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When the music’s over...

A feast of friends

”Alive!”she cried

Waitin’ for me Outside...

...music is your only friend

Until the end...

(The Doors)

Panem nostrum

quotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus

debitoribus nostris...

(Trecho do Pai Nosso)

A disciplina [...] prestante

Não se aprende, meu senhor, na fantasia,

Sonhando, imaginando ou divagando[...],

Senão Vendo,

Tratando

e Pelejando.

(Canto X de ”Os Luśıadas”, de Camões)



Resumo

O Ĺıtio (Li) é um elemento qúımico com número atômico 3 e está entre os elementos mais

leves conhecidos no Universo. De forma geral, o Ĺıtio é encontrado na natureza sob a

forma de dois isótopos estáveis, o 6Li e o 7Li . Este último é o mais dominante e responde

por cerca de 93% do Li encontrado no Universo. Devido a sua caracteŕıstica de fragili-

dade, esse elemento é largamente utilizado na astrof́ısica, sobretudo no que diz respeito ao

entendimento dos processos f́ısicos que ocorrem desde o Big Bang, passando pela evolução

de galáxias e estrelas. Na nucleosśıntese primordial no momento do Big Bang (BBN), os

cálculos teóricos preveem uma produção de Li juntamente com outros elementos leves tais

como o Deutério e o Beŕılio. Para o Li, a teoria do BBN revê uma abundância primor-

dial de log ǫ(Li) = 2.72 dex, numa escala logaŕıtmica relativa ao H. A abundância de Li

encontrada nas estrelas pobres em metal ou estrelas de População II, é assim clamado

como sendo a abundância de Li primordial e é medida como sendo log ǫ(Li) = 2.27 dex.

Já no ISM (interestellar medium), que reflete o valor atual, a abundância de Ĺıtio é de

log ǫ(Li) = 3.2 dex. Este valor é de grande importância para a nossa compreensão da

evolução qúımica da Galáxia. Os processos responsáveis pelo aumento do valor primordial

para o valor presente do Li não são claramente compreendidos nos dias de hoje. O fato é

que existe uma contribuição real de Li provenientes das estrelas gigantes de pouca massa,

e esta contribuição precisa ser bem estimada se quisermos entender a evolução qúımica da

nossa Galáxia. O principal entrave desta sequência lógica, é o aparecimento de algumas

estrelas gigantes de baixa massa, de tipos espectrais G e K, cuja atmosfera é altamente

enriquecida com Li. Tais valores elevados são exatamente ao contrário do que se poderia

esperar como abundância t́ıpica para as estrelas gigantes de baixa massa, onde envelopes

convectivos passam por um aprofundamento em massa (dredge-up) nos quais todo o Li

deveria ser dilúıdo e apresentar abundâncias em torno de log ǫ(Li) ∼ 1.4 dex, seguindo o

modelo padrão de evolução estelar. Na literatura, encontram-se três sugestões que tentam

reconciliar os valores da abundância de Li de forma teórica e observada nessas gigantes

ricas em Li; no entanto, nenhuma dessas traz respostas conclusivas. No presente trabalho,
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propomos um estudo qualitativo do estado evolutivo das estrelas ricas em Li presentes na

literatura. Neste sentido, foi coletado uma amostra de estrelas ricas em Li juntamente

com a recente descoberta da primeira estrela rica em Li observada pelo satélite Kepler.

O objetivo principal deste trabalho é de promover uma sólida discussão sobre o estado

evolutivo baseado nas caracteŕısticas obtidas a partir da análise śısmica do objeto obser-

vado pelo satélite Kepler. Utilizamos traçados evolutivos e simulações feitas com o código

de śıntese de população TRILEGAL com o intuito de avaliar tão preciso quanto posśıvel

o estado evolutivo e a estrutura interna deste grupo de estrelas. Os resultados apontam

para um tempo caracteŕıstico muito curto, quando comparado com a escala evolutiva,

referente ao enriquecimento destas estrelas.

Palavras-chave: Estrelas. Gigantes vermelhas. Ĺıtio. Convecção.
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Abstract

Lithium (Li) is a chemical element with atomic number 3 and it is among the lightest

known elements in the universe. In general, the Lithium is found in the nature under

the form of two stable isotopes, the 6Li and 7Li. This last one is the most dominant and

responds for about 93% of the Li found in the Universe. Due to its fragileness this element

is largely used in the astrophysics, especially in what refers to the understanding of the

physical process that has occurred since the Big Bang going through the evolution of the

galaxies and stars. In the primordial nucleosynthesis in the Big Bang moment (BBN),

the theoretical calculation forecasts a Li production along with all the light elements such

as Deuterium and Beryllium. To the Li the BNB theory reviews a primordial abundance

of Log log ǫ(Li) =2.72 dex in a logarithmic scale related to the H. The abundance of Li

found on the poor metal stars, or pop II stars type, is called as being the abundance of

Li primordial and is the measure as being log ǫ(Li) =2.27 dex. In the ISM (Interstellar

medium), that reflects the current value, the abundance of Lithium is log ǫ(Li) = 3.2 dex.

This value has great importance for our comprehension on the chemical evolution of the

galaxy. The process responsible for the increasing of the primordial value present in the

Li is not clearly understood until nowadays. In fact there is a real contribution of Li from

the giant stars of little mass and this contribution needs to be well streamed if we want

to understand our galaxy. The main objection in this logical sequence is the appearing of

some giant stars with little mass of G and K spectral types which atmosphere is highly

enriched with Li. Such elevated values are exactly the opposite of what could happen with

the typical abundance of giant low mass stars, where convective envelops pass through

a mass deepening in which all the Li should be diluted and present abundances around

log ǫ(Li) ∼1.4 dex following the model of ”stellar”evolution. In the Literature three

suggestions are found that try to reconcile the values of the abundance of Li theoretical

and observed in these rich in Li giants, but any of them bring conclusive answers. In the

present work, we propose a qualitative study of the evolutionary state of the rich in Li stars

in the literature along with the recent discovery of the first star rich in Li observed by the
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Kepler Satellite. The main objective of this work is to promote a solid discussion about

the evolutionary state based on the characteristic obtained from the seismic analysis of

the object observed by Kepler. We used evolutionary traces and simulation done with the

population synthesis code TRILEGAL intending to evaluate as precisely as possible the

evolutionary state of the internal structure of these groups of stars. The results indicate

a very short characteristic time when compared to the evolutionary scale related to the

enrichment of these stars.

Keywords: Red Giants, Activity, Abundance of lithium
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B.1 Abundâncias do 7Li em diferentes meios astrof́ısicos. . . . . . . . . . . . . 46

ix



Sumário

Agradecimentos i

Resumo iv

Abstract vi

Lista de Figuras viii

Lista de Tabelas ix

Sumário xi

1 Introdução 1
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Capı́tulo 1
O Ĺıtio no Universo

É necessário ter o caos cá dentro para

gerar uma estrela.

Friedrich Nietzsche

A origem do Universo é prevista pela cosmologia e remete ao Big Bang, no qual

uma linha evolutiva vai desde os primeiros nanossegundos após essa grande explosão

quando a temperatura e a expansão formou toda a matéria que conhecemos. As interações

fundamentais da natureza, como a gravitacional, as eletromagnéticas, a nuclear forte e a

nuclear fraca, estavam coesas e unificadas neste peŕıodo. À medida que houve a expansão,

a diminuição da temperatura procedeu em 1 bilhão de kelvins. Formou-se, assim, prótons,

nêutrons, elétrons e, sobretudo, fótons e em seguida, os elementos mais leves pela fusão

e combinação de átomos. Dá-se assim a Nucleosśıntese Primordial em meio a matéria

ionizada e em equiĺıbrio com a radiação. Os elementos formados serão então modificados

no interior estelar.

O elemento qúımico Ĺıtio (Li) é a base do nosso estudo. Este é um elemento leve

e de número atômico 3. Pode ser encontrado basicamente em quatro formas isotópicas,

porém, as mais conhecidas são 6Li e 7Li. Ele é frágil e, sendo assim, pode ser destrúıdo

a temperaturas de aproximadamente 2 a 2,5 x 106K após uma ligação com um próton

dando origem a dois átomos de He. Temperaturas dessa ordem são encontradas de forma

comum no interior das estrelas. Devido a evolução das reações nucleares e mecanismos

hidrodinâmicos do interior estelar, a evolução torna-se um fenômeno complexo. Apresen-

taremos aqui uma breve descrição desta evolução do Li nos primeiros minutos de criação

do universo, passando pela evolução da nossa Galáxia e, por fim, descrevendo a evolução

no interior das estrelas.

De uma forma geral, a abundância do Ĺıtio coloca condições de contorno na nucle-

osśıntese no momento do Big Bang e guia de maneira eficiente a evolução qúımica desde

1



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

então. Nas estrelas, o estudo do Li se faz a partir dos modelos teóricos que tratam da es-

trutura interna, além dos processos que tratam da mistura na zona convectiva e radiativa,

assim como a dragagem que ocorre na fase das gigantes. Sendo assim, o Li é considerado

um elemento crucial para validar modelos da nucleosśıntese primordial do Big Bang e é

ainda um importante diagnóstico evolutivo do interior estelar. Neste estudo, trataremos

da abundância de Ĺıtio nas estrelas gigantes pertencentes ao RGB (Ramo das Gigantes

Vermelhas).

1.1 O problema do Ĺıtio

O Ĺıtio é um elemento de suma importância para o estudo da evolução estelar. Esse

elemento é considerado, de uma forma geral, uma ferramenta para a astrof́ısica moderna

desde a previsão das idades estelares aos mecanismos de mistura nas camadas convec-

tivas do interior estelar. Uma série de estudos sobre esse elemento, em especial a sua

abundância, ainda geram controvérsias nas teorias de evolução. A abundância normal

desse elemento em estrelas do tipo solar e em estrelas gigantes ricas é algo que ainda

intriga a astronomia. Graças aos estudos de fotometria de 2194 estrelas brilhantes do

tipo G e K catalogados por McClure & Forrester (1981) [40], a necessidade de compre-

ender a evolução qúımica da Galáxia ficou necessária e mais evidente. Wallerstein &

Sneden (1982) [57] foram os primeiros a encontrar uma gigante rica em Ĺıtio do tipo

K - A HD 112127. A presença do Ĺıtio neste objeto foi percebida por fortes linhas em

seu espectro luminoso. A partir de então, a busca da compreensão do Li como elemento

cosmocronômetro juntamente com o Be, era mais do que intrigante. O percenteual de

abundância de 7Li em detrimento do 6Li já era conhecida; no entanto, a forma que esse

elemento se dilúıa e os fenômenos de mistura no interior estelar iam de encontro a teoria

padrão de evolução.

Atrás dessa busca da compreensão da razão entre aqueles isótopos, os estudos de Spite

& Spite (1982) [54] se mostraram eficientes no quais a não destruição do 7Li em estre-

las antigas do halo galático (População II) e pobres em metais deveria estar atribúıda à

redução da profundidade da camada convectiva ou da abundância de elementos pesados.

Essas estrelas de pequena massa evolúıram pouco e mantiveram sua quantidade de Li

primordial quase que intacta. A constatação feita foi que, mesmo com diferentes metali-

cidades, muitas estrelas possuiam os mesmos valores de abundância de Li. Dá-se, então

o chamado Plateau de Spite, que é interpretado como uma assinatura da abundância do

Li cosmológico, produzido durante a BBN. Sabendo que:

A(Li) = log ǫ(Li) = log(nLi/nH) + 12, (1.1)

2



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

onde nLi e nH são as densidades relativas do ĺıtio em relação ao hidrogênio e a deste,

respectivamente.

