgiants is interesting for several reasons: they are particularly
appropriate for dating purposes (Thorén et al. 2004), are asso-
ciated with rotation periods (Prot), and can be useful in stel-
lar gyrochronology. F-type subgiants are important for studying

! The CoRoT (Convection, Rotation and planetary Transits) space
mission, launched on 2006 December 27, was developed and is operated
by the CNES, with participation of the Science Programs of ESA, ESA’s
RSSD, Austria, Belgium, Brazil, Germany and Spain.
!! Appendix A is available in electronic form at
http://www.aanda.org

solar-like oscillations (Barban & Michel 2006). As stars evolve
through the subgiant branch, their surface convection zone be-
comes deeper. The matter that resided below the surface convec-
tion zone at the MS is then exposed. From the subgiant phase to
the red giant branch, the stellar radius increases at the same time
that the convection zone deepens. It is the first dredge-up.

The rotation period of subgiant stars could constrain the in-
terior angular momentum distribution and mixing in low-mass
stars. Subgiant Prot measurements can teach us about the rota-
tion of low-mass stars and by implication about the solar ro-
tation as well. Subgiants are more evolved and slightly more
luminous than the Sun. They are expected to rotate with Prot
greater than the P"rot. Many of them have a convective core.
The deepening of the convective layers has a major influence
on the chemical abundance and chromospheric activity in this
phase (do Nascimento et al. 2000, 2003, and references therein).
Studies show that lithium abundance in subgiants agrees well
with dilution predictions and reflects the well-known dilution
process that occurs when the convective envelope deepens af-
ter turn-o! (Iben 1967; do Nascimento et al. 2000). On the
other hand, more massive cool subgiant stars show lithium de-
pletion by up to two orders of magnitude before the start of
dilution. The de Medeiros et al. (1997); Lèbre et al. (1999);
do Nascimento et al. (2000) and Palacios et al. (2003) re-
sults agree with the findings by Balachandran (1990) and
Burkhart & Coupry (1991) about a few slightly evolved field
subgiants that originate from the hot side of the dip and show
significant lithium depletion. As suggested by Vauclair (1991)
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ABSTRACT

Context. How is well known the Sun is the star is the most studied star, in this context its properties like: metallicity, surface gravity,
e↵ective temperature, and the chemical abundances are well established. Since 1960s many authors suggested that there are stars with
the some properties to the sun, these stars are called solar twins stars.
Aims. We studied methods of population synthesis for our galaxy with a main goal to simulate all star inside our galaxy, and we
applied the population synthesis code Tridimensional modeL of thE GALaxy (TRILEGAL) with a main goal to discovery how many
solar twins stars there are in the solar neighborhood, and if is possible to characterize this stars.
Methods. Our methods consists in simulate all the stars in the solar neighborhood (distance of 100 pc), and develop subroutines with
a goal of the select the solar twins stars inside the all simulated stars for the solar neighborhood . Appling the subroutine inside the all
simulated stars is possible to answer the question. How many solar twins can be founded in our proximity?
Results. Based on the TRILEGAL simulation, and auxiliary subroutines was possible discovery a good estimative to the number of
solar twins in our neighborhood. Our results show that is possible to obtain around 1000 solar twins only in the Suns proximity.
Conclusions. We conclude that really there are around the thousand solar twins stars inside the solar neighborhood, however just a
little part of these stars could be characterized by nowadays technology and methods. With the technology development and the new
special mission like Kepler, and Plato, the study of solar twins will receive an upgrade and news solar twins stars will be discovery.

Key words. Catalogs – Planets and satellites: detection – Stars: late-type – Stars: planetary systems –

1. Introduction

Taking in into account that the Sun is the star closest of the earth,
it is completely natural that the Sun is the most well studied star.
Cayrel de Strobel et al. (1996) suggest the following question.
Is it possible to find star, which present the some mass, temper-
ature, and metallicity that the Sun? Considering that the answer
of Cayrel de Strobel et al. (1996) is positive would not be ab-
surd to thing other question. It would be possible to find these
stars in the solar neighborhood? If is possible how are its distri-
bution of chemical abundances? However why is it intersecting
to study this specific type of stars? Recently a large numbers of
studies suggest that these stars are founded in the nature (Porto
de Mello et al. 1997, King et al. 2005, Meléndez and Ramŕez
2007, Takeda et al. 2007, do Nascimento et al. 2009, Sousa et al.
2011).

