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Resumo
O presente trabalho é baseado nos efeitos do freio magnético para a evolução da perda

de momento angular e, consequentemente, a relação entre rotação estelar e idade. Em

geral, essa taxa de perda definida por dJ/dt depende da velocidade angular Ω na forma

dJ/dt ∝ Ωq, onde q é um parâmetro da mecânica estatística não-extensiva. No contexto da

rotação estelar, esse parâmetro está diretamente relacionado com o índice de freio. Para

q igual à unidade, o cenário da saturação do campo magnético é recuperado. Tal aborda-

gem foi proposta e investigada por de Freitas e De Medeiros para estrelas de campo não

saturadas. Nesta tese, propomos uma nova abordagem não-extensiva para a evolução da

rotação estelar com base no modelo Reiners e Mohanty. Desenvolvemos uma versão não-

extensiva do torque de Reiners e Mohanty, e comparamos com o modelo proposto por de

Freitas e De Medeiros, usando uma amostra de velocidade v sin i para ∼ 16000 estrelas F e

G de campo. Como resultado, mostramos que os modelos de Kawaler e Reiners-Mohanty

exibem fortes discrepâncias em relação ao domínio de validade do índice entrópico q. Es-

sas discrepâncias são principalmente devido à sensibilidade com o raio estelar. Os nossos

resultados também mostraram que o modelo de Kawaler modificado é consistente dentro

de um amplo alcance de massa, enquanto o modelo Reiners e Mohanty é restrito a massas

menores do que as de estrelas de tipo espectral G6 da Sequência Principal.

Também dedicamos parte desta tese para estudar o comportamento evolutivo do

índice de freio magnético para estrelas fora da sequência principal. Nessa abordagem,

consideramos que o índice de freio sofre uma variação ao longo da evolução da estrela,

ou seja, não é uma constante, mas depende do efeito de İ . Assim, justificamos o fato de

as estrelas gigantes do tipo G serem regidas pela mesma lei de Skumanich. No entanto,
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devem ser corrigidas em um fator. Nesta tese, mostramos que esse fator é devido à não-

conservação do volume da estrela, que se torna mais evidente em estágios evolutivos mais

tardios, como é o caso das gigantes. Constatamos que o efeito da variação do momento

de inércia (dI/dt) é mais importante quando se considera que o volume da estrela não é

conservado.

Palavras-chave: rotação estelar, freio magnético, distribuição e estatística.
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Abstract
The present work is based on the effects of the magnetic brake for the evolution of the loss

of angular momentum and, consequently, the relation between stellar rotation and age.

In general, this loss rate defined by dJ/dt depends on the angular velocity Ω in the form

dJ/dt ∝ Ωq, where q is a parameter of non-extensive statistical mechanics. In the context

of stellar rotation, this parameter is directly related to the brake index. For q equal to

unity, the magnetic field saturation scenario is recovered. Such an approach was proposed

and investigated by de Freitas and De Medeiros for unsaturated field stars. We propose

a new non-extensive approach to the evolution of stellar rotation based on the Reiners

and Mohanty model. We have developed a non-extensive version of the Reiners and

Mohanty torque, and compared with the model proposed by de Freitas and De Medeiros,

using a velocity sample v sin i for ∼ 16000 F and G field stars. As a result, we show that

the Kawaler and Reiners-Mohanty models exhibit strong discrepancies in relation to the

domain of validity of the entropic index q. These discrepancies are mainly due to the

sensitivity of the stellar rotation on the stellar radius . Our results also showed that the

modified Kawaler model is consistent within a wide mass range, while the Reiners and

Mohanty model is restricted to masses smaller than that of a G6 Main Sequence star.

We also devoted part of this thesis to studying the evolutionary behavior of the

magnetic brake index for stars outside the Main Sequence. In this approach, we consider

that the brake index undergoes a variation along the evolution of the star, that is, it is not

a constant, but depends on the effect of İ . Thus, we justify the fact that G-type giant stars

are governed by the same Skumanich law. However, they must be corrected by one factor.

In this thesis, we show that this factor is due to the non-conservation of the volume of the
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star, which becomes more evident in later evolutionary stages, as is the case of the giants.

We find that the effect of the variation of the moment of inertia (dI/dt) is more important

when the volume of the star is not conserved.

Keywords: Stellar rotation, magnetic braking, distribution and statistics.

vii



LISTA DE FIGURAS

1.1 Velocidade interna de rotação do Sol revelada por meio de estudos helio-

sismológicos. (R�) corresponde ao raio solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 Diagrama de Hertzsprung e Russel (digrama H-R). Retirado e adaptado de

Fantuzzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3 Velocidade de rotação projetada para diferentes classes de estrelas . . . . . . 11

1.4 Velocidade de rotação projetada para estrelas de aglomerados e campo. . . . 14

1.5 Distribuição de velocidade para estrelas pertencentes ao aglomerado α Persei 15

1.6 Distribuição de velocidade para estrelas pertencentes ao aglomerado Hyades 16

1.7 A figura compara as velocidades de rotações observadas com as velocida-

des de rotações calculadas, ou seja, a sincronização no periastro . . . . . . . . 18

1.8 Relação da excentricidade-log P para uma amostra de binárias espectroscó-

picas. Estrelas do tipo A são as primarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.9 Diagrama esquemático do modelo do vento estelar de Mestel e Spruit (1987) 22

1.10 Ilustração de como material ejectado a partir do Sol (no lado esquerdo) in-

terage com o campo magnético da Terra (à direita) . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.11 A figura mostra os nascimentos estelares calculados com duas taxas de acre-
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CAPÍTULO 1

O PROBLEMA DA EVOLUÇÃO DA ROTAÇÃO ESTELAR

1.1 Introdução

A rotação possui caráter global. Manifesta-se em fenômenos da escala atômica

até ao próprio movimento do universo. Nas estrelas, consiste no movimento angular

de uma estrela em torno de seu eixo, quando em sistemas compostos entorno do centro

de massa. A velocidade de rotação fornece pistas importantes de como as estrelas se

formam e evoluem, por isso representa um parâmetro importante no tocante ao estudo da

evolução estelar. Os efeitos da rotação acompanham toda a história evolutiva da estrela,

desde a redistribuição do momento angular na formação da protoestrela ao final da vida

da estrela [1].

O estudo da rotação estelar começou na virada do século XVII, quando foram

observadas manchas solares pela primeira vez através de um telescópio refrator. As me-

dições do movimento em direção ao oeste dessas manchas em todo o disco solar foram

feitas originalmente por Johannes Fabricius (1587-1616), Galileu Galilei ( 1564-1642), Tho-

mas Harriot (1560 -1621) e Chistopher Scheiner (1573-1650) [2].

O primeiro anúncio público de observação foi realizado por Fabricius. Ele perce-

beu que as mudanças nos movimentos das manchas cruzando o disco solar poderiam ser

resultado do escurecimento, com as manchas situadas sobre a superfície do Sol em movi-

mento rotacional. Suas opiniões opunham-se as de Scheiner que sugeriu que as manchas

poderiam ser pequenos planetas que giravam em torno do Sol [2]. Em 1612, Galileu tor-

1



Capítulo 1. O problema da evolução da rotação estelar 2

nou público suas observações, segundo ele, as manchas solares deveriam ser manchas

escuras presentes na superfície do Sol que está em movimento de rotação. A diminuição

das manchas, de acordo com Galileu, causava a aparição de pontos escuros em expan-

são que aceleravam do lado ocidental em direção ao disco central. O mesmo efeito fez

com que as manchas solares parecessem ficar mais lentas à medida que avançavam para

o lado ocidental do disco. Ele também notou que todas as manchas se movimentavam

pelo disco solar na mesma taxa, fazendo um cruzamento em cerca de quatorze dias, e que

todas seguiam caminhos paralelos. Essas características seriam improvável com a hipó-

tese planetária, que também é incompatível com as mudanças no tamanho e forma das

manchas solares. Dessa forma, a hipótese planetária, defendida por Scheiner entre outros,

foi convincentemente refutada por Galileu. As próprias observações de Scheiner o leva-

ram, posteriormente, a perceber que o Sol gira com um período de aproximadamente 27

dias. Ele possui o crédito de determinar com muito mais precisão do que Galileu a posi-

ção do Sol no plano equatorial e a duração de sua rotação. Em particular, ele mostrou que

as manchas solares produziam diferentes períodos de rotação e, além disso, que as man-

chas no equador do Sol moviam-se mais lentamente. Scheiner publicou suas observações

coletadas em 1630 em um volume intitulado Rosa Ursina sive Sol, dedicado ao duque de

Orsini, que patrocinou o trabalho. Essa foi a primeira monografia sobre física solar.

Sob o ponto de vista da rotação estelar, até o ano de 1667, nenhuma significante

discussão sobre rotação estelar havia sido realizada. Naquele ano, o astrônomo Boulli-

aund (1605-1694) sugeriu que a variabilidade da luz de algumas estrelas poderia ser uma

consequência direta da rotação, com a estrela girando e mostrando alternativamente um

meio iluminado (sem manchas) e outro escuro (com manchas) ao observador [2]. Por mais

de dois séculos, o problema da rotação estelar foi praticamente ignorado, e até a década de

1950 não foram realizados avanços significativos. Em seguida, uma série de observações

de movimento aparente de manchas foi realizada por Richard Carrington (1850-1875) e

Gustav Spörer (1822-1895) [2]. De maneira independente, confirmaram que o envelope

exterior visível do Sol não gira como um corpo sólido. Logo, o período de rotação deve-

ria variar em função da latitude heliocêntrica. De suas próprias observações realizadas

durante o período (1853-1861), Carrington derivou a seguinte expressão para a taxa de

rotação do Sol:
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Ω(grau/dia) = 14◦42− 2◦75 sen7/4φ, (1.1)

em que φ corresponde à latitude heliocêntrica. Pouco mais tarde, Hervé Faye descobriu a

equação que representa mais satisfatoriamente a dependência da velocidade angular em

função da latitude heliocêntrica.

Ω(grau/dia) = 14◦37− 3◦10 sen2φ. (1.2)

O espectroscópio foi o instrumento responsável por marcar o início da era mo-

derna de estudos estelares. Em 1871, Hermann Vogel (1841-1907) mostrou que a taxa de

rotação do Sol pode ser determinada a partir do deslocamento Doppler relativo das linhas

em bordas opostas do disco solar. A menos que o Sol esteja sendo observado na direção

do seu polo, diferentes seções de sua superfície mostram algum movimento em direção de

aproximação ou de afastamento do observador [2]. A componente de movimento em di-

reção ao observador é definida como velocidade radial. No tocante à parte da superfície,

com uma componente de velocidade radial na direção do observador, a radiação muda

para uma frequência maior, em caso contrário, a frequência muda para um valor menor,

isto é ocasionado pelo efeito Doppler. A componente da velocidade radial é observada

através do deslocamento das linhas espectrais, também depende da inclinação do eixo da

estrela com relação à linha de observação.

1.1.1 Rotação nas estrelas simples (single stars)

As primeiras determinações espectrográficas de rotação solar foram realizadas na

virada do século XX por Walter S. Adams no observatório solar de monte Wilson na Califór-

nia. William de Wive Lestie Abney (1843-1920) foi o primeiro cientista a propor a ideia de

que a velocidade de rotação individual das estrelas pode ser determinada a partir de me-

dições das larguras das linhas espectrais [2]. Em 1877, sugeriu que o efeito da rotação de

uma estrela deveria alargar as linhas espectrais e que a velocidade média de rotação pode-

ria ser calculada, ou seja, sugeriu que o efeito da rotação de uma estrela em seu espectro

seria de ampliar todas as linhas e que sendo conhecidas outras condições, a velocidade
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média de rotação poderia ser calculada. Em 1893, enquanto as dúvidas ainda estavam

sendo expressas no tocante ao que se refere a movimentos de rotação em estrelas simples

J. R. Holt sugeriu que a rotação das estrelas poderia ser detectada a partir de pequenas

distorções na curva de velocidade radial durante um eclipse parcial. No caso de estrelas

variáveis em que a diminuição da luz é devido à interposição de uma companheira, deve-

ria haver uma diferença espectroscópica entre a luz no início da fase mínima, e a do fim,

à medida em que partes diferentes da borda ficariam obscurecidas. Assim, durante o pro-

gresso do eclipse parcial, deveria haver uma mudança de posição das linhas; embora essa

mudança seja provavelmente muito pequena, ela deveria ser detectada por um potente

instrumento. A confirmação desse efeito foi obtida por Frank Schlesinger em 1909, que

apresentou evidências de rotação na estrela mais brilhante do sistema δ Librae. Contudo,

mais de vinte anos se passaram antes que a ideia original de Abney resultasse em medi-

das de velocidades equatoriais projetadas para estrelas simples. Esta notável conquista

foi devido aos esforços de Otto Struve e seus colaboradores durante o período (1929-1934)

no observatório de Yerkes em Wisconsin [2].

Um método gráfico foi originalmente desenvolvido por Grigori Shajn e Otto

Struve [3]. As medidas foram feitas ajustando o contorno observado de uma linha es-

pectral com um contorno obtido pela aplicação de diferentes quantidades de ampliação

Doppler a um contorno de linha estreita com a mesma largura equivalente à linha obser-

vada. A comparação com um perfil de linha forneceu a velocidade equatorial projetada v

seni ao longo da linha de visão, em que v corresponde a velocidade de rotação no equa-

dor da estrela e i é a inclinação com relação a linha de observação vista a partir da Terra.