Assim, o valor do plateau de Spite está entre 2.1 < A(Li) < 2.4 dependendo da tempera-

tura para esta medida pode variar entre 5500K < Teff < 5900K.

Os trabalhos de atividade cromosférica de uma outra gigante rica em Ĺıtio, a HD

33789, por Fekel & Marschall (1991) propôs um questionamento dessa abundância alta

em estrelas gigantes. A dúvida de seu estado evolutivo deixava mais clara a necessidade de

comparar tais objetos ainda muito raros em relação a esse parâmetro e qual a conexão da

rotação desses objetos com essa abundância; algum tempo depois, Chanamé et al. (2005)

[12] propõe uma nova maneira de ver misturas adicionais por parâmetros de rotação.

A abundância agora determinada para os valores primordiais pareciam de acordo com

o modelo padrão de evolução. No entanto, a descoberta acidental de uma gigante rica em

Li no aglomerado de Berkeley 21 por Hill & Pasquini (1999) revelou um novo cenário. A

abundância alta vista como um problema passa a ser agravada com super abundâncias.

Esse fato gera, então, incertezas sobre a preservação da abundância de Li ou se há outro

fato que possa explicar tal enriquecimento. Com base neste entendimento, os autores

propõem que basicamente este enriquecimento pode se dar por dois mecanismos: Poluição,

se determinado sistema binário venha a transferir massa se a mais evolúıda, agora uma

anã branca, das binárias venha a poluir a outra por englobamento; no caso, a primeira

ser de massa inferior (uma anã marrom) ou por explosão de uma super nova. O outro

mecanismo que explicaria tal fato seria o auto-enriquecimento via mecanismo de Cameron

& Fowler (1971) [8] onde o He é convertido em Be e decai em Ĺıtio.

Desde então, a busca por estrelas com essa caracteŕıstica tem sido frequente e várias

teorias existem e tentam explicar sua existência e evolução.

1.1.1 O Ĺıtio primordial

A pergunta que antecede tudo é qual é a abundância de Ĺıtio primordial? Esta per-

gunta está longe de ser facilmente respondida e é debatida em um número grandioso de

artigos e estudos na literatura. Sobre esse assunto a discrepância entre as previsões feitas

pela nucleosśıntese primordial no momento do Big Bang (BBN) dos modelos e das medidas

feitas nas estrelas pobres em metal são muito importantes para se reconciliar a evolucão

estelar das primeiras estruturas formadas com o ińıcio do Universo. O principal isótopo

de Ĺıtio, o 7Li, juntamente com outros elementos leves, tais como Hidrogênio, Deutério,
3He foram formados durante a nucleosśıntese no Big Bang. Os modelos de nucleosśıntese

primordial padrão preveem abundâncias para esses quatro elementos qúımicos. No caso

do 7Li, que é mais abundante que seu isótopo , o 6Li, o valor dessa abundância é da

log ǫ(Li) = 2.72 ± 0.06 dex (Cyburt et al. 2008 [15]). Já em observações de estrelas, a

abundância de Li derivado em estrelas quentes com temperaturas efetivas da ordem 5800
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

K (pop II) é interpretada como sendo primordial.

1.1.2 O Ĺıtio Galático

A observação de Ĺıtio nos jovens aglomerados abertos, nas estrelas do campo da

sequência principal e estrelas de População I, são condizentes como valores máximos

de abundância de log ǫ(Li) = 3.2 dex. Este valor respeita e está de acordo com o valor

medido para abundância do Li em diferentes nuvens moleculares que representam o va-

lor médio do ISM (Interstelaire Mediumm ou meio interestelar). A partir disto, pode-se

concluir que o valor máximo esperado para a abundância de Li é o valor nas estrelas da

sequência principal e o valor observado nessas nuvens moleculares. (Lambert & Reddy

2004 [36]).

1.1.3 Ĺıtio e a produção por raios cósmicos

O processo de spallation através de raios cósmicos é uma forma posśıvel de nucle-

osśıntese, na qual os elementos mais leves (LiBeB) são produzidos através da fissão nu-

clear do impacto dos raios cósmicos sobre os elementos mais massivos, aqueles com peso

atômico maior do que 11. Neste processo, elementos como 12C,14N e 16O, que são abun-

dantes no espaço interestelar, sofrem o processo de spallation e contribuem para produção

dos elementos leves. Logo, os isótopos de Li podem ser produzidos através de reações spal-

lation (Reeves 1970 [47], Meneguzzi et al. 1971 [42]). Neste processo, uma fração muito

baixa de 7Li é produzido.

1.2 Ĺıtio nas estrelas

No interior estelar, o elemento Li é um indicador natural dos processos e mecanismos

de mistura e, portanto um excelente critério para as fases evolutivas das estrelas. A sua

ausência na fotosfera estelar é, muitas vezes, atribúıda intrinsecamente à fase evolutiva

e aos processos de mistura associados. A abundância de Li tem sido crucial para tes-

tar modelos de evolução e estrutura de estrelas frias em praticamente todas as etapas

posśıveis de evolução estelar, desde a pré-sequência principal até fases evolúıdas após o

AGB (asymptotic giant branch). Essa abundância de Li nas estrelas é medida através

das linhas espectrais em torno de 6707Å. O cenário f́ısico aceito é que o Li criado nas

nuvens geradoras das estrelas foi destrúıdo no seu interior. A destruição começa já na

pré-sequência principal (PMS) e segue até o AGB.

A alta temperatura nas regiões do interior e o aprofundamento da envoltória convec-

tiva são os dois parâmetros principais que controlam o Li na fotosferas das estrelas de
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pouca massa. A convecção é uma função da massa e das caracteŕısticas relacionadas com

a abundância de metais (metalicidade medida por [Fe/H]). Estrelas de baixa massa de-

senvolvem uma envoltória convectiva profunda e destroem o Li a uma taxa muito maior

quando comparado com as estrelas massivas no momento de chegada à sequência prin-

cipal. Este cenário foi amplamente demonstrado a partir da observação de estrelas em

aglomerados abertos (Randich et al. 2001 [45]). À medida que as estrelas evoluem e saem

da sequência principal, é previsto que ocorra a diluição do Li como resultado do apro-

fundamento em massa de envelope convectivo. Os modelos de evolução padrão preveem

reduções na abundância de Li nas estrelas de massa baixa (massa ≤ 2,5M⊙) da ordem de

1 a 2 magnitudes, até o final da primeira dragagem convectiva na fase RGB.

Supondo-se que essas gigantes ricas têm como base as estrelas gigantes de tipo espec-

tral K, que evolúıram para fora da sequência principal com uma abundância inicial de

aproximadamente log ǫ(Li) = 3.2 (Lambert & Reddy 2004 [36]), a quantidade máxima

de Li que esperaŕıamos, dependendo da massa e da metalicidade, seria de log ǫ(Li) ≤ 1.4

dex (Iben 1967a, b [30]). As observações sugerem que o valor, na verdade, é muito menor

que esse valor previsto. Desta forma, sabemos que a maioria das estrelas destroem de

alguma forma seu Li durante a sua evolução, durante a pré-sequência principal e durante

a sequência principal.

1.3 Ĺıtio nas estrelas gigantes de tipo G e K

A descoberta das estrelas gigantes K ricas em Li por Wallerstein & Sneden (1982),

jogou um grande desafio a f́ısica da evolução estelar (e do Li) ao longo da subida no ramo

das gigante vermelhas. Desde então, várias estrelas ricas em Li são relatadas na literatura,

como Hanni (1984) [29] e Gratton & D’ Antona (1989) [26], por exemplo. Todas estas

estrelas ricas em Li foram descobertas por acaso. O primeiro levantamento sistemático

de procurar gigantes ricas em Li foi realizado por Brown et al.(1989) [7], que selecionou

644 estrelas gigantes brilhantes não necessariamente K, a partir do catálogo de McClure

& Forrester (1981) [40]. O levantamento resultou na descoberta de uma estrela gigante

K, super rica em Li e outras 9 estrelas gigantes ricas em Li. Os resultados da pesquisa

sugerem até hoje que o comportamento super abundante em ĺıtio entre as estrelas gigantes

de tipo K é um fenômeno extremamente raro, e essas estrelas representam pouco menos

de 1 % do total das estrelas gigantes na vizinhança solar. Atualmente, existem cerca de

cinquenta estrelas gigantes ricas em Li e cinco delas são super ricas em Li (Balachandran

et al. 2000 [3]; Reddy & Lambert,2005 [46]).
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1.4 O escopo deste trabalho

A elevada abundância de Li de 1% das estrelas gigantes da nossa Galáxia é um dos

maiores quebra-cabeça da teoria da evolução estelar nos nossos dias. O excesso observado

por um fator de 10 a 100 em comparação com as previsões permanece até o momento sem

uma solução definitiva. Nesta dissertação, investigamos as propriedades evolutivas de um

grupo dessas raras estrelas gigantes ricas em Li para entender as anomalias associadas e

sua conexão com o estado evolutivo. Utilizaremos como motivação a primeira estrela rica

em Li descoberta pelo satélite Kepler (Aguirre et al. 2014 [52]) num grupo especial de

outras gigantes descobertas. Tais estrelas possuem curvas de luz extremamente precisas

e foram estudadas śısmicamente, ou seja, das oscilações estelares. Sendo assim são estre-

las com parâmetros fundamentais e descrição dos interiores extremamente robustos. No

caṕıtulo 2, mostraremos as propriedades da evolucão estelar em um diagrama HR. No ca-

pitulo 3, mostraremos a nossa base de dados e as ferramentas utilizadas na análise dessas

estrelas. No capitulo 4, descreveremos nossos resultados. As conclusõess e perspectivas

são descritas no capitulo 5.
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Capı́tulo 2
Fundamentação Teórica

Ora (direis) ouvir estrelas! Certo, per-

deste o senso! E eu vos direi, no en-

tanto que, para ouv́ı-las, muitas vezes

desperto e abro as janelas, pálido de es-

panto

Olavo Bilac

2.1 A evolução das estrelas e o diagrama Hertzprung-

Russel

A evolução das estrelas é ditada principalmente pela massa delas. Estrelas massi-

vas possuem uma evolução que é muito mais rápida que a das estrelas de menor massa.

Esse processo é caracterizado por mudanças na sua temperatura efetiva (Teff) e na gra-

vidade (g), além de sua composição qúımica. Em outras palavras, como a estrela evolui

continuamente, podemos dizer que a variação na sua cor (temperatura) e no seu brilho

(luminosidade) definem um traçado evolutivo. Essa relação foi percebida de maneira in-

dependente pelo dinamarquês Ejnar Hertzsprung (1873-1967), em 1911, e pelo americano

Henry Norris Russell (1877-1957) em 1913, que viria a se tornar um importante ins-

trumento para a astrof́ısica estelar denominado de Diagrama HR (DHR). Através deste

é posśıvel se determinar os estágios evolutivos das estrelas. A forma desta evolução é

descrita no diagrama HR pelos traçados provenientes da teoria de evolução estelar uma

vez que, durante esta evolução tanto a temperatura efetiva como a luminosidade mudam.