Moreover a excellent goal to study these star were provided
by Sousa et al. (2011), who suggested that stars what present
properties like: metallicity, e↵ective temperature, and logarith-
mic surface gravity very similar to the Sun if they were planet
host stars, them plantets are probably more similar to the planets
founded in our solar system than another planets founded in a
planet system which the planet host star were not similar to the
sun.

Recently a large number of authors like Porto de Mello et
al. (1997), King et al. (2005), Meléndez and Ramı́rez (2007),
Takeda et al. (2007), do Nascimento et al. (2009), and Sousa
et al. (2011) analysed a large numeber of stars and a�rm the
existence of solar twins stars. Porto de Mello et al. (1997) studied
metallicity [Fe/H], a sample of 14 stars and

They take us to suggest another question. How many solar
twins can be founded in the solar neighborhood?

It is obvious which the answer of these could not be estab-
lished through observational test, by the numerous details, ran-
dom observations are ine�cient and expansive. Moreover we
proposed theoretical method to answer the question. Our propo-
sition consists in simulate our galaxy (Via Lactea), more specific
to estimate the number, localization, and compute key parame-
ters for the stars which compose the Via Lactea, and to obtain
these information is necessary to simulate the stars population
of our galaxy. For this procedure is required the application of
population synthesis codes, moreover for to determine ours re-
sults we apply the TRILEGAL code (Girardi et al. 2005), more
details of the structure TRILEGAL code and its application will
be explained in section 2. In the section 3 we will discuss the re-
sults of our work explained in details how we selected and count
the solar twins around of solar neighborhood. The conclusion
and new perspectives will be expressed in the section 4.

2. Trilegal Code

The TRIdimensional modeL of thE GALaxy is a population syn-
thesis code, this means which the code has a main goal to simu-
late the stellar population in a specific galaxy, in our case we are
interested in simulate our via lactea.

The number count of Galactic stars was defined by the fun-
damental equation of stellar statistics eq. 1 (Bahcall 1986).

N(m�, l, b) = dm�

Z +1

0
drr2⇢(r)�(M�, r)d⌦ (1)

In the equation above we have r is defined like the shorter
distance between the observer and the simulated star, ⇢(r) is the
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It is well established that there is a breakdown in the curve of specific angular momentum
as a function of mass for stars on the main sequence Ref. 5. Stars earlier than F5 and
more massive than the sun, rotate rapidly over a large mass range. For spectral type
F5 and later, including the Sun, much smaller rotational velocities are found. We revisit
this question from a new sample to shed a light on the basis of a sample solar twins and
analogs recently observed by interferometric measurements of stellar radius. Our results
clearly show that, as the Sun, the solar twins present similar global behavior from their
specific angular momentum. 18 Sco and HIP 100963 have a specific angular momentum
one order higher than the solar value, and HIP 55459 and HIP 56948 have a specific
angular momentum one order lower than the solar value.

Keywords: stellar rotation; stellar angular momentum.

1. Introduction

It is notorious that conservation laws are founded in many branches of physics.

In stellar astrophysics is not di!erent. The conservation law associated with the

stellar rotation is the angular momentum conservation. In the 1960’s several work

were developed to understand the stellar rotation, stellar angular momentum, and

their consequences Ref. 1. In 1970 Kraft obtained a relationship between rota-

tional angular momentum and stellar mass for MS stars assuming stars like a solid

body and assuming a simple mass-luminosity relation. The Kraft’s results showed

that angular momentum is proportional to stellar mass for stars early than F0.

However, for stars later than F0 this relation is not completely true. The stellar

angular momentum for these stars present a sudden drop o! called. In our study we

are interested in the analysis of the angular momentum behavior for solar analogs

and twins angular momentum. We show that breaking down provided by Ref.5 is

observed in solar analogs and twins. Consequently, we are interested in explain what
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Apêndice A

Parâmetros fundamentais para as

estrelas análogas solares

Neste apêndice iremos apresentar a Tabela (A.1), contendo os princi-

pais parâmetros físicos estelares utilizados e calculados por nos no decorrer

deste trabalho.

• HIP: Número de identificação no catálogo Hipparcos ESA (1997).

• HD: Número de identificação no catálogo Henry-Draper (HD).

• log(Teff ): logaritmo da temperatura efetiva.

• log(L/L�): logaritmo da luminosidade com sua margem de erro.

