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Resumo

A rotação é um dos mais importantes observáveis em astronomia estelar, con-

duz a formação e evolução das estrelas. De fato, a principal meta desafiadora no

estudo da rotação estelar é a compreensão da história do momento angular, uma

vez que as estrelas evoluem ao longo do diagrama HR, bem como o papel da rota-

ção em diferentes fenômenos dinâmicos, incluindo a atividade magnética estelar,

processos de acreção e coalescência. O presente trabalho traz a análise sem prece-

dentes da rotação ao longo do diagrama HR, com base em uma amostra completa

de estrelas evoluídas de classe de luminosidade Ib, II, III e IV, respectivamente as

supergigantes Ib, gigantes brilhantes, gigantes e subgigantes. Para o estudo rota-

cional nós usamos a velocidade de rotação projetada, v sen i, calculada a partir de

observações feita com o espectrômetro CORAVEL (Baranne et al., 1979) e apre-

sentadas em diferentes catálogos (De Medeiros e Mayor (1999); De Medeiros et

al. (2002) e De Medeiros et al. (2014)). Pela primeira vez um estudo da evolução

da rotação é apresentada por estrelas individuais e múltiplas. Confirmamos que a

rotação de estrelas individuais diminui acentuadamente a partir de tipo espectral

F e G, dependendo da classe de luminosidade e da massa estelar. A partir das

regiões espectrais G e K, a rotação diminui para todas as classes de luminosidade.

O presente estudo revela também o aumento da rotação estelar devido a sincro-

nização, resultado dos efeitos de marés, em sistemas binários com componentes

evoluídas. Para todas as classes de luminosidade analisada detectamos rotação

nas regiões espectrais F, G e K com valores de até 70 km/s.

PALAVRAS-CHAVE: Estrelas evoluídas - rotação estelar – massa estelar –

descontinuidade rotacional.
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Abstract

Rotation is one of the most important observable in stellar astronomy, driving

largely the formation and evolution of stars. Indeed, the main challenging goal

in the study of stellar rotation is the understanding of the angular momentum

history once stars evolve along the HR diagram, as well the role of rotation in

different dynamical phenomena including the stellar magnetic activity, accretion

and coalescence processes. The present work brings unprecedented analysis of

rotation along the HR diagram, on the basis of a complete sample of evolved

stars, namely stars of luminosity classes Ib, II, III and IV, respectively supergi-

ants, bright giants, giants and subgiants. For the rotational diagnostic, we use

projected rotational velocity computed from observations carried out with of the

CORAVEL spectrometers (Baranne et al. 1979) and presented in different cata-

logs (De Medeiros and Mayor (1999); De Medeiros et al. (2002) and De Medeiros

et al. (2014). For the first time an evolutionary study of rotation is presented for

single and multiple stars. We confirm that the rotation of single stars decrease

sharply from spectral type F to G, at a rate depending on luminosity class and

stellar mass. From G to K spectral regions rotation decreases smoothly for both

luminosity classes. The present study reveals also the extent of the effects of tidal

synchronization on stellar rotation, in binary systems with evolved components.

For all the analysed luminosity classes we detect enhanced rotation in the G and

K spectral regions, with values up to 70 km/s.

KEYWORDS: Evolved stars - stellar rotational - stellar mass - rotational

discontinuity.
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Capı́tulo 1
Introdução

[...] Aprende que não importa

onde você chegou, mas para

onde você esta indo.

William Shakespeare

Iniciado seus estudos no século XVII, a rotação estelar é hoje um importante

observável no estudo da astrofísica. A rotação é um fenômeno que pode influ-

enciar diretamente a trajetória evolutiva de uma estrela, desde a sua formação

até os momentos finais de suas atividades. Importantes trabalhos sobre a rotação

estelar tornaram-se precursores e nos ajudaram a abrir caminhos para a vastidão

deste estudo, aos quais citamos Johannes Fabricius (1587 – 1617) que tornou pú-

blico seu trabalho intitulado De maculis in Sole observatis et aparente earum cum

Sole conversione, do qual aborda sobre a rotação do Sol a partir das observações

das manchas solares. Galileu Galilei (1564 – 1642) com Istoria e Dimostrazioni

intorno alle Macchie Solari e loro Accidenti, no qual relata que as manchas sola-

res ficavam aparentemente mais largas à medida que partiam do bordo ao centro

solar. Em 1667, o astrônomo e matemático francês Ismaël Boulliaund sugeriu

que a variabilidade da luz de algumas estrelas, como Mira Ceti, pode ser uma

consequência direta da velocidade rotacional.
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Com o advento das técnicas de espectroscopia iniciou-se a era moderna dos

estudos da rotação estelar. Em 1871, o alemão Hermann Vogel (1834 - 1898)

mostrou que a velocidade de rotação do Sol poderia ser medida a partir do desvio

Doppler1 das linhas espectrais das bordas do disco solar, de modo que enquanto

uma se aproximava a outra recuava, porém a primeira determinação espectros-

cópica da rotação solar foi realizado por Walter S. Adams, já no seculo XX no

Mount Solar Observatory, California - EUA.

Em 1877, William de W. Abney afirma que a rotação das estrelas individuais

podem ser determinadas a partir do alargamento Doppler das linhas espectrais,

isto é, se o eixo de rotação estelar fizer um ângulo i, diferente de zero, com a linha

de visão do observador a rotação da estrela causa um deslocamento nas linhas

espectrais da radiação que emana de diferentes partes do disco solar. A Figura

1.1 mostra esquematicamente o processo proposto por Abney: em (b) o observa-

dor notará um deslocamento das linhas espectrais em direção ao azul, em (d) as

linhas espectrais serão deslocadas para o vermelho, em (c), porém, o observador

não notará nenhum efeito de rotação. A parte (e) representa a justaposição de

todas as linhas espectrais vindo de outras partes do disco estelar, o que visivel-

mente a torna mais alargada.

Em 1955, Herbing e Spalding analisaram cerca de 650 estrelas entre os tipos

espectrais F e K, medindo suas velocidades de rotação projetada a partir da lar-

gura de suas linhas espectrais. Neste estudo foi observado uma região espectral,

entre F0 e G5, em que as estrelas apresentavam baixos valores de velocidade de

rotação, isto é, o comportamento de descontinuidade rotacional. Gray & Nagar

(1985) realizaram medidas de velocidade de rotação de 20 estrelas da classe de

luminosidade IV, entre os tipos espectrais F e K, e observaram que na região F
1A largura dessa linha apresenta uma velocidade rotacional a menos de um fator sen i.
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Figura 1.1: Alargamento do perfil das linhas espectrais devido à velocidade de rotação estelar.

Em (a) temos o perfil da linha espectral sem os efeitos da rotação, ou seja, quando i = 0. Em

(b), (c) e (d) temos as diferentes partes do disco de uma estrela com i 6= 0 e seus respectivos

efeito no perfil das linhas espectrais, formando um perfil alargado (e). Crédito: "Um estudo

da rotação de estrelas pobres em metal". Da Silva (2003).

as subgigantes apresentam amplos valores de velocidade rotacional. Contraria-

mente, nas regiões espectrais G e K notaram estrelas com velocidade de rotação

muito baixa, cerca de 4 kms−1. Em 1989, Gray fez novas medidas de velocidades

rotacionais de 73 gigantes da classe de luminosidade III e verificou a presença de

uma descontinuidade de rotação em torno de G0III.

