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Resumo
A velocidade rotacional projetada juntamente com a abundância de lítio e o início da diluição causada pelo aprofundamento em massa da envoltória
convectiva nos fornecem uma ferramenta fundamental para investigar os até
agora não compreendidos processos no interior das estrelas análogas solares.
Investigamos a ligação entre abundâncias, convecção e velocidade rotacional em estrelas análogas solares anãs de tipo espectral G. Nós estudamos
uma amostra de 118 objetos selecionados como genuínas análogas solares
anãs de tipo espectral G que possuem medidas de abundância de lítio, velocidade rotacional e parâmetros fundamentais juntamente com os traçados
evolutivos calculados (Toulouse-Geneva code) para as variações de massas
estelares em torno de 1 M e metalicidade consistente com a variação das
análogas solares. O objetivo deste trabalho é acumular a evolução do lítio e
rotação em função da idade estelar, massa, temperatura efetiva e convecção.
Nós analisamos o estado evolutivo da amostra de 118 análogas solares
anãs de tipo G no diagrama H-R baseado nos dados do satélite Hipparcos
e usando uma grade de modelos estelares na temperatura efetiva e variação
da massa das estrelas análogas solares. Nós discutimos a profundidade (em
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massa) do envelope convectivo e a influência na abundância de lítio e velocidade rotacional projetada.
Nós determinamos a massa estelar e a massa da envoltória convectiva para a base de 118 estrelas análogas solares anãs de tipo espectral G
selecionadas e relacionando velocidade rotacional, abundância de lítio com a
profundidade da envoltória convectiva. Estrelas com alta rotação (vsini ≥ 6
km s−1 ) são em geral estrelas com alto conteúdo de lítio. Estrelas com baixa
rotação apresentam uma larga variação de valores de log n(Li).
Nossos resultados vertem uma nova luz no comportamento do lítio e
da rotação nas anãs de tipo G. Nós confirmamos a presença de um largo espalhamento na abundância entre as estrelas análogas solares e concluímos que
as gêmeas solares provavelmente compartilham com o Sol a mesma história
de mistura.
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Abstract
The projected rotational velocity together with lithium abundance
and the onset of the dilution by the deepening in mass of the convective envelope provide a key tool to investigate the so far poorly understood processes
at work in stellar interiors of solar-analog stars.
To investigate the link between abundances, convection and rotational
velocities in solar-analog G dwarf stars, we study a bona fide sample of 118
selected solar-analog G dwarf stars presenting measured lithium abundances,
rotational velocities, and fundamental parameters together with computed
evolutionary tracks (Toulouse-Geneva code) for a range of stellar masses
around 1 M

and metallicity consistent with the solar-analog range. The

aim of this work is to build up an evolution of lithium and rotation as a
function of stellar age, mass, effective temperature, and convection.
We analyze the evolutionary status of the sample of 118 solar-analog
G dwarf in the HR diagram based on Hipparcos data and using a grid of
stellar models in the effective temperature and mass range of the solar-analog
stars. We discuss the deepening (in mass) of the convective envelope and the
influence on the Li abundances and projected rotational velocities.
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We determined the stellar mass and the mass of the convective envelope for a bona fide sample of 118 selected solar-analog G dwarf and checked
the evolutionary link between the rotational velocity, lithium abundance, and
the deepening of the convective envelope. Fast rotators (vsini ≥ 6 km s−1 )
are also stars with high Li content. Slow rotators present a wide range of
values of log n(Li).
Our results shed new light on the lithium and rotational behavior in
G dwarf stars. We confirmed the presence of a large Li abundance spread
among the solar-analog stars and concluded that the solar twins probably
share a similar mixing history with the Sun.
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Capítulo 1
Introdução
Entre muitas perguntas existenciais, uma das quais mais nos intriga
nos nossos dias diz respeito à possibilidade de encontrar uma estrela que seja
idêntica ao Sol, na nossa galáxia ou em outra qualquer. Esta pergunta está
ligada a outras tais como, será que existe vida fora da Terra? Se encontrarmos
um ambiente semelhante à Terra é possível que sim.
Por outro lado, sabemos que é de grande importância em astrofísica
estudar a abundância de lítio na superfície de estrelas de tipo espectral F-GK. Principalmente pelo fato de nos fornecer importante informação sobre os
mecanismos físicos de mistura na envoltória estelar, visto que os átomos de Li
sofrem reações nucleares e são destruídos quando transportados para onde a
temperatura é em torno de 2,4 × 106 K. Geralmente não é fácil relatar sobre
o comportamento do lítio do ponto de vista teórico, pelo fato das estrelas
do tipo solar de campo possuir abundância de lítio (log n(Li)) em uma larga
banda de valores que vai de 1,0 a 3,0 na escala onde o H vale 12. Daí vários
1

problemas permanecerem sem explicação.
De acordo com recentes e elaborados estudos, estrelas de tipo solar
apresentam uma grande dispersão em sua abundância de lítio, algo em torno
de 2 dex ou mais, isto para temperatura efetiva (Tef f ) entre 5500 e 6000 K
(Pasquini et al. (1994), Favata et al. (1996), Chen et al. (2001), Qiu et
al. (2001), Mallik et al. (2003), Galeev et al. (2004), Lambert & Reddy
(2004)). É bem conhecido que esta região corresponde à região de transição
no curso da diminuição da abundância de lítio superficial (ALi ) com a redução da temperatura efetiva das estrelas F, G e K, devido ao aumento da
eficiência de mistura na envoltória (profundidade da zona convectiva). Então
que mecanismo seria responsável por esta grande diversidade de valores de
ALi para estrelas com temperatura efetiva e massas tão próximas dos valores
solar?
Curiosamente, a importante descoberta feita por Israelian et al. (2004)
tem relatado que estrelas com planetas tendem a possuir valores de abundância de lítio significantemente menor que estrelas sem planetas nas mesmas
condições de variação de temperatura efetiva e com larga dispersão no diagrama ALi versus Tef f . Esta tendência foi confirmada em estudos posteriores
como Takeda & Kawamoto (2005) e Chen & Zhao (2006), embora Luck &
Heiter (2006) questionem esta realidade. Se a abundância de lítio de uma
estrela depende da existência ou não de planeta, que processo físico está
envolvido?
A abundância de lítio do Sol é uma das menores, levando em consideração as estrelas de tipo solar. Esta tendência tem sido observada e com-

2

provada em estudos de estrelas do tipo “gêmeas solares”. Isto é, quando as
estrelas apresentam parâmetros estelares extremamente perecidos com o Sol,
como por exemplo HR 6060 observada por Porto de Mello & da Silva (1997),
HIP 78399 observada por King et al.(2005) e HD 98618 observada por Meléndez et al. (2006). Todas estas estrelas mostram uma diferença marcante em
relação ao Sol, com respeito ao tamanho da linha de lítio (geralmente maiores
que a do Sol). Então surgem outras importantes questões: Seria o Sol uma
estrelas anômala com respeito à abundância de lítio? Existe realmente uma
correlação entre a A(Li) e o fato da estrela possuir planetas?
Estes questionamentos serviram de inspiração para diversos e recentes
trabalhos teóricos e observacionais dos quais destacamos o esforço observacional de Takeda et al. (2007), no qual se baseia o nosso trabalho.

1.1

Revisão Histórica
O estudo de análogas solares nasceu somente com Hardorp (1978);

neste trabalho ele estudou a espectrofotometria das estrelas, para encontrar
analogias ao Sol, sua base era composta de 78 estrelas e estas foram conhecidas como as primeiras gêmeas fotométricas do Sol.
A busca específica por uma gêmea perfeita do Sol começou de fato
com Cayrel de Strobel et al. (1981), com a seguinte pergunta: Seria possível
existir uma gêmea perfeita do Sol? Neste trabalho os autores utilizaram-se
da base de Hardrop (1978).