Observe a figura 2.1 que representa a evolução estelar para 3 valores de massa. Os eixos
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verticais deste diagrama representam a magnitude absoluta, calculadas dos dados obtidos

de paralaxe e correção bolométrica e por fim relacionadas com a luminosidade solar. Já

os eixos horizontais representam a classe espectral das estrelas, pelos seus ı́ndices de cor

além de sua temperatura efetiva, medida em kelvins.

Super gigantes ( )I

Gigantes (II,III)

Sequência Principal
Sol

RGB - Ramo Gigantes Vermelhas
HB    - Ramo Horizontal
AGB - Ramo Assintótico
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nãs B
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Índice de Cor (B - V)

Flash
do

Hélio

Figura 2.1: Evolução1 de 2, 5 e 10M⊙ em um DHR. As várias fases são descritas no
trabalho.

As mudanças na vida das estrelas são comumente mostradas no diagrama HR. Nas

próximas seções iremos tratar de algumas das principais fases desse diagrama, que depen-

dendo de sua massa inicial, a evolução das estrelas são classificadas em três categorias

de massa: pequena massa (até cerca de 2M⊙), massa intermediária (2 - 10M⊙) e estrelas

mais massivas (acima de 10M⊙ solares).

1Cortesia: http://www.atnf.csiro.au/outreach//education/senior/astrophysics/stellarevolution post

main.html
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2.1.1 Pré-sequência principal e a formação das estrelas

A fase descrita do nascimento das estrelas nas nuvens moleculares até sua evolução e

desenvolvimento iniciais é chamada de pré-sequência principal (pré-MS). De uma forma

geral, esse processo começa com o colapso das nuvens a partir de pequenas flutuações

de densidade, que cresce de forma a tornar-se instável num processo conhecido como

instabilidade gravitacional. Dessa forma, a gravidade é a força motriz fundamental no

processo de formação de estrelas. Atualmente é bem estabelecido que a formação de

estrelas só pode ocorrer quando o gás torna-se denso o suficiente para a gravidade vencer

forças como a pressão térmica. Esta competição entre forças opostas define um limite

para a massa mı́nima posśıvel para se formar uma estrela massa de Jeans (1928) [33].

À medida que o colapso ocorre, a densidade central do caroço aumenta e as camadas

tornam-se opacas, como resultado do resfriamento radiativo. A nuvem torna-se adiabática

e acontece um rápido aumento da temperatura no centro. A pressão térmica se acumula

no centro e esta força evita novos colapsos. Nesta fase, ocorre a ionização completa

do H e, dessa forma, acontece a formação propriamente dita de uma proto-estrela em

equiĺıbrio hidrostático. A proto-estrela sofre acreção e torna-se uma estrela no estagio de

pré sequência principal. Através da fusão nuclear, as estrelas em equiĺıbrio hidrostático

sofrem pressão de radiação em excesso que desequilibra a força da gravidade e a estrela

evolui até a idade zero da sequência principal (ZAMS).

2.1.2 A sequência principal

Após ter alcançado o equiĺıbrio hidrostático, a estrela chega na fase mais estável e

duradoura de toda sua evolução: A sequência principal (MS). É a parte mais importante

do DHR, como mostrado na Figura 2.1. Percebe-se que é nesta fase onde a maioria das

estrelas estão alocadas. A evolução na MS é extremamente lenta e a duração dessa fase

pode, em parte, ser função da composição qúımica e de massa estelar. Estrelas na MS

evoluem sob influência da queima de Hidrogênio e sua transformação em Hélio nos seus

núcleos. Como resultado, a energia liberada tem como gerar o aumento na pressão de

radiação. Dependendo da massa da estrela e da sua temperatura central, a fusão de

Hidrogênio em Hélio ocorre por meio de dois processos diferentes: a cadeia próton-próton

(PP) e o ciclo do Carbono, Nitrogênio e Oxigênio (CNO). Estrelas de massa inferior a

1,5M⊙ queimam, principalmente, H através da cadeia de reação PP e as estrelas com

massa acima evoluem através da queima das reações do ciclo CNO. As figuras 2.2(a) e

2.2(b) mostram, respectivamente, as fases da Cadeia PP as reações do Ciclo CNO.

2Do inglês, Main Sequence
3Fonte: http://www4.nau.edu/meteorite/Meteorite/Book-GlossaryH.html
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2.1.3 Evolução estelar após a sequência principal

A evolução após a sequência principal (pós-MS) é fortemente descrita de acordo com

a massa inicial, que é praticamente o parâmetro controlador da temperatura central. A

evolução pós-MS das estrelas de baixa massa e de massas intermediárias possuem algumas

fases que são importantes para o enriquecimento qúımico da Galáxia.

A fase pós-MS pode ser subdividida em ramo das gigantes vermelhas (RGB), ramo

horizontal (HB), ramo assintótico das gigantes (AGB), fase pós-AGB e fase das nebulosas

planetárias (NP). Nas fases seguintes, dependendo do valor da massa inicial, sabemos

que as estrelas terminam sua evolução como anãs brancas para estrelas de baixa massa

e massa intermediária, ou estrelas de nêutrons ou buracos negros para as estrelas mais

massivas. Aqui, nos detalharemos somente nas fases referente ao nosso trabalho. Essas

fases estão detalhadas na figura 2.3.

Figura 2.2: Cadeia PP(a) e o Ciclo CNO(b)3.
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Figura 2.3: Traçado evolutivo mostrando o RGB para 1.0, 1.4 e 1.8 massa estelar calcula-
dos para uma quantidade de metais Z = 0.017 e Z = 0.004 representados pelas cores azul
e verde, respectivamente. A base do RGB é mostrada pela linha vermelha tracejada em
cada quantidade. O Bump é mostrado nos traçados para cada uma das massas evolúıdas
(do Nascimento et al. (2014) em preparação).

O ramo das gigantes vermelhas

Após o ińıcio da contração do núcleo, a estrela evolui e deixa a MS; desta forma, o H

começa a queimar em camada. A geração de energia acontece nas camadas que cercam

o núcleo e como resultado acontece a expansão global das camadas externas da estrela

e a redução rápida da temperatura efetiva. Estas transformações marcam a chegada da

estrela no RGB. Nesta fase a zona convectiva se aprofunda e atinge o máximo em massa

(Salaris et al. 2002 [50], do Nascimento et al 2003 [18]) indo até a região onde aconteceu a

queima do H em camadas. Pela primeira vez, o material processado no interior da estrela

fica exposto à superf́ıcie. A mistura desse material modificado no interior com outros na

superf́ıcie estelar vai rapidamente alterar a composição qúımica fotosférica. Este fenômeno

é conhecido como o primeiro dredge-up ou primeira dragagem convectiva. O primeiro

dredge-up traz o material com reduzida abundância de 12C e elevada abundância de 14N ,
3He e 13C. Esta fase é também marcada por uma diminuição acentuada da abundância
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de Li.

No caso das estrelas de baixa massa (M≤2M⊙) na RGB, o núcleo é formado por um

plasma degenerado (Iben 1968 [31]; Bertelli et al 2008. [6]). À medida que a queima

em camada do H continua há um depósito de He e a densidade do núcleo aumenta (au-

mentando assim sua temperatura). A estrela evolui através da RGB com um aumento

considerável de seu raio e de sua luminosidade durante a primeira dredge-up, a zona

convectiva atravessa a zona profunda de descontinuidade do peso molecular (Iben 1968).

Nesta fase, acontece o encontro da camada de queima do H com camadas ricas em H a

uma temperatura reduzida, levando a uma diminuição temporária da luminosidade. Esta

diminuição é conhecida também como o Bump na luminosidade durante a RGB. Fusi Pecci

et al. (1990) [22] refere-se a este momento como do Bump na função de luminosidade das

estrelas gigantes. Analisando a evolução para estrelas de massa maior que 2M⊙, a queima

do He ocorre mais suave e bem antes da descontinuidade gerada pela queima do H.
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Capı́tulo 3
Base de dados e as ferramentas utilizadas

Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo

de pensar, mergulho no silêncio e a ver-

dade me é revelada.

Albert Einstein

O presente estudo é baseado na coletânea de dados de estrelas gigantes rica em Li até

então publicados. Neste caṕıtulo, descreveremos algumas das observações, assim como

mostraremos como foram determinados alguns dos parâmetros fundamentais na cons-

trução dos diagramas HR e estudo evolutivo de nossa amostra. Apresentaremos também

alguns aspectos do método da análise envolvida e a utilização das simulações com o Tri-

legal.

3.1 A base de dados utilizada

Gigantes ricas em Li são um grupo raro de estrelas. Atualmente, nos nossos dias

conhecemos somente cerca de 50 estrelas ricas em Li de baixa massa, isto é 0,8≤ M/M⊙ ≤

7,0 e estas são conhecidos por sua grande quantidade anômala de Li. Foi o estudo de

Wallerstein & Sneden (1982) que apontou primeiramente o excesso inesperado de Li em

uma t́ıpica estrela gigante pertencente ao RGB: A estrela HD 112127. O excesso de Li

nesta gigante é cerca de 100 vezes maior que o valor esperado na teoria padrão da evolução

estelar. Inicialmente, este excesso foi explicado como sendo um produto da śıntese interna

via o mecanismo Cameron & Fowler (1971) [8], associado a fenômenos de extra-mixing,

como os episódios de mistura adicional termohalina no trabalho de Charbonnel et al.

(2007) [14], por exemplo. Neste estudo de Wallerstein & Sneden (1982) há também a
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sugestão de conectar o excesso de Li com a ingestão de planeta (Alexander 1967 [1]) como

um cenário possivel para explicar as gigantes rica em Li. Desde então, as soluções para

origem do Li em gigantes permaneceu em grande parte muito especulativas. A principal

razão para isso é a falta de dados observacionais para auxiliar, compreender e testar as

possibilidades teóricas.

Para solucionar o problema, Brown et al. (1989) iniciou o primeiro levantamento sis-

temático para encontrar um grande número de gigantes Li-rich. Sua pesquisa foi realizada

com base em espectroscopia de alta resolução envolvendo a análise de 644 estrelas do tipo

espectral G e K. O resultado foi a descoberta de cerca de 10 gigantes ricas em Li. Tais es-

trelas estão representadas na figura 3.1. Baseados em suas distâncias, podemos dizer que

essas estrelas são pertencentes à vizinhança solar. Os dados coletados por Brown et al.

(1989) mostram duas gigantes de valores elevados de Li e oito de valores acima da previsão

padrão de evolução. Em seu trabalho são fornecidos os parâmetros de magnitude visual

absoluta tiradas do catalógo de Wilson (1976) [58], magnitude do DDO (David Dunlap

Observatory), além de temperatura efetiva e log g bem como, mais importante neste tra-

balho, as abundâncias de Li para estrelas de metalicidade entre −0.1 < [Fe/H ] < +0.1.

Outro estudo importante foi o levantamento (PDS) - Pico dos Dias Survey, por

Gregorio-Hetem et al. (1993) [27]. Este levantamento resultou na descoberta de 4 es-

trelas gigantes ricas em Li de tipo espectral K (Reddy & Lambert, 2005 [46]).

Originalmente, o levantamento PDS foi feito para estudar o perfil da linha de Li em

estrelas T Tauri. A pesquisa, no entanto, contribuiu com um aumento do número de

gigantes ricas.