• M/M�: relação entre a massa da estrela com a massa do sol.

• (1 - Mr/M∗): profundidade do envoltório convectivo.

• age: idade estelar.

• ALi: abundancia de lítio em dex.

• vsini : velocidade rotacional projetada em km s−1.
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Tabela A.1:

HIP HD log(Teff ) log(L/L�) M/M� (1 - Mr/M∗) age ALi vsini

1499 1461 3.758 0.076±0.017 0.990 0.025 7.80E+09 1.06 2

1598 1562 3.755 -0.071±0.017 0.870 0.031 1.10E+10 1.81 3

1803 1835 3.765 -0.020±0.016 1.075 0.019 2.00E+07 2.65 7

4290 5294 3.757 -0.101±0.023 0.900 0.030 7.00E+08 2.18 3

5176 6512 3.768 0.017±0.041 1.080 0.018 1.00E+08 1.89 3

6405 8262 3.758 -0.044±0.018 0.875 0.033 1.10E+10 1.71 4

6455 8406 3.757 -0.106±0.033 0.900 0.027 7.00E+09 1.74 2

7244 9472 3.760 -0.088±0.027 1.030 0.022 1.00E+07 2.29 4

7585 9986 3.762 0.033±0.018 0.990 0.022 6.30E+09 1.84 1

7902 10145 3.749 -0.019±0.030 0.920 0.035 1.15E+10 0.95 1

7918 10307 3.766 0.135±0.009 1.010 0.018 7.30E+09 1.89 3

8486 11131 3.764 -0.046±0.085 1.030 0.021 5.00E+07 2.55 4

9172 11926 3.761 -0.117±0.045 1.050 0.023 <2E+07 2.5 5

9349 12264 3.762 0.007±0.044 1.000 0.021 4.70E+09 2.06 3

9519 12484 3.767 -0.011±0.051 1.100 0.018 <2E+07 2.97 -

9829 12846 3.747 -0.090±0.019 0.740 0.050 2.64E+10 0.91 2

10321 13507 3.756 -0.113±0.020 1.020 0.024 2.00E+07 2.5 3

11728 15632 3.757 -0.044±0.039 0.970 0.026 5.40E+09 1.03 1

12067 15851 3.757 -0.057±0.043 1.025 0.026 1.90E+09 1.27 1

14614 19518 3.758 0.008±0.036 0.870 0.031 1.30E+10 1.58 3

14623 19632 3.759 -0.034±0.023 1.030 0.023 1.90E+09 2 4

15062 20065 3.759 -0.104±0.036 0.900 0.029 6.20E+09 2.02 2

15442 20619 3.754 -0.108±0.021 0.875 0.030 9.10E+09 1.67 3

vii



HIP HD log(Teff ) log(L/L�) M/M� (1 - Mr/M∗) age ALi vsini

16405 21774 3.759 0.087±0.050 1.000 0.024 7.70E+09 1.2 1

17336 23052 3.754 -0.076±0.022 0.860 0.033 1.25E+10 0.81 1

18261 24552 3.769 0.036±0.047 1.030 0.018 7.00E+08 2.27 3

19793 26736 3.765 0.024±0.044 1.060 0.019 2.00E+09 2.53 6

19911 26990 3.754 0.013±0.037 0.840 0.035 1.52E+10 2.26 5

19925 27063 3.761 -0.096±0.034 1.030 0.022 <2E+07 1.61 2

20441 27685 3.761 -0.085±0.044 1.080 0.022 <2E+07 2.28 3

20719 28068 3.766 0.025±0.056 1.060 0.019 2.00E+09 2.6 6

20741 28099 3.763 0.017±0.060 1.050 0.020 2.20E+09 2.41 4

20752 28192 3.773 0.106±0.044 1.080 0.012 2.40E+09 2.72 5

21165 27757 3.760 0.030±0.025 0.880 0.029 1.22E+10 1.61 2

21172 28821 3.750 0.024±0.032 0.830 0.040 1.80E+10 0.96 1