Essas primeiras medições indicaram que os valores de v seni se encontravam no inter-

valo 0-250 km/s e poderiam ocasionalmente ser tão grandes quanto 400km/s ou até mais.

Em 1930, verificou-se que a correlação mais presente entre v seni e outros parâmetros es-

telares, acontece com o tipo espectral, sendo as altas rotações relacionadas com estrelas

de tipo espectral inicial. Isso foi originalmente reconhecido por Struve e posteriormente

confirmado por estudos posteriores de larguras de linha em estrelas do tipo inicial por Ch-

ristian T. Elvey e Christine Westgate. As estrelas do tipo O, B, A e F inicial frequentemente

têm grandes velocidades de rotação, nas F tardias e tipos posteriores, as rápidas rotações

ocorrem, somente, para estrelas binárias próximas. Um estudo de alargamento de linhas
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rotacionais em estrelas binárias próximas de tipo inicial também foi feito por Egbert Adri-

aan Kreiken. O seu trabalho conclui que estrelas binárias têm suas velocidades de rotação

significativamente diminuídas em relação às estrelas simples da sequência principal para

o mesmo tipo espectral.

Medições de velocidades de rotação foram realizadas durante os anos 1950 e 1960

por Helmut A. Abt [4], Robert P. Kraft [5], Slettebak [6] e outros. A técnica empregada foi

determinar as larguras de linha em estrelas a partir de espectros, esses trabalhos foram

limitados quase inteiramente a estrelas mais massivas do que o sol (M > 1, 5M�) per-

tencentes a sequência principal ou a pós-sequência principal. Observaram que a rotação

estelar diminui muito no meio das estrelas do tipo F. Assim, espectros com maior resolu-

ção seriam, portanto, necessários para medir o alargamento das linhas devido à rotação

para as estrelas do tipo tardia. Em 1967, Kraft determinou, também por meio de largura

equivalente, que os valores de v seni para estrelas do tipo solar são menores que 6km/s.

Em 1933, John A. Carroll sugeriu à aplicação da análise de Fourier para os perfis de linha

espectral no intuito de determinar velocidade de rotação. Desde o final dos anos 70, sis-

temáticos trabalhos com estrelas de baixa rotação foram realizados por Gray, Myron A.

Smith, David R. Soderblom [7] e outros. As técnicas atuais limitam a precisão da medição

das velocidades em 2km/s para a maioria das estrelas.

Variações periódicas de luz devido a áreas escuras ou brilhantes em estrelas, tam-

bém foram usadas para determinar os períodos de rotação dessas estrelas. Um grande

número de trabalhos na literatura tem se desenvolvido desde o final dos anos 1960. Eles

estão divididos geralmente de acordo com a técnica utilizada para estimar os períodos de

rotação, em dois tipos:

(I) monitoramento fotométrico de variações de luz produzida por grandes grupos de

estrelas ou áreas de superfície brilhantes;

(II) medições da variação de algumas linhas de emissão que são aumentadas em regiões

ativas localizadas na cromosfera.

Essas técnicas têm a vantagem de poder determinar o período de rotação com

precisão muito maior do que aquelas medidas via largura das linhas e estão livres do fator
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de projeção do seni inerente ao método espectrográfico. Além disso, períodos de rotação

muito precisos podem ser realizados mesmo para estrelas girando lentamente. Isso seria

impossível de ser observado com o alargamento Doppler das linhas espectrais.

Dois métodos básicos têm sido usados para aferir a velocidade de rotação de es-

trelas simples (do inglês: single stars). O primeiro consiste em extrair a rotação a partir

de um perfil de linha espectral, do qual se depreende a velocidade projetada equatorial

v seni ao longo da linha de visão do observador. O outro baseia-se na determinação da

frequência de modulação da luz da estrela devido à rotação de algum objeto, como por

exemplo, manchas cruzando a superfície estelar. A frequência de modulação é uma es-

timativa direta do período de rotação estelar, PRot, assim, é livre de efeitos de projeção.

Dessa forma, dado o raio estelar R, o período rotacional pode ser transformado na veloci-

dade equatorial

ve = ΩR =
2πR

PRot
. (1.3)

A rotação influencia não apenas a atmosfera estelar, mas de forma substancial,

também o interior estelar. Ela possui uma função determinante no tocante à compreensão

de muitos fenômenos que observamos em estrelas do tipo tardias. Fenômenos turbulentos

na envoltória convectiva acarretam uma circulação meridional causando o efeito definido

como rotação diferencial, como descreveremos melhor, em seguida. Assim, a envoltó-

ria convectiva segue uma rotação diferencial que é observada na superfície estelar, como

uma função da latitude da estrela [8]. Por outro lado, a envoltória radiativa segue uma

rotação análoga a de um corpo rígido (Ver Faulkner et al. (1968) [9]; Kosovichev et al.

(1997)[10]), como representado para o Sol na Figura 1.1. Verificamos que nas regiões inte-

riores a 0, 7R� em que (R� corresponde ao raio solar) as curvas para diferentes latitudes se

igualam, indicando que o plasma estelar gira de maneira homogênea. A repentina transi-

ção na velocidade de rotação entre o interior que rotaciona conforme um corpo rígido e a

envoltória convectiva, na qual o plasma gira mais rápido no equador, é determinada por

uma fina camada iminentemente abaixo da envoltória convectiva chamada de taclocline1.
1Interface entre a envoltória radiativa e a envoltória convectiva no interior solar. Nessa camada a velocidade do

plasma sofre mudanças bruscas, produzindo o campo magnético solar por meio de um processo de dínamo [8].
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Figura 1.1: Velocidade interna de rotação do sol revelada por meio de estudos heliosismológicos.
(R�) corresponde ao raio solar. Figura retira e adaptada de John (2013)[11].

Para compreender a evolução da rotação estelar, uma ferramenta importante con-

siste no diagrama de Hertzprung e Russel, diagrama H-R. Descoberto independentemente

pelo dinamarquês Ejnar Hertzsprung (1873-1967) e o americano Henry Norris Russel

(1877-1857), o diagrama H-R consiste em uma relação entre a luminosidade e a tempera-

tura superficial estelar. Para Hertzsprung, as estrelas de mesma cor podiam ser divididas

em estrelas gigantes, as mais luminosas, e as anãs que são estrelas de baixa luminosidade.

Por exemplo, o Sol e a estrela Alfa Capela têm a mesma classe espectral, ou seja, a mesma

cor, mas Capela é uma estrela cerca de 100 vezes mais luminosa que o Sol. Em um dia-

grama H-R, uma característica peculiar é que as estrelas não se distribuem aleatoriamente,

ao contrário, a grande maioria das estrelas ocupam faixas bem definidas nesse diagrama.

Uma faixa característica consiste em uma linha quase diagonal que estende-se desde o

extremo superior esquerdo, onde se encontram as estrelas mais quentes e luminosas, até
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o extremo inferior direito, no qual se encontram as estrelas "frias"e pouco luminosas. Essa

faixa é denominada de sequência principal. As estrelas que pertencem a essa região re-

alizam em seus núcleos fusão termonuclear de átomos de Hidrogênio em Hélio. Nesse

estágio, a taxa de rotação das estrelas está bem abaixo da velocidade crítica (do inglês:

break up velocity), (vcrit =
√

GM
R

, velocidade em que a força centrífuga se equilibra com a

gravidade no equador estelar). Logo, nessa fase, a rotação não possui o condão de alterar

a evolução estelar. Na Figura 1.2, observamos um modelo de diagrama H-R em que a

sequência principal está destacada. Nessa faixa se encontra a grande maioria das estrelas

consumindo Hidrogênio nuclear e convertendo em Hélio.

Figura 1.2: Diagrama de Hertzsprung e Russel (digrama H-R). Imagem ilustrativa, retirada e adap-
tada de Fantuzzi (2007)[12].

As estrelas que pertencem à sequência principal, bem como as pertencentes a ou-

tros estágios evolutivos possuem características rotacionais associadas ao tipo espectral.
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Conforme o tipo espectral, apresentam rotações diferentes. Abt e Hunt (1962) [4], estabe-

lecem que a velocidade de rotação projetada (v seni) na sequência principal cresce lenta-

mente de acordo com o tipo espectral, chegando ao máximo aproximadamente 210 Km/s

nas estrelas tardias de classe espectral B [4], como podemos observar na Tabela 1.1. As

estrelas da sequência principal com classe espectral O5 e F0 apresentam alta rotação, de

190 Km/s para as estrelas O5, um pico de 210km/s para as de tipo B5 e um decréscimo até

95 km/s para as de tipo F0 [1]. As estrelas que possuem tipo espectral compreendido entre

G0-G5, no qual o Sol faz parte, apresentam baixas rotações. valores da ordem de 2km/s. As

estrelas que estão nesse intervalo, possuem velocidade equatorial que decresce em função

da massa (McNally (1965) [13]); Mc Alister et al. (2005) [14]). Na Tabela 1.1, mostramos

os valores de velocidade equatorial para estrelas de tipo espectral até G0, para estrelas

pertencentes à sequência principal. Em torno da classe espectral F0, que corresponde à

linha divisória pela qual separam-se estrelas de alta e baixa rotação, aparece uma abrupta

descontinuidade. Podemos averiguar essa descontinuidade por meio da Tabela 1.1. Na

direção das estrelas do tipo espectral G, depois de F0, portanto, a velocidade de rotação

nessa faixa repentinamente decresce com o tipo espectral. Esse resultado confirma a des-

coberta original de Kraft (1967) [15] que as velocidades rotacionais médias de estrelas G

e F tardias diminui com a idade. Essa correlação entre a rotação e idade foi quantificada

pouco depois por Skumanich (1972) [16], que apontou que a velocidade angular equato-

rial na superfície de uma estrela do tipo solar, decai com o inverso da raiz quadrada da sua

idade, ou seja, Ω ∝ t−1/2 que é conhecida como lei de Skumanich. Nesta tese defendemos

que essa descontinuidade, para as estrelas de baixa massa, está associada à ação do freio

magnético devido à presença do vento estelar 2.

O método espectrográfico é importante para a determinação das velocidades pro-

jetadas em estrelas de tipo espectral O, B, A e F. As medições de v seni podem ser utilizadas

de uma forma estatística, pois o ângulo de inclinação i é geralmente desconhecido. A evi-

dência para orientação aleatória dos eixos de rotação é encontrada na falta de correlação

entre os valores medidos de v seni e as coordenadas galácticas das estrelas. Para orien-

tações aleatórias do eixo de rotação, podemos assim converter a velocidade equatorial

projetada média 〈sen i〉 para um grupo de estrelas em uma velocidade equatorial média
2O vento estelar é um fluido de gás neutro ou carregado ejetado da atmosfera superior da estrela [1].



Capítulo 1. O problema da evolução da rotação estelar 10

TE Massa Raio v seni Ω Prot

TE M� R� (Km/s) (10−5s−1) (dias)
O5 39,5 17,2 190 1,5 4,85
B0 17,0 7,6 200 3,8 1,91
B5 7,0 4,0 210 7,6 0,96
A0 3,6 2,6 190 10,0 0,73
A5 2,2 1,7 160 13,0 0,56
F0 1,75 1,3 95 10,0 0,73
F5 1,4 1,2 25 3,0 2,42
G0 1,05 1,04 12 1,6 4,55

Tabela 1.1: Parâmetros estelares como função do tipo espectral para estrelas da sequência principal
[13].

〈v 〉, levando em consideração que o valor médio de 〈sen i〉 é igual a π
4
. Vários trabalhos

estatísticos foram realizados durante o período de (1930-1970). Os principais resultados

relativos à rotação estelar foram mostrados por Slettebak e estão resumidos na Figura 1.3.

Nessa figura, a velocidade média observada para estrelas simples da sequência princi-

pal são comparadas com a velocidade média v seni para estrelas gigantes, supergigantes,

estrelas do tipo Be, tipo A e de População II.

Na Figura 1.3, observamos a distribuição das velocidades de rotação ao longo

da sequência principal. A rotação aumenta a partir de valores muito baixos nas estrelas

do tipo F até um máximo, para as estrelas do tipo B. Entretanto, um quadro diferente

surge quando se considera o período de rotação média em vez das médias das velocida-

des equatoriais. Isto é ilustrado na Tabela 1.1, que mostra os valores típicos das massas,

raios, velocidades equatoriais, velocidades angulares e períodos de rotação. Observamos

que os períodos atingem um valor mínimo em torno de 0,56 dia, próximo ao tipo espectral

A5. Eles aumentam bastante para ambos os lados, ou seja, para os extremos do tipo es-

pectral G0 e O5 que têm aproximadamente o mesmo período de rotação. Os altos valores

observados de v seni para a parte superior da sequência principal são assim inteiramente

devido aos grandes raios dessas estrelas.