Essa descoberta feita pelo PDS foi resultado da falta de critério na uniformidade da

seleção da amostra (esse enviesamento com o infravermelho e não constatação correta do

estado evolutivos dessas estrelas) torna essa base inapropriada para tirarmos conclusões

estat́ısticas, como por exemplo, identificar qual é a fração do número de gigantes ricas em

Li e qual sua correlação com outras propriedades estelares, tais como rotação e atividade.

Além disso, um outro ponto importante é que toda essa busca e levantamento foram feitos

em um peŕıodo anterior ao lançamento do satélite Hipparcos. Tal satélite revolucionou o

estudo do estado evolutivo a partir dos diagramas HR, com as informações mais precisas

de paralaxe trigonométrica e magnitudes.

Um outro dado importante refere-se ao fato de que o levantamento PDS foi baseado

em uma amostra de estrelas que apresentavam emissão no infra-vermelho IR através das

cores IRAS. Estas estrelas tinham cores semelhantes às estrelas da pré-sequência principal,

tipicamente estas eram estrelas do tipo T-Tauri. Infelizmente, o viés de seleção na amostra

levou a um resultado com viés, onde os autores sugeriram que as estrelas gigantes ricas em

Li possuem um excesso de Li e, ao mesmo tempo, um excesso de IR correlacionados. Com

o advento do satelite Hiparcos, marco histórico na obtenção dos principais parâmetros

estelares, o estado evolutivo de todas essas estrela foram revistos. Este fato gerou um
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número de ideias especulativas em relação à origem do excesso de Li nas gigantes de tipo

K. Devido as razões expostas, nossa base de dados foi cuidadosamente selecionada para

conter somente estrelas evolúıdas e ricas em Ĺıtio e restringir, assim, a possibilidade se

encontrar estrelas com falsos estados evolutivos e idades.

3.1.1 A seleção da amostra

A base de estrelas gigantes ricas em Li é proveniente de outros catálogos e estudos. De

posse dos identificadores das estrelas ricas dispońıveis na literatura, coletamos os dados

do catálogo de Hipparcos para paralaxe trigonométrica, a magnitude visual absoluta e

o ı́ndice de cor B − V , além de seus erros associados. De todos os dados coletados, há

omissões neste trabalho daquelas estrelas que não possuem estas medidas. Das 47 estrelas

mostradas pela literatura até então, 36 foram tratadas neste trabalho. Sem dúvida, uma

das principais bases para o estudo de gigantes ricas em Li é o trabalho de Brown et

al. (1989) [7]. Outra importante contribuição são as análises feitas por outros autores,

tais como Berdyugina & Savanov (1995) [5], que comparam os valores de Brown et al.

(1989) [7] e avaliam o comportamento da abundância de CNO, fazendo conclusões sobre

os efeitos de super abundância de Li e sua ocorrência em diferentes estágios evolutivos.

A HD 39853, uma gigante vermelha, também foi analisada neste estudo. Os parâmetros

atmosféricos desse objeto foram propostos por Gratton & D′Antona 1989 [26] a partir do

espectro de alta resolução e conclui-se que tratava de um destes raros objetos ricos em

Ĺıtio e ligeiramente deficiente em metal com [Fe/H ] = −0.5. Barrado y Navascues et

al. 1998 [4] afirma em seu trabalho de detecção da abundância de Li em estrelas que a

relação idade-massa não está associada diretamente a esse enriquecimento mas, sim, com

fenômenos de rotação. Jasniewicz et al. 1999 [32] analisa uma amostra de 29 gigantes

ricas tardias dotadas de alta rotação e se propõe não haver conexão desta abundância

com a relação a razão isotópica de 12C/13C. Os episódios de superabundância de Li estão

ligados com o ”cool bottom processing”, como proposto por Sackmann et al. 1995 [48].

Nas gigantes há a existência de uma ”µ−barrier”estabilizante que cria um muro entre es-

tas duas regiões, a convectiva e a mistura extra no qual essa última não se processa junto

a envoltória convectiva. Mais detalhes são apresentados em Sackmann et al. 2000 [49].

Duas outras gigantes ricas foram obtidas através do trabalho de Mishenina et al.

2006 [43], oriundas do estudo de uma distribuição vertical de estrelas no disco galático,

usando um método de seleção por magnitude visual e ı́ndice de cor de uma amostra de

177 gigantes. Tais objetos, estão numa fase conhecida com Red Clump que é caracterizada

pela queima do Hélio no núcleo de estrelas de massas pequenas a intermediárias antes do

esgotamento completo de H nas camadas posteriores.

A fim de detectar superabundâncias no ramo das gigantes e se esses valores estão

associados com a profundidade da mistura, Luck & Heiter 2007 [38] analisam se a razão
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isotópica 12C/13C é invariante no Red Clump. Já no trabalho de Carlberg et al. (2010) [10]

estuda-se um rotator rápido rico em Li e com baixa razão isotópica de 12C/13C. Os

autores afirmam que o processo de primeira dragagem, ora ocorrido, está relacionado com

a rotação e razão acima descritas.

O trabalho de Kumar et al. (2011) [34] talvez seja, depois das contribuições de Brown

et al. (1989), aquele que mais inclui objetos neste raro grupo de estrelas gigantes. Sua

pesquisa foi baseada em espectroscopia de baixa resolução de uma amostra de 2000 estrelas

de pequena massa e faz a inclusão de 15 novas ricas e 4 novas super-ricas em Ĺıtio numa

seleção de massas de 0.8 a 3.0M⊙.

Na tabela A.1 no final deste trabalho, apresentamos as gigantes ricas em Ĺıtio pro-

venientes de dados mais antigos até os mais recentes. Os dados de Charbonnel et al.

(2000) [13] foram, inicialmente, coletados das amostras de Brown et al. (1989) [7] para

o estudo evolutivo. Alguns dos dados não foram utilizados neste estudo. A abundância

de Ĺıtio apesar de alta, definido por Charbonnel et al. (2000) em sua conclusão afirma

serem estrelas que ainda estão passando por sua fase padrão de diluição de Li. Os erros,

sejam de metalicidade ou temperatura efetiva, geram, a priori, incertezas de abundância

de Li.

Em nosso estudo, alguns destes objetos foram suprimidos por ausência de paralaxe ou

mesmo devido a dúvida no estágio evolutivo de algumas estrelas e que hoje já se sabe que

se tratam de subgigantes. As informações das estrelas consideradas neste trabalho estão

na tabela 3.1.
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Figura 3.1: Diagrama HR mostrando a extensa amostra de Brown et al. (1989) com as
diversas abundâncias de Ĺıtio. Esta é uma das principais bases para esse tipo de estudo.
Os diferentes pontos representam os valores de abundãncia de Li para as estrelas desta
amostra.
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Objeto π σ Teff [K] log(L/L⊙) A(Li)LTE(dex) Ref.a Status

HD 787 5,33 0,87 4022 2,75 1,80 (b) AGB

HD 6665 3,53 1,01 4494 1,66 3,03 (f) Bump

HD 9746 7,77 0,82 4421 1,89 3,56 (b) Pós-Bump

HD 21018 2,92 0,95 5157 2,51 3,13 (d) Subgigante

HD 30834 5,81 0,82 4130 2,82 1,80 (b) AGB

HD 39853 4,37 0,72 3940 2,85 2,80 (c) AGB

HD 40827 6,92 0,74 4630 1,88 1,78 (b) Bump

HD 63798 8,43 0,93 4955 1,57 1,86 (g) RGB

HD 90633 10,41 0,59 4586 1,54 1,98 (g) RGB

HD 108471 4,54 0,90 4973 2,15 1,96 (b) RGB

HD 112127 8,09 0,85 4379 1,59 3,01 (a) Pós-Bump

HD 116292 10,20 0,73 4869 1,87 1,50 (b) RGB

HD 120602 8,09 0,81 5050 1,79 1,95 (b) RGB

HD 148293 11,09 0,47 4632 1,90 1,99 (b) Bump

HD 183492 11,38 0,73 4750 1,72 2,00 (b) RGB

HD 194937 9,99 0,88 4705 1,58 3,41 (h) RGB

HD 203136 4,35 0,69 4971 1,64 2,25 (f) RGB

HD 205349 2,17 0,61 4480 2,82 1,90 (b) Bump

HD 214995 12,22 0,79 4634 1,55 3,16 (h) Bump

HD 217352 5,11 1,00 4570 1,83 2,64 (f) Pós-Bump

HD 219025 3,25 0,81 4470 2,05 3,00 (e) Pós-Bump

HD 8676 5,68 0,83 4748 1,45 3,86 (i) RGB

HD 10437 6,59 0,77 4704 1,81 3,76 (i) Clump

HD 12203 8,80 0,81 4846 1,45 2,01 (i) RGB

HD 37719 3,28 0,75 4698 2,00 2,70 (i) RGB

HD 40168 4,26 0,92 4813 2,04 1,49 (i) RGB

HD 51367 6,45 0,71 4574 1,69 2,58 (i) Clump

HD 77361 8,37 0,67 4593 1,78 3,96 (i) Clump

HD 88476 7,08 0,95 4982 1,56 2,12 (i) RGB

HD 107484 4,99 0,83 4548 1,63 2,04 (i) Pós-Bump

HD 118319 6,28 0,80 4794 1,86 1,88 (i) Clump

HD 133086 6,67 0,60 4873 1,65 2,03 (i) RGB

HD 145457 7,93 0,73 4774 1,63 2,49 (i) RGB

HD 150902 2,54 0,72 4707 2,09 2,64 (i) Bump

HD 167304 6,85 0,55 4772 1,84 2,95 (i) Bump

HD 170527 6,25 0,61 4854 1,71 3,31 (i) Clump

Tabela 3.1: Tabela de Gigantes Ricas em Ĺıtio deste trabalho.

aLegenda: (a) Wallerstein & Sneden 1982 , (b) Brown et al. 1989, (c) Gratton et al. 1989, (d) Barrado
y Navascues et al. 1998, (e) Jasniewicz et al. 1999, (f) Strassmeier et al. 2000, (g) Mishenina et al. 2006,
(h) Luck & Heiter 2007, (i) Kumar et al. (2011). Status classifica a partir da figura 4.1.
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3.1.2 As estrelas gigantes ricas em Ĺıtio observadas pelo satélite

Kepler

A missão Kepler tem sido continuamente utilizada para medir o fluxo de fótons de

milhares de estrelas no mesmo campo do céu. Desde 2009, seu principal objetivo é a

busca de candidatos a planetas na zona habitável (HZ), que é uma região ao redor de

uma estrela, do tipo solar ou não, na qual sua radição emitida permitiria a existência de

água ĺıquida na superf́ıcie dos planetas ao redor dela. As curvas de luz de alta precisão

obtidas por este telescópio são excelentes para a investigação das oscilações estelares.

Os parâmetros estelares que essa missão fornece são derivados de ı́ndices fotométricos,

U,B,V, por exemplo. O Catálogo Kepler (KIC 1) fornece valores de temperatura efetiva,

a gravidade superficial e a metalicidade. Os valores de temperatura efetiva e log g estão

em acordo com os valores obtidos pela espectroscopia, porém com leve divergência para

estrelas quentes. Logo, as amostras de estrelas mais frias, que incluem as gigantes verme-

lhas, são de alta precisão. Para a análise de oscilações estelares de alta precisão, faz-se

necessário a combinação destes parâmetros com aqueles oriundos dos telescópios em terra.

Parâmetros atmosféricos de 82 gigantes vermelhas no campo do Kepler foram analisados

no trabalho de Thygesen et al. (2012) [56], o que corresponde a uma extensa base de

informações sobre esse tipo de estrelas.