22203 30246 3.759 0.026±0.047 1.010 0.024 5.40E+09 2.3 3

23530 31864 3.748 -0.122±0.028 0.830 0.040 1.34E+10 0.75 -

25002 35041 3.758 -0.008±0.030 0.870 0.030 1.20E+10 2.38 5

25414 35073 3.751 -0.038±0.044 0.960 0.031 6.50E+09 1.1 1

25670 36152 3.760 -0.045±0.043 1.050 0.022 1.00E+08 1.2 1

26381 37124 3.742 -0.087±0.033 0.720 0.051 2.58E+10 0.66 -

27435 38858 3.756 -0.078±0.016 0.870 0.032 1.05E+10 1.53 3

29432 42618 3.757 -0.087±0.017 0.880 0.028 9.00E+09 1.06 4

31965 47309 3.761 0.136±0.035 0.980 0.024 9.20E+09 1 3

32673 49178 3.758 -0.030±0.045 0.970 0.026 5.40E+09 1.04 2

33932 49985 3.770 -0.051±0.035 0.980 0.020 9.00E+08 2.48 4

35185 56202 3.763 -0.006±0.052 1.010 0.021 1.00E+09 2.71 7

35265 56124 3.764 0.022±0.025 1.000 0.020 5.00E+09 2.01 1

viii



HIP HD log(Teff ) log(L/L�) M/M� (1 - Mr/M∗) age ALi vsini

36512 59711 3.757 -0.042±0.029 0.870 0.029 1.10E+10 1.25 2

38647 64324 3.757 -0.092±0.033 1.000 0.024 9.00E+07 2.13 3

38747 64942 3.764 -0.061±0.047 1.040 0.020 2.00E+07 2.75 6

38853 65080 3.771 0.090±0.056 1.030 0.016 4.60E+09 2.44 1

39506 66573 3.748 -0.030±0.029 0.740 0.049 2.30E+10 0.93 2

39822 66171 3.760 -0.001±0.037 0.880 0.029 1.10E+10 1.18 2

40118 68017 3.744 -0.099±0.017 0.725 0.052 2.58E+10 0.86 2

40133 68168 3.756 0.052±0.030 0.980 0.027 7.90E+09 1.54 2

41184 70516 3.756 -0.025±0.067 1.000 0.025 4.59E+09 2.83 13

41484 71148 3.753 0.078±0.016 0.930 0.032 1.18E+10 2.8 3

41526 71227 3.764 0.030±0.039 1.000 0.021 5.40E+09 2.03 3

42333 73350 3.765 -0.032±0.021 1.075 0.019 <2E+07 2.35 5

42575 73393 3.754 -0.026±0.036 0.950 0.029 8.20E+09 1.17 1

43297 75302 3.755 -0.104±0.027 1.050 0.025 2.00E+07 1.6 2

43557 75767 3.764 0.056±0.025 0.990 0.020 6.30E+09 1.5 4

43726 76151 3.761 -0.018±0.013 1.050 0.022 1.90E+09 1.88 3

44324 77006 3.770 0.008±0.037 1.060 0.014 1.00E+08 2.41 1

44997 78660 3.756 -0.009±0.048 0.950 0.028 8.00E+09 1.24 2

45325 79282 3.773 0.098±0.053 1.090 0.012 2.00E+09 2.35 3

46903 82460 3.759 -0.095±0.046 1.025 0.023 1.00E+07 2.02 -

49580 87680 3.762 -0.077±0.034 1.030 0.021 1.00E+07 1.98 1

49586 87666 3.762 0.022±0.042 1.040 0.021 3.70E+09 1.33 -

49728 88084 3.759 0.009±0.025 0.975 0.025 6.40E+09 1.05 3

49756 88072 3.757 0.043±0.031 0.960 0.026 9.10E+09 1.34 2

50505 89269 3.747 -0.100±0.015 0.820 0.040 1.50E+10 0.92 1
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HIP HD log(Teff ) log(L/L�) M/M� (1 - Mr/M∗) age ALi vsini