3

Cayrel de Strobel definiu como parâmetros para uma estrela qualquer
ser considerada uma gêmea solar; massa, temperatura efetiva, luminosidade,
gravidade (log g), composição química, campos fotométricos de velocidade,
idade, etc, semelhantes aos valores do Sol. Seguindo estes parâmetros, a
base resultou em 9 estrelas, das quais 4 foram observadas pelos autores.
Neste trabalho concluiu-se que nenhuma destas estrelas atendia a todos os
requisitos necessários para ser considerada uma gêmea perfeita, pelo fato das
estrelas que possuíam temperatura efetiva e gravidade semelhantes ao Sol,
possuírem diferentes tipos espectrais, gerando assim uma inconsistência.
Hardorp et al. (1982) selecionam duas estrelas (HD 44594 e HD 20630)
retiradas do catálogo Bright star (Hoffleit 1964), os autores realizaram observações espectroscópicas paras estas estrelas entre 3300 Åe 8500 Å, com base
nestas observações e na distribuição de energia das estrelas concluíram que
HD 44594 era a primeira análoga solar.
No entanto, sua busca por gêmeas não acabaria por aí, um novo estudo foi publicado por Cayrel de Strobel & Bentolila (1989). Nestes 7 anos
que separava os primeiros estudos e esta nova ação não ocorreu nenhuma
grande descoberta de novas análogas, tão pouco foi proposto um novo modelo atmosférico que resultasse em uma nova análise dos dados já existentes.
Um grande desenvolvimento ocorreu no campo das observações, ou seja, na
criação de novos instrumentos e, principalmente, na larga utilização dos detectores de estado sólido (CCDs); com estas novas tecnologias já era possível
analisar, com uma ótima precisão, a temperatura efetiva, luminosidade, composição química, massa, campo magnético, pulsações, velocidades de campo,
etc. Os novos dados apresentavam, uma ótima relação sinal - ruído (S/N).
4

Em Cayrel de Strobel & Bentolila (1989), foram realizadas observações com o telescópio Canada-France-Hawaii 3,6 m (CFHT), e no Observatório European Southern (ESO) se utilizando do espectrógrafo Coudé
(CES) acoplado ao telescópio 1,4 m Coudé Auxiliar (CAT) para 4 estrelas,
das quais 3 eram provenientes da base de Hardorp (1978) . Eram elas HD
44594, HD 76151, HD 20630 e esta última HD 81809, recebida em comunicação privada de Mihalas. HD 81089 foi considerada uma forte candidata
a gêmea do Sol pelo fato de possuir mesma média e mesma amplitude do
índice de Ca, além de mesmo período de rotação.
Estas observações foram feitas em três regiões do espectro, com comprimentos de onda centrais 6563 Å, 6730 Å e 8520 Å. A primeira região, 6563
Å tem como objetivo o cálculo da temperatura efetiva através da linha Hα.
A segunda região, 6730 Å, para calcular algumas abundâncias, tais como
lítio, alumínio, cobalto, cálcio e níquel. Já 8520 Å no infravermelho é utilizada para calcular as diferenças entre a atividade cromosférica das possíveis
análogas com o Sol, já que esta região possui ótimas boas de CaII.
Diferentemente de 1981, com este novo trabalho se concluiu que uma
possível candidata a gêmea solar era a estrela HD 44594, que segundo a
análise seria o objeto mais parecido com o Sol existente naquele momento.
Outro importante passo na busca por estrelas análogas e gêmeas solares foi o lançamento do satélite Hipparcos, ocorrido em 1989. Fundamental
na construção de diagramas evolutivos H-R, ferramenta essencial neste tipo
de estudo.
Quase uma década se passa até o importante e seminal trabalho de
5

Porto de Mello & da Silva (1997). Este fez uma análise detalhada de um
grupo de estrelas baseado no espectro ótico e no estado evolutivo, então
apresentando uma estrela G2 pertencente à sequência principal. Surgia a
histórica gêmea HR 6060.
A descoberta da semelhança das estrelas com o Sol, baseada em um
estudo detalhado sobre as abundâncias de uma base de estrelas do tipo solar,
dá uma nova dinâmica a esta linha de pesquisa. O estudo de Porto de Mello
& da Silva (1997) consistiu em uma observação com resolução espectral R =
29.000 de HR 6060 e outras 14 estrelas em março de 1994 com o espectrógrafo
Cassegrain echelle do telescópio CTIO. As linhas Hα foram observadas com
uma resolução espectral R = 20.000 e S/N > 200 no Observatório do Pico
dos Dias (OPD), Brasil, em setembro de 1994. Este espectro foi convertido
nas abundâncias com base nos modelos (MARCS) de atmosfera. Já para
temperatura efetiva e log g foram calculadas, respectivamente, através da
excitação e ionização do equilíbrio das linhas de Fe I e Fe II.
Os resultados então encontrados para HR 6060 dos parâmetros atmosféricos, tais como, temperatura efetiva, log g, [Fe/H] e abundâncias de
diversos elementos químicos, mostraram-se bastante semelhantes ao Sol. Por
exemplo, sendo σ a diferença entre os parâmetros da estrela com relação ao
Sol, temos σ(Tef f ) = 30 K, σ(log g) = 0,12 dex, σ([Fe/H]) = 0,06 dex. Assim
como luminosidade, que foi calculada através da paralaxe do HIPPARCOS,
índice de atividade <S> baseado nos dados do Mount Wilson, Duncan et al.
(1991) e na idade. Com estes resultados, se conclui que HR 6060 era uma
forte candidata a gêmea do sol, a melhor até então encontrada.

6

Jones et al. (1999), se utilizando do espectrógrafo HIRES no telescópico
Keck (10 m), observou 25 estrelas de tipo solar do aglomerado aberto M67
na região do lítio, este aglomerado apresenta estrelas com idade e composição
química semelhantes ao Sol, tal estudo foi realizado com intuito de analisar
o comportamento do lítio em estrelas de tipo solar. Este trabalho chegou
à conclusão de que o lítio das estrelas de tipo solar era reduzido na fase de
sequência principal, baseando-se em uma grande dispersão no diagrama de
lítio em função da temperatura efetiva para estas estrelas.
Galeev et al. (2004) analisou detalhadamente 15 análogas fotométricas do Sol através de espectroscopia, entre elas HR 6060 e outras estudadas
anteriormente. Dados como temperatura efetiva, gravidade superficial e diversas abundâncias foram adquiridos previamente. O principal objetivo de
Galeev era encontrar a melhor candidata à gêmea já vista, para este objetivo ele definiu padrões rigorosos como podemos ver na tabela (1.1). Com
estes padrões podemos entender realmente a grande diferença existente entre
gêmeas e análogas.
Originalmente, Galeev et al. (2004) baseou-se em 24 estrelas provenientes da proposição de Kharitonov & Mironov (1998), estas possuíam índice
de cor B-V entre 0,62 e 0,68, além de tipos espectrais entre G0-G5 com distâncias entre 10-40 pc. Esta amostra foi composta inclusive de 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 foram observadas no Observatório Erskol do International Center of Astronomical and Medico-Ecological Research, com resolu-
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Parâmetro
Tef f K

Análoga

Gêmea

Sol

5200-6200 5720-5820 5700

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

Mass, M

0,8-1,2

0,9-1,1

1,0

Age, 109 yr

0,5-10

4-5

4,5

Tabela 1.1: Variação dos parâmetros para análogas e gêmeas, segundo o
estudo de Galeev et al. (2004)
ção espectral R = 45.000. Para análise do espectro foi utilizado o programa
DECH no Windows.
Neste estudo, as temperaturas superficiais foram calculadas a partir
da calibração de Alonso et al. (1995) que é baseada no método de fluxo
infravermelho; a gravidade superficial foi obtida a partir das paralaxe do
satélite HIPPARCOS. A metalicidade, um parâmetro fundamental, e as outras abundâncias foram obtidas com base no programa WIDTH6 do modelo
Kurucz (1993). Depois da análise completa apenas quatro estrelas foram
consideradas análogas HD 10307, HD 34411, HD 146233 e HD 186427, e, por
fim, apenas HD 146233 poderia ser considerada uma gêmea solar.
King et al.

(2005) realizou uma observação com o espectrógrafo

HIRES no telescópico Keck (10 m) para 4 estrelas candidatas a gêmeas;
HIP 71813, HIP 76114, HIP 77718 e HIP 78399 em julho de 2004 com resolução R ≈ 45.000. Parâmetros fundamentais tais como temperatura efetiva,
abundância de lítio, massa e idade foram calculados respectivamente a partir
8