A gigante W007017

Anthony-Twarog et al. (2013) [2] revela evidências de abundâncias de Li em uma

gigante vermelha pertencente ao aglomerado NGC 6819, logo abaixo do RGB-Bump e

que, por sua vez, sugere um novo entendimento na fase anterior a esta. Isto compromete

a sugestão de Charbonnel et al. (2000) de que este fenômeno de enriquecimento era

restrito a base do RGB.

A gigante KIC 5000307

Devido a análises de alta e baixa resoluções de espectros obtidos, isto é, associados

aos parâmetros śısmicos das gigantes do campo do Kepler, Silva Aguirre et al. (2014)

[52] analisa uma gigante rica em Ĺıtio na fase de queima de He no núcleo. O estudo

concluiu que a estrela possui uma abundância de Li muito próxima do valor da abundância

primordial, evidenciando que houve uma produção deste elemento em algum momento

da vida dessa estrela. A queima do He no núcleo evidenciaria o estado evolutivo da

referida estrela, e assim seguindo o modelo padrão de evolução que todo esse Li produzido

já deveria ter sido dilúıdo por qualquer mistura adicional. Acreditamos que um forte

1Kepler Input Catalogue
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CAPÍTULO 3. DADOS OBSERVACIONAIS

gradiente de peso molecular deixado para trás logo após a primeira dragagem possa ter

impedido essa mistura adicional e a camada mais quente de H.

As gigantes KIC 2968828 e KIC 3531579

Além da KIC 5000307, duas novas gigantes ricas em Li no campo do Kepler foram

identificadas recentemente por acaso. No artigo de Martell et al. (2013) [39], foi reali-

zado uma busca de estrelas da sequência principal com abundâncias anômalas de Li. Os

autores sugerem que esse dois objetos, analisados sismicamente, estejam no topo da fase

do RGB, muito próximos ao AGB. Ainda são escassos informações sobre esses objetos

na literatura. Os autores sugerem também que há discrepâncias nos valores de meta-

licidade, ora classificadas como pobres em metal, que poderiam, após maiores análise,s

estarem localizadas após o AGB (Post-AGB). Além das temperaturas efetivas não terem

sido corretamente analisadas, essa conclusão se deve ao fato dessas estrelas possúırem seus

parâmetros incompat́ıveis com as isócronas usadas naquele artigo.

3.2 As ferramentas utilizadas neste trabalho

Descreveremos agora como calculamos os principais parâmetros para a construção de

nosso diagrama HR, que é o principal instrumento na análise da evolução das nossas

estrelas. Essas ferramentas são essenciais na compreensão correta da fase evolutiva, assim

como, a sua metalicidade e abundância de Li.

Luminosidade

A luminosidade de uma estrela é a energia emitida por unidade de tempo. Em termos

deste fluxo total para uma estrela esférica, a luminosidade pode ser definida por:

L = 4πσR2T 4
eff , (3.1)

onde R é o raio estelar e Teff é sua temperatura efetiva e σ a constante de Stefan-

Boltzmann (σ ≈ 5.67× 10−5 erg cm−2 s−1 K−4).

Esse parâmetro acima mencionado também pode ser determinado por dados de para-

laxe trigonométrica(π) para definirmos dpc, que é a distância em parsecs (equação 3.2),

magnitude visual aparente (V ) e a correção bolométrica , (BC), obtidos do catálogo do

satélite Hipparcos2. Assim:

2http://sci.esa.int/hipparcos/
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dpc =
1

π
(3.2)

MV = V + 5− 5 log(dpc) (3.3)

Mbol = MV +BC (3.4)

log(L/L⊙) =
1

2, 5
(4, 72−Mbol) (3.5)

Por fim, usamos a equação 3.5 para determinar a luminosidade de nossa amostra que

se encontra na tabela 3.1.

Temperatura efetiva

O principal método de determinar a temperatura efetiva de uma estrela é pela espec-

troscopia. Para calcularmos este parâmetro de nossa amostra, usamos, neste trabalho,

a calibração proposta por Flower (1996) [20], na qual o logaritmo na base dez da tem-

peratura efetiva de uma estrela pode ser determinada por uma série de potência de seu

ı́ndice de cor B − V , pelo uso de seus coeficientes descritos na tabela 3.2 e corrigidos por

Casagrande et al.(2010) [11].

log Teff = a + b(B − V ) + c(B − V )2 + . . . , (3.6)

Main-sequence stars
Coefficient Supergiants Subgiants, Giants

a 4.012559732366214 3.979145106714099
b -1.055043117465989 -0.654992268598245
c 2.133394538571825 1.740690042385095
d -2.459769794654992 -4.608815154057166
e 1.349423943497744 6.792599779944473
f -0.283942579112032 -5.396909891322525
g . . . 2.192970376522490
h . . . -0.359495739295671

Tabela 3.2: Coeficientes da calibração proposta por Flower (1996).

O modelo de śıntese populacional trilegal

Uma base de estrelas provenientes de uma śıntese de população foram usadas neste tra-

balho e são resultados de um modelo iniciamente proposto como uma ferramenta teórica

para verificação da fotometria. O TRIdimensional modeL of thE GALaxy ou simples-

mente Trilegal [23], trata-se de um código escrito em linguagem de programação C, cha-

mado Código de Pádova, que consiste numa simulação, como o próprio nome sugere,
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tridimensional da Galáxia e que pode fornecer os traçados evolutivos de estrelas de diver-

sas massas e as idades estelares e de aglomerados através dos traçados de isócronas.

Ao passo que toda a fotometria é calculada por meio de interpolações, as faixas evo-

lutivas são convertidas em magnitudes aparentes, usando valores adequados de correções

bolométricas e de módulo de distância. É formalizado como uma simulação de Monte

Carlo3 em que as estrelas são geradas de acordo com uma distribuição de probabilidade.

Essas distribuições são derivadas a partir de três funções principais:

• Função de Massa Incial, IMF Initial Mass Function.

• Relação entre idade e metalicidade, AMR Age-Metallicity Relation.

• Taxa de Formação Estelar, SFR Star Formation Rate.

Melhores detalhamentos sobre esse modelo podem ser encontrados em Giradi et al.(2012)

[23],(2005) [25] e (2000) [24]

Nossa amostra e a śıntese populacional

A fim de determinar o comportamento evolutivo da amostra, construimos um DHR

com os dados selecionados para as gigantes e com os traçados evolutivos de Girardi et al.

(2000) [24] para 0,8 ≤ M/M⊙ ≤ 4,0. Como a disposição de cada uma destas estrelas no

diagrama HR com os traçados de massa revelam em qual momento da evolução estelar

estas estrelas estão passando, a abundância de Li pode ser verificada como normal ou não,

ou seja, se cada uma desses objetos estão em concordância com o que prevê o padrão de

evolução.

Incialmente, localizamos a amostra dentro da simulação total da Galáxia pelo trilegal;

em seguida, a quantidade extensa de dados foi limitada para o 3, 6 < log Teff [K] < 3, 8

dentro do limite da nossa amostra. Há de se notar a presença de uma região central

com grande quantidade de pontos. Os dados agora em conjunto: trilegal e as estrelas

selecionada para este trabalho, são representados na figura 3.2(a) e (b) as quais mostram

a posição dessas estrelas já exclúıdas aquelas com dúvidas quanto ao sua fase evolutiva.

Nossos objetos, de acordo com o modelo evolutivo de Girardi et al. (2000), mostra-se,

para cada massa, no ramo das gigantes e na região próxima ao ramo assintótico, ou seja,

nos tipos espectrais G e K.

3Ferramena de simulação estat́ıstica que utuliza métodos de amostragem para resolver problemas de
natureza estócastica ou determińıstica
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Figura 3.2: (a) Diagrama HR mostrando, em azul, os dados obtidos do trilegal para toda
a Galáxia com a nossa amostra e a região limitada em vermelho é aumentada em (b)
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Capı́tulo 4
Análise dos dados e obtenção dos resultados

A ciência nunca resolve um problema

sem criar pelo menos outros dez.

George Bernard Shaw

Neste caṕıtulo, iremos descrever uma análise global da amostra após definidos os

parâmetros necessários para este estudo. A importância do Ĺıtio como comprovação da

evolução estelar é percebida em diversos trabalhos que aborda este elemento qúımico com

casos de mistura adicional, rotação dentre outros. Nos limitaremos, aqui, a uma análise

do comportamento evolutivo.

4.1 As regiões do diagrama HR

Em nosso estudo, assim como no trabalho de Charbonnel et al. (2000), fica claro que

há regiões no diagrama HR, onde podemos encontrar gigantes ricas em Li. Uma dessas

é a região de primeira dragagem, antes da base do RGB e após a sáıda da MS. A razão
12C/13C, no trabalho de Silva et al.(1995) [16], relacionada com a primeira dragagem,

ainda não está bem definida pelo fato de o estudo sobre estrelas gigantes ricas ser ainda

muito escasso na literatura. Sua obtenção seria valiosa para corroborar a evolução dessas

estrelas neste contexto.

A primeira das regiões corresponde àquela na qual as estrelas ainda estão a diluir

totalmente seu Li. No nosso diagrama, há apenas um desses objetos, antes da base do

RGB, representado por linhas tracejadas na figura 4.1. Os valores de Teff para esse objeto

e o erro associado comprovam que se trata de uma subgigante. O comportamento do Li

nesse objeto não foi foco de nosso estudo, mas servirá para nossa conclusão a posteriori.
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4.1.1 As gigantes em torno da base do RGB

Analisando a posição destes objetos no DHR da figura 4.1 juntamente com a abundância

de Li, vemos que há ind́ıcios que o Li em seu interior é fruto de uma śıntese recente. A

ausência de traços de 6Li é um dos principais argumentos para essa análise. O mecanismo

de Cameron & Fowler(1971) [8] ratifica que esse Li é novo e não remanescente do Li pri-

mordial. A grande diferença de abundância de Li entre os objetos nessa fase pode nos

garantir que essa nova produção de Li se dá num pequeno intervalo de tempo comparado

com a própria duração da fase.

4.1.2 As gigantes no RGB-Bump

A região onde a luminosidade e a temperatura efetiva da estrela sofre uma oscilação

súbita é chamada de Bump. A zona convectiva atravessa a zona profunda de descon-

tinuidade do peso molecular. Neste momento ocorre o encontro da camada rica em H

com aquela na qual há o He. A redução significativa de temperatura encadeia uma dimi-

nuição na luminosidade, ora temporária, representado nas linhas vermelhas sobre alguns

dos traçados. trata-se de uma oscilação da temperatura e da luminosidade, bem definido

por Fusi Pecci et al. (1990) [22]. Como já dito anteriormente, nessa fase, para estrelas

maiores que 2M⊙, a queima do He ocorre de forma mais suave e muito antes daquela

descontinuidade. Nota-se que algumas de nossas gigantes estão nessa região.

4.1.3 As gigantes após o RGB-Bump

Charbonnel et al. (2000) afirma que imediatamente após o RGB-Bump não há evidências

claras de estrelas ricas em Li, pelo fato dele ter sido todo dilúıdo. Analisando nossa amos-

tra, verificamos que não é o que acontece. As descobertas de novas estrelas ricas em Li,

permite-nos afirmar que neste momento da evolução estelar há objetos que podem ainda

ter mantido Li em seu interior, sintetizado mais deste elemento ou ainda adquirido essa

abundância por algum acréscimo de material externo. Na busca de corroborar essa nossa

análise, fizemos um corte dos dados obtidos do trilegal para uma magnitude V<7, que se

trata da máxima observabilidade do satélite Hipparcos, o qual nos forneceu os dados já

citados.