Endal & Sofia (1976) propõem uma explicação para a descontinuidade de ro-

tação por um modelo que considera a redistribuição do momentum angular para
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estrelas de 7M� como um corpo rígido, após a sequencia principal. De acordo

com estes autores a estrutura da estrela pode ser afetada pela rotação de quatro

modos: (i) a força centrífuga influencia no efeito da gravidade efetiva em todos os

pontos da estrela, exceto na direção do eixo de rotação; (ii) as forças centrífuga e

gravitacional não são paralelas, consequentemente suas superfícies equipotenciais

não são exatamente esféricas, desta forma as equações para o raio, volume e área

superficial não podem ser usadas; (iii) o fluxo radiativo não é constante na super-

fície equipotencial, pois varia com a gravidade; (iv) o movimento convectivo pode

ser alterado, ou inibido pela rotação, influenciando na estabilidade convectiva da

estrela.

Endal & Sofia (1979), em outro trabalho, considerando a conservação do mo-

mentum angular, explicam que as baixas velocidades de rotação se dar através do

aumento de seu momento de inércia, excluindo assim, a hipótese da dissipação do

momentum angular. Estes autores destacam que seus resultados estão de acordo

com os valores de velocidade de rotação baixa encontrada por Gray (1975), para

as estrelas gigantes vermelhas de classe de luminosidade II.

Autores como Gray (1981) e Rutten & Pylyser (1988), afirmam que a baixa

velocidade de rotação da estrela pode ser explicada pela ação do dínamo magné-

tico estelar, causando a desaceleração magnética. Quando combinados, a rotação

e convecção surge um dínamo gerado pelo campo magnético. Os ventos solares

ejetam matéria ionizada que podem misturar-se ao campo magnético e caso isso

ocorra com altas velocidades haverá transferência de momentum angular entre a

estrela e a matéria, causando um torque magnético, que por sua vez pode causar

a desaceleração da estrela. Gray & Nagar (1985) e Gray (1989), em seus estudos,

atribuem à descontinuidade de rotação como uma consequência da desaceleração

magnética. O acoplamento do campo magnético com a rotação tem um papel im-
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portante para a perda da quantidade do momentum angular, De Freitas (2009).

Embora efeitos magnéticos contribuam com a diminuição rotacional das es-

trelas, em 1981, Bopp e Stencel realizaram observações de estrelas gigantes do

tipo espectral G e K, e encontraram valores de velocidade rotacional de até 100

kms−1. Carlberg et al. (2011) e Fekel (1997) também identificaram algumas es-

trelas individuais gigantes com velocidade de rotação anômala. Carlberg et al.

(2011) estudaram 1.300 estrelas gigantes do tipo K, das quais 28 gigantes indivi-

duais apresentavam velocidade de rotação projetada, v sen i, de 10 a 86,4 kms−1.

Segundo estes autores, a rotação anômala identificada nestas estrelas pode ser um

resultado de interação do sistema, devido ao fato de uma das companheiras ter

um grande raio.

De Medeiros (1990) mostrou em sua Tese de doutorado que estrelas gigantes

de classe III também apresentam uma diminuição em sua velocidade de rotação,

ao longo de sua evolução. A Figura 1.2 foi retirada de seu trabalho e ilustra

como as predições teóricas esperam o comportamento da velocidade rotacional

para estrelas de classe de luminosidade III. Cada linha corresponde a evolução da

velocidade rotacional em seus respectivos estágios de massa e diferentes velocida-

des valores de v sen i na Idade Zero da sequência principal (SP). As curvas foram

criadas de acordo com os parâmetros: 1 – <v zams>=100 km s−1 e M = 1,5 M�;

2 – <v zams>=130 km s−1 e M = 2,0 M�; 3 – <v zams>=150 km s−1 e M = 3,0

M�; 4 – <v zams>=30 km s−1 e M = 1,5 M�; 5 – <v zams>=40 km s−1 e M =

2,0 M� e 6 – <v sen i>= rotação média observada.

A área circular em cor verde marca a região do diagrama, onde teoricamente,

não deveria aparecer estrelas com valores de velocidade rotacional projetada,

v sen i, maiores que 10 km s−1. Em 1990, De Medeiros & Mayor apresentaram
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Figura 1.2: Predição da rotação para uma estrela gigante, de classe III, com diferentes massas.

Crédito da Imagem: retirada da Tese de doutorado de J. R. de Medeiros, ano 1990.

1.900 estrelas evoluídas com medida de velocidade rotacional distribuídas entre as

classes de luminosidade Ib, II, III e IV dos tipos espectrais F, G e K. Estes autores

confirmam a descontinuidade de rotação nas regiões F8IV, G0III, F9II e F9Ib, e

suas respectivas relações de índice de cor (B − V ) = 0, 55; 0, 70; 0, 65; 0, 70 para

cada casse de luminosidade, tomando a descontinuidade de rotação algo unívoco

para as estrelas individuais e sistemas binários, isto é, atribuíram a descontinui-

dade rotacional como um observável igualmente definido em ambos os conjuntos

de estrelas.

Recentemente Rodrigues da Silva et al. (2015) apresentaram um estudo sobre

o comportamento rotacional das estrelas individuais sugbigantes, gigantes bri-

lhantes e supergigantes Ib listadas no Bright Star Catalogue e estrelas gigantes
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brilhantes e supergigantes Ib listado por Egret (1980), que também possuem ve-

locidade de rotação anômala nas regiões G e K.

Estudar processos ligados à rotação estelar é ao mesmo tempo tão motivador

quanto desafiador. Esta tarefa não é simples, pelo contrário, é necessário debruçar-

se em medições precisas e avaliar as condições casuais da instrumentação utilizada.

Cada conjunto de estrelas estão ligados por características particulares, como:

luminosidade, temperatura, quantidade de massa e etc. Assim como as demais

características, a rotação estelar também é um fator que pode determinar certas

"marcas"ao longo do desenvolvimento evolutivo das estrelas. Sob esta óptica do

comportamento rotacional foi que desenvolvemos este Trabalho afim de verificar

a distribuição da velocidade rotacional projetada, v sen i, das estrelas individuais

e sistemas binários de classe de luminosidade Ib, II, III e IV ao longo do diagrama

HR2, assim como estudar a descontinuidade de rotação ao longo de sua evolução.

2É um diagrama desenvolvido independentemente pelos astrônomos dinamarquês Ejanar Hertzsprug (1873-

1967) e o americano Henry Norris Russell (1877-1957), a partir do qual mostra-se que a luminosidade das estrelas

tende a diminuir quando o tipo espectral varia de O a M. Tal diagrama consiste em graficar a magnitude absoluta

de uma estrela em função do tipo espectral, plotando a luminosidade no eixo y e a temperatura estelar no eixo

x.
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1.1 Objetivos

Este trabalho visa os seguinte pontos, em particular:

X Analisar o comportamento da rotação de estrelas evoluídas, ao longo do

diagrama HR, utilizando a amostra estelar mais completa da literatura;

X Verificar se a descontinuidade de rotação para as classes de luminosidade

IV, III, II e Ib são igualmente definidas conforme inicialmente propostas;

X Analisar a possível dependência da descontinuidade rotacional em função

da massa estelar.

1.2 Plano de Trabalho

No capítulo 2, mostraremos as principais técnicas observacionais para medir

v sen i, bem como, será discutido alguns conceitos que são capazes de alterar a

velocidade de rotação de uma estrela;

No capítulo 3, apresentaremos os dados que foram estudados neste trabalho e

os parâmetros estelares utilizado;

No capítulo 4, faremos uma análise dos nossos dados e seus respectivos resul-

tados obtidos;
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Para o capítulo 5, apresentaremos nossas conclusões sobre o referido assunto,

assim como nossas perspectivas a respeito.
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Capı́tulo 2
Rotação Estelar

A velocidade de rotação estelar é um dos parâmetros físicos mais notáveis

no estudo da Astrofísica, pois se relaciona com diversos fenômenos, dos quais

podemos citar: efeitos de maré, coalescência em sistema binário, sincronização e

acreção. Por este motivo, neste capítulo mostraremos conceitos relacionados ao

estudo da rotação estelar, assim como apresentaremos suas causas e efeitos.