do espectro. A temperatura efetiva foi calculada através da linha Hα. A
abundância de lítio foi derivada a partir das larguras equivalentes usando
o pacote MOOG (Sneden (1973)) e o modelo atmosférico Kurucz (Kurucz
(1993)). A massa e a idade foram estimadas com o diagrama MV versus
Tef f , utilizando-se dos dados do Hipparcos para estimar MV . Com todos
estes dados, King et al. (2005) concluiu que HIP 71813 seria uma excelente
análoga em todos estes requisitos, porém não chega a ser uma gêmea do Sol.
Recentemente, Takeda et al. (2007) publicou a maior, até então conhecida, base de estrelas genuinamente análogas. Tal estudo é a principal
referência do nosso trabalho. Este artigo consiste em uma proposição de 118
estrelas que seriam ótimas análogas solares, todas de tipo espectral G e quase
em sua totalidade pertencentes à sequência principal. Dentre as análogas há
diversas gêmeas conhecidas do Sol. Este trabalho estuda, principalmente, o
comportamento da abundância de lítio nestas estrelas, uma discussão mais
detalhada deste trabalho será apresentada na secção (3.1).
Ainda em 2007, Meléndez & Ramírez (2007) selecionam candidatas
a gêmeas a partir do catálogo HIPPARCOS. Baseando-se em uma seleção
de 23 estrelas candidatas a gêmeas, lançam um programa de espectroscopia
para estas. As candidatas a gêmeas solares foram observadas no Observatório
McDonald com o telescópio Harlan J. Smith e o espectrógrafo 2dcoudé, com
resolução (R ≈ 60.000) e sinal ruído (S/N ≈ 200-700).
Este trabalho toma como critério fundamental para uma gêmea os
parâmetros físicos Tef f , log g, [Fe/H], vt , e, seguindo rigoroso critério, eles
concluíram que existia na base 2 gêmeas, HIP 56948 e HIP 73815. Tais
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gêmeas mostravam, inclusive, baixa abundância de lítio, assim como o Sol.
As duas estrelas consideradas anteriormente quase gêmeas solares, HD 98168
e 18 Sco, possuem abundância de lítio cerca de três vezes maior que o Sol,
e HIP 100963 com abundância de lítio cerca de seis vezes maior que o Sol.
Destas, os autores concluíram que, pela primeira vez, observou-se uma gêmea
solar com abundância de lítio compatível com o valor encontrado para o
Sol e, consequentemente, HIP 56948 era a estrela mais parecida com o Sol
já encontrada. Recentemente do Nascimento et al. (2009) publicaram um
estudo sobre a utilização da abundância do lítio no cálculo da massa e idade
das estrelas gêmeas do Sol

1.2

Nosso Trabalho
O nosso trabalho consiste em uma análise teórica detalhada dos da-

dos observacionais das estrelas análogas solares de tipo espectral G. Fizemos
um estudo rigoroso dos parâmetros internos tais como profundidade da envoltória convectiva (1 − Mr /M∗ ), massa, raio e parâmetros observacionais
tais como velocidade rotacional projetada vsini e abundância de lítio A(Li)
para entender os processos internos e evolutivos das estrelas análogas solares.
Para compreender estas correlações nós estudamos uma amostra de
118 estrelas análogas fotométricas do Sol de tipo espectral G com massa em
torno de 1 M provenientes da base publicada por Takeda et al. (2007) e metalicidade solar, para este estudo utilizamos os traçados evolutivos calculados
com o código de Toulouse - Geneva.
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Nós analisamos a posição das 118 estrelas no diagrama H-R, este contendo nossos traçados evolutivos que são igualmente espaçados em massa
(∆M = 0,025 M ), com o intuito de estipular massa e idade.
Em seguida, checamos a ligação entre velocidade rotacional projetada
vsini, abundância de lítio A(Li) e profundidade da evoltória convectiva (1 −
Mr /M∗ ), com o intuito de sondar se o baixo lítio encontrado nas estrelas
de tipo solar pode estar relacionado diretamente com a profundidade da
envoltória convectiva.
Nossos resultados mostram uma nova análise em torno do comportamento da abundância de lítio A(Li) e velocidade rotacional projetada vsini
para estrelas anãs G, principalmente para as estrelas com massa em torno de
uma massa solar. Deste estudo, resultou-se a publicação do artigo “Lithium
and rotation of solar-analog stars Theoretical analysis of observations” em
anexo.
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Capítulo 2
Aspectos teóricos da evolução das
estrelas de 1 M .
Neste capítulo discutiremos a teoria da evolução e estrutura estelar
para estrelas de massa na vizinhança da massa do Sol e os estágios evolutivos
das estrelas no diagrama H-R, descreveremos a física interna implantada
nos modelos evolutivos de ultima geração e calculados com código evolutivo
Toulouse - Geneva (TGEC).

2.1

Diagrama H-R
Para se falar em evolução estelar não poderíamos deixar de estudar a

enorme ferramenta que é o diagrama H-R. Este diagrama é, não somente fundamental na evolução estelar, como também em diversas áreas da astrofísica.
12

O diagrama H-R foi desenvolvido no inicio do século passado de maneira
independente pelos astrônomos Ejnar Hertzprung e Henry Norris Rusell, por
isso o nome diagrama H-R. Este diagrama é uma ferramenta fundamental, pois funciona como laboratório para a física em geral e mostra a assinatura dos processos físicos importantes de cada estrela, que dependem da
sua posição neste diagrama. É possível a determinação de vários parâmetros
importantes internos e externos da estrela tais como massa, raio, idade e
podemos prever como será o seu futuro, por exemplo, a partir dos traçados
evolutivos e da posição no diagrama H-R. De uma forma geral podemos dizer
como será o fim da vida de uma determinada estrela.
O diagrama H-R pode ser caracterizado de duas maneiras distintas: diagrama observacional e diagrama teórico. O diagrama observacional
é geralmente representado por uma magnitude absoluta no eixo Y e com
um índice de cor no eixo X; já no diagrama observacional os eixos X e Y,
respectivamente, são a temperatura efetiva em ordem decrescente e a luminosidade. A temperatura efetiva possui várias maneiras de ser determinada,
destacando-se o procedimento de Flower (1996) que consiste em uma calibração da temperatura efetiva em função do índice de cor (B-V), ou seja,
Tef f (B −V ). A luminosidade é geralmente determinada através dos dados do
satélite HIPPARCOS, tais como paralaxe (π) equação (2.1), magnitude visual aparente V, equação (2.2), além de Mbol , que é a magnitude bolométrica
descrita na equação (2.4). A luminosidade log(L/L ) depende diretamente
da correção bolométrica BC, equação (2.3), Esta possui diferentes procedimentos de cálculo, porém destacaremos a calibração de Flower (1996) que
consiste em uma calibração em função da temperatura efetiva da estrela, ou
13
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Planetária

~ 12,3 bilhões de
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de anos

Supergigantes vermelhas
12,2 bilhões de anos
Flash do Hélio

Luminosidade (unidades solares)

103

102

Queima de Hélio
no núcleo

12 bilhões de anos

10

1

0,01

Gigantes vermelhas
Queima do H nas camadas
em torno da núcleo

Gigantes amarelas
Resfriamento da núcleo

0,1

~ 12,3306 bilhões
de anos

Estrelas ejetam camadas
mais externas

Redução do núcleo estelar. Ejeção de gases
na forma de nebulosas planetárias

104
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100000

4,5 bilhões de anos
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Anã Branca
20000

10000

5000

3000

Temperatura

Figura 2.1: Diagrama H-R teórico, mostrando as principais fases evolutivas
para uma estrela de 1 M : Sequência principal, gigantes, supergigantes, anãs
brancas.

seja, BC(Tef f ).

dpc = 1/π

(2.1)

MV = V + 5 − 5log(dpc ) + AV

(2.2)

Mbol = MV + BC

(2.3)

onde BC é BC(Tef f ), dpc é a distancia em parsecs e MV é a magnitude visual
absoluta.
log(L/L ) = 0.4(4, 72 − Mbol )
14

(2.4)

Uma importante informação obtida a partir do diagrama HR, diz respeito
ao estágio evolutivo das estrelas (figura (2.1)). No diagrama H-R de maneira
geral as estrelas podem ser divididas em quatro fases (figura (2.1)): sequência
principal, gigantes, supergigantes, anãs brancas.
A sequência principal é a região do diagrama H-R onde estão 90% das
estelas, esta região é constituída 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 à sua massa. As estrelas mais massivas e as estrelas quentes
azuis de tipo espectral O e B queimam mais rapidamente seu Hidrogênio, permanecendo assim menos tempo na sequência principal. Já as anãs vermelhas
queimam de maneira bem mais lenta seu estoque de Hidrogênio demorando
assim muito mais tempo para chegar à fase de gigante vermelha, ou seja,
quando elas queimarem todo o seu Hidrogênio.
Outra importante informação obtida através do diagrama H-R é a
massa das estrelas. A precisão de tais determinações é extremamente dependente da física implantada nos modelos evolutivos. Passaremos agora a
descrição dos modelos aqui utilizados.

2.2

Modelos evolutivos
Nesta secção descreveremos sobre modelos evolutivos dando ênfase

principalmente aos modelos utilizados neste estudo. Nossos modelos foram
calculados com o Código evolutivo de Toulouse - Geneva (TGEC). O de15

talhamento da física destes modelos podem ser encontrados em Richard et
al. (1996), do Nascimento (2000) e Hui-Bon-Hoa (2007). Aqui iremos fazer
uma breve descrição sobre a física interna utilizada nos modelos, além de
processos não clássicos, tais como difusão e mistura induzida pela rotação,
que foram adicionados nestes modelos.