51178 90494 3.763 -0.077±0.040 0.940 0.026 4.59E+09 1.22 -

53721 95128 3.765 0.202±0.008 1.010 0.020 8.70E+09 1.75 3

54375 96497 3.764 0.075±0.071 1.030 0.020 5.00E+09 2.44 6

55459 98618 3.764 0.034±0.028 1.000 0.020 5.10E+09 1.58 1

55868 99505 3.760 -0.091±0.031 0.920 0.030 5.90E+09 2.14 4

56948 101364 3.762 0.099±0.046 0.980 0.022 8.30E+09 - 1

59589 106210 3.752 -0.038±0.025 0.940 0.032 8.70E+09 1.21 2

59610 106252 3.766 0.099±0.029 1.000 0.020 7.01E+09 1.62 1

62175 110869 3.755 0.034±0.031 0.980 0.028 7.90E+09 1.83 1

62816 111938 3.764 -0.021±0.044 1.025 0.020 3.00E+08 2.16 4

63048 112257 3.752 0.055±0.036 0.930 0.029 1.15E+10 1.11 2

63636 113319 3.763 -0.092±0.023 1.050 0.021 <2E+8 2.26 4

64150 114174 3.758 0.051±0.020 0.960 0.027 9.10E+09 1.04 3

64747 115349 3.757 -0.091±0.037 0.880 0.029 8.60E+09 1.14 2

70319 126053 3.754 -0.081±0.016 0.780 0.042 1.82E+10 1.09 2

72604 131042 3.752 0.073±0.028 0.840 0.036 1.65E+10 1.1 1

73815 133600 3.764 0.083±0.049 0.990 0.021 7.10E+09 - -

75676 138004 3.761 -0.057±0.020 1.025 0.022 1.00E+08 1.07 2

76114 138573 3.757 0.017±0.023 0.960 0.027 8.70E+09 0.91 2

77749 142072 3.766 0.013±0.035 1.070 0.019 9.00E+08 2.7 7

78217 144061 3.760 -0.054±0.027 0.890 0.027 9.10E+09 1.89 1

79672 146233 3.761 0.018±0.011 0.980 0.023 6.31E+09 1.63 3

85042 157347 3.754 -0.006±0.014 0.940 0.031 9.10E+09 0.82 1

85810 159222 3.768 0.056±0.011 1.060 0.019 2.70E+09 2.05 3

88194 164595 3.755 0.021±0.018 0.860 0.033 1.45E+10 0.83 -

x



HIP HD log(Teff ) log(L/L�) M/M� (1 - Mr/M∗) age ALi vsini

88945 166435 3.763 -0.013±0.015 1.010 0.021 8.00E+08 1.1 8

89282 167389 3.766 0.013±0.017 1.025 0.018 9.00E+08 2.45 3

89474 168009 3.760 0.113±0.010 0.970 0.024 9.54E+09 0.88 3

89912 168874 3.767 0.057±0.017 1.020 0.018 4.80E+09 2.69 7

90004 168746 3.749 0.023±0.035 0.910 0.036 1.27E+10 1.17 2

91287 171665 3.752 -0.084±0.026 0.950 0.030 6.31E+08 1.74 2

96184 184403 3.768 0.085±0.039 1.060 0.018 3.80E+09 1.65 1

96395 185414 3.765 -0.005±0.010 0.910 0.023 8.50E+09 2.18 1

96402 184768 3.753 0.094±0.034 0.930 0.029 1.20E+10 1.11 1

96901 186427 3.759 0.084±0.010 1.010 0.024 7.50E+09 1.06 2

96948 186104 3.758 0.079±0.037 0.960 0.027 9.70E+09 1.52 2

97420 187237 3.762 0.002±0.016 1.000 0.022 4.60E+09 2.22 2

98921 190771 3.764 -0.003±0.009 1.060 0.019 9.00E+08 2.47 4

100963 195034 3.762 -0.014±0.019 1.000 0.022 3.00E+09 1.72 3

104075 200746 3.769 0.018±0.107 1.050 0.015 1.00E+08 2.72 5

109110 209779 3.766 -0.011±0.031 1.030 0.017 9.00E+07 2.49 5

110205 211786 3.756 -0.023±0.035 0.860 0.033 1.26E+10 1.09 1

112504 215696 3.759 0.043±0.041 0.970 0.024 8.30E+09 2.01 3

113579 217343 3.760 -0.056±0.025 1.010 0.023 2.00E+08 3.06 13

113989 218209 3.741 -0.107±0.015 0.720 0.051 2.60E+10 0.83 3

115715 220821 3.755 0.072±0.038 0.850 0.033 1.50E+10 1.72 2

116613 222143 3.769 0.010±0.016 1.100 0.018 2.00E+07 2.12 2

xi



Apêndice B

Parâmetros fundamentais para as

estrelas análogas solares

Neste apêndice iremos apresentar a Tabela (A.2), contendo os princi-

pais parâmetros físicos estelares utilizados e calculados por nos no decorrer

deste trabalho.

• HIP: Número de identificação no catálogo Hipparcos ESA (1997).

• vsini : velocidade rotacional projetada em km s−1 proveniente de

Takeda et al. (2010).