2.1 Velocidade de Rotação Estelar

Conforme mencionado no capítulo anterior, Abney em 1877 sugeriu que a velo-

cidade rotacional poderia ser medida a partir do alargamento Doppler das linhas

de uma estrela a menos um fator sen i. A sua determinação é feita supondo que

um estrela de raio R gire como um corpo rígido, com velocidade angular Ω. Es-

colhendo um sistema de coordenadas, como mostra a Figura 2.1, onde o eixo de

rotação está no plano y − z e o plano x− y é perpendicular à linha de visão que

se estende sobre o eixo z, o ângulo de inclinação i é medido do eixo z até o eixo

de rotação.
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Considere um ponto P na superfície da estrela, e seja sua posição determinada

pelo vetor r, o qual parte do centro da estrela. A velocidade de rotação do ponto

P é dada por:

v = Ω× r , (2.1)

o efeito Doppler é dado pela componente vetorial vz, da qual podemos expressar

por

∆λ = vz = yΩx − xΩy (2.2)

Como Ωx = 0 e Ωy = Ωseni, desta forma teremos que

∆λ = vz = xΩseni. (2.3)

Esta relação mostra que todos os elementos da superfície estelar têm a mesma

coordenada x, e ainda, o mesmo deslocamento no comprimento de onda devido à

rotação. Desta forma podemos compreender que o disco estelar, quando imagina-

mos ele divido por faixas paralelas à linha de visada, o deslocamento Doppler será

constante ao londo de cada faixa. Sendo assim, para calcular o alargamento do

perfil das linhas espectrais, devemos adicionar as contribuições das demais faixas.

O deslocamento ∆λ será máxima quando x = R, entendendo que v é a velocidade

de rotação equatorial da estrela, desta forma:

∆λ = RΩseni = vseni, (2.4)

Este método exige que a classificação físico-química da estrela seja definida a

partir do seu espectro (para estrelas com baixa rotação), ou uma calibração feita

a partir dos dados fotométricos (no caso de estrelas de alta rotação, ou membros

de aglomerado). Este método é muito utilizado, porém é necessário fazer uso de

espectro com alta razão sinal/ruído (S/R). Estas condições limitam o número de
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Figura 2.1: Representação de uma estrela girando em torno de seu próprio eixo. Seu equador

está no plano x-y e seu eixo de rotação no plano y-z. O ângulo de inclinação i é medido do

eixo z até o eixo de rotação. Em z temos a linha visada pelo observador. Crédito: "Rotação e

processo de acreção e coalescência em sistemas planetário e sistemas binários". Rodrigues da

Silva (2014).

estrelas que podem ser calculadas sua velocidade de rotação projetada, v sen i.

2.2 Técnicas de Determinação de v sen i

Até 1960, apenas estrelas da sequência principal (SP) poderiam ter sua ve-

locidade de rotação medida, entretanto com o surgimento da espectroscopia de

alta resolução foi possível calcular os valores de v sen i para estrelas evoluídas. O

uso de algumas técnicas tornaram possível medir a velocidade rotacional destas

estrelas, como a transformada de Fourier e a correlação cruzada.
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2.2.1 Transformada de Fourier

Esse método foi revisto em 1973 por David F. Gray, o qual mostrou que para

estrelas de alta resolução é possível distinguir entre o perfil de alargamento rotaci-

onal e outras fontes de alargamento, como a macroturbulência, a microturbulência

e o alargamento térmico. Esta técnica consiste em considerar o perfil da linha ob-

servada, D(λ), como resultado da convolução dos perfis da turbulência, H (λ), e

rotação, G(λ), juntamente com o perfil instrumental, I (λ). De modo que:

D(λ) = H(λ) ∗ G(λ) ∗ I(λ) (2.5)

Tomando essas funções no subespaço de Fourier, temos o seguinte produto

d(δ) = h(δ)g(δ)i(δ), (2.6)

de modo que δ é a frequência de Fourier. Alguns parâmetros são determinados

pela observação, d(δ), e outros experimentalmente, i(δ). Desta forma, teremos

h(δ)g(δ) =
d(δ)

i(δ)
(2.7)

Portanto, os valores de h(δ) e g(δ) são desenvolvido pelo método analítico des-

crito por Gray (1982).

Essa técnica, apesar de determinar a velocidade de rotação precisamente, tem

apenas aplicação para estrelas menos brilhantes, pois sua eficiência está restrita

a estrelas cujo razão (S/R) é alta.
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2.2.2 Função de Correlação Cruzada

Desenvolvida por Tonry e Davis em 1979, esta técnica não precisa previamente

conhecer parâmetros físicos-químicos, apenas os índices de cor, (B − V ), da es-

trela. A função de correlação cruzada permite derivar as velocidades de rotação

radial e rotacional da estrela convoluindo dois espectros, um padrão e outro do

qual pretende observar. A função de convolução geralmente é uma gaussiana, cujo

o centro determina sua velocidade radial relativa ao padrão. O alargamento da

função de correlação está relacionado ao alargamento das linhas espectrais devido

ao efeito Doppler, alargamento instrumental e as contribuições da própria estrela.

Identificando portanto a contribuição de cada um na função de correção, pode-se

em fim, derivar a velocidade de rotação projetada, v sen i.

O quadrado da função de correlação pode se relacionar à soma quadrática das

outras diferentes contribuições de alargamento, de modo que podemos obter uma

função de correlação gaussiana Lobs, descrita como:

L2
obs = L2

rot + L2
0, (2.8)

onde Lrot é a contribuição do alargamento devido a rotação e L0 é a constante

que inclui as contribuições do alargamento do instrumento e da estrela. Diversos

autores usaram este método para mensurar a velocidade de rotação v sen i de

estrelas de campo e em diferentes aglomerados, como Benz & Mayor (1984) e

Melo et al. (2001), sendo esta velocidade descrita como:

v sen i = ALrot = A
√
L2
obs − L2

0, (2.9)

onde A é a constante de acoplamento, que juntamente com L2
0, deve ser calibrada

de acordo com cada instrumento usando estrelas do tipo espectral e valores de
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v sen i conhecido, similares as estrelas observada em questão.

Em 1967, R.F. Griffin desenvolveu o primeiro instrumento moderno capaz de

utilizar com alto desempenho a técnica da correlação cruzada. Tal eficiência é

definida por Q = (tε2)−1, onde t é o tempo de integração e ε é a incerteza na

velocidade radial.

A correlação cruzada é uma técnica que não apenas permite determinar as

velocidades radial e rotacional, mas também outros parâmetros estelares, como a

metalicidade estelar, conforme Mayor (1980); a turbulência em estrelas pulsantes,

de acordo com Benz & Mayor (1982); e campos magnéticos, como afirma Borra

et al. (1984). Os valores de velocidade de rotação projetada das estrelas evoluídas

estudadas neste trabalho foram medidas a partir do uso desta técnica.