A presença de objetos com alta abundância é o que intriga os estudos das gigantes.

No topo da fase RGB existem, ainda, estrelas com valores de abundância de Li bem

elevados. Em algum momento, esse ĺıtio foi mantido ou novamente sintetizado por algum

mecanismo, seja ele de mistura adicional ou por acréscimo de material por englobamento

de um planeta, com sugere Calberg et al. (2011) [9].
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O mistério da abundância de Li em gigantes

Existem três grandes teorias para explicar a abundância anômala de Li nas estrelas

gigantes vermelhas Todos estes possuem argumentos que corroboram ou não suas de-

clarações. Optamos ater destes por enquanto. São elas:

a) Preservação do Li primordia durante a fase de sequência principal;

b)Adição de material rico em Li pelo engolimento de planetas ou englomento de uma anã

marrom, como afirmam Siess & Livio (1999) [51] em seu estudo, no qual cada um destes

eventos poderia ser acompanhado de assinaturas no espectro desta estrela. O desloca-

mento da camada circundante dela ocorrida como consequência do pulso térmico seria

causado por esse acréscimo de material;

c) Produção de Li no interior das estrelas via o mecanismo Cameron & Fowler (1971)

juntamente com Sweigart & Mengel (1979) [55], de mistura meridional. Palacios et

al. (2006) [44] associa essa teoria aos processos de rotação diferencial. Eggleton et al.

(2008) [19] também analisa um tipo especial de processo de mistura inevitável para estrelas

de baixa massa que aumenta a razão dos isótopos CNO.

4.2 Análise da amostra com os dados do trilegal

Com o intuito de estudar estatisticamente esse estado evolutivo, utilizamos a extensa

base de dados obtidos pela śıntese de população que foram refinados para nossa amostra.

O corte da magnitude V <7 deu-nos novas informações sobre estrelas brilhantes (este

é o corte relativo a observabilidade do Hipparcos) no diagrama HR. Estes dados foram

inseridos no nosso diagrama HR com os valores da tabela 3.1. Verificamos que uma extensa

quantidade de pontos são marcados entre os limites de luminosidade e temperatura efetiva

de nossa amostra.
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Figura 4.1: Diagramas HR para a nossa amostra e para as estrelas simuladas com o
trilegal, com o corte de magnitude já realizado, representado pelos dados em verde. A
região de Bump é representada por linhas vermelhas em cada um dos traçados de massa.
A linha em azul é o traçado de 1M⊙. A linha simples tracejada representa a base do RGB
e a ponto tracejada representa o AGB. Os erros de luminosidade e temperatura foram
calculados a partir do catálogo Hipparcos e pela calibração do ı́ndice de cor B − V .

4.3 Análise das idades da amostra

Um passo importante dado pelo nosso estudo foi uma tentativa primeira de estabe-

lecer as idades das estrelas na nossa amostra. Essas idades talvez seja o mais complexo

parâmetro a ser determinado. Não sabemos ao certo o tempo médio para o esgotamento

dos elementos qúımicos do interior estelar. A idade está, por sua vez, associada ao tempo

dessas reações, mais precisamente à massa da estrela. Os valores divulgados pela literatura

são poucos e, muitas vezes, dotados de informações divergentes.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE DOS DADOS E OBTENÇÃO DOS RESULTADOS

Não se trata de uma eficaz medida, todavia, compreender quanto tempo dura a vida de

uma estrela é fundamental. O referencial ainda é o nosso Sol para compararmos as idades.

A quantidade de combust́ıvel para a fusão dos elementos leves serve como um indicador

da idade. Esta pode ser obtida de várias formas: a primeira, é a partir da binariedade

ou facilmente para estrelas pertencentes de aglomerados. Neste último caso, se faz pelo

uso de isócronas1. Um exemplo é uso das isócronas calculadas por códigos evolutivos.

Na literatura atual os valores são imprecisos e espećıficos para o estudo de aglomerados

estelares. Lachaume et al. (1999) [35] descreve métodos para essa determinação e compara

quão eficazes e usuais estes são. Sabemos que quanto mais informações mais precisa será

a determinação da idade.

Na impossibilidade de atender a quaisquer desses modos, as relações de comparação e

interpolação de estrelas de mesma idade se fazem mais proṕıcia. Comparamos os valores

de temperatura e luminosidade da amostra tentando avaliar, por histograma de uma

pequena região do diagrama HR, se havia um padrão de massa e idade. A busca da idade

pela relação massa e metalicidade de François & Matteucci 1993 [21] é bem relevante,

todavia, é mais previśıvel para a determinação de idades de estrelas pobres em metal,

ou seja, estrelas de população II. Algumas de nossos obejtos podem ser descritos nessa

condição, porém essa relação não foi posśıvel pelo enviesamento da idade obtida dos dados

do trilegal, as quais trataremos mais adiante.

A rotação das estrelas também é um importante parâmetro que pode ser calibrado e

indicar as idades. O Sol, como referencial, já possuiu uma rotação mais elevada na sua

formação há 4,56 bilhões de anos. Mais detalhes nos trabalhos de Guenther (1999) [28]

As idades obtidas

A busca das idades usando os dados da śıntese de população foi obtida por comparação,

incialmente, dos valores de temperatura efetiva, pelo filtro da metalicidade obtida no tra-

balho de Kumar et al. (2001) [34] e a massa mais aproximada no diagrama HR. Uma

pequena região próxima a estrela que desejávamos realizar a análise da idade foi selecio-

nada. Não usamos nenhum outro critério para essa escolha: Uma região de temperatura

efetiva e luminosidade muito próximas daquela estrela (cerca de 10% de cada) nos indica

a idade média em uma área quase circular. Para algumas de nossas estrelas observadas

não foi posśıvel determinar a idade da forma descrita acima por ausência de dados da

śıntese de população. Na tabela 4.1, mostramos os valores calculados com o trilegal, bem

como, a variação entre as abundâncias de Li obtidas atrávés da literatura.

Este critério nos forneceu uma série de interpretações. Iniciamente procuravamos

compreender se essas estrelas obtidas pela śıntese de população possúıam correlação com

aquela escolhida para determinar a idade. Um histograma foi a principal ferramenta

1Isócrono (do grego iso, igual + cronos, tempo), significa, literalmente, ocorrer ao mesmo tempo ou
em intervalos de tempo iguais. Em astrof́ısica, refere-se a estrelas de mesma idade num diagrama HR.
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utilizada. Nota-se que nestes diagramas de número de estrelas por idade (em Gyrs),

veja a figura 4.2, inicialmente não nos fornecia um padrão caracteŕıstico para estrelas

deste ramo, ou seja: estrelas gigantes são estrelas evolúıdas o que representa, ao nosso

entendimento, que deveriam possuir idades entre 4 a 11 Gyrs, por exemplo. Seria um

problema do código ou alguma falta de critério espećıfico para determinar estes valores?

Neste sentido, a estrela mais velha de nossa amostra, de acordo com os dados obtidos e

pelo histograma, possui apenas 3,72 Gyrs. Seria por fim o tempo de acréscimo após a

ZAMS? A massa destes objetos são também importantes elementos a serem inclúıdos em

nossa análise. Se sabe que, de acordo com modelos de evolução, assim como o adotado

neste trabalho, são pasśıveis de associação com outros parâmetros os quais, de posse deles,

seria posśıvel um maior aferição destas idades.
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Figura 4.2: Alguns dos histogramas para algumas estrelas da nossa amostra. As idades
estão próximas de valores entre 1 a 5 Gyrs.
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ID [Fe/H ] ∆A(Li) Idade (Gyrs)

HD 787 0,07 0,19 2,45

HD 6665 0,2 -0,1 1,41

HD 9746 -0,05 -0,12 1,35

HD 21018 0,15 -0,07 Não determ.

HD 30834 -0,17 0,18 0,78

HD 39853 -0,3 -0,05 2,34(1,95)

HD 40827 0,1 0,27 3,72(3,00)

HD 63798 -0,1 0,14 0,85(0,74-0,89)

HD 90633 0,02 0,2 3,24

HD 108471 -0,01 0,14 0,65(0,47)

HD 112127 0,09 -0,06 Não determ.

HD 116292 -0,01 0,15 1,07(1,12)

HD 120602 -0,08 0,12 0,49(0,3)

HD 148293 0,08 0,17 1,55

HD 183492 -0,08 0,16 2,45(2,14)

HD 194937 -0,01 -0,23 2,95

HD 203136 0,05 0,09 Não determ.

HD 205349 0,03 0,35 Não determ.

HD 214995 0 -0,21 0,15(0,2)

HD 217352 ... 0,01 Não determ.

HD 219025 -0,1 -0,07 2,24(3,39)

HD 8676 0,02 -0,31 1,62

HD 10437 0,1 -0,28 1,48(1,17-1,95)

HD 12203 -0,27 0,07 3,24

HD 37719 0,09 0,01 1,17

HD 40168 0,1 0,21 0,49(0,59)

HD 51367 0,2 0,02 Não determ.

HD 77361 -0,02 -0,16 2,24(2,82)

HD 88476 -0,1 0,09 Não determ.

HD 107484 0,18 0,1 0,89(0,98)

HD 118319 -0,25 0,14 3,09

HD 133086 0,02 0,11 1,29

HD 145457 -0,08 0 1,55

HD 150902 0,09 0,01 0,34

HD 167304 0,18 -0,1 1,23(1,42)

HD 170527 -0,1 -0,19 1,62(1,7)

Tabela 4.1: Idade das gigantes obtidas através deste trabalho. São mostradas os objetos,
a metalicidade e a variação da abundância de Ĺıtio na literatura. A última coluna mostra
as idades em Giga-anos. Alguns dos valores não foram determinados.
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4.3.1 O viés nos cálculos das idades pelo trilegal

Em nosso trabalho foi feita uma análise de viés apresentado nos cálculos de idades

para estrelas do disco fino, a partir de uma simulação feita em 7 graus ao longo do disco

com coordenadas l = 45 graus , b = 0 graus. Apesar da simulação assumir uma taxa

praticamente flat2 para a formação estelar ao longo do tempo, a distribuição das idades das

estrelas gigantes apresenta um grande viés para as idades mais jovens. Além disso, e como

conseqüência, a distribuição de metalicidade é muito enviesada e está, provavelmente,

associada a outros tipos de parâmetro não determinados neste estudo. Para as estrelas

gigantes mais ricas em metal, a simulação inclui uma relação marcada e precisa para

idade-metalicidade e várias populações com [Fe/H ] < −0, 5. Então surge o que parece

um erro de medida, mas não é. Em linhas gerais, afirma-se que os valores da idade estão

necessariamente associados, ou seja, ligados e enviesados, a distribuição da metalicidade e

da distância da estrela, o que a torna um forte instrumento para determinação de idades

em algomerados.

Em conclusão, o efeito aqui é simplesmente causado pelo fato de que a taxa evolutiva

(a taxa na qual as estrelas deixam a sequência principal, calculada por unidade de massa)

é cerca de 10 vezes maior por volta de 1 Gyr quando comparada com 10 Gyr. Isto afeta

todas as gigantes formadas do RGB ao AGB que irão aparecer com ńıveis diferentes de

idades, porém, sempre com idades menores ou entre 3 Giga-anos (idade < 3 Gyrs). Dessa

forma, conclúımos que as idades calculadas com o trilegal não podem ser utilizadas neste

estudo.