2.2.1

Física interna dos nossos modelos evolutivos
Para o presente trabalho, utilizamos as equações de estado de OPAL-

2001 como descrito por Rogers & Nayfonov (2002), além opacidade radiativa
de Iglesias & Rogers (1996), completado com grades para baixas temperaturas e opacidade molecular, como descrito por Alexander & Ferguson (1994).
As reações nucleares são provenientes da compilação NACRE de Angulo et
al. (1999), que leva em conta as três cadeias pp e o ciclo CNO como descrito por Bahcall & Pinsonneault (1992). A convecção é tratada com o
formalismo de Böhm-Vitense (1958) da teoria do comprimento de mistura
com αp = l/Hp = 1, 756515. Para a atmosfera, nós usamos o modelo de
atmosfera opaca seguindo relação de Eddington.
As variações de abundâncias das seguintes espécies químicas foram
individualmente calculadas pelo código: H, He, C, N, O, Ne e Mg. Apenas
lítio e berílio foram tratados separadamente como uma fração das abundâncias iniciais. Os elementos mais pesados foram reunidos em Z. A composição
inicial segue a mistura de Grevesee & Noels (1993), com abundância de hélio
inicial Yini = 0,271.
Todos os modelos incluem triagem gravitacional estabelecida com coe16

ficientes de difusão calculados como em Paquete et al. (1986). As acelerações
radiativas não são calculadas aqui, pelo fato de tratarmos estrelas de tipo solar, no qual estes efeitos não insignificantes.

2.2.2

Modelos e calibração com relação ao Sol
Nosso modelo consiste em uma série de modelos evolutivos para estre-

las com quatro diferentes metalicidades [Fe/H]: 0,015, 0,000, -0,020 e -0,040
dex, para uma grande diversidade de massas igualmente espaçadas com ∆M
= 0,025 M , desde a (ZAMS) até o fim da queima do hidrogênio no núcleo.
Estes cálculos foram realizados com pequenos passos combinando temperatura efetiva e luminosidade, observadas para a idade do Sol. O método de
calibração é baseado em Richard et al. (1996): Para estrelas de 1,00 M ,
nós calibramos o parâmetro de comprimento de mistura αp e a abundância
de hélio inicial Yini para modelo mais próximo da luminosidade, do raio e da
idade solar. Os valores observados utilizados por nós são baseados nos valores
obtidos por Richard et al. (2004): para idade 4, 57 ± 0, 02Gyrs, para 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 para; idade de 4, 57Gyrs,
luminosidade 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 de
tal maneira que possibilitasse o transporte do hélio da parte externa da zona
convectiva e raso o bastante para evitar o transporte do berílio. Seguindo
Grevesse & Sauval (1998), a abundância de Berílio para o Sol é log N(Be) =
1,40 ± 0,09.
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Modelo

log(L/L

log(Tef f )

age

TGEC

-0,00033

3,76212

4, 5767739 × 109

TGEC

0,00020

3,76215

4, 5917307 × 109

Girardi et al.

-0,021

3,760

4, 02403 × 109

Girardi et al.

0,023

3,762

5, 20367 × 109

Tabela 2.1: Diferenças entre os passos computacionais do TGEC (ToulouseGeneva Evolutionary Code) e do modelo descrito em Girardi et al. (2000).
Como tínhamos o intuito de determinar massas nós comparamos nossos traçados evolutivos com os traçados utilizados por Takeda et al. (2007),
que são provenientes de Girardi et al. (2000), calculados para metalicidade
e massa solar. A idade do Sol é um importante parâmetro no cálculo do
modelo padrão. A tabela (2.1) mostra a comparação entre luminosidade,
temperatura efetiva e idade calculados com o código de Toulouse - Geneva e
estes parâmetros calculados com os modelos de Girardi et al. (2000). Nossos valores para estes parâmetros estão em comum acordo com os resultados
presentes em Richard et al. (1996). Porém os resultados de Girardi et al.
(2000) apresentam discrepâncias com relação aos resultado de Richard et al.
(1996).

2.3

Uma breve síntese sobre evolução estelar
Nesta secção discutiremos um pouco sobre a teoria da evolução estelar,

dando ênfase a vários aspectos importantes, porém nos detendo ao estudo da
evolução das estrelas pouco massivas, ou seja, com massa 0,7 < M/M < 1,2.
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Nesta discussão, trataremos a vida das estrelas de massa solar em três fases:
antes da sequência principal, durante a sequência principal e pós sequência
principal.

2.3.1

Evolução antes da sequência principal
A estrela de pouca massa começa a ser formada a partir de uma nu-

vem, que é contraída através da instabilidade gravitacional, esta contração
faz o seu núcleo chegar a condições de densidade, temperatura e massa, em
que se torna possível a realização da fusão nuclear. Estas condições são, respectivamente para temperaturas, massa e densidade, T ≈ 20K, M ≈ 1M e
ρ ≈ 10−17 g/cm3 , segundo a teoria da evolução estelar.
A estrela atinge o estágio que consiste na fase de equilíbrio hidrostático
nas suas camadas mais internas, porém as camadas mais externas 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 camadas mais internas. Este estágio é conhecido como proto-estrela.
O próximo estágio é denominado pré sequência. Para que a estrela
chegue a temperaturas suficientemente altas para iniciar a ignição de Hidrogênio
é necessário que sua massa seja superior a 0,08 M , porém, quando esta chega
à fase de 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.
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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, atividade magnética superficial e regiões
fotosféricas bem ativas.

2.3.2

Evolução durante a sequência principal.
Nesta fase a estrela não sofre grandes mudanças em sua estrutura

interna. Este estágio é caracterizado pela transformação de hidrogênio em
hélio no núcleo da estrela. 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 1 massa solar permanece cerca de 9 bilhões de anos nesta fase
de sequência principal.

1

H +1 H →2 H + β + + ν

2

3

2.3.3

(2.5)

H +1 H →3 He + γ

(2.6)

He +3 He →4 He + 2p

(2.7)

Evolução pós sequência principal para estrelas de
1M .
Com o fim da queima de hidrogênio no núcleo, esta queima começa a
20

ocorrer nas camadas mais externas da estrela provocando um aquecimento
destas camadas, que culmina em uma expansão do raio da estrela, gerando
aumento na luminosidade da estrela, fazendo com que esta chegue à fase de
subgigante e posteriormente gigante vermelha (AGB).
Chegando então ao topo do RGB sua temperatura é suficientemente
alta para iniciar a ignição de hélio (flash do hélio). Então os elétrons da
estrela são degenerados causando aumento na temperatura no núcleo. Esta
alta temperatura provoca uma expansão do gás na estrela acabando com a
degenerescência dos elétrons e consequentemente ocorrendo diminuição no
raio e luminosidade da estrela.
hélio e hidrogênio continuam queimando, respectivamente, no núcleo
e nas camadas mais externas; com o fim do Hélio no núcleo ocorre uma
explosão resultando em uma 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 em forma de nebulosas planetárias. 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 para as estrelas pouco massivas, estas são estrelas que possuem massas em torno de M ≈ 0, 6M e raio R ≈ R /100. Pelo
fato das anãs brancas possuírem densidade muito alta ocorre degenerescência de sua matéria. Como a estrela na fase de anã branca não é capaz de
realizar reações nucleares ocorrerá resfriamento em toda a sua estrutura que
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culminará em seu desaparescimento.
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Capítulo 3
Dados Observacionais e
parâmetros físicos calculados

3.1

Seleção da Amostra
Neste capítulo faremos uma breve discussão e análise dos dados obser-

vacionais utilizados neste trabalho. Para uma análise mais completa e maior
detalhamento, deve-se dirigir ao artigo Takeda et al. (2007).
Nossa amostra é, basicamente, composta por objetos selecionados da
base de dados de Takeda et al. (2007), que contêm 118 estrelas anãs de
tipo solar com tipo espectral G, com diversos parâmetros, tais como paralaxe, V, B-V, temperatura efetiva, gravidade superficial, abundância de
lítio, entre outros. Dados como magnitude visual absoluta e consequentemente luminosidade foram obtidas a partir dos dados do satélite Hipparcos
23