Os círculos abertos na Figura 1.3 representam velocidades de rotações médias

para estrelas pertencentes às classes de luminosidade III e IV; elas estão conectadas por

uma larga faixa que representa as incertezas nas velocidades de rotação médias para as

estrelas gigantes. De acordo com Slettebak, o ponto bem abaixo no tipo espectral A0 pode
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Figura 1.3: Velocidade equatorial média para diferentes classes de estrelas. Na figura ainda mos-
tramos a comparação dessas velocidades com a velocidade para estrelas da sequência principal.
Figura retirada e adaptada de Tassoul [2].

provavelmente ser interpretado como efeito de seleção. Contudo, essa faixa larga indica

que as gigantes do tipo inicial giram mais lentamente do que as estrelas da sequência prin-

cipal de tipos espectrais correspondentes, enquanto as estrelas gigantes tardias de tipos A

e F giram mais rapidamente do que os seus equivalentes da sequência principal. Esse

comportamento pode ser interpretado como um efeito evolutivo. As estrelas com alta ro-

tação da sequência principal do tipo B e A evoluem para as classes de luminosidade III e

IV em posteriores tipos espectrais. Mas, a queda na rotação à medida que o raio da es-

trela aumenta é compensada pela queda mais acentuada da rotação ao longo da sequência

principal, de modo que a estrela em evolução ainda tem uma velocidade equatorial maior

do que a sua correspondente da sequência principal. A queda na rotação para as gigantes

ocorre entre os tipos espectrais G0 III e G3 III; a queda para subgigantes ocorre um pouco

antes, entre os tipos espectrais F6 IV a F8 IV.
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As supergigantes e as estrelas de população II são mostradas esquematicamente

próximos à parte inferior da Figura 1.3. As supergigantes de todos os tipos espectrais não

mostram rotações apreciáveis. Elas não apresentam nenhuma diminuição súbita na ro-

tação, embora as velocidades de rotação até 90 km/s são observadas para tipos espectrais

anteriores ao tipo espectral F9. As velocidades de rotação das estrelas de população II

também são pequenas, com valores de v seni menores que 30 km/s. Observamos também

que as velocidades de rotação médias das estrelas do tipo A são consideravelmente meno-

res do que a média para estrelas normais de tipos espectrais correspondentes. Finalmente,

em direção ao outro extremo, observamos que as estrelas Be giram mais rapidamente, e

foram observadas velocidades de rotação individuais de 500 km/s por Slettebak. Essas es-

trelas são mostradas separadamente na Figura 1.3, com as setas indicando que sua média

de velocidades são, na realidade, maiores do que as mostradas. Entretanto, apesar das al-

tas rotações, não há estrelas do tipo espectral inicial com taxas de rotação próxima à taxa

crítica, em que o efeito centrífugo equilibra a gravidade no equador. Como regra, as anãs

brancas apresentam rotação bastante lenta, com valores típicos de v seni da ordem 20 km/s,

e nenhuma delas rotaciona mais rápido do que 60 km/s.

Em busca de uma relação quantitativa entre a rotação estelar e a idade, vários

autores obtiveram velocidades equatoriais projetadas para estrelas pertencentes a aglo-

merados. Análises estatísticas detalhadas foram feitas por Bernacca e Perinotto (1974)

[17] e Fukuda (1982) [18]. Na Figura 1.4, que é obtida a partir dos dados apresentados por

Fukuda, apresentamos a velocidade rotacional média em função do tipo espectral, para

estrelas de campo e de aglomerado. Como realizado na Figura 1.3, os dados foram agru-

pados para suavizar as irregularidades nas distribuições de 〈sen i〉 ao longo da sequência

principal. A Figura 1.4 mostra que estrelas de campo e aglomerados do tipo espectral

O, B e A têm em média a velocidade projetada compreendida na faixa de 150-200 km/s.

Para cada tipo espectral, a média de velocidades das estrelas de campo, anteriores ao

tipo espectral F0, são quase as mesmas em aglomerados. Depois do tipo espectral F0 as

velocidades de rotação diminuem acentuadamente à medida que o tipo espectral estelar

aumenta, caindo abaixo de 20 km/s para o tipo espectral G0. Observamos também que

as estrelas de aglomerados do tipo F, que são geralmente mais jovens do que as estrelas

de campo, giram mais rapidamente do que suas equivalentes de campo. Esse resultado
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confirma a descoberta original de Kraft (1967) que as velocidades de rotação médias das

estrelas F tardias e das G iniciais diminuem com o avanço da idade. Essa correlação en-

tre rotação e idade foi quantificada pouco depois por Skumanich (1972) que apontou que

a velocidade angular superficial de uma estrela do tipo solar decai com a raiz quadrada

inversa de sua idade, como mencionamos anteriormente.

Wilson (1963) [19] apontou para a existência de uma relação entre a intensidade

média de emissão de Ca II em estrelas anãs do tipo tardia com o grau de sua atividade cro-

mosférica e a respectiva idade. Uma tendência semelhante foi encontrada por Kraft (1967)

para as velocidades das anãs F tardias e as G iniciais. A partir de um estudo detalhado

desses dados, Skumanich (1972) encontrou que tanto as velocidades de rotação quanto o

declínio das emissões de Ca II variam com o avanço da idade. Essa coincidência sugere

que existe uma conexão física profunda entre a rotação e a atividade superficial entre as

estrelas de baixa massa. Mais complexidade foi adicionada ao problema quando Van Le-

euwen e Alphenaar (1982) [20] anunciaram a descoberta de uma série de anãs do tipo G e

K nas Plêiades, com velocidades equatoriais correspondendo até 170 km/s. Esse resultado

ocasionou interesse em compreender a evolução rotacional dessas estrelas, haja vista que

diminuem a rotação mais rapidamente do que determina a lei empírica de Skumanich,

logo ao chegarem à sequência principal.

A Figura 1.3 mostra que a velocidade de rotação é considerável para as estrelas

simples do tipo O, B e A ao longo da sequência principal. Por outro lado, diminuem

significativamente próximo ao tipo espectral F5. Vários estudos fotométricos e espectros-

cópicos realizados durante a década de 1980 confirmaram que estrelas do tipo tardio, com

poucas exceções, são rotatores lentos, apresentando velocidades equatoriais inferiores a

10 km/s para a maioria das estrelas. Assim, seguindo a sugestão original de Schatzman

(1962), existe uma concordância generalizada de que essa ruptura na curva de rotação

pode estar associada a perda de momento angular através de ventos magnetizados e/ou

ejeções de massa das zonas de convecção abaixo da superfície da estrela. Essa interação

entre a rotação e a matéria ejetada da superfície é a base para a compreensão de grande

parte da evolução das estrelas de baixa massa. A perda contínua de massa ou a ejeção

de massa causa uma diminuição de rotação em estrelas com envelopes convectivos. Essa
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Figura 1.4: Velocidade rotacional média para estrelas de alta massa. Por meio da linha sólida obser-
vamos o comportamento das estrelas de campo e a tracejada representa estrelas de aglomerados.
As estrelas anãs de aglomerado aberto, do tipo espectral F, giram mais rapidamente do que as de
campo. Sugerido por Wilson (1962) [19] e confirmado por Kraft (1967) [15], essa diferença é devida
à perda de momento angular pelo vento estelar na sequência principal. A Figura 1.4 foi retirada e
adaptada de Stauffer 1986 [21].

queda acentuada das velocidades de rotação ao longo da sequência principal é considera-

velmente reduzida em grupos estelares mais jovens.

Dessas considerações, surge o caminho para compreender a evolução rotacional

de estrelas de baixa massa. Podemos considerar a análise a partir de aglomerados abertos.

Isso está ilustrado nas Figuras 1.5 e 1.6, que retratam, respectivamente, as distribuições da

velocidade de rotação para as estrelas da baixa sequência principal no agrupamento de α

Persei (idade∼ 50 Mega-anos) e nas Hyades (idade∼ 600 Mega-anos). A Figura 1.5 mostra

que o jovem α Persei tem um grande número de estrelas que rotacionam muito lentamente

e um número significante de estrelas com velocidades equatoriais projetadas superiores a

100km/s. Essa constatação está em contraste com o agrupamento mais velho das Hyades,

no qual estrelas anãs do tipo G e K apresentam baixas rotações. A velocidade equatorial



Capítulo 1. O problema da evolução da rotação estelar 15

Figura 1.5: Distribuição de velocidade para estrelas pertencentes ao aglomerado α Persei [22].

média diminui pelo menos até o tipo espectral K5. Existe na Figura 1.6, entretanto, uma

anã K8 que está no aglomerado jovem das Hyades. A rotação para essa estrela é relativa-

mente alta. Esse comportamento está associado a efeitos evolutivos.

1.1.2 Rotação nos sistemas binários

Na seção anterior comentamos que sistemas binários próximos do tipo inicial gi-

ram mais lentamente do que a média de estrelas simples do mesmo tipo espectral. Se por

um lado as velocidades de rotação de estrelas da sequência principal do tipo espectral F5

e posteriores são bastante pequenas, i.e., menores do que 10 km/s. Por outro lado, rotações

apreciáveis são comuns entre os sistemas binários mais tardios. A distribuição de velo-

cidades de rotação em binárias próximas é ocasionada, principalmente, pela interação de
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Figura 1.6: Distribuição de velocidade para 23 estrelas pertencentes ao aglomerado Hyades. Figura
retirada e adaptada de Radick [23].

maré entre os componentes, embora alguns outros processos, tais como: ventos, radiação

gravitacional e campos magnéticos de grande escala, também, possam influenciar em al-

guns sistemas binários. As interações de maré envolvem uma troca da energia cinética e

de momento angular entre os movimentos orbital e rotacional. Caso desconsiderarmos

os ventos estelares, o momento angular total do sistema será conservado. Entretanto, de-

vido à dissipação de energia nas camadas exteriores do sistema, a energia cinética total

diminuirá. Consequentemente, um sistema binário que gira inicialmente com velocidade

elevada, pode evoluir de modo a que atinja uma situação de energia cinética mínima. Esse

estado de equilíbrio é caracterizado por uma órbita circular, em que as velocidades este-

lares estão alinhadas e sincronizadas com as velocidades orbitais [2]. Assim, a rotação de

cada componente que será sincronizado com a velocidade angular orbital Ωp é descrita,
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para o periastron3, da seguinte forma:

Ωp =
(1 + e)1/2

(1− e)3/2
(1.4)

onde a interação das marés é a mais importante durante cada revolução orbital. (e é a

excentricidade orbital e Ω0 é a velocidade angular média orbital). A Figura 1.7 ilustra esse

conceito de pseudo-sincronismo para uma amostra de binárias eclipsantes selecionadas com

órbitas excêntricas para as quais temos dimensões absolutas precisas. Essa figura compara

as velocidades de rotação observadas com as velocidades de rotação calculadas, ou seja,

a sincronização no periastro. Observamos que a maioria dos pontos se espalha na linha de

45◦, indicando que a pseudo-sincronização obtém na maioria dos sistemas binários períodos

orbitais curtos. Observações mostram que existe um limite superior para o período orbital

no qual as velocidades de rotação começam a divergir muito do período de sincronização

(ou pseudo-sincronização). Como foi observado originalmente por Levato (1976) [24],

o período abaixo do qual os componentes binários da sequência principal ainda estão

girando em sincronismo depende do tipo espectral. Especificamente, ele descobriu que o

maior período orbital para sincronismo é de cerca de 4-8 dias nos tipos espectrais iniciais

B, diminui para um mínimo valor de cerca de 2 dias no meio do tipo A, e aumenta até

10-14 dias no meio das F tardias [2].

Uma amostra de binárias espectroscópicas do tipo inicial foi investigada por Mez-

zetti et al. (1985) [25]. Os estudos estatísticos indicam que existe tendência para a pseudo-

sincronização estender-se a d/R ≈ 20 nas binárias próximas do tipo O-F5, em que d é a

distância média compreendida entre as estrelas e R é o raio estelar. Para d/R & 20 os

desvios do sincronismo no periastro tornam-se comuns nesses sistemas binários.

As órbitas circulares (ou quase circulares) predominam em sistemas binários de

curto período. Como a interação das marés entre os componentes de binárias próximas

tende a circularizar suas órbitas, a determinação precisa do período de corte acima do

qual binárias exibem órbitas excêntricas parece ser um teste valioso para as teorias de

maré. Giuricin, Mardirossian e Mezzetti (1984) [26] estudaram a distribuição período-
3Em um sistema de estrelas binárias, cada estrela se move em torno da outra em uma órbita elíptica. O ponto da

órbita celeste que está mais próximo da estrela é chamado de periastro. Por outro lado, o ponto de separação máxima
entre as duas estrelas é o apastron.
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Figura 1.7: A figura compara as velocidades de rotações observadas com as velocidades de rota-
ções calculadas, ou seja, a sincronização no periastro. Figura retirada de Tassoul [2].

excentricidade para uma amostra de binárias do tipo inicial, excluindo sistemas que tenham

sofrido (ou que estejam sofrendo) trocas de massa entre os componentes. Eles descobri-

ram que quase todas as binárias têm uma órbita circular ou quase circular para períodos

orbitais P menores que 2 dias. No entanto, uma população mista de órbitas circulares e

excêntricas foi encontrada no intervalo de período 2-10 dias. Além de P = 10 dias, todas

as órbitas são excêntricas. Um resultado semelhante foi obtido por Matthews e Mathieu

(1992) [27], que investigaram a distribuição período-excentricidade de uma amostra de bi-

nárias espectroscópicas com a estrela primária sendo do tipo A. A Figura 1.8 mostra que

todas as binárias com períodos orbitais P ≈ 3 dias têm órbitas circulares ou quase circula-

res (isto é, e < 0, 05). Binárias com períodos entre 3 e 10 dias são encontradas com órbitas

circulares ou excêntricas, com a excentricidade crescendo com o período orbital. A órbita
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circular de maior período é P = 9, 9 dias. Esse é exatamente o tipo de distribuição que

se pode esperar encontrar para uma amostra de binárias separadas por uma distribuição

aleatória de idades, em que a população de órbitas excêntricas se torna cada vez mais he-

terogêneas à medida que os períodos tendem para um limite superior. Período acima do

qual todas as órbitas se tornam excêntricas.

Figura 1.8: A figura mostra a relação excentricidade-logP para uma amostra de binárias espectros-
cópicas. Estrelas do tipo A são as primárias. Figura retirada e adaptada de Tassoul [2].