• R0: Índice de atividade cromosférica proveniente do fluxo residual

da linha de Ca II 8542 Å .

• |Bl|: Magnitude do campo magnético longitudinal em Gauss.

• Detecção: Tipo de detecção do campo magnético longitudinal.

•< J >rot/M: Logaritmo do momento angular rotacional em (cm2gs−1

) por unidade de massa.

xii



• < J >total/M: Logaritmo do momento angular total em (cm2gs−1 )

por unidade de massa.
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Tabela B.1:

HIP vsini R0 |Bl| detecção < J >rot/M < J >total/M

1499 2.01 0.19 - - 15.90 18.52

1598 1.94 0.222 - - 16.00 18.57

1803 5.55 0.389 - - 16.38 18.48

4290 2.34 0.32 - - 15.99 18.56

5176 2.52 0.195 - - 16.02 18.48

6405 2.07 0.213 - - 16.14 18.57

6455 1.41 0.227 - - 15.81 18.56

7244 2.31 0.351 3.8 detecção 16.11 18.50

7585 2.34 0.209 - - 15.57 18.52

7902 2.13 0.182 - - 15.57 18.55

7918 2.57 0.191 0.1 não detecção 16.09 18.51

8486 2.41 0.311 2.6 detecção 16.12 18.50

9172 4.29 0.282 - - 16.19 18.49

9349 2.26 0.245 7.4 detecção 16.03 18.51

9519 6.94 0.465 - - - -

9829 1.77 0.211 - - 15.84 18.64

10321 3.27 0.395 - - 15.98 18.50

11728 2.11 0.205 - - 15.54 18.53

12067 1.97 0.24 - - 15.53 18.50

14614 2.49 0.22 - - 16.04 18.57

14623 3.31 0.389 - - 16.14 18.50

15062 2.32 0.222 - - 15.81 18.56

15442 1.8 0.233 - - 15.99 18.57

xiv



HIP vsini R0 |Bl| detecção < J >rot/M < J >total/M

16405 2.65 0.184 - - 15.60 18.51

17336 2.07 0.164 - - 15.53 18.58

18261 2.71 0.242 - - 16.03 18.50

19793 5.17 0.385 - - 16.33 18.49

19911 3.73 0.351 - - 16.27 18.59

19925 2.39 0.262 2.7 Marginal 15.80 18.50

20441 2.84 0.376 - - 15.99 18.48

20719 5.4 0.462 - - 16.33 18.49

20741 3.33 0.391 - - 16.16 18.49

20752 4.63 0.375 - - 16.28 18.48

21165 2.53 0.22 - - 15.87 18.57

21172 1.85 0.196 - - 15.59 18.59

22203 3.92 0.34 - - 16.05 18.51

23530 1.24 0.211 - - - -

25002 3.4 0.369 - - 16.25 18.57

25414 1.85 0.22 - - 15.55 18.53

25670 2.05 0.218 - - 15.53 18.49

26381 0.96 0.24 - - - -

27435 1.92 0.231 - - 16.00 18.57

29432 2.14 0.2 - - 16.12 18.57

31965 2.11 0.167 0.3 não detecção 16.10 18.52

32673 1.83 0.176 0.9 não detecção 15.84 18.53

33932 3.5 0.373 - - 16.11 18.52

xv



HIP vsini R0 |Bl| detecção < J >rot/M < J >total/M

35185 4.81 0.444 6.9 detecção 16.39 18.51

35265 1.77 0.191 - - 15.56 18.51

36512 1.42 0.218 - - 15.84 18.57

38647 2.55 0.315 4.6 detecção 15.99 18.51

38747 5.53 0.424 1.6 detecção 16.29 18.50

38853 2.53 0.222 - - 15.58 18.50

39506 2.14 0.227 - - 15.86 18.64

39822 1.97 0.231 - - 15.85 18.57

40118 1.36 0.202 - - 15.84 18.65

40133 2.36 0.184 - - 15.89 18.52

41184 10.32 0.545 - - 16.66 18.52

41484 2.64 0.202 0.8 não detecção 16.08 18.55

41526 2.13 0.222 0.9 não detecção 16.04 18.51

42333 3.31 0.293 1.8 Marginal 16.23 18.48

42575 2.03 0.236 - - 15.55 18.53

43297 2.22 0.296 - - 15.81 18.49

43557 3.28 0.255 - - 16.18 18.52

43726 1.59 0.24 - - 16.02 18.49

44324 2.35 0.285 - - 15.54 18.49