Figura 3.1: Estrelas do Hipparcos, 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)).
(ESA (1997)) como está descrito na secção (2.1). Já os dados de abundância
de Lítio A(Li), temperatura efetiva Tef f e gravidade superficial (log g) são
derivados da análise espectral realizada por Takeda et al. (2007). Os dados
de rotação vsini foram adicionados na nossa análise e são provenientes dos
catálogos de Nordström et al. (2004) e Holmberg et al. (2007). Já para
massa estelar, massa da zona convectiva e idade o procedimento de cálculo
será descrito, respectivamente, nas secções (3.4), (3.5) e (3.6).
Iremos primeiramente discutir detalhadamente a origem dos dados
observacionais de Takeda et al. (2007) levando em consideração as técnicas
utilizadas para chegar a esta base de dados; mostraremos também uma síntese
24

dos resultados mais relevantes obtidos por estes autores.
As 118 estrelas selecionadas 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 < 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 espectrógrafo HIgh-Dispersion Echelle no Observatório Astrofísico de Okayama
e com resolução R ≈ 70.000 para a região entre 5600-6800 Å. Estes dados
foram reduzidos com o pacote “echelle” do programa IRAF.
Takeda et al. (2007) caracteriza a atmosfera estelar baseado em quatro parâmetros fundamentais: temperatura efetiva (Tef f ) espectroscópica,
gravidade superficial (log g), velocidade de dispersão micro turbulenta (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 (log(L/L ) versus
log(Tef f )), contendo os traçados evolutivos de Girardi et al. (2000) calculados com “overshooting” para diferentes metalicidades. A luminosidade foi
calculada a partir dos dados do satélite Hipparcos. 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).
25
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Figura 3.2: Amostra de espectros sintéticos e observacionais utilizados na
análise das linhas de Fe I e Li I, na região entre 6707 e 6708 Å. Tais espectros
foram utilizados no cálculo da abundância de lítio (Takeda et al. (2007)).
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As abundâncias foram calculadas por síntese espectral a partir de
um modelo atmosférico, aplicando-se a técnica de fit de espectro conforme
Takeda (1995); Takeda et al. (2007) obtiveram várias abundâncias, tais como
Si, Ti, V e Fe, além do parâmetro de macrobroadening1 vm o qual é utilizado
p
para obter outro parâmetro de macrobroadening vr+m = vm 2 − 2, 572 , que
representa a combinação entre os efeitos causados pelo efeito da velocidade
rotacional projetada vsini e pelo efeito da velocidade de dispersão macroturbulenta (vmt ).
Dentre as abundâncias determinadas, a abundância de lítio (ALi ) foi
o principal foco do artigo, esta foi obtida a partir da linha de lítio I 6708 Å
e pode ser vista figura (3.2). A abundância de lítio foi determinada seguindo
três etapas; primeiramente, utilizou-se o fit de perfil automático (no LTE)
para determinar o valor de ALi LT E ; em seguida, aplicou-se a síntese com uma
análise NLTE. As relações da abundância de lítio com os outros parâmetros
físicos serão discutidos no capítulo (4) e listados na tabela (A.1). Do estudo
realizado por Takeda et al. (2007) para 118 estrelas candidatas a análogas,
com parâmetros determinados concluiu-se que apenas 26 poderiam ser consideradas análogas genuínas, isto deve-se ao restrito indicador de similaridade
σ, definido na equação (3.1). Dentre as 26 análogas genuínas, apenas quatro
podem ser consideradas candidatas a gêmeas solares: HIP 79672 (HR 6060),
HIP 78399, HIP 55459, HIP 110963. Dentre estas, a estrela 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.
σ 2 ≡ (∆Tef f /60)2 + (∆logg/0, 15)2 + (∆vt /0.1)2 + (∆F e/H)2
1

em português podemos chamar de super alargamento da linha
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(3.1)

3.2

Abundância de lítio
Para o estudo de gêmeas e análogas solares a abundância de lítio

tem um papel importantíssimo, isto se deve ao fato do Sol ser uma estrela
deficiente em lítio quando comparada com as estrelas de tipo espectral G
com a mesma idade. Explicar tal deficiência é um dos problemas atuais da
evolução e estrutura do Sol, pois isto ocorre sem motivo aparente, uma vez
que a base da zona convectiva do Sol não atinge camadas onde a temperatura
é suficientemente alta para destruir o lítio. A estrela é considerada gêmea
solar quando possui o mesmo comportamento do Sol, ou seja, possui todos
os parâmetros observacionais possíveis do Sol, inclusive a abundância de lítio
ALi em torno do valor referente ao do Sol (ALi ≈ 1.0).
As abundâncias superficiais são um parâmetro chave no estudo da
evolução estelar. Atualmente, as abundâncias químicas são determinadas
quase em sua totalidade por síntese e modelos atmosféricos, em particular
baseada na hidrostática do meio e nas condições de homogeneidade. Nossos dados de abundância de Lítio são provenientes de Takeda et al. (2007)
conforme o procedimento descrito na secção (3.1).

3.3

Rotação
Visto que a base de Takeda et al. (2007) não apresenta valores de vsini,

incluímos este parâmetro em nossa base de trabalho, a partir dos catálogos
de Nordström et al. (2004) e Holmberg et al. (2007).
28

Para o cálculo da velocidade rotacional existem várias técnicas, dentre
as quais a primeira que se destacou foi a descrita por Smith & Gray (1976),
que consiste em uma técnica de alta resolução baseada na análise de raias,
com base em uma análise de Fourier para as raias fotométricas de onde é
determinada a velocidade rotacional vsini e a velocidade de turbulência.
Outra técnica extremamente difundida e importante é baseada no espectrômetro franco-suíço CORAVEL COrrelation RAdial VELocity, (Baranne
et al. 1979). Esta técnica se baseia na correlação entre o espectro estelar e
uma máscara colocada no plano focal do espectrógrafo. Esta máscara consiste em uma lâmina de vidro coberta por uma fina camada de cromo no qual
o espectro da estrela de referência é gravado.
O CORAVEL determina as medidas de rotação através de um processo que consiste em ajustar uma função gaussiana aos pontos que definem o
perfil de correlação. Este processo nos permite calcular três parâmetros fundamentais: velocidade radial, metalicidade e velocidade rotacional vsini. A
velocidade de rotação é obtida através da largura a meia altura da gaussiana
que melhor se ajusta ao perfil de correlação. Este processo resulta no vsini,
que é a velocidade rotacional equatorial projetada, onde i é o ângulo entre
o eixo de rotação e a linha de visada, assim chamamos vsini de velocidade
rotacional projetada.
Os dados de velocidade rotacional projetada dos catálogos Nordström
et al.

(2004) e Holmberg et al.

(2007) foram obtidos através da base

CORAVEL, onde foi utilizada a calibração de Benz & Mayor (1981, 1984).
As bases de Nordström et al. (2004) e Holmberg et al. (2007) não
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apresentam valores de vsini para os seguintes objetos da nossa amostra: HIP
9519, HIP 23530, HIP 26381, HIP 46903, HIP 49586, HIP 51178, HIP 73815,
HIP 88194.

3.4

Massa estelar
Nesta secção iremos descrever detalhadamente como foi realizado nosso

procedimento para o cálculo da massa destas estrelas, este procedimento consiste primeiramente na construção de um diagrama H-R (teórico) com os respectivos traçados evolutivos, como descrito na secção (2.2). As temperaturas
efetivas e luminosidades para as estrelas foram calculados conforme descrito
na secção (2.1). O procedimento para calcular a luminosidade depende da
distância e magnitude bolométrica conforme as equações (2.1, 2.2, 2.3 e 2.4).
O calculo da temperatura efetiva está descrito na secção (2.1). Como sabemos existem várias formas diferentes para se calcular tal parâmetro, porém
no nosso trabalho utilizamos os valores publicados por Takeda et al. (2007),
que está em acordo com diversos valores calculados na literatura e fizemos
também um cálculo baseado na calibração de Flower (1996), como mostra a
figura (3.5).
Vamos agora descrever o procedimento utilizado para a determinação
de massa. O procedimento é bem simples, no entanto necessita de muita
precisão, visto que consiste em localizar cada estrela no diagrama H-R na
figura (3.3), tal procedimento depende da densidade de traços utilizados.
Podemos então determinar a massa para cada estrela como mostra a figura
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Figura 3.3: Apresentamos aqui o diagrama H-R teórico, com os traçados
calculados para este trabalho, para 4 valores de metalicidade conforme delimitado nas figuras.
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Figura 3.4: Histograma para metalicidade [Fe/H] das estrelas análogas da
nossa amostra, com base nesta figura foi feita a divisão nas metalicidades na
figura (3.3)
(4.1). Na nossa análise utilizamos os diagramas H-R divididos em quatro
diferentes metalicidades, uma vez que queríamos cobrir os valores de [Fe/H]
determinados por Takeda et al. (2007), conforme mostra a figura (3.4). Os
resultados para a determinação da massa podem ser vistos na tabela (A.I).
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3.5

Profundidade da envoltória Convectiva
Para o cálculo da profundidade da envoltória convectiva (1 - Mr /M∗ )

são necessários, primeiramente, dois parâmetros fundamentais, a massa da
estrela e a temperatura efetiva, parâmetros estes cujo procedimento de cálculo já foi descrito nas seções anteriores. Além destes parâmetros para as
estrelas são necessários traçados teóricos da envoltória convectiva em função
da temperatura efetiva para diferentes massas e separados em diferentes metalicidades, como mostra a figura (3.6). A base do procedimento consiste
em uma interpolação tripla entre massa, temperatura efetiva e massa da envoltória convectiva. Esta técnica consiste em representar cada estrela com
a sua respectiva temperatura efetiva no diagrama referente ao seu intervalo
de metalicidade. A sua localização nos dá o valor da massa da envoltória
convectiva (1 - Mr /M∗ ) que é função da massa e da temperatura. O diagrama utilizado pode ser visto na figura (3.6), esta mesma figura contendo
as estrelas pode ser visto no capítulo 4 (figura (4.4)). Os valores para massa
do envelope convectivo estão descritos na tabela (A.1).