1.1.3 Momento angular e freio magnético em estrelas de baixa massa

No tocante ao estudo da evolução estelar, outro parâmetro importante é o mo-

mento angular. O estudo do momento angular de estrelas de baixa massa, nas últimas dé-

cadas, obteve um considerável desenvolvimento. Especialmente porque medidas de rota-

ção estelar tornaram-se disponíveis para um grande número de estrelas, tanto de aglome-

rados quanto de campo. Destarte, diferentes modelos foram desenvolvidos na expectativa

de elucidar resultados observacionais. Os modelos tentam explicar a evolução da rotação

de estrelas de tipo solar, do nascimento passando pela idade do Sol até estágios posteri-

ores. Isso possibilita uma melhor compreensão de vários processos físicos importantes,

como: perda de momento angular devido à presença de ventos estelares, compreensão da

função dos discos circumstelares no início da evolução estelar, bem como o entendimento

das propriedades do dínamo estelar. Esses processos afetam a evolução da rotação em
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estrelas de baixa massa e são ingredientes fundamentais dos modelos desenvolvidos até

o presente momento.

Compreender a origem e a evolução do momento angular estelar é um dos gran-

des desafios da física estelar. A origem e evolução do momento angular estelar ainda

permanece um mistério. Recentemente, uma série de novos modelos observacionais fo-

ram obtidos a partir da observação de distribuições rotacionais completas para milhares

de estrelas de baixa massa em aglomerados abertos de campo, abrangendo faixas de idade

entre 1 mega-ano a cerca de 10 Giga-anos (e.g., Irwin e Bouvier 2009 [28], Agüeros et al. 2011

[29]; Irwin et al. 2011 [30]). Os resultados oferecem uma visão de como a velocidade de

rotação da superfície estelar varia à medida em que as estrelas evoluem da pré-sequência

principal (PMS), até a idade zero da sequência principal (ZAMS) e durante a sequência

principal tardia. Assim, foram propostos vários modelos para os novos resultados ob-

servacionais (por exemplo, Denissenkov et al. 2010 [31], Spada et al. 2011 [32], Reiners

e Mohanty 2012 [33]). A fim de explicar os resultados observacionais, a maioria desses

modelos têm incorporado três grandes processos físicos: interação estrela-disco durante

a pré-sequência principal, perda de momento angular devido à presença de ventos este-

lares e redistribuição do momento angular no interior estelar. De fato, cada um desses

processos tem uma função fundamental no decorrer da evolução da rotação superficial,

do nascimento ao fim na sequência principal.

O momento angular médio 〈J〉 se comporta de acordo com uma lei de potência

para estrelas de tipo espectral O, B, A e F0, ou seja, 〈J〉 ∝M2, em queM representa a massa

da estrela. O problema não está em compreender essa relação, que provavelmente reflete a

distribuição do momento angular inicial. Mas, em explicar por qual razão aquela relação

não se aplica a toda extensão da sequência principal. Há sugestões de que a abrupta

queda nas velocidades de rotação, que tem início nas estrelas de tipo espectral F0, pode

ter sido ocasionada devido à presença de planetas no entorno da estrela, pois parte do

momento angular inicial pode ter sido transferido aos planetas [34]. Até a década de 60

essa era a explicação mais satisfatória para esse problema de descontinuidade na rotação

estelar. Entretanto, posteriormente, surgiram evidências de que a presença de planetas

não correspondia à causa mais provável do declínio notável, da rotação estelar, na região
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das estrelas F da sequência principal.

Uma teoria alternativa para elucidação do problema da descontinuidade rotacio-

nal é a teoria do freio magnético, constatada a partir de um estudo de rotação de estrelas

anãs do tipo G em aglomerados abertos e de campo de diferentes idades (e.g, Pleiades,

Hyades) . Skumanich (1972) [16] descobriu que essas estrelas diminuem rotação de acordo

com a raiz quadrada inversa de sua idade. Esse trabalho ocasionou o desenvolvimento

de uma variedade de formulações para compreender a perda de momento angular em

estrelas de baixa massa. Inicialmente, as leis de freio magnético foram desenvolvidas as-

sumindo ventos simétricos fluindo ao longo de linhas de campo puramente radiais (Weber

e Davis 1967 [35], Mestel 1968 [36]). Formulações posteriores permitiram propor uma es-

trutura coronal de dois componentes mais complexos, com uma região fechada interna e

uma região externa na qual as linhas de campo estão abertas ( Mestel 1984 [37], Kawaler

1988 [38], Mestel e Spruit 1987 [39], Tout e Pringle 1992 [40], Ivanova e Taam 2003 [41])

como mostra a Figura 1.9. Nesses modelos posteriores, a estrela tem um campo de di-

polo em grande escala que causa uma "zona morta" perto do equador em que as linhas de

campo são fechadas. Como a matéria está aprisionada nessa zona, não pode escapar ou

contribuir para a perda de momento angular, assim é reduzida a eficiência do freio mag-

nético. A coroa em expansão quente é impulsionada por gradientes de pressão térmica

e aceleração centrífuga que provoca a formação de uma zona ( "zona de vento") onde o

campo está aberto.

A cromosfera e a coroa do Sol e de outras estrelas do tipo tardias são aquecidas

pela dissipação de energia que tem origem abaixo da superfície. Biermann (1946) [42]

e Schwarzschild (1948) [43] mostraram que as ondas sonoras comuns geradas pela tur-

bulência na zona de convecção subfotosférica se transformará em ondas de choques à

medida que se propagam acendentemente para regiões com a densidade cada vez menor.

Esse sistema dinâmico de aquecimento continua sendo a provável explicação para o aque-

cimento da baixa cromosfera, mas para a cromosfera superior e a coroa, acredita-se que o

processo de aquecimento seja hidromagnético (por exemplo, Osterbrock 1961 [44], Priest

(1982) [45]. Em regiões com linhas de campo fechadas próximas a regiões ativas solares a

dissipação é localizada, formando espontaneamente filamentos. Para as regiões de linha
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Figura 1.9: Diagrama esquemático do modelo do vento estelar de Mestel e Spruit (1987) [39]. Na
figura, C corresponde a um ponto interno a "zona morta". A superfície de Alfvén SA está representa,
também, a partir da qual o campo magnético é radial.

de campo aberto, a dissipação das ondas magnetohidrodinâmicas parece ser viável. Uma

teoria completa para explicar o aquecimento da coroa deverá incluir as fontes de calor

como as perdas de radiação e as transferência de calor por condução térmica. Para mais

detalhes ver Priest (1982) [45]. A coroa solar está à temperatura acima de 106K e diminui

à medida em que se sobe na coroa. Esse resultado observacional e suas consequências

dinâmicas podem ser exploradas.

Na ausência de um campo magnético, a coroa estelar que estiver suficientemente

quente deve se expandir com um vento mais ou menos esférico e simétrico. Isso ocorre

porque a condição de equilíbrio hidrostático produz uma pressão distante da estrela que é

uma ordem de magnitude maior do que a combinação entre o vento térmico, turbulento,

raios cósmicos e pressões magnéticas do meio interestelar [46]. Esse quadro é modificado

pela presença de um campo magnético, satisfazendo a exigência de que na base coronal
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sua densidade energética deve ser pelo menos comparável com a densidade de energia

térmica. Loops de campo que não se estendem longe da estrela vão manter o gás preso

com eles. Todavia, linhas de campo que na ausência do gás quente se fecham longe da

estrela serão incapazes de conter o gás quente, que em vez disso flui para fora, arrastando

o campo juntamente com o gás. Isso leva a um quadro de multi-componentes na coroa,

com "zonas mortas" de gás quente preso e "zonas de vento" de gás mais frio que flui para

fora ao longo de linhas de campo "abertas" (Mestel 1968a [36]; Okamoto 1974 [47]; Rowse

e Roxburgh 1981 [48]; Mestel e Spruit 1987 [39]; Tsinganos e Low, 1989 [49]). Observações

em raios-X do Sol e de outras estrelas do tipo tardio confirmam que o vento está associ-

ado com os "buracos coronais". (ver, por exemplo, Priest 1982 [45]; Stix 2004 [50]; Dwivedi

2003 [51]). As linhas de campo magnético que surgem de uma estrela tentam carregar

gás no entorno conduzindo-o a uma corotação com a estrela. Se houver um fluxo contí-

nuo de gás, existirá uma consequente retirada do momento angular da estrela e quando

o gás deixara a superfície estelar, exercendo, assim um torque sobre a estrela. A perda de

momento angular contínua será da zona de vento. O caso mais simples consiste em con-

siderar a componente poloidal do campo magnético Bp simétrico sobre o eixo de rotação,

e geralmente com uma distribuição de fluxo mais ou menos dipolar à superfície estelar,

de modo que a estrutura coronal é esquematicamente como na Figura 1.9. Se o campo

permanecer estritamente poloidal, ele exercerá torque zero, e cada elemento do gás sairá

carregando apenas o momento angular com o qual deixou a estrela. No entanto, o cisa-

lhamento rotacional resultante gera um componente toroidal Bt a partir de Bp, e o campo

torcido agora exerce um torque que tenta estabelecer corotação com a estrela. O processo

é, portanto, uma competição entre a velocidade vp da saída do vento que gera o cisalha-

mento e a velocidade de Alfvén vA = Bp/(4πρ)1/2 na qual as linhas de campo tentam se

rearranjar. Intuitivamente, esperamos que o gás seja mantido em corotação contanto que

vp � vA, de modo que uma taxa moderada de perda de massa pode ocasionar grande taxa

de perda de momento angular.

A ideia de que campos magnéticos estelares contribuem para a perda de mo-

mento angular pode ser atribuída a Evry Schatzman (1962) [52]. Segundo ele, estrelas

com taxas de rotação baixa estão na parte inferior direita do diagrama H-R e são pre-

dominantemente estrelas que possuem envelopes convectivos externos. Como as estre-
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las convectivas hospedam a atividade do dínamo do tipo solar, os campos magnéticos

estelares ejetam material na magnetosfera estendida que em corotação exerce assim um

torque de frenagem, instalando o freio magnético da estrela na sequência principal. O

freio magnético deve, portanto, operar em todos os sistemas com estrelas de baixa massa

(0, 4M� < M < 1, 5M�); ou seja, estrelas com envelopes convectivos exteriores.

Schatzman (1962) [52] sugeriu que o declínio abrupto na rotação deveria ser atri-

buído à perda de momento angular devido a atuação de dois fatores que poderiam agir

separadamente ou em conjunto: o vento estelar e a ejeção de massa das zonas convectivas

da estrela. Na Figura 1.10, podemos observar, de forma ilustrativa, a ação da interação de

material ejetado a partir do Sol sobre o campo magnético da Terra.

Figura 1.10: As linhas brancas representam o vento solar; a linha roxa é a linha de choque e as
linhas azuis que rodeiam a Terra representam sua magnetosfera protetiva [53].

A teoria freio do freio magnético (do inglês: magnetic braking), em estrelas que

possuem zonas de convecção, supõe que essas estrelas ejetam massa a qual atua como

um plasma em expansão. Essa ejeção de matéria ocorre na superfície da estrela que pos-
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sui campo magnético. A matéria ejetada é forçada a girar juntamente com a estrela até

uma distância crítica, além da qual não mais ocorre a influência do campo magnético.

Uma vez que essa distância é muito maior do que o raio da estrela, a perda de momento

angular por unidade de massa é grande; uma pequena perda de massa pode produzir

um grande efeito. Distante da região superficial da estrela, o campo magnético torna-se

menos relevante. Assim, o fluxo externo desse plasma perde a influência desse campo,

possibilitando que cada elemento de massa que sair dessa região seja responsável por car-

regar momento angular. Estabelecida a eficácia desse mecanismo para extrair momento

angular das estrelas que possuem zonas convectivas, então a queda abrupta nas veloci-

dades de rotação da sequência principal pode ser explicada da seguinte forma: as estrelas

que possuem alta massa empregam, relativamente, pouco tempo durante a fase de con-

vecção. O freio magnético é, portanto, ineficaz para esse tipo de estrela. Por conseguinte,

é muito baixa a perda de momento angular devido a esse efeito durante a fase de con-

tração na pré-sequência principal. Por outro lado, estrelas de baixa massa têm uma fase

convectiva mais significativa. Elas permanecem com a zona convectiva durante todo tra-

çado evolutivo da sequência principal. Destarte, o freio magnético atua durante a fase de

contração na pré-sequência, e também, grande parte da sequência principal. A abrupta

queda na velocidade de rotação é observada aproximadamente no ponto onde as estrelas

da sequência principal desenvolvem suas zonas de convecção, causando, assim, a descon-

tinuidade rotacional observada na região das estrelas F, como demonstrado por Wolff e

Simon (1997) [54]. Dados recentes sugerem fortemente que esta acentuada diminuição na

velocidade equatorial ao longo da sequência principal, em estrelas de cerca de 1, 6M� até

cerca de 1, 3M�, já foi imposta à estrela durante a fase de evolução estelar da pré-sequência

principal. Para valores menores do que cerca de 1, 3M�, no entanto, a sua análise indica

que a perda de momento angular ocorre rapidamente durante a evolução na sequência

principal, de modo que, para as Hyades (~ 600 mega anos), significam que velocidades

equatoriais para as estrelas compreendidas entre a faixa espectral F8V-K5V são notavel-

mente uniformes em qualquer massa e declinam de cerca de 11 km/s em F8V a cerca de 4

km/s em K5V.