2.3 Processos Físicos Capazes de Alterar a Rotação

Planetas ou estrelas que formam um par de sistema binário com algum outro

componente estão sujeitos à interações gravitacionais entre si, conforme a Lei da

Gravitação Universal. Tais interações são capazes de influenciar a cinemática das

estrelas, conforme veremos adiante alguns destes efeitos. Em virtude destas in-

terações surgem no sistema os efeitos gravitacionais de marés, ou simplesmente

efeito de maré. Jeans, em 1929, sugeriu que tais efeitos podem alterar parâmetros

observacionais como período orbital (P ), excentricidade (e) e a rotação superficial

da estrela. Os efeitos de maré podem desencadear um alargamento estrutural na

linha equatorial das estrelas de um sistema binário. Isto ocorre devido as intera-

ções gravitacionais entre as componentes do sistema, e tal resultado é conhecido

como protuberâncias de marés.
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2.3.1 Os efeitos de maré gravitacional

As alterações geométricas sofridas em um sistema binário devido aos efeitos

de maré é causada por forças de origem gravitacional. A Figura 2.2 representa

duas estrelas de um sistema binário interagindo gravitacionalmente entre si. À

esquerda temos a estrela primária com massa M e raio R, enquanto que a estrela

secundária, localizada à direita, tem massa m e raio r. O ponto CM representa

o centro de massa do sistema, e as distâncias dp e ds são as distâncias dos centros

das estrelas ao centro de massa do sistema, respectivamente às estrelas primária

e secundária. No ponto O é verificável que as forças gravitacional e a centrífuga

apresentam a mesma intensidade, enquanto que para os ponto A e B isso não

acontece. A força resultante que atua sobre cada unidade de massa do sistema é

a própria força gravitacional.

Fg =
Gm

(ds + dp −R)2
, (2.10)

Por este motivo dizemos que as forças centrífuga e gravitacional têm a mesma

intensidade, Fc = Fg, e sua resultante pode ser escrita como

ω2dp =
Gm

(ds + dp)2
, (2.11)

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

girar lentamente em torno de seu próprio eixo podemos deduzir que as forças
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Figura 2.2: Representação da interação de um sistema binário. O ponto CM é o centro de

massa do sistema, dp e ds são as distâncias do centro da estrela primária e secundária ao centro

de massa, respectivamente.

centrífugas nos pontos A, O, e B são aproximadamente iguais. Desta forma,

consideramos que a força resultante no ponto A, será

Fr(A) =
Gm

(ds + dp −R)2
− ω2dp. (2.12)

Substituindo a equação (2.11) em (2.12), teremos

Fr(A) =
Gm

(ds + dp −R)2
− Gm

(ds + dp)2
. (2.13)

Supondo que R� (ds+dp), e expandindo a primeira parcela do segundo membro

da equação anterior numa série de Taylor, teremos que

Gm

(ds + dp −R)2
= 2

Gm

(ds + dp)3
R +

Gm

(ds + dp)2
. (2.14)
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Figura 2.3: Ilustração do efeito de maré gravitacional em um sistema binário. As formas

das estrelas sem o efeito de maré seriam esféricas, como nos círculos de linhas contínuas. A

resultante das forças de interação gravitacional e centrífuga provoca um alargamento em sua

forma original, na direção região equatorial da estrela, a qual esta representada pelas linhas

tracejadas.

Substituindo a equação (2.14) em (2.13) a resultante das forças gravitacional

e centrífuga em A será dado por

Fr(A) = 2
Gm

c3
R, (2.15)

onde c = (ds + dp). Note que na equação acima a resultante das forças é parte

da força gravitacional que atrai a massa localizada no ponto A em direção à

estrela secundária. De modo similar, podemos encontrar para o ponto B a força

resultante devido às interações do sistema, descrita como

Fr(B) = −2
Gm

c3R
. (2.16)

O sinal negativo da equação (2.16) mostra que existe um excesso de força centrí-
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fuga sobre a massa localizada em B para longe da estrela principal. Essas forças

resultantes, devido às interações de maré, faz com que seja criado protuberâncias

na direção da linha que une seus centros, como representado na Figura 2.3.

2.3.2 Sincronização

A sincronização de um sistema binário ocorre quando há troca de momentum

angular entre os movimentos orbital e rotacional. Se o período de rotação de uma

componente do sistema, Prot, for menor que o período orbital, Porb, as interações

de maré irão desacelerar a rotação da estrela, ou aumentar a velocidade orbital.

Caso o período de rotação da estrela seja maior que o período orbital, as intera-

ções de maré aumentarão sua rotação, ou diminuirão a velocidades orbital. Desta

forma, parte do momentum angular da rotação é transferido para o momentum

orbital, ou vice-versa, de modo que os períodos se tornem iguais, Prot = Porb,

então dizemos que o sistema está sincronizado. Os efeitos de maré também afe-

tam as órbitas do sistema binário, levam à diminuição de sua excentricidade (e),

tornando sua órbita circular (e = 0), sendo este processo conhecido como circu-

larização.

Em um sistema binário ainda não sincronizado, devido a algum tipo de processo

dissipativo1, as protuberâncias de maré não ficam totalmente alinhadas com o

centro que une as estrelas, como vimos anteriormente na Fig. 2.3. Este atraso

no movimento das protuberâncias em relação à estrela companheira provoca um

torque que tende a mudar o momentum angular rotacional e orbital até se atingir

a sincronização.
1Mecanismos físicos responsáveis pela perda de energia cinética, os quais destacamos: a fricção turbulenta

que age no equilíbrio das marés de estrelas com envoltório convectivo; amortecido que atua na dinâmica das

marés de estrelas com envoltório radiativo, Zahn (1977).
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2.3.3 Coalescência em sistemas binários

As interações de maré em um sistema binário muito próximo podem causar mu-

danças em parâmetros orbitais e rotacionais, além da alteração de massa entre as

componentes do sistema. Como as estrelas são objetos gasosos, estão vulneráveis

a transferência de massa de uma componente para a outra devido às interações

gravitacionais do sistema binário. Se durante o processo de evolução uma estrela

binária preencher seu Lóbulo de Roche2 haverá transferência de massa para a sua

companheira, do qual causará uma variação de massa no sistema, alterando a

geometria do Lóbulo de Roche e seu raio. O material trocado pode ser realizado

por duas formas:

• Transferência de Massa Estável: Nesse tipo de transferência nenhuma massa

é perdida pelo sistema e o momentum angular é conservado. Se durante o processo

de transferência de massa a estrela doadora for massiva, sua órbita sofrerá uma

diminuição, entretanto se a estrela doadora for a menos massiva sua órbita sofrerá

um aumento. A estabilidade da transferência de massa depende da variação rela-

tiva entre os raios das estrelas e seus Lóbulos de Roche, pois se durante o processo

de coalescência o raio de Roche variar de modo que ultrapasse o raio da estrela, a

transferência da massa se tornará instável. Porém, se durante a transferência de

massa houver um aumento no raio de Roche, em relação a estrela doadora, então

o efeito de transferência de massa será estável.

• Transferência de Massa Instável: Em dois casos distintos podem ocorrer

este tipo de transferência. O primeiro caso é marcado pelo aumento do raio da

estrela doadora para além do raio de Roche, como consequência sua companheira
2É a superfície equipotencial limite de cada estrelas do sistema binário. O seu tamanho dependerá da razão

entre as massas do sistema, isto é, o Lóbulo de Roche será maior tanto quanto a massa da estrela.
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é envolvida por seu envelope. O segundo caso é quando a estrela doadora transfere

uma taxa de massa superior a qual sua companheira pode acretar, fazendo com

que ocorra um aumento no raio da estrela para além do raio de Roche, de modo

que seja criado um envelope comum ao sistema.