3.6

Idade estelar
Outro aspecto importante no nosso trabalho foi a redeterminação das

idades, visto a precisão do nosso diagrama H-R. Como já sabemos com base
na literatura a idade das estrelas possui geralmente uma grande incerteza,
isto se deve pelo fato dos procedimentos utilizados para o cálculo das idades
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Figura 3.5: Comparação entre a temperatura efetiva calculada por Takeda et
al. (2007) e a temperatura efetiva calculada através da calibração de Flower
(1996).
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Figura 3.6: Diagrama composto por traçados da profundidade da envoltória
convectiva em função da temperatura efetiva.

35

serem indiretos.
Neste estudo utilizamos 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 localização estipulamos
sua idade. Nossa análise é robusta, pois esta se baseia em grade densa de
modelos evolutivos calculados especificadamente para esta base de dados e
levando-se em conta as distribuições de metalicidade e contendo modelos calculados com uma física de ultima geração. Os resultados desta determinação
de idades podem ser vistos na tabela (A.1).
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Capítulo 4
Resultados e discussões
Neste capítulo apresentaremos os resultados do nosso estudo. Entre
outros destacamos a análise teórica do comportamento da abundância de lítio, rotação e convecção em função da massa e idade para as estrelas análogas
solares observadas por Takeda et al. (2007).

4.1

Redeterminação das massas
Um dos pontos de partida do nosso trabalho foi a redeterminação das

massas das estrelas com base em uma densa grade de modelos evolutivos
calculados especificamente para este estudo. Para a estimativa das massas
utilizamos o procedimento descrito na secção (3.2), onde a partir dos traçados evolutivos calculados 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 ,
37

ou seja, com maior precisão que a determinação de Takeda et al. (2007),
no qual se utilizou os traçados de Girardi et al. (2000), que são espaçados
com intervalos de massa de ∆M = 0, 1M e divididos em apenas três regiões
de metalicidades. O resultado desta determinação pode ser visto nas figuras
(4.1) e (4.2). Na figura (4.1) vemos a distribuição das estrelas em quatro
diferentes diagramas H-R seguindo a determinação de [Fe/H]. A partir deste
diagrama calculamos as massas para cada uma das nossas estrelas. Estes
diagramas possuem são compostos de traçados evolutivos de diferentes massas, ou seja, o diagrama para as estrelas com metalicidade maiores que 0,075,
assim como o diagrama para estrelas com metalicidades entre -0,075 e 0,075
e para massas entre 0,875 e 1,100 M com separação de ∆M = 0, 025M
entre cada traçado. Mostramos também o diagrama para estrelas com metalicidades distribuídas entre -0,300 e -0,075 com massas entre 0,825 e 1,100
M e intervalos de massa ∆M = 0, 025M . O diagrama que contém estrelas
com metalicidades menores que -0,300 possui traçados entre 0,700 e 0,900 M
com separação de intervalos de massa ∆M = 0, 025M entre cada traçado.
Na figura (4.2) apresentamos o resultado da comparação entre a nossa
determinação e a determinação efetuada por Takeda et al. (2007). Esta
figura apresenta um coeficiente de correlação R = 0,85. Vemos que para
massas entre 1,0 e 1,1 M , nossas determinações parecem estar de acordo, no
entanto para massas inferiores a 1 M as massas calculados por Takeda et al.
(2007) parecem está sistematicamente maiores. Tal comportamento pode ser
explicado pelo fato de Takeda et al. (2007) utilizar traçados evolutivos para
valores de metalicidades Z = 0,008, 0,019 e 0,030, ao passo que neste trabalho
utilizamos Z = 0,0073, 0,0114, 0,0183 e 0,0239. A dispersão para massas
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Figura 4.1: Diagramas H-R para 4 diferentes metalicidades e evidenciando
os estágios evolutivos destas estrelas. Diagramas utilizados para o cálculo
das massas das estrelas da nossa amostra.
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maiores pode ser explicada pelo fato de que o cálculo da massa de Takeda
et al. (2007), como citado acima, se baseava em intervalos de massa de
∆M = 0, 1M , fato este que culmina numa dispersão sistemática da medida
das massas para as estrelas análogas solares, pelo fato de não apresentar uma
precisão suficiente para o cálculo de massas tão próximas ao Sol.

Figura 4.2: Comparação entre as massas calculadas por Takeda et al.(2007)
e as massas calculadas neste trabalho.
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4.2

Análise teórica do lítio e da Rotação
Passaremos agora à discussão detalhada do comportamento da abundân-

cia de lítio e da rotação nas estrelas análogas solares, com ênfase principalmente na dispersão existente entre estes parâmetros e em função da massa
estelar obtida através dos nossos traçados evolutivos. O lítio é um elemento
importante pelo fato de ser facilmente destruído no interior estelar a baixas
temperaturas (em torno de 2×106 K). A abundância de lítio é um dos possíveis indicadores de mistura convectiva no interior das estrelas.
Na Figura (4.3) mostramos a distribuição da abundância de lítio para
as estrelas análogas solares no diagrama H-R, com os nossos traçados calculados para este trabalho e separados segundo a distribuição de metalicidades
da figura (3.4). Nestes diagramas podemos perceber uma correlação entre a
ALi e a massa estelar, mesmo para um intervalo tão restrito em massas, visto
que estas estrelas possuem massas entre 0,700 e 1,100 M Tal comportamento
é também visto quando analisamos a A(Li) em função da massa na figura
(4.7). Na figura (4.3), 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 estrelas com
A(Li) ≥ 2,0 dex e A(Li) < 3,0 dex e os triângulos fechados representam as
estrelas que a A(Li) ≥ 3,0 dex em todos os quatro diagramas H-R.
A análise desta figura nos informa sobre alguns fatos que são fundamentais e podem ser claramente observados: (i) A maioria das estrelas
que possuem massas menores que 0,92 M

apresentam baixos valores de

abundância de lítio. Para estas massas podemos dizer que provavelmente a
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Figura 4.3: Diagramas H-R para 4 diferentes metalicidades os diferentes
símbolos representam a distribuição da abundância do Li, conforme indicado
no corpo das figuras. Os traçados são os mesmos da figura (4.1).
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diminuição do lítio ocorre ainda na fase da pré sequência principal ou talvez
no início da sequência principal. (ii) Estrelas com massas entre 0,92 M
e 1,05 M mostram diferentes níveis na abundância de lítio. Este espalhamento existente na abundância de lítio já foi observado em estrelas de campo
semelhantes ao Sol e em estrelas de aglomerados com idade semelhante ao
Sol, como mostrado em M 67 por Soderblom et al. (1993), Jones et al. (1999)
e Pasquini et al. (2008).
O espalhamento do lítio observacional reflete em parte a história convectiva das estrelas, e é função de sua massa. Para explicar a diminuição
da abundância de lítio na sequência principal para as estrelas de tipo solar é
necessário um mecanismo de mistura extra ou não convencional.
Na figura (4.4) mostramos o comportamento teórico da profundidade
da envoltória convectiva (1 - Mr /M∗ ) em função da temperatura efetiva, para
quatro intervalos de metalicidades. Estes diagramas são compostos de diversos traçados que correspondem à evolução da profundidade da envoltória
convectiva em função da temperatura efetiva para diversas estrelas de diferentes massas. Nesta figura os círculos fechados representam as estrelas da
nossa base, já com o resultado da determinação da massa da zona convectiva
que foi estipulado através deste diagrama contendo os traçados, cujo procedimento está detalhado na secção (3.5). Os resultados da determinação da
profundidade da envoltória convectiva para nossas estrelas podem ser vistos
na tabela (A.1) e na figura (4.8).
A grande dispersão nas abundâncias antes do turnoff para as estrelas
anãs com massas entre 0,92 M e 1,07 M indica que, provavelmente houve
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Figura 4.4: Profundidade da massa da zona convectiva em função da temperatura efetiva para 4 diferentes metalicidades com diversos traçados evolutivos de acordo com a massa do modelo. Estes modelos foram utilizados para
o cálculo da massa da zona convectiva para nossas estrelas, como podemos
ver os círculos fechados de cor preta representam exatamente os valores finais
para a massa da zona convectiva.
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uma diminuição nos valores da abundância de lítio nas primeiras fases da
vida destas estrelas, e não explicados pelo modelo padrão. Nas figuras (4.3 e
4.8) podemos observar a dispersão existente para estrelas com (1 - Mr /M∗ )
< 0,035. Esta nos mostra uma diminuição do valor da abundância de lítio
em torno de duas ordens de magnitude antes do início da diluição. Estas
estrelas com pequena zona convectiva e baixas abundâncias de lítio necessitam de muita mistura extra, que possivelmente é necessária para trazer o
material da superfície para a região onde há queima do Li. Entretanto, este
processo que diminui o lítio nas estrelas da sequência principal deve conservar o berílio, ou seja o mecanismo de mistura responsável pelo esgotamento
do lítio na sequência principal nesta temperatura não é capaz de destruir o
Berílio conforme Randich et al. (2007).
Os modelos atuais para evolução estelar tem introduzido diversos
parâmetros livres para tentar reproduzir a diminuição da abundância de lítio
e a conservação da abundância de Berílio como pode ser visto em D’Antona
& Mazzitelli (1984), Ventura et al. (1998) e Charbonnel & Talon (2005).
Progressos teóricos ainda são necessários para explicar tais abundâncias.