A evidência mais contundente no intuito de estabelecer a conexão entre rotação

estelar e atividade foi posta por Wilson (1966) [55]. Ele percebeu que existe um apareci-
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mento súbito de emissão de Ca II na região de estrelas de tipo F, ao longo da sequência

principal, enquanto que esse evento nunca é observado entre as estrelas mais massivas. A

restrita concordância entre o início de grandes velocidades de rotação e a de atividade cro-

mosférica são ingredientes do mecanismo de freio de Schatzman. Mais recentemente, Ca-

meron e Robinson (1989) [56] encontraram evidências que fortalecem a hipótese de perda

de momento angular por meio de ejeção de massa estelar superficial. Observaram séries

temporais de espectros de alta resolução, linha Hα, de estrelas ativas com rápidas rotações

e compreendidas entre os tipos G8-K0 no sistema AB Doradus 4. Os espectros apresentam

características transitórias de absorção na linha Hα em rápidas escalas de tempo. Essas

características sugerem fortemente a existência de nuvens frias e densas embutidas em

corotação com a coroa estendida quente a vários raios estelares a partir do eixo de rota-

ção. Seus cálculos indicam que a perda de momento angular poderia representar o freio

magnético numa escala de tempo não superior a 100 mega-anos. Essas observações po-

dem fornecer uma pista importante a respeito das estrelas perderem a maior parte de seu

momento angular quando chegam à sequência principal.

Outro mecanismo, como mencionado, pelo qual as estrelas que possuem zo-

nas convectivas podem perder uma fração considerável de seu momento angular inicial

ocorre por meio de ventos estelares. De acordo com Mestel (1968) [36], a zona de convec-

ção é novamente um mecanismo essencial. As ondas produzidas na zona exterior à região

de convecção são dissipadas acima da fotosfera, deste modo fornecendo o calor responsá-

vel pela formação da cromosfera e da coroa. Quando as temperaturas coronais são muito

baixas para produzir um vento térmico, então grandes forças centrífugas que atuam sobre

o material corotativo podem produzir fluxo para o exterior em movimento, i.e., um vento

centrífugo. Em ambos os casos, o vento em movimento acelera na direção exterior a partir

de valores baixos até supersônicos, longe da superfície da estrela.

A taxa de perda de momento angular é equivalente ao vento estelar em corotação

com a estrela. Esse evento ocorre para um raio externo rA à superfície estelar. A velocidade
4AB Doradus é um sistema estelar formado por três estrelas classificadas como estrelas da pré-sequência principal

na constelação de Dorado. A estrela principal desse sistema apresenta alargamento que mostra aumentos periódicos na
atividade. Ela ainda gira a uma taxa de 50 vezes a do Sol e, consequentemente, tem um forte campo magnético. Possui
um maior número de manchas solares do que o Sol que podem fazer com que a luminosidade da estrela pareça variar
ao longo de cada ciclo orbital.
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de Alfvén nesse raio, definido como raio de Alfvén, é descrita pela seguinte equação

vA =
HA√
4πρA

, (1.5)

em que, H corresponde ao campo magnético, ρ a densidade e v a velocidade, todos refe-

rentes a r = rA. No modelo desenvolvido por Weber e Davis (1967) [35], a taxa de perda

de momento angular devido ao vento em corotação é descrita pela seguinte expressão

matemática:

dJ

dt
≈ −2

3

dM

dt
R2Ω

(rA
R

)
, (1.6)

na qual, R corresponde ao raio estelar e Ω é a velocidade angular de rotação. Para o Sol,

o raio de Alfvén é dado por: rA ≈ 30R� [2]. Da conservação da massa podemos escrever

que ,dM
dt

= 4πρAr
2
AvA, logo a Eq:(1.6) pode ser reescrita como segue

dJ

dt
≈ −2

3

Ω

vA
(HAr

2
A)2. (1.7)

Da conservação de fluxo magnético temos que, HArA
2 = H0r0

2 (mais detalhes serão en-

contrados em Weber e Davis (1962) [35]. Então, a Eq:(1.7) para o caso do campo magnético

radial, torna-se

dJ

dt
≈ −2

3

Ω

vA
(H0R)2, (1.8)

na qual H0 é o campo magnético médio superficial . Se o campo magnético gerado pelo

dínamo apresentar a seguinte relação linear, H0 ∝ Ω, com J ∝ MR2Ω, então a Eq:(1.8)

assume a seguinte forma

dΩ

dt
∝ −Ω3. (1.9)

Integrando a Eq:(1.9), obtemos

Ω ∝ t−1/2, (1.10)
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A Eq:(1.10) corresponde à lei empírica de Skumanich. Essa coincidência, implica que uma

formulação simples de perda de momento angular por meio de ventos estelares é ade-

quada para descrever a evolução da rotação de estrelas de tipo solar na sequência princi-

pal. Essa formulação não é adequada para descrever a diminuição da rotação de estrelas

de baixa massa que possuem alta rotação em jovens aglomerados abertos. Pois, a taxa de

perda do momento angular satura para velocidades de rotação superiores a 10-20km/s.

1.1.4 Abordagem inicial dos modelos mais recentes de freio magnético

As estrelas são totalmente convectivas quando iniciam a sua evolução na pré-

sequência principal, no traçado de Hayashi 5. Se consideramos que as zonas convectivas

rotacionam como um corpo rígido, então a estrela deve ter uma velocidade angular uni-

forme no início de sua evolução. Todavia, essa não é uma suposição realista, haja vista

que as estrelas não são formadas de maneira uniforme. Em vez disso, um núcleo hidros-

tático forma-se primeiro, sobre o qual a matéria se acumula a partir da nuvem durante

a fase de acreção. Uma vez que os ventos estelares dissipam a nuvem, ou a nuvem se

encontra exaurida, a fase de acreção principal termina, e a estrela aparece opticamente

visível pela primeira vez. A acreção pode continuar a partir de um disco residual, mas

a massa da estrela não se altera significativamente depois disso. O caminho seguido de

uma protoestrela em acreção no diagrama H-R é definido como linha de nascença (ou do

inglês: birthline) [57]. As condições iniciais, incluindo a linha de nascença, são modeladas

da seguinte maneira: uma protoestrela com uma massa muito pequena (0, 1M�) começa a

acretar a uma dada taxa, seguindo a linha de nascimento no diagrama H-R até atingir sua

massa final. Em seguida, a acreção cessa e a evolução na pré-sequência principal (PMS)

segue a partir desse ponto. Os principais parâmetros da linha de nascimento são a taxa de

acreção de massa Ṁ e a abundância inicial de deutério.

A Figura 1.11 apresenta a evolução no diagrama H-R de protoestrelas em acreção,

calculadas com Ṁ = 10−5M�/ano e Ṁ = 10−6M�/ano. Para comparação, a evolução ao
5É o trajeto das protoestrelas no diagrama H-R após o momento em que a nuvem protoestelar se aproximou do

equilíbrio hidrostático. Estrelas no limite de Hayashi são plenamente convectivas. Isso acontece devido ao fato delas
serem frias e muito opacas, o que faz com que o transporte de energia radiativa seja deficiente, implicando em grandes
gradientes de temperatura interna. Estrelas com massas correspondentes M< 0, 5M� permanecem no traçado de
Hayashi, ou seja, são completamente convectivas no decorrer de seu período na pré-sequência principal.
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Figura 1.11: A figura mostra os nascimentos estelares calculados com duas taxas de acreção dife-
rente, Ṁ = 10−5M�/ano e Ṁ = 10−6M�/ano. As linhas contínuas indicam linhas de nascimento
computadas com um parâmetro de comprimento de mistura α = 1, 6, linhas tracejadas indicam li-
nhas de nascimento calculadas com um parâmetro de comprimento de mistura α = 1, 3. As linhas
pontilhadas são faixas clássicas da PMS. Figura retirada de John (2013) [11]

longo da PMS também é apresentada. Estrelas mais massivas que cerca de (7M� para

Ṁ = 10−5M�/ano; 5M� para Ṁ = 2 × 10−6M�/ano) não possuem a fase da PMS. Logo,

não aparecem na ZAMS. Estrelas com massa maior que 2M� não são completamente con-

vectivas. Para essas estrelas, um modelo que seja completamente convectivo não é uma

suposição realista.

Se, durante a pré-sequência principal (PMS), o único processo responsável pela

diminuição da rotação estelar fosse o freio magnético, por meio de ventos estelares, as

estrelas iriam girar muito mais rapidamente do que o observado na ZAMS. O período de
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estadia na PMS é muito curto para o freio magnético desacelerar a estrela de forma sig-

nificativa. Um processo adicional é necessário durante a PMS, a interação disco-estrela é

o mais provável [58, 59]. As estrelas jovens são, na maioria das vezes, cercadas por um

disco circumstelar após o término da principal fase de acreção. O acoplamento magnético

entre a estrela e o disco diminui a velocidade de rotação da estrela [59]. Esse efeito é mui-

tas vezes desenvolvido supondo que a superfície estelar corotaciona com o disco a uma

velocidade angular constante [58], pois o disco existe. Uma vez que o disco desaparecer, a

rotação da superfície da estrela evolui livremente. Os parâmetros utilizados nos modelos

são: a duração do disco τdisc e o período de rotação Pdisc. Espera-se que a vida útil do disco

esteja entre 5 e 10 Mega anos, enquanto o período de rotação de 1 a 10 dias [11].

Figura 1.12: Evolução da velocidade angular superficial de estrelas de 1M�. A figura representa
modelos com diferentes condições iniciais. A perda de momento angular foi calculada de acordo
com Kawaler (K88). Linhas contínuas representam modelos que incluem transporte de momento
angular nas zonas radiativas (rotação de corpo rígido nas zonas de convecção). As linhas tracejadas
representam modelos computados com rotação de corpo rígido. A ZAMS está a uma idade de 50
Mega-anos. Figura retirada e adaptada de John (2013) [11]

As estrelas do tipo solar parecem totalmente convectivas na pré-sequência prin-
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cipal. Assim, considerar que essas estrelas apresentam uma velocidade uniforme é apro-

priado. Como explicado acima, essas estrelas são frequentemente rodeadas por um disco

circumstelar, e o freio devido à presença do disco acontece. Os parâmetros para o freio

devido à presença do disco não devem ser os mesmos para todas as estrelas. A duração e

o período para o disco depende do ambiente, da região de formação da estrela [11].

Vários códigos evolutivos estelares já incluem o momento angular e mistura de

elementos químicos (Chaboyer et al. (1995) [60], Talon et al. (1997) [61], Palácios et al.

(2003) [62] e Eggenberger et al. (2008) [63]). Eles foram desenvolvidos primeiro com um

foco no estudo das consequências sobre a evolução de estrelas evoluídas (ver, por exem-

plo, Maeder & Meynet 2000 [64] e Sills & Pinsonneault 2000 [65]). Os modelos evolutivos

para descrever a evolução para M = 1M� usam o código CESTAM [11]. Os modelos

foram propostos utilizando o transporte de momento angular interno. Foram também

implementados modelos evolutivos considerando que a estrela possui rotação como um

corpo rígido para comparação. Difusão de elementos químicos foram incluídas de acordo

com a prescrição de Michaud et al.,(1993) [66]. Modelos calculados com o transporte do

momento angular também incluiram a mistura induzida por rotação. A composição quí-

mica inicial e o parâmetro MLT α foram os de um modelo solar calibrado com a mesma

física e a mistura solar de Asplund et al.(2005) [67]. Desta forma, as condições iniciais para

a evolução do perfil de rotação foram:

• τdisc = 5 Mega-anos e τdisc = 10 Mega-anos ;

• Pdisc = 2, 5 dias (rotação inicial rápida) e Pdisc = 8 dias (rotação inicial lenta).

Assim, esperamos alcançar um razoável número de condições típicas dos discos

observados em torno de estrelas da PMS.

A Figura 1.12 mostra a evolução da taxa de rotação superficial para modelos com

a lei de freio magnético de Kawaler (K88), calculada considerando o transporte interno

e usando a rotação de corpo rígido. A constante KW , presente no modelo de Kawaler,

foi calibrada para obter a taxa de rotação solar na idade solar. Para os modelos com

transporte do momento angular, KW = 6, 5 × 1047 gcm2s2; para rotação de corpo rígido,

KW = 4, 9 × 1047gcm2s2. A taxa de rotação de saturação foi ajustada em Ωsat = 8Ω�. A

interação disco-estrela é vista durante os primeiros 5 ou 10 Mega-anos, dependendo do
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τdisc. Após um tempo τdisc, a estrela está livre para girar e elevar a rotação, enquanto se

contrai ao longo da PMS. O freio magnético devido ao vento estelar não é eficiente o su-

ficiente para retardar a estrela nessa fase, mas ele começa a desacelerar a estrela após a

ZAMS. Existem dois regimes, dependendo se Ω > Ωsat (regime saturado) ou Ω < Ωsat (re-

gime não saturado). O campo magnético é descrito em função da velocidade estrelar. No

regime saturado esse campo é sensível a rotação da estrela. Quando a rotação não mais

varia em função do campo magnético, então estamos diante do regime nao-saturado. Para

modelos calculados levando em consideração o transporte de momento angular, estamos

sempre no estado não saturado, para modelos com rotação inicial baixa. Modelos com ro-

tação inicial rápida estão no regime saturado no início, mas à medida em que diminuem

essas velocidades, eles eventualmente se inserem no regime não saturado. Quando Ω fica

abaixo de Ωsat, a taxa de rotação obedece a lei Skumanich [16], Ω ∝ t −1/2. Após cerca de

1 Giga-ano, todas as evoluções de rotação convergem para a mesma curva, uma linha reta

na Figura 1.12, correspondente a lei de Skumanich (devemos atentar que a Figura 1.12

está dimensionada em log-log). O perfil interno de Ω não dependem das condições iniciais

após a convergência das rotações [11].