2.3.4 Acreção em sistemas planetários

A acreção de anãs marrons/planetas, assim como a coalescência em sistemas

binários, também pode alterar o comportamento cinemático de uma estrela, bem

como as composições químicas da estrela que acreta matéria. Siess & Livio (1999)

mostraram teoricamente que os efeitos da acreção de planetas/anãs marrons, na

evolução das estrelas do ramos assintótico das gigantes, pode sofrer um aumento

na velocidade de rotação.

Quando ocorre a acreção de matéria às estrelas gigantes, importantes caracte-

rísticas são verificáveis, por exemplo, a formação de camadas circunstelares ricas

em lítio e rápidas rotações. Além disso é notável o excesso de infravermelho (IR)

em estrelas gigantes ricas em lítio e com velocidade de rotação anômala, Siess &

Livio (1999). Este resultado pode ser inferido pelo processo de acreção de anãs

marrom e/ou planetas massivos.
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Capı́tulo 3
Dados Observacionais

As amostras foram retiradas de De Medeiros & Mayor (1999), De Medeiros

et al. (2002b), De Medeiros et al. (2014). Estes catálogos apresentam, entre

outros dados, os valores do índice do cor, (B − V ), e a velocidade de rotação

projetada, v sen i, das estrelas das classes de luminosidade IV, III, II e Ib estão

distribuídas pelos tipos espectrais F, G e K. Os valores de velocidades de rotação

projetada, v sen i, foram obtidas a partir do método da correlação cruzada entre

o espectro da estrela e uma máscara apropriada (espectro de Arturus, medido em

1986 por Griffin) colocada no plano focal do espectrômetro CORAVEL1 (Figura

3.1). A informação contida no espectro sobre a rotação da estrela é reduzida em

um único perfil de correlação, do qual, para as estrelas com baixa rotação ou

moderada, apresenta um perfil que se aproxima de uma curva gaussina.

As estrelas subgigantes IV e gigantes III apresentam incerteza em torno de 1

kms−1 para valores de v sen i � 30 kms−1. As estrelas das classes de lumino-

sidade II e Ib apresentam incerteza de 2 kms−1, pois não é possível verificar os

limites de rotação e macroturbulência, De Medeiros & Mayor (1999). Para aqueles

que rotacionam com v sen i� 30 kms−1, para todas as classes de luminosidade, a
1Sigla do inglês correlation radial velocity
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Figura 3.1: As medidas da velocidade de rotação projetada foram obtidas com o uso dos

espectrômetros CORAVEL montado no telescópio dinamarquês de 1,54 m em La Silla (Chile)

e no telescópio suíço de 1 m em Saint Michel (França). Crédito da imagem: Imbert (2006).

incerteza é de aproximadamente 10%, como indicam os trabalhos de De Medeiros

& Mayor (1999), De Medeiros et al. (2002b) e De Medeiros et al. (2014).

23



3.1 Base de Dados

As estrelas de nossa amostra apresentam descontinuidade de velocidade rota-

cional nas regiões espectrais (B − V ) = 0, 7; 0, 65; 0, 7 e 0, 55, em F9Ib, F9II,

G0III e F8IV, conforme é sugerida por alguns estudos. A descontinuidade de

rotação não é igual para todas as classes de luminosidade, essencialmente a dis-

tribuição dos valores de velocidade de rotação das estrelas do tipo espectral F

são amplos, enquanto que àquelas no lado mais vermelho, nas regiões espectrais

G e K, mostram-se com baixos valores de rotação, De Medeiros & Mayor (1990).

Embora as regiões espectrais G e K de todas as classes de luminosidade apre-

sentem majoritariamente estrelas com velocidade de rotação entre 5 e 8 km s−1,

Gray & Toner (1986), há porém algumas que rompem com as predições teóricas e

mostram ter valores de velocidade de rotação projetada superior à 10 km s−1, as

quais são conhecida como estrelas de rotação anômalas, conforme Rodrigues da

Silva et al. (2015).

Subdividimos as estrelas de nossa amostra em sistemas binários e estrelas

individuais, por Duquennoy et al. (1991), o qual estabelece que estrelas com

P(χ2) < 0, 1 são sistemas binários, e as que apresentam 0, 1 < P(χ2) < 1 são

individuais. Verificamos 995 sistemas binários e 2184 estrelas individuais. Com

base em nossos critérios identificamos 108 estrelas apresentam velocidade de rota-

ção projetada anômala, v sen i ≥ 10 km s−1, com base nas observações feitas por

De Medeiros & Mayor (1999), De Medeiros et al. (2002b) e De Medeiros et al.

(2014).
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3.2 Parâmetro Estelares

3.2.1 Magnitude Aparente e Absoluta

Magnitude foi inicialmente definida pelo astrônomo e matemático grego Hipar-

cos (séc. II a.C), porém refinada por Ptolomeu. Neste quadro de classificação de

magnitude as estrelas mais brilhantes são de 1ª magnitude, e as menos brilhante

são de 6ª magnitude. Este tipo de classificação tornou-se conceitualmente conhe-

cido como magnitude aparente, pois apenas demonstra o brilho de uma estrela em

comparação a posição relativa à outra.

Atualmente o sistema de magnitude mais usado é UBV, desenvolvido por Ha-

rold Lester Johnson e William Wilson Morgan em 1951, que definem a magnitude

aparente em diferentes bandas espectrais, como:

X Banda Ultravioleta, U, com seu comprimento de onda efetivo de 3.600Å;

X Banda Azul, B, com seu comprimento de onda efetivo de 4.200 Å;

X Banda Visual, V, com seu comprimento de onda efetivo de 5.500 Å.

A magnitude absoluta, por definição, é a magnitude que uma estrela apresen-

taria se estivesse localizada a uma distância de 10 parsec, é dado por:

MV = m− 2, 5log

(
d

10

)2

− Av, (3.1)

onde m é a magnitude aparente, em mag, e Av é o avermelhamento estelar, isto

é, a extinção da radiação eletromagnética emitida pela estrela ao passar pelo meio

interestelar devido aos efeitos de absorção e espalhamento.
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3.2.2 Paralaxe Estelar

Paralaxe é a medida do deslocamento aparente de um objeto em relação a um

referencial distante. Para medir deve-se observar o objeto de dois ponto da mesma

linha visada e calcular o ângulo gerado pelo deslocamento da linha.

A paralaxe estelar é importante pois a partir dela podemos inferir a distância,

d, de uma estrela em relação à Terra.

d =
1000

π
(3.2)

Embora geralmente a paralaxe é obtida em arco de segundos, ("), a unidade

descrita no catálogo HIPPARCOS (Hight Precision Paralax Collection Satellite)

é em miliarco de segundos, mas.

3.2.3 Temperatura Efetiva

Sem dúvida um dos principais parâmetros que podemos observar em uma es-

trela é sua temperatura, com unidade dada em Kelvin (K). O logaritmo da tem-

peratura efetiva, Log Teff , foi baseado nos ajustes de Flower (1996), utilizando o

índice de cor, (B − V ), seguindo a lei de potência:

LogTeff = a+ b(B − V ) + c(B − V )2 + d(B − V )3... (3.3)

os coeficientes estão indicados na Tabela 3.1, os quais foram corrigidos por Torres

(2010).
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Coeficiente Supergigantes Estrelas da sequência principal, subgigantes e gigantes

a 4,012559732366241 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 3.1: Coeficientes de calibração proposto por Flower (1996).