4.2.1

A dispersão na rotação das análogas solares
A distribuição nos valores de velocidade rotacional projetada vsini

no diagrama H-R pode ser visto na figura (4.5). Com esta figura podemos
avaliar a distribuição de velocidades rotacionais para estrelas de pouca massa
provenientes da amostra de estrelas com massas próximas a massa do Sol,
tal figura nos permite investigar as características da evolução do momento
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Figura 4.5: Distribuição das medidas de velocidade rotacional projetada
(vsini, em km s−1 ) no diagrama H-R. Onde as cruzes se referem as estrelas que não possuem os valores de rotação. Os traçados evolutivos são os
mesmos da figura (4.1).
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angular na parte inferior da sequência principal.
Como podemos ver na figura (4.5), os círculos abertos representam estrelas com vsini menor que 2,5 km s−1 (baixas rotações), os círculos fechados
representam estrelas com 2,5 km s−1 ≤ vsini < 6,0 km s−1 , e os quadrados
representam estelas com 6,0 km s−1 ≤ vsini < 10,0 km s−1 , já triângulos
fechados representam estrelas com vsini ≥ 10,0 km s−1 (altas rotações) e as
estrelas que não possuem valores de rotação são representadas por cruzes vermelhas. Estas são os objetos HIP 9519, HIP 23530, HIP 26381, HIP 46903,
HIP 49586, HIP 51178, HIP 73815, HIP 88194.
Paralelamente ao comportamento observado para a ALi , a distribuição
de velocidade rotacional projetada vsini para as análogas solares, depende
da massa, com uma claro espalhamento entre 1 e 10 km s−1 , que aumenta
com a massa estelar. A variação na rotação presente para cada um destes intervalos de massas deve está relacionada com os mecanismos que controlam a
diminuição do momento angular na sequência principal e nos estágios posteriores. De fato, o espalhamento existente na rotação para esta amostra, aponta
para uma anormalidade na rotação para estrelas análogas solares, isto pode
ocorrer pela influência de diversos fatores, tais como, multiplicidade estelar,
planetas e perda de massa, que são fatores que influenciam a evolução em
diferentes níveis. Entretanto, segundo Barnes (2001), a rotação das estrelas
que possuem sistemas planetários não deve ser diferente das outras estrelas
da sequência principal, exceto para as estrelas ricas em metal.
A comparação entre as figuras (4.4) e (4.5), nos mostra que o número
de estrelas com baixas rotações, em particular as mais frias, provavelmente
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adquiriram este comportamento na sua chegada à sequência principal. Para
estas estrelas um pequeno acréscimo na profundidade da envoltória convectiva parece ser suficiente para ocasionar uma frenagem, que segundo a teoria,
trate-se de um freio magnético nos estágios iniciais, ou talvez outros mecanismos como a existência de planetas. Uma grande incerteza sobre a idade
destas estrelas pode ser uma relevante questão no caso da evolução da profundidade da zona convectiva e sua variação durante a sequência principal.
Possivelmente a conexão entre o comportamento da rotação e o freio
magnético devido à profundidade da envoltória convectiva pode ser analisada nas figuras (4.4) e (4.5). A figura (4.4) mostra a profundidade da
envoltória convectiva em relação à temperatura efetiva decrescente. Nosso
modelo teórico produzido com o código evolutivo estelar TGEC, prevê que
a base da zona convectiva não permanece totalmente constante na primeira
fase da sequência principal. Normalmente, a massa da zona convectiva para
estrelas de tipo solar está em torno de 0,03 M . Levando em consideração as
propriedades magnéticas das gêmeas solares e conectando-as com a rotação,
Petit et al. (2008) relatam em suas observações espectropolarimétricas para
uma detalhada detecção dos campos magnéticos superficiais para quatro estrelas semelhantes ao Sol: HD 73350, HD 76151, HD 146233 (18 Sco) e HD
190771 estabelecendo período rotacional de 8,8 d para HD 190771, 22.7 d
para HD 146223. Para todos estes objetos, as idades são consistentes com
as idades solares. HD 190771 apresenta um nível mensurável de rotação diferencial com a rotação toroidal que neste é em torno de 2,3 vezes maior que
a rotação toroidal do Sol e abundância de lítio ALi de 2,47 dex. Petit et al.
(2008) enfatizam que os campos magnéticos estelares são profundamente mo48

dificados por altas rotações e que os pólos magnéticos são progressivamente
transformados em torno da estrela. Nestas condições a velocidade rotacional
mostra ser um importante parâmetro para seleção das gêmeas genuínas do
Sol no futuro.

Figura 4.6: Abundância de lítio em função de log(Tef f ) para todas as análogas solares de nosssa amostra. Os diferentes símbolos representam a segregação nas rotações vsini em km s−1 .

Um fato interessante diz respeito a estrela HIP 56948, que está sendo
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considerada a gêmea mais parecida com o Sol já conhecida conforme Meléndez & Ramirez (2007). Planetas gigantes em torno de 18 Sco e HD 98618 não
foram relatados pelo California e Carnegie Planet Search Project (Marcy et
al. (2005)). As quatro gêmeas solares 18 Sco, HD 98618, HIP 56948 e
HIP 73815 cobrem o imediato passado, presente e futuro do Sol, como mencionadas por Meléndez & Ramirez (2007).
Estrelas com massas menores que 0,95 M , em geral, possuem baixas
rotações com valores de vsini em torno de 2,0 km s−1 , porém três objetos,
HIP 19911, HIP 41489 e HIP 113989 possuem rotações superiores a 2,5 km
s−1 . A análise das figuras (4.4) e (4.5) indica que as estrelas com massa
entre 0,95 e 1,1 M

deixam a sequência principal com um espalhamento

na distribuição de rotação e com um pequeno incremento na profundidade
da envoltória convectiva. O incremento na profundidade do envoltória convectiva parece ser suficiente para ocorrer freio magnético. O espalhamento
intrínseco na rotação parece ser maior para as estrelas com massa entre 0,95
≤ M/M < 1,1, que para aquelas com M/M < 0,95. Todavia, dados mais
precisos de rotação (período orbital ou velocidade rotacional projetada vsini )
são necessários para termos resultados mais conclusivos. Dos modelos utilizados a partir dos parâmetros estelares, e dado as suas relativas incertezas,
concluímos que os objetos possuem provavelmente uma estrutura interna
muito parecida com a estrutura interna do Sol, porém com diferente ação
do dínamo estelar através de um efeito acoplado de convecção e rotação,
incluindo rotação diferencial e sobretudo a ainda pouco estudada e pouco
conhecida circulação meridional.
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4.2.2

Estrelas com alta rotação que possuem alta ALi
Na figura (4.6) mostramos a abundância de lítio ALi em função da

temperatura efetiva para nossa base de estrelas. Uma importante tendência
que pode ser vista é o fato das estrelas com alta rotação possuírem alta
abundância de lítio. Esta tendência pode ser observada para todas as estrelas
incluídas na figura (4.6), exceto a estrela G0 HIP 88945(HD 166435) que foge
à tendência geral.
A estrela HD 166435 foi bastante estudada pelos grupos de procura
por planetas. Tal estrela apresenta variação periódica de velocidade radial,
no entanto tal variação não é associada a uma componente planetária (Santos
et al. 2003). Sendo classificada como um falso-candidato a possuir sistema
planetário. Queloz et al. (2001) mostraram que a variação periódica de
velocidade radial está conectada à dinâmica de manchas na superfície deste
objeto.
Ainda na figura (4.6) algumas estrelas com baixas rotações, 2,5 km
s−1 ≤ vsini < 6,0 km s−1 , possuem abundância de lítio maior que 2,5 dex.
Esta associação entre alta rotação e alta abundância de lítio foi observada
também em Plêiades, M34, Alfa Per, além de outros aglomerados estudados
por Butler et al. (1987). Normalmente, quando ocorre a redução nos valores
da abundância de lítio ocorre também diminuição dos valores de rotação.
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Figura 4.7: A abundância de lítio em função da massa (em M )

52

Figura 4.8: A abundância de lítio em função da profundidade em massa do
envelope
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Capítulo 5
Conclusões e perspectivas
Neste capítulo iremos apresentar as nossas conclusões para o presente
trabalho, além de selecionarmos possíveis perspectivas em torno deste tema.