Modelos que consideram que as estrelas seguem a rotação de corpo rígido mos-

tram rotação mais rápida na ZAMS. Isso ocorre, pois os ventos magnéticos devem frear

a estrela inteira. No entanto, no caso do transporte de momento angular, apenas a zona

de convecção exterior é inicialmente freada, haja vista que está fracamente acoplada ao

interior radiativo. Em seguida, o momento angular é transportado a partir do núcleo em

alta rotação, e o freio da zona de convecção é retardado [68].

A Figura 1.13 mostra o efeito da alteração da velocidade angular de saturação.

Todos os modelos mostrados foram calculados com o transporte de momento angular.

Verificamos que um menor limiar de saturação corresponde a um transporte interno mais

eficiente de momento. Isso ocorre porque o freio é menos eficiente, portanto, as estrelas

atingem velocidades mais altas na ZAMS. As estrelas ficam mais tempo no regime de

saturação, e assim a convergência da rotação ocorre mais tarde, como visto na Figura 1.13.

Finalmente, a Figura 1.14 mostra uma comparação entre os modelos calculados

com as leis de Kawaler (K88) e Reiners e Mohanty (RM12). O comportamento descrito
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Figura 1.13: Evolução da velocidade angular superficial de estrelas de 1M�. A figura representa
modelos com diferentes condições iniciais. A perda de momento angular foi calculada de acordo
com Kawaler (K88). As linhas contínuas representam modelos calculados com Ωsat = 8Ω�. Por
outro lado, as linhas tracejadas representam modelos calculados Ωsat = 4Ω�. Figura retirada e
adaptada de John (2013) [11]

pelo modelo de Reiners e Mohanty usa KRM = 4, 25 × 1038gcm2s4 para reproduzir a taxa

de rotação solar na idade solar. Duas coisas são perceptíveis: primeiro, Reiners e Mohanty

usaram Ωsat = 3Ω�. Assim, as estrelas permanecem no regime saturado por um período

muito mais longo. Segundo, o regime não saturado parece não seguir a lei de Skuma-

nich. Esperamos que Ω ∝ t −1/4, uma vez que J ∝ Ω5 (em comparação com K88 J ∝ Ω3).

Reiners e Mohanty (RM12) argumentaram que seu modelo reproduz em média a lei de

Skumanich. Primeiro, o modelo de Reiners e Mohanty apresenta rotações mais rápidas

do que o previsto pela lei Skumanich, depois as rotações diminuem como podemos obser-

var na Figura 1.14. Esse modelo tem uma forte dependência no raio; como a estrela evolui

durante a sequência principal, seu raio aumenta, e assim, como visto na Figura 1.14, as

taxas de rotação de RM12 e K88 convergem. Em suma, o modelo de Reiners e Mohanty
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Figura 1.14: Comportamento da evolução da velocidade angular superficial de estrelas de 1M�.
A figura representa modelos com diferentes condições iniciais. A perda de momento angular foi
calculada de acordo com Kawaler (K88) e está representada pelas linhas continuas e Reiners e
Mohanty (RM12) linhas tracejadas. Figura retirada e adaptada de John (2013) [11].

prevê uma rotação mais lenta do que os calculados com K88 antes do meio da sequência

principal. Quando eles atingem a idade solar, no entanto, seus perfis internos de Ω são

indistinguíveis. A memória das condições iniciais é perdida.

1.2 Objetivos deste trabalho

Existem muitas incertezas em relação aos fenômenos da rotação estelar, bem como

do momento angular. Compreender a origem e a evolução do momento angular estelar

é um dos grandes desafios da física estelar, pois ainda permanece um mistério. É neste

contexto que se inserem os objetivos da presente tese. Neste trabalho de doutorado fo-

ram estudados o comportamento da rotação estelar, bem como o momento angular por

meio de um modelo teórico de freio magnético. Uma ampla amostra de estrelas do tipo
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espectral F e G foi utilizada no intuito de testar o nosso modelo teórico.

Nesta tese procuramos compreender os efeitos do freio magnético para a evolução

da perda de momento angular, ou seja, a relação entre rotação estelar e idade. Em geral,

essa taxa de perda definida por dJ/dt depende da velocidade angular Ω na forma dJ/dt ∝
Ωq, onde q é um parâmetro da mecânica estatística não-extensiva de Tsallis. No tocante à

rotação estelar esse parâmetro está diretamente relacionado com o índice de freio. Neste

trabalho seguimos a mesma abordagem que foi proposta para estrelas não saturadas de

campo por de Freitas e De Medeiros. Assim, propomos uma nova generalização não-

extensiva para a evolução de rotação estelar com base no modelo Reiners e Mohanty. Em

seguida, desenvolvemos uma versão não-extensiva do torque de Reiners e Mohanty, e

comparamos com o modelo generalizado de de Freitas e De Medeiros (2009) [69].

Além disso, este trabalho pretende ser um ponto de referência para futuros que

se proponham a generalizar uma lei que incorpore e universalize as diferentes fases evo-

lutivas das estrelas. Esta tese, não tenta resolver essa premissa, mas apontar um caminho

teórico para esse problema, na esperança que futuros trabalhos nessa área possam ser

aperfeiçoados com as ideias aqui apontadas.

1.3 Organização da tese

Nesta tese, abordamos a ação do freio magnético (magnetic braking) e, consequen-

temente, a relação entre rotação e idade estelar. Para esse intento, utilizamos a estatística

não-extensiva como ferramenta para generalizar as equações de freio magnético.

No capítulo 1, apresentamos um panorama geral sobre o problema da rotação

estelar. Enfatizamos a ordem cronológica do estudo da rotação estelar, os avanços, bem

como exibimos o problema da descontinuidade da rotação presente entre as estrelas per-

tencentes à sequência principal.

No capítulo 2, realizamos uma breve abordagem sobre a mecânica estatística não-

extensiva de Tsallis, sempre fazendo um paralelo com a estatística de Boltzmann-Gibbs.

Apresentamos, também, vários campos de pesquisas e aplicações em que essa teoria tem

obtido sucesso. A importância dessa ferramenta teórica, no contexto desta tese, consiste
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em nos permitir generalizar as equações de movimento para a rotação estelar. Por conse-

guinte, podemos associar o índice entrópico, presente na teórica de Tsallis, com a evolução

estelar.

Em seguida, no capítulo 3, concentramo-nos em modelos mais recentes que abor-

dam a teoria de freio magnético. Nesse contexto, enfatizamos os modelos de Kawaler

(1988) e também de Reiners e Mohanty (2012).

No capítulo 4, descrevemos as observações e a preparação dos dados que será ob-

jeto para testar a nossa teoria. Fizemos a descrição da amostra abordando estrelas simples

e sistemas binários.

Em seguida, no capítulo 5, introduzimos o modelo generalizado de de Freitas e

De Medeiros (2013) no qual surge, de forma pioneira, usando a estatística de Tsallis, uma

abordagem estatística do problema do freio magnético. Nesse trabalho, os autores asso-

ciam cada tipo espectral estelar a um índice entrópico específico. Nesse mesmo capítulo

ainda descrevemos a amostra de estrelas de campo que testa o modelo de de Freitas e De

medeiros (2009). Em seguida fizemos a generalização do torque de Reiners e Mohanty

(2012), analogamente como realizado por de Freitas e De Medeiros com o modelo teórico

de Kawaler. Após a generalização do torque de Reiners e Mohanty, encontramos o q res-

ponsável pelo freio magnético estelar para esse modelo. Assim, em seguida, podemos

comparar os índices de freio magnético para a teoria de Kawaler e Reiners e Mohanty. Por

fim, ainda dentro do capítulo 5, analisamos os índices de freio para estrelas binárias, no

intuito de saber a influência que uma estrela binária acarreta para a perda de momento

angular estelar.

Os modelos que descrevem a taxa de perda de momento angular se restringem à

fase evolutiva da Sequência Principal. No capítulo 6, introduzimos o índice de freio estelar

ao longo da evolução estelar. Também, consideramos, os efeitos que a rotação provoca

na geometria da estrela. O intuito é construir uma lei que incorpore e universalize as

diferentes fases evolutivas das estrelas.

Por fim, no capítulo 7, apresentamos nossos resultados e conclusões.



CAPÍTULO 2

UMA BREVE DESCRIÇÃO DA MECÂNICA ESTATÍSTICA

NÃO-EXTENSIVA
Uma das questões que intriga a Astrofísica estelar consiste em estabelecer uma

relação que descreva a distribuição da velocidade de rotação em função da idade. Vários

trabalhos mostram que o decaimento rotacional não obedece a distribuição estatística de

Boltzmann-Gibbs.

A primeira evidência observacional de decaimento rotacional foi atribuída a Sku-

manich (1972) [16] o qual descobriu que estrelas anãs do tipo espectral G diminuem sua

velocidade de rotação de acordo com o inverso da raiz quadrada de sua idade, v ∼ t−1/2.

Soderbom (1983), Barry et al. (1987) e Soderblom et al. (1991) [70] encontraram resultados

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

variam de −1/2 a −4/3. Mais recente, Pace e Pasquini (2004) afirmaram que essas leis de

potência não reproduzem o perfil da curva relacionando à rotação-atividade-idade para

estrelas anãs com tipo espectral F em aglomerados abertos. Para eles, os dados observaci-

onais devem ser descritos com uma lei do tipo t−1,47.

Diante das diferentes constatações, nos questionamos se há uma distribuição es-

tatística que melhor descreva o comportamento da velocidade de rotação estelar. Silva et

al. (1998) [71] mostraram que a distribuição de velocidade rotacional estelar obedece uma

função exponencial generalizada de Tsallis. Esse tipo de distribuição tem a vantagem de

se ajustar muito bem a uma grande família de distribuições por meio do ajuste do índice

entrópico q. As leis de decaimento (desaceleração) rotacional discutidas na literatura são

de caráter não exponencial. Os autores, de Freitas e De Medeiros (2013) [72], propuseram

que o índice entrópico q, extraído do formalismo de Tsallis, corresponde a um parâmetro

37
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que descreve o nível de freio magnético estelar.

Nesse sentido, neste capítulo iremos fazer uma breve abordagem das mecânica es-

tatística extensiva e não-extensiva, no intuito de mostrar que para sistemas fora do equilí-

brio, o trabalho proposto por Tsallis apresenta uma possibilidade teórica para a descrição

da distribuição de velocidade para estrelas de baixa massa, tanto para estrelas simples

quanto para sistemas binários.

2.1 A mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs (BG)

A termodinâmica é uma teoria fenomenológica que sistematiza leis empíricas so-

bre o comportamento térmico de sistemas macroscópicos (sistemas que tem comporta-

mento coletivo). O objetivo da física estatística consiste na explicação das leis e dos resul-

tados da termodinâmica a partir de considerações sobre o comportamento de partículas

que constituem os sistemas macroscópicos. A princípio, o comportamento de sistemas

macroscópicos poderia ser entendido por meio da aplicação direta das leis da mecânica.

Entretanto, como o número de partículas é muito grande, da ordem do número de Avo-

gadro1, nome dado em homenagem ao cientista italiano Avogadro (1776-1856), isto torna-

se impraticável, devido à complexidade dos possíveis resultados. Sistemas que contêm

grande quantidade de microssistemas físicos possuem um grande número de equações

de movimento a serem resolvidas, o que torna inviável uma abordagem segundo as pres-

crições da mecânica.

A formulação estatística da mecânica foi feita inicialmente pelo físico austríaco

Ludwing Boltzmann (1844-1906) quando associou a entropia, uma variável macroscópica,

a conceitos microscópicos. Depois, aquela formulação foi revista pelo norte-americano Jo-

siah Gibbs (1839-1903). Por isso, é comumente denominada de mecânica estatística de

Boltzmann-Gibbs. Na termodinâmica, no âmbito de um contexto macroscópico, a entro-

pia havia sido formulada pelo físico Rudolf Clausius (1822-1888) [73].

Podemos considerar a formulação do conceito de entropia como uma das grandes
1O número de Avogadro é definido como sendo o número de partículas constituintes (normalmente átomos ou molé-

culas) por mol de uma determinada substância, em que o mol é uma das sete unidades básicas do Sistema Internacional
de Unidades (SI). A constante de Avogadro tem o seguinte valor: NA ≈ 6, 022× 1023 mol−1.
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construções da ciência. Permitiu formar a base da termodinâmica de equilíbrio e constitui

um pilar fundamental da mecânica estatística. A forma mais geral da entropia (represen-

tada pela letra S) de Boltzmann-Gibbs para sistemas discretos é postulada da seguinte

forma:

S = −k
w∑

i=1

pi ln pi, (2.1)

com o seguinte vínculo

w∑

i=1

pi = 1, (2.2)

onde k é a constante de Boltzmann (k = 1, 38×10−23J/K), pi é a probabilidade correspon-

dente a cada microestado ew é o número de microestados compatíveis com o macroestado

do sistema. A Eq:(2.1) constitui a base da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e re-

aliza a conexão entre o mundo microscópico e o macroscópico. Na literatura também é

conhecida como entropia de Shannon [74]. Para um número infinito de estados possíveis,

a entropia pode ser expressa como uma integral:

S =

∫
p(x) ln p(x)dx. (2.3)

Uma importante propriedade da Eq:(2.1) se refere à aditividade. Para verificá-la, conside-

remos dois sistemas independentes A e B, sendo pi (A) e pj (B) os respectivos conjuntos

de probabilidades. Neste caso, para o sistema resultante temos a seguinte relação

pij (A+B) = pi (A) pj (B) | (∀(i, j)) | . (2.4)

A entropia do sistema total é dada por

S(A+B) = −k
w∑

ij

pi(A)pj (B) ln pi(A)pj (B) (2.5)

ou,

S(A+B) = −k
w∑

i

w∑

j

pi(A)pj (B) ln pi(A)pj (B) (2.6)
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ou ainda,

S(A+B) = −k
w∑

i

w∑

j

pi(A)pj (B) [ln pi(A) + ln pj (B)] , (2.7)

logo

S(A+B) = −k
w∑

i

w∑

j

pi(A)pj (B) ln pi(A)− k
w∑

i

w∑

j

pi(A)pj (B) ln pj(B). (2.8)

Mas,
w∑

i

pi(A) = 1;
w∑

j

pj (B) = 1. (2.9)

Desta forma,

S(A+B) = −k
w∑

i

pi(A) ln pi(A)− k
w∑

j

pj (B) ln pj(B). (2.10)

Portanto

S(A+B) = S(A) + S (B) . (2.11)

A Eq:(2.11) expressa de forma analítica que a soma das entropias de dois sistemas inde-

pendentes deve ser igual a entropia total do sistema, ou seja, esse resultado demonstra a

aditividade de entropia no cenário de Boltzmann-Gibbs.