44997 1.84 0.198 1 não detecção 15.86 18.54

45325 3.09 0.311 - - 16.05 18.48

46903 2.91 0.238 - - - -

49580 2.48 0.215 0.7 não detecção 15.51 18.50

xvi



HIP vsini R0 |Bl| detecção < J >rot/M < J >total/M

49586 2.21 0.222 - - - -

49728 2.01 0.175 0.3 não detecção 16.04 18.52

49756 2.14 0.185 - - 15.88 18.53

50505 1.49 0.218 0.1 não detecção 15.53 18.60

51178 1.77 0.229 - - - -

53721 2.69 0.193 0.7 não detecção 16.12 18.51

54375 4.06 0.353 - - 16.36 18.50

55459 2.39 0.218 0.6 não detecção 15.56 18.51

55868 1.92 0.256 0.4 não detecção 16.11 18.55

56948 - - 0.9 não detecção 15.60 18.52

59589 1.81 0.205 0.1 não detecção 15.85 18.54

59610 2.22 0.229 1 não detecção 15.59 18.51

62175 2.52 0.198 - - 15.58 18.52

62816 3.57 0.296 0.3 não detecção 16.14 18.50

63048 1.81 0.189 0.2 não detecção 15.90 18.54

63636 2.93 0.351 - - 16.10 18.49

64150 2.21 0.187 - - 16.06 18.53

64747 1.77 0.204 - - 15.82 18.57

70319 1.56 0.207 - - 15.83 18.62

72604 2.26 0.191 - - 15.61 18.59

73815 - - - - - -

75676 2.18 0.2 - - 15.82 18.50

76114 1.76 0.195 - - 15.87 18.53

xvii



HIP vsini R0 |Bl| detecção < J >rot/M < J >total/M

77749 4.77 0.416 - - 16.39 18.49

78217 1.17 0.213 - - 15.53 18.56

79672 2.34 0.193 - - 16.04 18.52

85042 2.01 0.187 - - 15.56 18.54

85810 2.86 0.193 - - 16.04 18.49

88194 1.78 0.196 - - - -

88945 6.51 0.558 - - 16.44 18.51

89282 3.41 0.24 3.6 detecção 16.03 18.50

89474 2.5 0.189 - - 16.09 18.53

89912 6.04 0.436 - - 16.41 18.51

90004 1.76 0.176 - - 15.89 18.55

91287 2.05 0.185 - - 15.83 18.54

96184 2.03 0.165 - - 15.58 18.49

96395 2.3 0.218 - - 15.54 18.55

96402 1.99 0.182 - - 15.61 18.54

96901 1.97 0.185 - - 15.90 18.51

96948 1.85 0.175 - - 15.90 18.53

97420 2.57 0.209 - - 15.85 18.51

98921 3.66 0.329 - - 16.15 18.49

100963 2.39 0.2 - - 16.02 18.51

104075 5.01 0.409 0.1 não detecção 16.24 18.49

109110 4.78 0.409 0.1 não detecção 16.23 18.50

110205 1.98 0.216 - - 15.55 18.58

xviii



HIP vsini R0 |Bl| detecção < J >rot/M < J >total/M

112504 1.99 0.209 - - 16.05 18.53

113579 10.31 0.573 - - 16.64 18.51

113989 1.94 0.222 - - 16.02 18.66

115715 2.34 0.215 - - 15.90 18.58

116613 2.96 0.349 - - 15.84 18.47

xix



Apêndice C

Parâmetros fundamentais para as

estrelas subgigantes

Neste apêndice iremos apresentar a Tabela (A.1), contendo os princi-

pais parâmetros físicos estelares utilizados e calculados por nos no decorrer

deste trabalho.

• CoRoT ID: Número de identificação no catálogo da missão CoRoT.

• RA: Ascensão reta.

• DEC: Declinação.

• (J − H)C3: Índice de cor c3 proveniente da fotometria 2MASS e

calculada conforme a equação (3.3) .

• Prot (LS): Período de rotação calculado através do algoritmo Lomb-

Scargle.

• σProt: Erro da medida do Prot

• FAP: “False Alarm Probability” Falso alarme de probabilidade

xx



• FWHM: “Full width at half maximum” Largura a meia altura

• Prot: (Plavchan)
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