5.1

Conclusões
Na última década, várias pesquisas se destacam em astrofísica estrelar,

dentre as quais podemos citar o estudo da evolução e estrutura das estelas de
baixas massas. Novas observações têm propiciado 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, teoricamente ainda existem vários problemas fundamentais, tais
como, o importante espalhamento na distribuição de diferentes abundâncias
54

em função dos parâmetros físicos. Parâmetros como a abundância de lítio e
a rotação trazem informação precisa sobre a superfície e sobre a evolução da
convecção e do momento angular, que são fundamentais na escolha de análogas e gêmeas do Sol. Desta forma para estudar o estado evolutivo, massa e a
evolução da abundância de lítio, convecção e velocidade rotacional para anãs
de tipo G (análogas solares), nós calculamos, da forma mais precisa possível,
a massa estelar, a massa da zona convectiva e a idade das estrelas da nossa
base, baseado em uma densa grade de traçados evolutivos calculados com o
código evolutivo TGEC Toulouse-Geneva evolutionary code: Detalhes sobre
a física do código podem ser encontrados em Richard et al. (1996), do Nascimento et al. (2000) e Hui-Bon-Hoa (2007). Nossos modelos foram calculados
para quatro diferentes metalicidades conforme a distribuição da figura (3.4),
[Fe/H] = 0,150, 0.000, -0,200, -0.400, e traçados igualmente espaçados em
massas com intervalos ∆M = 0.025M , como pode ser visto na figura (3.1).
Nós adotamos para estes traçados uma atualização na física interna, descrito
em Hui-Bon-Hoa (2007). O único mecanismo de mistura incluído nos nossos
modelos foi a convecção descrita pelo critério clássico de Schwarzschild.
Nossas análises para abundância de lítio nas análogas solares com massas entre 0,92 e 1,05 M mostraram diferentes graus de diminuição do Lítio
e um grande espalhamento nas abundâncias observadas, como discutido por
Balachandran (1995). Tal diminuição na abundância de lítio é suportada
fortemente pela hipótese que o lítio tenha se esgotado durante a fase de
sequência principal. A dispersão da abundância de lítio existente nestas estrelas em uma dada idade e massa é possivelmente consequência de diferentes
histórias de rotação. A diminuição do lítio nas análogas solares é, também,
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sensível à difusão microscópica deste elemento com relação ao hélio. Todavia,
alguns processos de mistura extra são necessários para explicar a diminuição
precoce da abundância de lítio, uma vez que a camada de destruição do lítio,
nesta idade, está muito mais abaixo que a base da zona convectiva. As análogas e gêmeas solares possuem abundância de lítio em torno de valores solar,
apontando para o fato que devem, provavelmente, compartilhar a mesma
história.
Neste trabalho nós confirmamos que a massa da zona convectiva e
o momento angular são particularmente importantes e relacionados com a
evolução da abundância superficial para estrelas de tipo espectral G. Como
em Pasquini et al. (2008), também encontramos grande espalhamento no lítio entre as estrelas análogas solares com temperatura efetiva menor que 6000
K (figura 6), apesar do pequeno intervalo de massa das estrelas análogas solares consideradas. Neste trabalho, vemos a sensibilidade do espalhamento
na ALi com relação à massa estelar. Mesmo sendo as estrelas análogas solares
escolhidas por critérios de semelhanças espectroscópicas e fotométricas com
o Sol, nosso estudo aponta para a necessidade de informações com relação
ao interior estelar (massa estelar, massa da zona convectiva, mistura interna,
rotação diferencial, etc.). Assim como no Sol, a diminuição do lítio observado nas análogas solares e o grande espalhamento na abundância de lítio
entre as cinco gêmeas solares conhecidas, não pode ser explicado somente
por mistura convectiva padrão. Há necessidade de inclusão de uma mistura
adicional, além da convecção. Alta resolução combinada com alto sinal ruído
S/N espectroscópico são necessários para melhorar a precisão da abundância
de lítio, principalmente nas estrelas com baixos valores de lítio. Visto que
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lítio e berílio são destruídos em temperaturas diferentes para estes objetos
(Deliyannis & Pinsonneault (1997)), o estudo da abundância de berílio melhorará nosso entendimento sobre o cenário que controla os processos de mistura
em estrelas de baixa massa. Além disso, este estudo pode nos revelar quais
são os mecanismos dominantes causadores dos baixos valores na abundância
de lítio em algumas poucas estrelas. Podemos ver claramente que para uma
dada Tef f ou idade, associados a mesma massa estelar, e consequentemente
a profundidade da envoltória convectiva estelar, há um espalhamento na ALi ,
que tende a aumentar com a massa estelar. Este fato aponta para um importante ponto: necessitamos de uma definição mais realista das análogas
solares, bem como das gêmeas, que leve em consideração as propriedades
físicas internas das estrelas, como a profundidade da envoltória convectiva e
a rotação e suas propriedades magnéticas.
Outro importante aspecto deste estudo diz respeito ao fato discutido
do modelo padrão baseado somente na mistura convectiva não ser capaz de
explicar a diminuição da abundância de lítio nas estrelas análogas solares.
Para explicar este fenômeno é necessário utilizar modelos de última geração
incluindo difusão microscópica e outros processos de mistura como circulação
meridional.
A velocidade rotacional das estrelas análogas solares também apresentam um importante espalhamento, que depende da massa estelar. Finalmente, para esta classe de estrelas, a relação entre ALi e velocidade rotacional aponta para uma tendência observada já em outras classes de estrelas
e estágios evolutivos: estrelas com alta ALi apresentam essencialmente uma
acentuação da rotação, enquanto que para estrelas com baixa rotação temos
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em geral baixos valores de ALi .

5.2

Perspectivas
Asterosismologia fornece uma oportunidade única para estudar a ex-

tensão da zona convectiva para as estrelas análogas solares. Por exemplo,
a missão espacial CoRoT (Convection, Rotation and planetary Transits)
proverá uma excelente oportunidade para observar estrelas semelhantes ao
Sol, que podem contribuir significantemente para o nosso entendimento do
período rotacional e profundidade da superfície convectiva, para uma extensa
base de estrelas de baixa massa.
O estudo da convecção, rotação e abundância de outros elementos
químicos para as gêmeas solares pode nos trazer uma importante resposta
para a pergunta fundamental se o Sol é ou não uma estrela comum.
Para o nosso trabalho, pelo fato deste tratar-se de uma comparação
com o Sol, vimos a necessidade dos dados mais precisos e sistemáticos de
rotação e de abundâncias. Com tais dados deveremos prever resultados mais
concretos com relação à análise da dispersão da rotação e abundância nas
estrelas análogas e gêmeas solares.
Uma vez que aqui terminamos a produção dos modelos necessários
ao estudo das análogas e gêmeas iremos atacar a parte observacional do
problema. Primeiramente a perspectiva mais próxima é a redução dos nossos
dados para estrelas candidatas a análogas que foram observados em agosto
de 2008 no Observatório do pico dos Dias (OPD) com o espectrógrafo Coudé
58

para os seguintes comprimentos de onda centrais λ = 6563, 6591 e 6607 Å,
tais observações podem nos trazer novas análogas ou até gêmeas solares.
Compilar as observações já realizadas pelo projeto ORIGENS, e conduzidos pelo prof. Gustavo Porto de Mello, e obter abundâncias e rotação
para novas análogas.
Outra perspectiva do nosso trabalho consiste em entender a dispersão nas abundâncias, levando em consideração o fato que tais estrelas não
deveriam ter A(Li) tão diminuída. Um estudo mais completo da estrutura
interna das estrelas análogas e gêmeas, incluindo sismologia estelar, entre
outras técnicas que devem trazer luz sobre o tema.
Para as estrelas da nossa base e para as estrelas observados no Observatório do Pico dos Dias, temos também como perspectiva uma análise do
fluxo de Ca II e o fluxo de raio-X, para fazermos uma comparação com os
dados observados para o Sol.
E uma busca por novas estrelas análogas e gêmeas usando novos
critérios espectroscópicos (infravermelho), também está em nossas perspectivas.
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Apêndice A
Parâmetros fundamentais para as
estrelas análogas solares
Neste apêndice iremos apresentar a Tabela (A.1), contendo os principais 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(Tef f ): logaritimo da temperatura efetiva da superfície estelar.
• log(L/L ): logaritimo 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 envelope convectivo.
• age: idade estelar.
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• ALi : abundancia de Lítio em dex.
• vsini : velocidade rotacional projetada em km s−1 .
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Tabela A.1:
HIP

HD

log(Tef f )

log(L/L )

M/M

(1 - Mr /M∗ )

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
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age

ALi

vsini

HIP

HD

log(Tef f )

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
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HIP

HD

log(Tef f )

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

1
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0.92

HIP

HD

log(Tef f )

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

9999

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
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