3.2.4 Luminosidade

A luminosidade é uma característica peculiar de cada estrela, que só depende

de sua temperatura e seu raio. Não obstante, seu fluxo de energia depende do local

onde é medido ou da distância da estrela. Quanto mais distante estiver a estrela,

mais fraca ela parecerá. Essa diminuição do brilho aparente está relacionada com

a área da esfera. A luminosidade da cada estrela foi mensurado a partir de

Log(L/L�) =
4, 72−Mbol

2, 5
. (3.4)

Tomando Mbol como magnitude bolométrica, da qual é dada a seguinte forma

Mbol = MV +BC, (3.5)

sendo, MV , a magnitude visual absoluta e BC a correção bolométrica, da qual

usando-se os valores de Log Teff , temos que:

BC = a+ bLogTeff + c(LogTeff)2 + d(LogTeff)3 + ... (3.6)
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do qual os coeficientes são apresentados na Tabela 3.2 para esta série de potência.

Com estas ferramentas matemáticas foi possível estabelecer no diagrama HR

sua representação mediantes as classes de luminosidade das estrelas de nossa amos-

tra. Conforme veremos na seção seguinte, os resultados aqui obtidos são tão in-

teressantes, quanto inéditos a respeito da rotação destes objetos de estudo.

Coeficiente Log Teff < 3, 7 3,7 < Log Teff < 3, 9 Log Teff > 3, 9

a -0,190537291496456E+05 -0,370510203809015E+05 -1,18115450538963E+05

b 0,155144866764412E+05 0,385672629965804E+05 0,137145973583929E+06

c -0,421278819301717E+04 -0,1506051486316025E+05 -0,636233812100225E+05

d 0,381476328422343E+03 0,261724637119416E+04 0,147412923562646E+05

e . . . -0,170623810323864E+03 -0,17058728406872E+04

f . . . . . . 0,78873172180499E+02

Tabela 3.2: Correção bolométrica, Flower (1996).
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Capı́tulo 4
Resultados e Discussões

Apresentaremos neste capítulo os principais resultados deste trabalho de dis-

sertação. Inicialmente selecionamos apenas estrelas que apresentam paralaxe ca-

talogada na literatura (3.179 estrelas), visando uma determinação realista da tem-

peratura efetiva, Log Teff , segundo a calibração de Flower (1996) e sua luminosi-

dade, Log (L/L�). Segregamos nossa amostra em estrelas individuais e sistemas

binários, segundo Duquennoy et al. (1991). Separadamente analisamos as dis-

tribuições da velocidade de rotação, v sen i, ao longo do diagrama HR para as

estrelas individuais e sistemas binários.

Gray (1982), erroneamente estimou que a descontinuidade da rotação para as

gigantes evoluídas ocorre próximo a G5 III1. Gray & Nagar (1985) mostraram que

as estrelas da classe de luminosidade IV apresentam uma diminuição abrupta na

velocidade rotacional na região espectral G0 IV. De Medeiros (1990) e De Medei-

ros & Mayor (1991), com base em uma amostra completa de estrelas mostraram

uma nova visão para o comportamento rotacional das estrelas evoluídas subgigan-

tes e gigantes, gigantes brilhantes e supergigantes Ib, entre as regiões espectrais
1Gray (1989) redefiniu que a descontinuidade para estrelas de classe de luminosidade III está entorno do tipo

espectral G0 III e não de G5 III, como ele próprio havia publicado anteriormente.
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Figura 4.1: Distribuição da velocidade rotacional, v sen i, em função do seu índice de cor,

(B − V ), das estrelas individuais. As linhas tracejadas verticais azul, vermelha, verde e preta

representam a descontinuidade de rotação para cada classe de luminosidade IV, III, II e Ib,

respectivamente.

F e K, com descontinuidades na rotação localizadas nas regiões F8 IV, G0 III,

F9 II e F9 Ib. As Figuras 4.1 e 4.2 mostram as estrelas individuais e os sistemas

binários distribuídas por seus valores de velocidade rotacional, v sen i, em função

do índice de cor, (B − V ), e as descontinuidades de rotação para cada tipo de

classe de luminosidade, sendo (B−V ) = 0,55 e 0,70, 0,65 e 0,70 respectivamente

para as subgigantes, gigantes, gigantes brilhantes e supergigantes Ib, conforme é
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Figura 4.2: Distribuição da velocidade rotacional, v sen i, em função do seu índice de cor,

(B − V ), dos sistemas binários. As linhas tracejadas verticais azul, vermelha, verde e preta

representam a descontinuidade de rotação para cada classe de luminosidade IV, III, II e Ib,

respectivamente.

descrito na literatura. Para as subgigantes, Gray & Nagar (1985), De Medeiros

& Mayor (1990) e Rutten & Pylyser (1988) sugerem que a descontinuidade esteja

associada a um processo de desaceleração resultante do torque magnético asso-

ciado ao rápido aumento do momento de inércia, devido a expansão da estrela.

Para as gigantes de classe III Gray (1982) sugere também que a descontinuidade

rotacional seja devido ao torque magnético, entretanto De Medeiros & Mayor
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(1990) e Rutten & Pylyser (1988) mostraram que a para as gigantes de classe III

o tempo de evolução das mesmas seja menor que o tempo necessário para a ocor-

rência de uma desaceleração devido a um torque magnético. Para as classes de

luminosidade II e III De Medeiros & Mayor (1990) sugere que a descontinuidade

rotacional é sobretudo um processo controlado pela expansão devido a evolução

da estrela.

4.1 Uma análise ao longo do diagrama HR

O diagrama HR é uma ótima ferramenta para analisar o comportamento das

estrelas ao longo de sua evolução, de modo simples e eficiente. Utilizando traça-

dos evolutivos de Girardi et al. (2000) para estrelas de massas entre 0.6 M� e 20

M� com [Fe/H] = 0, fizemos uma análise do comportamento da velocidade de

rotação projetada, v sen i, em função da massa, buscando por informações sobre

a dependência da descontinuidade rotacional com tal parâmetro estelar. Nesta

análise consideramos apenas as estrelas cujas medidas de paralaxe, π, estão dis-

poníveis na literatura.

As Figuras 4.3 e 4.4 descrevem, então, as bases para este tipo de análise pio-

neira sobre a descontinuidade rotacional entre as estrelas evoluídas das classes de

luminosidade IV, III, II e Ib, que estão distribuídas entre 2.184 estrelas individuais

e 995 sistemas binários. Em ambas as figuras as estrelas estão distribuídas pelos

valores de sua rotação, de acordo com os intervalos para melhor visualização da

evolução deste parâmetro ao longo dos traçados evolutivos: círculos em cor verde,

v sen i ≤ 5 km s−1; círculos em cor azul, 5 km s−1 < v sen i ≤ 15 km s−1; círculos

em cor vermelha, 15 km s−1 < v sen i ≤ 25 km s−1; por fim, os círculos de cor
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preta, v sen i > 25 km s−1.

A distribuição da velocidade de rotação das estrelas individuais e sistemas bi-

nários, para todas as classes de luminosidade, aparentam ser semelhantes, pelo

menos no ponto de vista qualitativo, apresentando regiões com clara dependência

em massa. Este é um resultado crucial, pois, diferentemente do que foi apre-

sentado até o presente, mostra que a localização da descontinuidade depende da

massa estelar e não unicamente da classe de luminosidade, tanto para as estrelas

individuais, quanto aos sistemas binários. Uma análise mais detalhada das Figu-

ras 4.3 e 4.4 mostra algumas características bem nítidas, que estão claramente em

função da massa estelar:

• Para estrelas com massas menores que 1,3 M�, não se observa uma descon-

tinuidade efetiva;

• A descontinuidade rotacional para as estrelas com massa nos intervalos entre

1,3 M� e 2 M� localiza-se entre 0,45 ≤ (B − V ) ≤ 0,65;

• No intervalo de massa entre 3 M� e 7 M�, a descontinuidade rotacional

para as estrelas individuais esta localizada entre 0,75 ≤ (B − V ) ≤ 0,85;

• Diferentemente das estrelas individuais, os sistemas binários com massa entre

3 M� e 7 M�, apresentam a descontinuidade de rotação num intervalo de 0,50

≤ (B − V ) ≤ 0,80.