O postulado fundamental da mecânica estatística em equilíbrio afirma que em um

sistema físico fechado e com energia fixa, todos os microestados acessíveis são igualmente

prováveis [73]. Portanto, para este caso, pi = 1
w
, a entropia S pode ser expressa da seguinte

forma padrão:

S = k lnw, (2.12)

na qual k é a constante de Boltzmann, ln é chamado de logaritmo natural e w o número de

microestados acessíveis ao sistema. A Eq:(2.12) corresponde ao princípio fundamental de

Boltzmann da mecânica estatística e afirma que a entropia (que mede o grau de desordem

de um sistema) é proporcional ao número de possibilidades w que o sistema apresenta. A

equação de Boltzmann-Gibbs, Eq:(2.12), é uma função que apresenta apenas um máximo.
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Esta propriedade é fundamental, pois satisfaz a segunda lei da termodinâmica e garante

a estabilidade dos sistemas físicos.

A mecânica extensiva de Boltzmann-Gibbs é uma ferramenta importante no to-

cante à descrição de sistemas simples2. A posição que a estatística de Boltzmann-Gibbs

ocupa no cenário científico é incontestável, tendo aplicabilidade muito abrangente nes-

tes tipos de sistemas. No entanto, muitos fenômenos físicos não podem ser descritos

por esse formalismo. Isso se deve, em parte, ao fato de que a estatística de Boltzmann-

Gibbs trata de fenômenos que se encontram no equilíbrio termodinâmico. O formalismo

de Boltzmann-Gibbs falha na descrição de sistemas que incluem forças de longo alcance,

efeito de memória de longa duração e fenômenos que apresentem estrutura fractal. Desta

forma, algumas quantidades usuais que aparecem na estatística de Boltzmann-Gibbs po-

dem apresentar divergência como, por exemplo, entropia, função de partição, energia

interna entre outras. Em regiões onde o equilíbrio térmico não prevalece, outros forma-

lismos estatísticos podem ser utilizados. Dentre esses formalismos, podemos citar, o for-

malismo concebido por Constantino Tsallis no final da década de 80 [76], Sharma-Mittal

(1975) [77], Papa (1998) [78], Borges e Roditi (1998) [79], Landsberg & Vedral (1998) [80],

Anteneodo & Plastino (1999) [81] e mais recente Kaniadaskis (2001) [82].

2.2 Uma versão generalizada da entropia de Boltzmann-Gibbs

A mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, baseada na entropia Eq:(2.1), tem

como foco especial os sistemas simples que possuem as seguintes características: são siste-

mas sem interação ou com interações de curto alcance entre seus elementos constituintes

e possuem memória temporal de curto alcance, ou seja, são sistemas markovianos. A

evolução temporal destes sistemas é controlada por uma dinâmica linear.

A mecânica estatística não-extensiva generaliza esta teoria, e focaliza nos sistemas

complexos, sejam estes em física, química, biologia, economia, linguística, antropologia,

engenharia ou medicina. Não há ainda um consenso a respeito da definição de sistemas
2Entendemos por sistemas simples aqueles macroscopicamente homogêneos, isotrópicos, quimicamente inertes, sem

carga elétrica, não sujeitos a campos eletromagnéticos nem gravitacionais e suficientemente grandes para que se possa
desprezar qualquer efeito de tamanho finito ou de superfície [75].
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complexos. Entretanto, podem ser identificados por suas características principais como

[83]:

(I) Os sistemas complexos são constituídos por um grande número de elementos sim-

ples que interagem através de processos simples;

(II) A sua evolução temporal é geralmente controlada por uma dinâmica não linear,

eventualmente induzindo a um comportamento caótico;

(III) Os sistemas complexos, frequentemente, apresentam padrões espaços-temporais

fractais ou multifractais, que, às vezes, se constituem de modo auto-organizados;

(IV) Aqueles fenômenos que nos sistemas tradicionais ( "não complexos") são regidos por

leis exponenciais, nos sistemas complexos costumam apresentar leis de potências.

A mecânica estatística tradicional refere-se tipicamente a geometrias contínuas,

do tipo euclidiano, e exibe leis exponenciais, enquanto sua generalização refere-se essen-

cialmente a geometrias fractais e exibe leis de potências notoriamente diferentes das leis

exponenciais [84].

A mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs se estabeleceu como a descrição pa-

drão para os sistemas físicos simples da natureza. Todavia, para sistemas mais complexos

torna-se necessário generalizar esta teoria. Uma generalização da mecânica estatística, co-

mumente denominada como não-extensiva, foi proposta, em 1988 [76], pelo físico greco-

brasileiro Constantino Tsallis, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio

de Janeiro (RJ). Posteriormente, foi desenvolvida em 1991 [85] e 1998 [86], com o objetivo

de estender o domínio de aplicabilidade da mecânica estatística para sistemas em que a

mecânica de Boltzmann-Gibbs não apresenta uma explicação satisfatória. O formalismo

proposto tem se mostrado uma ferramenta teórica abrangente, obtendo sucesso na des-

crição quantitativa de um amplo conjunto de sistemas, presentes nas mais variadas áreas

de conhecimento, especialmente na Astrofísica área em que ainda encontra bastante resis-

tência.

O trabalho proposto por Tsallis apresenta uma possibilidade teórica para a descri-

ção de sistemas de interação de longo alcance, memória de longa duração, estruturas com
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dimensão fractal [87] e sistemas com difusão anômala, tais como os fluxos turbulentos e

transporte em meios de alta heterogeneidade [88]. De acordo com esta abordagem alter-

nativa a entropia generalizada Sq é relacionada com as probabilidades pi dos microestados

como segue:

Sq = k
1−

w∑
i=1

pqi

q−1

(
w∑
i=1

pi = 1; q ∈ R
)
. (2.13)

A Eq:(2.13) generaliza a entropia de Boltzmann-Gibbs. Quando tomamos o caso particu-

lar q = 1, retomamos a entropia de Boltzmann- Gibbs3. De forma geral q = 1, reproduz

todo o formalismo padrão da mecânica estatística. O índice entrópico q corresponde a um

parâmetro que descreve o grau de não-extensividade do sistema e pode, em princípio, ser

qualquer número real, entretanto Carvalho et al.(2008) [89] estabeleceram um intervalo

restrito de aplicabilidade, basicamente entre 1 e 2 . Para o caso particular em que as pro-

babilidades são iguais, característico de um conjunto microcanônico, a entropia de Tsallis

terá a seguinte forma:

Sq = k
W 1−q − 1

1− q . (2.14)

Como veremos adiante, a referida entropia é representada pela forma generalizada do

logaritmo natural. Uma característica importante desta nova formulação se refere ao efeito

de considerarmos dois sistemas independentes, A e B, em conjunto que satisfaz a condição

de probabilidade, pij (A+B) = pi (A) pj (B) , (∀(i, j)). Para a teoria de Boltzmann- Gibbs

encontramos anteriormente que a entropia do sistema combinado é simplesmente a soma

das entropias individuais [90], ou seja,

S(A+B) = S(A) + S(B). (2.15)

Entretanto, para o caso generalizado, a entropia de um sistema composto por dois subsis-

temas estatisticamente independentes, é descrita por:
3Adotamos a igualdade por comodidade, todavia o valor de q tende a 1, ou seja, q → 1.
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Sq(A+B) = k

wA∑
i

wB∑
j

[pi (A) pi (B)]q

q − 1
, (2.16)

ou ainda reescrevendo a Eq:(2.16), ficamos com

Sq(A+B) = k

wA∑
i

pi (A)q
wB∑
j

pi (B)q

q − 1
. (2.17)

Utilizando a Eq:(2.13) para cada subsistema obtemos as seguintes expressões:

Sq(A)(q − 1)

k
− 1 = −

wA∑

i

pi (A)q , (2.18)

e

Sq(B)(q − 1)

k
− 1 = −

wB∑

j

pj (B)q , (2.19)

substituindo a Eq:(2.18), a Eq:(2.19) na Eq:(2.17), obtemos:

Sq(A+B) = Sq(A) + Sq(B) + (1− q)Sq(A)Sq(B)

k
. (2.20)

Podemos inferir algumas interpretações a partir da Eq:(2.20). Primeiramente, se com-

pararmos a Eq:(2.20) com a Eq:(2.15) verificamos que o postulado da aditividade não é

obedecido. Depois, para o caso particular no qual q = 1 retomamos a entropia padrão, e

neste caso a entropia é extensiva. Para o caso da entropia ser maior do que a soma, ou seja,

q < 1, a entropia é denominada de super-extensiva. Por outro lado, quando q > 1, e dessa

forma, menor do que a soma, a entropia é classificada como sub-extensiva.

2.3 Leis de decaimento exponencial e não exponencial

As funções exponenciais possibilitam, com sucesso, a descrição matemática de

fenômenos que estão associados ao equilíbrio termodinâmico. Recorre-se às leis exponen-

ciais para várias situações, não apenas na física, como em outras áreas de conhecimento.
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As funções exponenciais tem inúmeras aplicações, como por exemplo, decaimento radi-

oativo, distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, desenvolvimento de micro-

organismos, crescimento populacional entre outras. Estas funções descrevem o compor-

tamento evolutivo de sistemas que possuem caráter extensivo. O decaimento radioativo

é talvez a aplicação mais comum deste tipo de relação, a desintegração de um núcleo não

afeta o comportamento de outro e o comportamento do conjunto reflete o desconheci-

mento de cada núcleo em particular em relação ao processo com os outros [74], ou seja,

estes sistemas não possuem memória, os estados passados do sistema não influenciam

seus estados futuros, dado seu estado atual. Sistemas com esta natureza são chamados de

markovianos. Outro tipo de distribuição que depende exclusivamente de um decaimento

exponencial, é a de Maxwell-Boltzmann . Podemos resumir dizendo que a distribuição de

Maxwell-Boltzmann está associada às equações diferenciais cuja solução é uma exponen-

cial, assim como, a lei de decaimento radioativo. A partir da entropia de Boltzmann-Gibbs

podemos obter a equação de decaimento exponencial que descreve o comportamento de

fenômenos que possuem comportamento extensivo. Considerando que a variável x pos-

sua valores contínuos, podemos escrever a entropia S como anteriormente descrito na

Eq:(2.3) da seguinte forma [1]:

S =

∫ b

a

ξ(x) ln ξ(x)dx, (2.21)

com os seguintes vínculos:

µ =

∫ b

a

ξ(x)dx, (2.22)

e

ν =

∫ b

a

xξ(x)dx, (2.23)

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

babilidade ξ(x). Portanto, a distribuição que maximiza4 a entropia Eq:(2.21), sujeita aos
4A maximização é efetuada por meio do formalismo dos multiplicadores de Lagrange.
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vínculos Eq:(2.21) e Eq:(2.23), é a distribuição exponencial dada por[91]

ξ(x) = ξ(0) exp[−λ1x], (2.24)

e a equação diferencial que satisfaz essa solução é a seguinte equação:

dξ(x)
dx

= −λ1ξ(x) λ1 ≥ 0. (2.25)

onde as constantes ξ(0) e λ1 dependem dos vínculos µ e ν. No nosso contexto, λ será

considerado como a "força"do freio. Se consideramos na Eq:(2.26) q = 0 e x = t, então, λ

será a desaceleração. Logo, para qualquer valor de q teríamos λq como uma desaceleração

generalizada.