O detalhe assumido aqui é que não se tratam de estrelas isoladas, porém, de estrelas

pertencentes a aglomerados, sejam eles abertos ou não. A observação da abundância

de Li em gigantes nesse contexto é bem interessante. A análise que fazemos parte do

prinćıpio de que o enriquecimento é pasśıvel de ocorrer em qualquer momento da vida

estelar. Os aglomerados M3, M5 e NGC 3961, todos contendo gigantes ricas em Li, foram

analisados por diversos autores. A constatação é a mesma. Nesses clusters, a natureza

da evolução das gigantes não pode ser diferente daquelas estrelas pertencentes ao campo.

Nossa análise ganha força na conclusão de Smith (2010) [53] quando afirma que esses

fenômenos de enriquecimento de Li podem vir a ocorrer em toda a região do ramo das

gigantes. As estrelas pertencentes a aglomerados citados neste trabalho, juntamente com

O cluster Trumpler 5, mais precisamente o seu objeto 3416, e a W 007017 não possuem

valores definidos de luminosidade, no entanto a região limı́trofe de temperatura efetiva

para essas duas gigantes são mostrados na figura 4.3, através de linhas pontilhadas. Assim,

a análise para essas estrelas é a seguinte: são ricas em Li e estão localizadas em posições

distintas neste DHR, indiferentemente do Bump.

2lisa, plana ou sem picos.
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Figura 4.3: DHR de algumas gigantes ricas em Li de aglomerados. Os triângulos são
gigantes dos aglomerados(da esquerda para direita) M5, que apresenta 10,62 Gyrs, por
Carney et al (1998), NGC 362 com idade estimada em 10,7 Gyrs, por Smith et al. (1999)
e M3 com 11 Gyrs por Kraft et al. (1999). Os ćırculos são gigantes do tipo K no trabalho
de Kumar & Reddy (2009) e os quadrados são rotatores rápidos descritos no trabalho
de Carlberg et al. (2009). As linhas limitam a região de localização dos aglomerados
Trumpler 5 e W007017, duas estrelas gigantes ricas em Li, descobertas pelo satélite Kepler.
A isócrona de 9 giga-anos é do traçado de Girardi et al. (2000). Esse tipo de diagrama
sugere que o enriquecimento de Li em gigante ocorra em qualquer localização no ramo
das gigantes e é resultado de algum tipo de processo, por hora desconhecido. Adaptado
de Simth et al. (2009).
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4.4 Análise da abundância de Ĺıtio em função da me-

talicidade e temperatura efetiva.

Nesta análise, os dados de abundância de Ĺıtio foram retirados do trabalho de Kumar

et al. (2011) [34] para todas estrelas gigantes ricas neste elemento. Algumas delas, já

citado anteriormente, foram descobertas de outros autores que são citados na tabela 3.1.

Representando a abundância de Li em função da temperatura efetiva para a nossa

amostra vimos uma grande dispersão. Podemos observar que algumas estrelas apresentam

Li acima das linhas tracejadas, que representa a abundância primordial, como determina

Spite & Spite para estrelas de população II. É notório o enriquecimento (figura 4.4(a)), e

caracteriza, assim, a possibilidade de śıntese de novo Li. Já na 4.4(b) de todas as estrelas

pobres em metal, apenas uma, a HD 39853, ainda mantém valores altos de abundância

de Li, em relação à média mesmo com baixa metalicidade. Na tabela A.1 no final deste

trabalho há, para esse objeto, dois valores de metalicidade. O primeiro deles, definido

por Gratton & D
′

Antona (1989) e o segundo de Kumar et al. (2011) ambos corroboram

ainda mais esta situação e sugerem que o enriquecimento de Li também pode ocorrer em

situações de baixa metalicidade, o que de certa forma é bastante curioso.
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Figura 4.4: Comportamento da abundância de Ĺıtio de nossa amostra em função da
temperatura efetiva (a) e em função da metalicidade (b). Na figura (a), os limites entre
as linhas tracejada se trata do Pleateau de Spite (1982), para estrelas de População II.
Na figura (b), foram usadas as metalicidade do trabalho de Kumar et al. (2011). A linha
pontilhada horizontal é a média das abundâncias das gigantes ricas. A linha vertical
tracejada representa a metalicidade solar. O objeto destacado em (a) e (b) é a estrela HD
39853 que é descrita no texto.
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Capı́tulo 5
Conclusões e perspectivas

Não há fonte de erro tão grande como

a busca da verdade absoluta.

Samuel Butler

Apresentamos, aqui, as conclusões e perspectivas para o referente ao nosso estudo.

Em geral, fizemos uma nova análise dos aspectos evolutivos das estrelas gigantes ricas em

Li. Nosso principal objetivo nesta dissertação foi de entender, de forma mais cŕıtica, a

evolução desse grupo de estrelas, fazer uma estimativa das idades e das posśıveis conexões

entre a abundância de Li e outros parâmetros, além de localizar onde ocorre esse processo

e qual a razão que leva a existência desse grupo raro de estrelas.

5.1 Conclusões

A busca da abundância de Li em gigantes é algo bastante estudado. Não há evidências

de qual seja a causa deste enriquecimento, nem se sabe ao certo qual é o mecanismo

causador desse comportamento. Não obstante, o que notamos em nossa amostra é que

a abundância de Li ocorre em quase todas sub etapas do RGB, para estrelas de pouca

massa ou massa intermediária. Uma vez constatada essa abundância anormal em diversas

fases evolutivas, afirmamos que as gigantes, em algum momento de sua evolução, podem

apresentar um comportamento rico em Ĺıtio. Não há no diagrama HR uma posição

preferencial para esse tipo de estrela. As simulações usando o trilegal podem prever a

localização e a distribuição das gigantes na nossa Galáxia.

Podemos sumarizar que os cenários propostos para a compreensão desse enriqueci-

mento são 3, e já foram citados nesta dissertação. O mecanismo de Cameron & Fowler
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torna-se mais apropriado para explicar esse enriquecimento, todavia, assim como afirma

Melo et al. (2005) [41], o que inicializa esse processo ainda não está bem definido e o

porquê desse mecanismo ocorrer em algumas estrelas em detrimento de outras. Novas

propostas de observação dessas estrelas, seja ela feita por missões espaciais já existentes

ou novos projetos, podem vir a confirmar esta afirmação. As extensas informações já

dispońıveis pelo satélite Kepler pode ser um bom ponto de partida, uma vez que amos-

tras completas estão dispońıveis. A descoberta da primeira gigante rica em Li, por Silva

Aguirre et al. (2014) [52] através do referido satélite, é um marco na astrof́ısica, sobretudo

nos estudos de evolução e estrutura estelar. A análise de Charbonnel et al. (2000) de que

esse tipo especial de estrela era restrita ao Bump não pôde ser comprovada aqui. É fato

que esse enriquecimento deve ocorrer de maneira ainda desconhecida, mas já se sabe que

a duração desse evento é demasiadamente curta, comparada com a evolução da estrela.

Nosso trabalho, mesmo que limitado e restrito à coleta de dados existentes na lite-

ratura, nos cálculos por técnicas e nas instrumentações, lança uma nova luz no que diz

respeito compreensão das gigantes ricas em Li. A tabela A.1 atualizada até a data de

conclusão deste estudo, única até então, resume o estado da arte do presente problema

e contribui definitivamente para a compreensão da evolução qúımica da Galáxia. Há di-

versos estudos que relaciona o Li com a metalicidade, temperatura efetiva, massa estelar,

idade e atividade cromosférica. Os resultados são diferentes e muito amplos. Em diversos

trabalhos, a relação entre a rotação e o Li, por exemplo, se mostra percept́ıvel. De Me-

deiros et al. (2000) [17] faz essa primeira análise dessa relação, no entanto, esses estudos

são ainda insuficientes e pouco se sabe sobre a idade desses objetos.

5.2 Perspectivas

Propomo-nos, em trabalhos futuros, analisar os dados recentes e cotidianamente pu-

blicados pelo satélite Kepler em busca de uma explicação robusta para o fenômeno das

estrelas gigantes ricas em Li. A HD 65228, recente trabalho de Liu et al. (2014) [37], será

utilizada separadamente em nossos proposals para determinações espectroscópicas de Be

II a fim de comprovar qual a relação entre o enriquecimento do Li e do Be.

Um ponto importante nas perspectivas é uma análise minuciosa da razão isotópica

C12/C13. Propostas de observação de outros elementos qúımicos poderiam nos fornecer

dados mais conclusivos sobre essa relação. A busca por compreender o estado evolutivo e

a conexão entre a abundância de Li e a idade destas estrelas é naturalmente um caminho

a ser seguido. O satélite Kepler e os dados seismológicos serão essenciais nessa direção.

Desejamos, por fim, reforçar nosso interesse neste raro grupo de estrelas gigantes. O

estudo das gigantes possivelmente direcionado para aquelas ricas em Li pertencentes a
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aglomerados observados pelo Kepler e caracterizadas pelo grupo do CfA Harvard1 será,

sem dúvida, uma importante contribuição para trabalhos futuros que podem vir a fomen-

tar importante esclarecimento sobre os mecanismos de enriquecimento do Ĺıtio bem como

compreender melhor a evolução qúımica da Galáxia.

1Instituição americana de pesquisa em astrof́ısica, localizada em Cambridge, Massachusetts, nos Es-
tados Unidos.
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[1] Alexander, J. B. A possible source of lithium in the atmospheres of some red giants.

The Observatory 87 (Oct. 1967), 238–240.

[2] Anthony-Twarog, B. J., Deliyannis, C. P., Rich, E., and Twarog, B. A. A

Lithium-rich Red Giant Below the Clump in the Kepler Cluster, NGC 6819. APJL 767

(Apr. 2013), L19.

[3] Balachandran, S. C., Fekel, F. C., Henry, G. W., and Uitenbroek, H. Two K

Giants with Supermeteoritic Lithium Abundances: HDE 233517 and HD 9746. APJ 542

(Oct. 2000), 978–988.

[4] Barrado y Navascues, D., de Castro, E., Fernandez-Figueroa, M. J., Cornide,

M., and Garcia Lopez, R. J. The age-mass relation for chromospherically active binaries.

III. Lithium depletion in giant components. A&A 337 (Sept. 1998), 739–753.

[5] Berdyugina, S. V., and Savanov, I. S. Li-rich giants: evidence for convection mixing.

memsai 66 (1995), 425.

[6] Bertelli, G., Girardi, L., Marigo, P., and Nasi, E. Scaled solar tracks and iso-

chrones in a large region of the Z-Y plane. I. From the ZAMS to the TP-AGB end for

0.15-2.5M⊙ stars. A&A 484 (June 2008), 815–830.

[7] Brown, J. A., Sneden, C., Lambert, D. L., and Dutchover, Jr., E. A search for

lithium-rich giant stars. ApJS 71 (Oct. 1989), 293–322.

[8] Cameron, A. G. W., and Fowler, W. A. Lithium and the s-PROCESS in Red-Giant

Stars. APJ 164 (Feb. 1971), 111.

[9] Carlberg, J. K., and Majewski, S. R. Searching for Chemical Evidence of Planet Ac-

cretion in Red Giant Rapid Rotators. In American Astronomical Society Meeting Abstracts

217 (Jan. 2011), vol. 43 of Bulletin of the American Astronomical Society, p. 307.04.