A existência de descontinuidade na rotação das estrelas evoluídas é um fato

observacional real, seguindo qualitativamente aquilo descrito na literatura: so-

bretudo entre as estrelas de tipo espectral F, as quais mostram valores de v sen i

distribuídos num intervalo desde alguns poucos km s−1 até valores de dezenas de

km s−1; entre as estrelas do tipo espectral G e K observamos essencialmente pe-

quenos valores de velocidade rotacional, exceto àquelas com rotação anômala, em
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Figura 4.3: Diagrama HR das estrelas individuais das classes de luminosidade IV, III, II e Ib. A

área hachurada com borda de linha contínua representa a região de descontinuidade rotacional

para as estrelas com massa até 3 M�. A região hachurada com borda tracejada marca a

descontinuidade rotacional das estrelas com massa entre 3 M� e 7 M�. Acima da região

hachurada em vermelho é observada essencialmente estrelas com rotação moderada, enquanto

que abaixo, em sua maioria, estrelas de baixa rotação.

relação a média, tanto em estrelas individuais, quanto entre os sistemas binários.

Entre os sistemas binários com componentes G e K com rotações elevadas em

relação à média, ou seja, com comportamento rotacional anômalo, encontramos
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Figura 4.4: Diagrama HR dos sistemas binários das classes de luminosidade IV, III, II e Ib. A

área hachurada com bordas de linha contínua representam a região de descontinuidade rotaci-

onal para as estrelas com massa inferior a 3 M�. A região hachurada com bordas tracejadas

marca a descontinuidade rotacional das estrelas com massa entre 3 M� e 7 M�. Acima da

região hachurada em vermelho é observada essencialmente estrelas com rotação moderada, en-

quanto que abaixo, em sua maioria, estrelas de baixa rotação.

28 sistemas com período orbital menor que 250 dias, das quais 9 sistemas têm

órbita circular, (e = 0), e 15 sistemas apresentam órbita aproximadamente circu-

lar, (e ≤ 0,1). De acordo com Zahn (1977), sistema binário com período orbital
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abaixo de um certo valor crítico, podem apresentar movimento orbital e rotacional

em sincronização algum tempo depois que as estrelas desenvolverem a envoltória

convectiva. Desta forma, a sincronização devido aos efeitos de marés causam um

aumento na velocidade de rotação das componentes do sistema binário, conforme

De Medeiros et al. (2002a). A existência de sistema binário do tipo espectral G

e K de rotação elevada é observada no intervalo de massa entre 0,8 M� e 7 M�,

isto se deve ao processo de sincronização de tais estrelas.

A origem da rotação anômala de estrelas individuais dos tipos espectrais G

e K é um dos desafios encontrado no estudo da rotação estelar e de mais difícil

compreensão, porém dois mecanismos físicos podem elucidar esta questão: (i) a

coalescência entre estrelas componentes de um sistema binário, com transferên-

cia de momentum angular de uma componente para a outra e; (ii) a acreção de

um companheiro subestelar, planeta ou anã marrom pela estrela principal, como

é sugerido por Rodrigues da Silva et al. (2015) e Siess & Livio (1999). A pre-

sente análise mostra também estrelas individuais com rotação anômala, as quais

mostram-se restritas num intervalo de massa entre 1,5 M� e 4 M�.

Nosso estudo traz ainda outro resultado, em princípio de grande relevância, ao

longo do eixo da luminosidade: a concentração de estrelas que possuem valores

de massa entre 4 M� e 5 M�, as quais estão localizadas nas regiões espectrais G

e K do diagrama HR e apresentam valores de rotação v sen i < 5 km s−1. Tal dis-

tribuição é observada tanto em estrelas individuais, quanto nos sistemas binários,

de modo que, abaixo da linha hachurada em vermelho, nas Figuras 4.3 e 4.4, mais

de 90% das estrelas, sobretudo nas estrelas individuais, vemos a forte presença

de estrelas com baixos valores de velocidade de rotação (v sen i < 5 km s−1), en-

quanto que acima dessa linha a grande maioria das estrelas apresentam rotações

moderadas (5 km s−1 < v sen i ≤ 15 km s−1). Sobre esta distribuição levanta-
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mos um questionamento pertinente ao seu comportamento, do qual consideramos

ser importante: haveria uma outra descontinuidade rotacional envolvendo a lu-

minosidade, ou tal propriedade poderia representar uma manifestação de uma

componente residual da turbulência dentro dos valores de v sen i computados para

estrelas de massas intermediárias ou superiores, tipicamente massas maiores que

5 M� ?

4.2 Teste Kolmogorov-Smirnov (KS)

Mediante a comum característica de distribuição das estrelas individuais e sis-

temas binários, as quais apresentam amplos valores de v sen i à esquerda e baixa

rotação à direita do diagrama HR, realizamos o teste Kolmogorov-Smirnov (KS),

conforme descrita por Press (1992), do qual determina a probabilidade entre dois

conjuntos amostrais serem oriundos de uma mesma distribuição. Desta forma

analisamos se a distribuição da velocidade de rotação destes conjuntos de estrelas

são significativamente semelhantes ou distintas entre si. De acordo com o teste KS

quando o resultado apresenta probabilidade não nula isto indica que as amostras

são significativamente semelhantes entre si; já para valores cujo a taxa de pro-

babilidade é nula, inferimos que tais amostras não são oriundas de uma mesma

distribuição progenitora.

As Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 mostram a distribuição cumulativa da velocidade

rotacional dos sistemas binários e estrelas individuais localizadas nas regiões à

esquerda do limite de descontinuidade (painel superior) e aquelas à direita (painel

inferior). Os valores de D representam o desvio entre as distribuições amostrais

e também revela seu grau de parentesco, quanto menor seu valor, mais próximas
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Figura 4.5: Distribuição cumulativa da velocidade rotacional projetada, v sen i, das estrelas da

classe de luminosidade IV.

são as distribuições cumulativas. Os valores de P representam o grau de seme-

lhança entre as estrelas individuais e sistemas binários, quanto maior seu valor,

maior também será o indicativo das amostras serem de uma mesma distribuição

progenitora.

De acordo com os resultados do teste KS, temos que a distribuição das estrelas

subgigantes, gigante, gigantes brilhantes e supergigantes Ib localizada antes do

limite da descontinuidade rotacional é: 6,51%, 34,35%, 66,8% e 4,93%, respecti-

38



Figura 4.6: Distribuição cumulativa da velocidade rotacional projetada, v sen i, das estrelas da

classe de luminosidade III.

vamente. Os resultados encontrados para o análise da distribuição das estrelas

localizadas à direta do limite da descontinuidade é tomada para cada classe de

luminosidade em 11,77%, 6,26% e 38,91% para as subgigantes, gigantes brilhante

e supergigantes Ib.

Os valores das probabilidade (valor de P) mostram que os sistemas binários e

as estrelas individuais de mesmo tipo espectral das classes de luminosidade III e

II localizadas antes do limite de descontinuidade rotacional, assim como as classe
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Figura 4.7: Distribuição cumulativa da velocidade rotacional projetada, v sen i, das estrelas da

classe de luminosidade II.

de luminosidade IV e Ib após o limite de descontinuidade apresentam significa-

tivos resultados de serem derivados de uma mesma distribuição progenitora. As

demais estrelas (exceto as gigantes pós limite de descontinuidade rotacional) não

apresentam resultados solidamente conclusivos para a distribuição de v sen i como

similar ou diferente, embora nitidamente os valores de probabilidade é não nula.
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Figura 4.8: Distribuição cumulativa da velocidade rotacional projetada, v sen i, das estrelas da

classe de luminosidade Ib.
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Capı́tulo 5
Conclusões e Perspectivas

No presente capítulo faremos a descrição das principais conclusões relevantes

deste trabalho na seção 5.1, na seção 5.2 apresentaremos algumas perspectivas

para trabalhos que poderão ser realizados a partir dos questionamento e resul-

tado expostos por este trabalho de Dissertação.

5.1 Conclusão

No intuito de uma melhor compreensão sobre natureza da descontinuidade ro-

tacional analisamos as estrelas evoluídas das classes de luminosidade IV, III, II e

Ib, distribuídas pelas tipos espectrais F, G e K ao longo do diagrama HR, com

uma amostra completa de estrelas individuais e sistemas binários que apresen-

tam paralaxe no Catálogo Hipparcos (ESA (1997)), e medidas de rotação v sen i

obtidas com o espectrômetro CORAVEL, por De Medeiros & Mayor (1999), De

Medeiros et al. (2002b) e De Medeiros et al. (2014). É importante ressaltar que

este trabalho conta com uma amostra aproximadamente duas vezes maior que

aquela estudada por De Medeiros (1990), De Medeiros & Mayor (1991) e De Me-
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deiros & Mayor (1999), os quais inicialmente propuseram o comportamento da

descontinuidade de rotação das estrelas evoluídas a partir das distribuições dos

valores da velocidade de rotação projetada, v sen i, em função do índice de cor,

(B − V ), conforme representado nas Figuras 4.1 e 4.2.

Com este estudo observamos que a massa está fortemente associada à diminui-

ção da rotação das estrelas ao longo de sua evolução e não apenas da classe de

luminosidade. Verificamos que estrelas com massa inferior a 1,3 M� não apre-

sentam mudanças abruptas de velocidade rotacional ao evoluírem ao longo do

diagrama HR. As estrelas com massa entre 1,3 M� e 2 M� apresentam sua des-

continuidade de rotação mais à direita do diagrama entre 0,45 ≤ (B−V ) ≤ 0,65.

Tanto as estrelas individuais, quanto sistemas binários com massa entre 3 M� e

7 M� apresentam descontinuidade rotacional localizadas entre 0,75 ≤ (B−V ) ≤

0,85 e 0,50 ≤ (B−V ) ≤ 0,80, respectivamente. Aparentemente há uma tendência

de estrelas com valores de v sen i ≤ 5 km s−1 para estrelas com massa inferior ao

intervalo entre 4 M� e 5 M�.

A causa da descontinuidade rotacional sempre esteve associada a um torque

magnético, sendo este um mecanismo de perda de momentum angular devido aos

ventos estelares magnéticos. Porém, De Medeiros (2004) sugere que as gigantes

com massa maior que 2 M� não mostram evidências convincentes do freio mag-

nético atuando para a diminuição dos valores v sen i ao longo de sua evolução.

Apenas estrelas com massa menor que 1,5 M� podem sofrer perda de momentum

angular devido a um torque magnético.

Com o uso dos diagramas HR notamos que as estrelas individuais se distribuem

semelhantemente aos sistemas binários de mesmo tipo espectral, tanto antes do

limite da descontinuidade rotacional, quanto após o mesmo. Por este motivo
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analisamos estatisticamente, com o uso do teste Kolmogorov Smirnov (KS), a

distribuição de v sen i das estrelas individuais e sistemas binários localizadas na

parte mais azul e vermelha do diagrama HR, afim de verificar se ambos conjuntos

apresentam semelhanças entre si. O teste mostra probabilidades não nula para

todas as classes de luminosidade, indicando que, em princípio, dentro de cada

região espectral (antes e depois da descontinuidade) a rotação deve ser controlada

por um mesmo mecanismo físico. Isto pode indicar que a expansão devido a evo-

lução das estrelas é quem exerce o papel principal sobre a evolução da rotação.

Entretanto, é necessário sublinhar que apenas as classes de luminosidade III e II

(antes da descontinuidade) e Ib (depois da descontinuidade) são quem apresentam

valores de probabilidade (valor de P) efetivamente elevada.

Em resumo, esse trabalho de Dissertação oferece uma nova visão para o com-

portamento da descontinuidade de rotação em estrelas das classes de luminosidade

IV, III, II e Ib. Diferentemente daquilo afirmado até o presente, por diferente

autores, a localização da descontinuidade depende claramente da trajetória evo-

lutiva da estrela e, portanto de sua massa. Isto significa que não é possível definir

tal localização unicamente como função do índice de cor ou do tipo espectral.

Nosso trabalho aponta também para uma outra característica no comportamento

evolutivo da rotação estelar: a existência de uma aparente fronteira, em massa,

separando estrelas evoluídas com rotações baixas e moderadas, na região mais

vermelha do diagrama HR. Para (B − V ) ≥ 1,0 a grande maioria das estrelas

com massa abaixo do intervalo entre 4 M� e 5 M� apresentam rotações bai-

xas, tipicamente com v sen i ≤ 5 km s−1. Entre as estrelas com massa superior a

este intervalo, em sua maioria apresentam rotações moderadas, com valores de 5

km s−1 < v sen i ≤ 15 km s−1. Tal característica é observada tanto em estrelas

individuais, quanto as componentes de sistemas binários.
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5.2 Perspectiva

• Estudar os possíveis efeitos da metalicidade sobre a localização da desconti-

nuidade rotacional nos diferentes intervalos de massa ou luminosidade;

• Efetuar um estudo detalhado sobre a natureza da fronteira em massa estelar,

que parece separar os valores de rotação entre baixos e moderados;

• Efetuar um estudo paramétrico da evolução da rotação estelar a partir da

sequência principal (SP), visando estabelecer as relações ou leis que descrevem a

evolução da rotação como função da massa e de outros parâmetros estelares.
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Apêndice A
Teste Kolmogorov-Smirnov

O teste Kolmogorov–Smirnov, ou simplesmente teste KS, como também é co-

nhecido, é um teste não paramétrico que compara se dois conjuntos amostrais

apresentam algum grau de concordância entre si. Utilizamos o teste KS para

comparar duas amostras observadas, de modo a verificar qual a probabilidade

destas amostras provirem de uma mesma distribuição. Os parâmetros d e p apon-

tam a divergência entre as distribuições e probabilidade de tais conjuntos serem

de mesma origem.

Quando duas amostras são comparadas, Sn1 e Sn2, são comparadas com uma

função de distribuição cumulativa conhecida por p, temos:

d = max|Sn1(x)− Sn2(x)| (A.1)

onde Sn1(x) e Sn2(x) são as distribuições cumulativas de cada amostras. Este

parâmetro determina a significância de acordo com a equação

p(d > observador) = QKS

[(√
N + 0, 012 +

0, 11√
N

)
d

]
, (A.2)

onde QKS é uma função monotônica que apresenta limites QKS(0) = 1 e

QKS(inf) = 0. N é o número de intervalos ou pontos da amostra observada.
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Se o número de N > 40 calcula-se um valor efetivo para N

Nef =
N1N2

N1 +N2
, (A.3)

onde os índices 1 e 2 são as amostras analisadas. Caso o valor de N ≤ 40, as

amostras devem apresentar o mesmo número de pontos ou intervalos.
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