[10] Carlberg, J. K., Smith, V. V., Cunha, K., Majewski, S. R., and Rood, R. T.

The Super Lithium-rich Red Giant Rapid Rotator G0928+73.2600: A Case for Planet

Accretion? APJL 723 (Nov. 2010), L103–L107.

39
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Apêndice A
Nosso estudo sobre estrelas gigantes ricas em Li deu-se, inicialmente, pela busca de referências

desses objetos na literatura já existentes. Observamos que desde os mais antigos dados ao mais

modernos trabalhos, a abundância de Li em gigantes é a principal informação a ser buscada.

Abaixo, tabelamos todas as gigantes ricas em Ĺıtio encontradas da literatura. Alguns dos dados

foram coletados dos artigos citados na última coluna da tabela e seus respectivos autores são

citados.
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APÊNDICE A.

No ID log(L/L⊙) Teff [K] log g [Fe/H] A(Li)a A(Li)b 12C/13C Fontec

1 HD 787 2.65 4181 1.5 0.07 1.80 1.99 9 B89,Be94

2 HD 6665 1.37 4700 2.70 0.20 3.03 2.93 ... S00

3 HD 9746 2.02 4425 2.30 -0.05 3.56 3.44 24 B89

4 HD 19745 1.90 4700 2.25 -0.05 3.70 3.40 16 R05

5 HD 21018 2.58 5150 1.96 0.15 3.13 3.06 ... B98

6 HD 30834 2.81 4200 1.5 -0.17 1.80 1.98 13 B89

7 HD 39853 2.75 3900 1.16 -0.50(-0.30)d 2.80 2.75 6.0 G89,K11

8 HD 40827 1.78 4575 1.80 0.10 1.78 2.05 10 B89

9 HD 63798 1.76 5000 2.50 -0.10 1.86 2.00 8.0 M06

10 HDE 233517 2.00 4475 2.25 -0.37 4.11 3.95 ... Ba00

11 HD 90633 1.55 4600 2.30 0.02 1.98 2.18 7.0 M06

12 HD 108471 1.86 4970 2.80 -0.01 1.96 2.10 25 B89

13 HD 112127 1.44 4340 2.10 0.09 3.01 2.95 19 W82

14 HD 116292 1.82 5050 3.00 -0.01 1.50 1.65 ... B89

15 PDS 365 1.85 4540 2.20 -0.09 3.30 3.13 12(10-20) D02

16 HD 120602 1.98 5000 3.00 -0.08 1.95 2.07 16 B89

17 IRAS 13539-4153 1.60 4300 2.25 -0.13 4.10 3.90 20 R05

18 HD 148293 1.86 4640 2.50 0.08 1.99 2.16 16 B89

19 IRAS 17596-3952 1.70 4600 2.50 0.10 2.20 2.30 ... R05

20 HD 183492 1.75 4700 2.40 -0.08 2.00 2.16 9 B89

21 PDS 100 1.65 4500 2.50 0.14 2.50 2.40 9.0 R02

22 HD 194937 1.54 4863 2.86 -0.01 3.41 3.18 ... L07

23 HD 203136 1.75 5100 2.80 0.05 2.25 2.34 ... S00

24 HD 205349 2.82 4480 0.6 0.03 1.90 2.25 9 B89,Be94

25 HD 214995 1.54 4740 2.56 0.00 3.16 2.95 13.0 L07

26 HD 217352 1.77 4570 2.53 ... 2.64 2.65 ... S00

27 HD 219025 1.84 4570 2.30 -0.10 3.00 2.93 ... J99

28 G0928+73.2600 1.75 4885 2.65 -0.25 3.62 3.30 28 C10

29 HD 8676 1.68 4860 2.95 0.02 3.86 3.55 5.0 K11

30 HD 10437 1.77 4830 2.85 0.10 3.76 3.48 5.0 K11

31 HD 12203 1.69 4870 2.65 -0.27 2.01 2.08 7.5 K11

32 HD 37719 1.76 4650 2.40 0.09 2.70 2.71 ... K11

33 HD 40168 2.10 4800 2.50 0.10 1.49 1.70 ... K11

34 HD 51367 1.59 4650 2.55 0.20 2.58 2.60 8.5 K11

35 HD 77361 1.66 4580 2.35 -0.02 3.96 3.80 4.3 K11

36 HD 88476 1.87 5100 3.10 -0.10 2.12 2.21 9.0 K11

37 HD 107484 1.78 4640 2.50 0.18 2.04 2.14 12.5 K11

38 HD 118319 1.68 4700 2.20 -0.25 1.88 2.02 ... K11

39 HD 133086 1.70 4940 2.98 0.02 2.03 2.14 7.0 K11

40 HD 145457 1.61 4850 2.75 -0.08 2.49 2.49 10.0 K11

41 HD 150902 1.83 4690 2.55 0.09 2.64 2.65 5.0 K11

42 HD 167304 1.93 4860 2.95 0.18 2.95 2.85 7.5 K11

43 HD 170527 1.69 4810 2.85 -0.10 3.31 3.12 ... K11

44 W 007017 ... ... ... ... 2.30 ... ... AT10

45 KIC 5000307 1.819 5000 2.593 -0.27 2.80 2.71 <20 SA14

46 Trumpler 5♯3416 ... 4850 2.20 -0.51 3.60 3.75 14(11-17) Monaco14

47 HD 65228 ... 5600 ... 0.01 2.52 ... ... Li14

Tabela A.1: Todas as Gigantes Ricas em Ĺıtio da literatura até o momento

aLTE
bNLTE
cB89: Brown et al. (1989), Be94: Berdyugina & Savanov (1994) , S00: Strassmeier et al. (2000) ,

R05: Reddy & Lambert (2005), B98: Barrado y Navascues et al. (1998) , G89: Gratton & D,Antona.
(1989) ,M06: Mishenina et al. (2006), W82: Wallerstein & Sneden (1982), D02: Drake et al. (2002),
R02: Reddy et al. (200), L07: : Luck & Heiter (2007), J99: Jasniewicz et al. (1999);, C10: Carlberg et
al. (2010), K11: Kumar et al. (2011), AT10: Anthony-Twarog et al. (2010), SA14: Silva Aguirre et al.
(2014), Monaco14: Monaco et al. (2014), Li14: Liu et al. (2014).

dValor extráıdo de Kumar et al. (2011)
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Apêndice B
O Ĺıtio e suas caracteŕısticas

O Ĺıtio é um elemento encontrado na natureza com quatro isótopos estáveis e foi descoberto

por Johan August Arfwedson, em 1817, enquanto examinava rochas de Petalita abunbantes na

Suécia. Este trabalho faz referência a um deste, o 7Li que é mais abundante e estável. Este é

facilmente destrúıdo quando a temperatura no interior estelar alcança valores superiores a 2,5 x

106K. Na tabela que segue, mostramos apenas como comparação a abundância deste elemento

em meios distintos.

Ambiente Abundância

Primordial 2.1−2.3

Meteoritos 3.3

Meio Interestelar 3.1

Tabela B.1: Abundâncias do 7Li em diferentes meios astrof́ısicos.

A f́ısica da difusão Ĺıtio até a sequência principal

A concentração de ĺıtio no interior estelar obedece, juntamente com a lei de Fick1 e pela

equação da continuidade2, a uma equação de difusão do tipo:

ρ
∂c

∂t
=

1

r2
∂

∂r

(

r2ρD
∂c

∂r

)

(B.1)

onde ρ(r) é a densidade e D(r, t) o coeficiente de difusão. Supondo uma relação na qual

D(r, t) = D0(r)f(t) com condições de contorno expĺıcitas por c(rn, t) = 0 e r = rn, a solução

viável da equação é do tipo auto similar no tempo, uma vez que as distribuições de probabilidade

dessa concentração são as mesmas para qualquer intervalo de tempo escolhido:

1
−→
J = −D∇c(r, t)

2 ∂ρ
∂t

+∇.(ρ−→u ) = 0
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c(r, t) =
∑

j

cj(r)hj(t) (B.2)

Assim, subistituindo na equação anterior, temos:

ρcj(r)
∂hj
∂t

=
1

r2
∂

∂r

(

r2D0(r)f(t)hj(t)
∂c

∂r

)

(B.3)

o que nos denota,

ρcj(r)
∂hj
∂t

=
1

r2
f(t)hj(t)

∂

∂r

(

r2ρD0(r)
∂c

∂r

)

(B.4)

para, por fim:

1

f(t)hj(t)

∂hj
∂t

=
1

r2ρcj(r)

∂

∂r

(

r2ρD0(r)
∂c

∂r

)

(B.5)

ou ainda:

1

f(t)

∂ (lnhj)

∂t
=

1

r2ρcj(r)

∂

∂r

(

r2ρD0(r)
∂c

∂r

)

(B.6)

fazendo os membros da igualdade igual a −kj temos, assim:

1

f(t)

∂ (lnhj)

∂t
= −kj (B.7)

e

1

r2ρcj(r)

∂

∂r

(

r2ρD0(r)
∂c

∂r

)

= −kj (B.8)

o que resulta:

1

r2
∂

∂r

(

r2ρD0(r)
∂c

∂r

)

+ kjρcj(r) = 0 (B.9)

Agora, esta equação depende apenas de r e pode ser escrita na forma:

1

r2
d

dr
(r2ρD0(r)

dc

dr
) + kjρcj(r) = 0 (B.10)

A equação diferencial ordinária acima é uma equação do tipo Sturm-Liouville3 e para a

solução de seus autovalores levou-se em conta as condições de contorno exposta no ińıcio desta

demonstração.

Usando a Lei de Nernst para a massa de um gás que passa por uma secção circular fechada

de raio r no intervalo de tempo compreendido entre t+ δt, assim:

3Na teoria das equações diferenciais ordinárias, chama-se de equação de Sturm-Liouville, nome dado
em homenagem aos matemáticos Jacques Charles François Sturm (1803-1855) e Joseph Liouville (1809-
1882), uma equação diferencial real de segunda ordem.
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dM = −D
dc(r, t)

dr
Sdt (B.11)

o que nos gera:

ρ
dM

dt
= −4πr2Dρ

dc(r, t)

dr
(B.12)

Em um volume constante temos que M = cV =⇒ dM = V dc

Assim:

ρV
dc

dt
= −4πr2Dρ

dc(r, t)

dr
(B.13)

M
dc(r, t)

dt
= −4πr2Dρ

dc(r, t)

dr
(B.14)

Com ρV = M

Mcj
dhj
dt

= −4πr2ρD0f(t)hj
dcj
dr

(B.15)

ou ainda:

Mzc
d(lnhj)

dt
= −4πr2ρD0f(t)

1

cj

dcj
dr

(B.16)

Agora podemos nos referir a massa da camada convectiva, Mzc, da célula convectiva. Re-

sultando por simplificação:

dcj
dr

= kj
Mzc

4πr2ρD0
cj (B.17)

O que nos mostra como a concentração de ĺıtio varia conforme o raio r e sua dependência

temporal se faz necessária pela equação:

∂ (lnhj)

∂t
= −kjf(t) (B.18)

lnhj = −kj

t
∫

0

f(t)dt (B.19)

h1 = exp

(

−k1

∫

f(t)dt

)

= cs (B.20)

onde cs é a abundância superficial atendendo as condições de contorno do problema.
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