Por outro lado, sistemas que apresentam forças de longo alcance, efeito de me-

mória de longa duração e fenômenos que apresentem estrutura fractal são descritos por

leis de potência. No caso específico, do decaimento rotacional estelar, a equação Eq:(2.25)

não é empregada para a compreensão da evolução deste parâmetro, bem como sua solu-

ção Eq:(2.24). Para Silva et al. (1998) [71] a distribuição de velocidade rotacional estelar

obedece a uma função exponencial generalizada de Tsallis. Desta forma, a distribuição

generalizada de Tsallis tem a vantagem de se ajustar muito bem a uma grande família de

distribuições por meio do ajuste do índice entrópico q. As leis de decaimento (desacelera-

ção) rotacional discutidas na literatura são de caráter não exponencial, representadas por

uma equação diferencial não linear do tipo:

dξ(x)
dx

= −λqξ(x)q λ ≥ 0; q ≥ 1, (2.26)

com q variando entre 1, 68 (Pace & Pasquini 2004 [92]) e 3 (Skumanich 1972 [16]). Desta

forma, para aprofundarmos o entendimento deste comportamento, é necessário um tra-

tamento baseado, por exemplo, na entropia de Tsallis 1988 [76] que admite uma forma

entrópica que, ao ser maximizada pelos vínculos Eq:(2.21) e Eq:(2.23) geram equações di-

ferenciais não exponenciais, cuja solução é descrita por [91]:

ξ = [1 + (q − 1)λqx]
1

1−q (2.27)
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onde

expq(x) = [1 + (1− q)x]
1

1−q , (2.28)

é definida como q-exponencial. A Figura 2.1 mostra o comportamento assintótico da q-

exponencial, definida por expq(−x) para diversos valores do índice entrópico q. Quando

q = 1 a q -exponencial se comporta como a exponencial padrão.

Figura 2.1: O comportamento da função q-exponencial, expq(−x), para alguns valores de q é mos-
trado na figura. A cauda da distribuição segue um comportamento do tipo lei de potência. Quando
q = 1, a distribuição retoma a exponencial padrão. Figura proveniente da referência [93].

A função inversa da q-exponencial é a q-logaritmo, dada por:

lnq x ≡ x1−q−1
1−q (x ∈ R+, ln1 x ≡ lnx). (2.29)

que satisfaz a seguinte propriedade

lnq(xAxB) = lnq xA + lnq xB + (1− q) lnxA lnxB. (2.30)
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Como podemos perceber, a q-entropia é representada por uma q-ln. Deste modo, podemos

reduzir o formalismo para Sq = k lnW na Eq:(2.14). O formalismo proposto por Tsallis

possui caráter generalizador, contém a estatística de Boltzmann-Gibbs como caso parti-

cular, por isso, quando q = 1 nas Eqs:(2.27) e (2.26) retomamos as Eqs:(2.25) e (2.24). A

função exponencial dada pela Eq:(2.28) corresponde a generalização da função expq(x) no

contexto da mecânica estatística de Tsallis. Esta função tem algumas características, como:

(I) Para q = 1 temos que, exp1(x) ≡ exp(x);

(II) Para q > 1 a função desaparece como uma lei de potência quando x → ∞ e diverge

em x = 1
q−1

;

(III) Para q < 1 tem um ponto de corte em x = − 1
1−q , abaixo do qual ela é definida como

sendo identicamente zero;

(IV) Nota-se também que quando x→ 0; expq(x) ≈ 1 + x.

2.4 Universalidade da estatística não-extensiva

A mecânica estatística não-extensiva proposta por Tsallis [76] é, atualmente, um

campo de pesquisa intenso e crescente. Na abordagem de sistemas complexos, a esta-

tística de Tsallis tem se mostrado um caminho promissor, pois esses sistemas possuem

correlações de longo alcance, multifractalidade e distribuições não gaussianas com o com-

portamento de lei de potência assintótica. Todavia, tais sistemas não estão bem descritos

por abordagens baseadas na mecânica estatística usual. Logo, um formalismo capaz de

proporcionar uma melhor descrição de sistemas complexos é o proposto por Tsallis [94].

As distribuições de probabilidades que emergem do formalismo não-extensivo (q-

distribuições) são aplicadas a uma variedade de problemas. Este é ocaso da generalizada

(não-extensiva) mecânica estatística propostas por Tsallis. Conceitos relacionados com a

mecânica estatística não-extensiva têm encontrado aplicações em uma variedade de dis-

ciplinas, incluindo física, astrofísica, geofísica, química, biologia, matemática, geografia,

economia, medicina, informática, linguística entre outras [94].
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A função q-exponencial dada pela Eq:(2.28) tem sido empregada em um número

crescente de trabalhos teóricos e empíricos em uma grande variedade de temas. De forma

exemplificativa podemos citar: redes de escala livre [95], sistemas dinâmicos [96, 97], es-

truturas algébricas [98, 99] entre outros temas em física estatística [100, 101]. Como exem-

plos específicos de distribuições que seguem o comportamento da função q-exponencial

em sistemas complexos, podemos considerar os resultados sobre a populações de cidades

[102] e da circulação de revistas [103]. Distribuições da função q-exponencial foram também

aplicadas no estudo empírico das bolsas de valores [104, 105], sequências de DNA [106],

nomes de família [107], para entender o comportamento humano [108, 109], registros ge-

omagnéticos [110], atrasos de trem [111], reação cinética [112], fenômenos hidrológicos

[113], registro fóssil [114], basquete [115], terremotos [116], distribuição de rotação estelar

[117], trânsito de informações pela internet [118], raios cósmicos [119], ciclones e tornados

[120], aglomerados multi-estelares [121], comportamento oscilatório de aplicações finan-

ceiras [122], os processos de votação [123], as citações de artigos científicos [124, 125],

futebol [126], a linguística [127] e neutrinos solares [128, 129].

O parâmetro q na entropia de Tsallis é normalmente interpretado como uma quan-

tidade que caracteriza o grau de não-extensividade de sistemas físicos. Uma escolha ade-

quada do índice entrópico q para esses sistemas não-extensivos ainda permanece uma

questão em discussão. Na geofísica, por exemplo, existe um consenso de que os sistemas

a priori são descritos por um valor correspondente a q = 1, 75. Isto está especificado no

trabalho de Rapisarda e colaboradores ao abordar estudos sobre terremotos [130]. Eles

demonstram que a distribuição das diferenças de energia entre terremotos sucessivos na

falha de San Andreas5 são consistentes com uma distribuição q-gaussiana, com q = 1, 75.

A função q-exponencial é aplicada para um grande número de casos. Em sistemas

complexos, podemos considerar os resultados em população de cidades e circulação de

revistas. Nesses casos, os dados são consistentes com uma distribuição q-exponencial, com

q ' 1, 4.

O cenário não-extensivo vem sendo abordado no âmbito da Astrofísica, especifi-
5A Falha de Santo André ou Falha de San Andreas (em inglês: San Andreas Fault) é uma falha geológica que se

prolonga por cerca de 1300 km através da Califórnia. A falha de San Andreas marca os limites entre as duas maiores
placas tectônicas do planeta: a placa norte-americana e a placa do Pacífico. É uma falha famosa por produzir grandes e
devastadores abalos, como o sismo de São Francisco de 1906 que destruiu a cidade [131].
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camente, no contexto da perda de momento angular em estrelas da sequência principal

[69]. Neste cenário o índice entrópico q é representado em função dos parâmetros a e n,

ou seja, q ≡ 1 + 4an
3

, no qual a corresponde ao índice associado ao dínamo estelar e n à

topologia do campo magnético estelar.



CAPÍTULO 3

TEORIA DO FREIO MAGNÉTICO (MAGNETIC BRAKING)

3.1 Modelo do vento magnético estelar

Na literatura geralmente é admitido que o freio magnético (em inglês, magnetic

braking) é o mecanismo fundamental responsável pela perda de momento angular através

de ventos magnéticos estelares em várias classes de estrelas, como por exemplo, estre-

las da sequência principal (SP), pertencentes tanto a aglomerados abertos como fecha-

dos,com resultados mais plusíveis, no entento, para estrelas de tipo solar. Um estudo

pioneiro nessa área específica foi proposto por Schatzman (1962) [52] ao sugerir que a ati-

vidade magnética surge devido à interação do campo magnético da estrela com sua zona

de convecção. Posteriormente, Kraft (1967) [15] mostrou que o comportamento médio da

velocidade de rotação estelar, essencialmente para as estrelas com classe espectral até F0

(∼ 1, 5M�), está relacionado com o vento magnético estelar. Esse é responsável por re-

mover momento angular da estrela, pois se o vento estelar é forçado a corotacionar com a

estrela, então, uma perda de momento angular considerável ocorrerá na estrela.

O pioneiro trabalho realizado por Skumanich (1972) [16] revelou que para estrelas

da sequência principal (SP), a desaceleração da rotação estelar obedece à seguinte relação:

Ω ∝ t−
1
2 , em que Ω corresponde à velocidade angular, válida somente dentro do plano

equatorial e t corresponde à idade estelar.

Recentemente, Reiners e Mohanty (2012) [33] propuseram uma nova abordagem

à teoria do magnetic braking baseado na análise da forte dependência com o raio estelar,

51
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ao fator R2, o qual surge da definição de superfície de fluxo magnético (B0R
2 ∝ Ωa). Por

outro lado, Kawaler (1988) [38] assume que a rotação está relacionada à intensidade do

campo magnético, na forma (B0 ∝ Ωa), reduzindo assim a dependência com o raio. De

acordo com Reiners e Mohanty (2012) [33] esse fator implica em profundas mudanças na

lei de perda de momento angular. Outra diferença importante entre os torques de Kawaler

[38] e Reiners e Mohanty [33] está no limiar de saturação ωsat que denota a velocidade an-

gular limiar além da qual a saturação do campo magnético ocorre. Em oposição a Kawaler

(1988) [38], Reiners e Mohanty (2012) [33] assumem que ωsat não depende da massa.

Mais recentemente, de Freitas e De Medeiros (2013) [69] revisitaram a parame-

trização modificada de Kawaler proposta por Chaboyer et al. (1995) [60], sob a ótica da

mecânica estatística não-extensiva de Tsallis (1998) [76]. Os autores, de Freitas e de Me-

deiros (2013) [69], analisaram a evolução da rotação de estrelas não saturadas de tipo

espectral F e G limitadas por idade e massa na vizinhança solar usando a amostra de

Nordeström et al. (2004) [132] revisitada por Homberg et al. (2007) [133]. Eles interpretam

o índice entrópico q extraído do formalismo de Tsallis como um parâmetro que descreve

o nível de freio magnético (magnetic braking). Eles também associaram este parâmetro

com o expoente da teoria do dínamo a e a topologia do campo magnético n através da

seguinte relação: q = 1 + 4an
3

. Dessa forma, mostram que o regime de saturação pode ser

restabelecido no contexto não-extensivo assumindo o limite para q = 1. Este limite é par-

ticularmente importante por representar a termodinâmica de equilíbrio, válido no regime

de Boltzmann-Gibbs.

Algumas aplicações foram realizadas para testar o modelo proposto por de Frei-

tas e De Medeiros (2013) [69], entre eles Silva et al. (2013) [134] e de Freitas et al. (2014) [72]

aplicando esse modelo para estrelas de aglomerado aberto. Em Silva et al. (2013) [134], os

autores definem o índice q retirado da modificação da parametrização de Kawaler como

qK , em que a letra K é uma abreviação para Kawaler. A partir deste momento, usaremos

o índice qK em vez de q. Os autores usam q para representar o expoente da distribuição

de velocidade rotacional, que por sua vez é uma q-maxwelliana. Neste cenário, Silva et al.

(2013) [134] sugerem que o qK é um possível parâmetro que controla o grau de anticorrela-

ção entre q e a idade do aglomerado t. Em geral, esse comportamento indica que estrelas
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perdem a memória do momento angular inicial em uma dada idade. No entanto, nos

questionamos se esse conjunto de resultados prevalece quando usamos um outro modelo

de parametrização para a perda de momento angular, no nosso caso específico, o torque

de Reiners e Mohanty (2012) [33].

3.1.1 Perda de momento angular de acordo com o torque de Kawaler

As estrelas não emitem somente radiação, mas também, partículas. A emissão

dessas partículas é denominada de vento estelar. A perda de massa é um fenômeno co-

mum nas estrelas, nas quais, o gás das camadas mais externas é acelerado para fora da

estrela. Para estrelas "frias", como o sol, os ventos surgem da relação pressão-expansão na

coroa solar. Enquanto que para estrelas quentes, o fluxo radiativo controla o vento [1].

Devido ao torque do vento estelar, uma estrela em rotação, que perde massa, per-

derá momento angular a uma taxa que é muito maior que a taxa de variação do seu mo-

mento de inércia. Se a corotação1 é mantida fora de um raio rA na zona circumstelar, a

perda de momento angular ocorrerá quando o material mover-se para fora deste raio, e

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

cia e rotação diferencial, temos que seu momento angular é, portanto, perdido para sua

vizinhança [1], [38].

A perda de momento angular dJ , correspondente a uma camada esférica de massa

dM cruzando um raio rA durante um intervalo de tempo dt, é dada por:

dJ

dt
=

2

3

dM

dt
R2Ω

[(rA
R

)
Radial

]2

, (3.1)

para a geometria do campo magnético radial. No entanto, analogamente, para uma geo-

metria do campo dipolar temos

dJ

dt
=

2

3

dM

dt
R2Ω

[(rA
R

)
Dipolar

]1

, (3.2)

onde R corresponde ao raio estelar.
1A corotação corresponde a uma espécie de rotação que acompanha a rotação intrínseca da estrela.
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O raio de corotação rA é definido como um raio médio da superfície de Alfvén,

que definiremos como SA, onde as linhas de campo magnético são aproximadamente ra-

diais. Essa é a superfície na qual a velocidade do vento v corresponde à velocidade de

Alfvén vA, que é descrita por:

vA ≡ Br√
4πρ

= v, r = rA. (3.3)

Supondo que o vento magnético se encontra em um estado estacionário, podemos

a partir da equação da continuidade da massa encontrar a densidade ρ em função de vA

e dM ,

ρ =
1

4πr2
Av

dM

dt
. (3.4)

Para o campo radial sabemos que Br = B0

(
R
rA

)2

. Então, substituindo essa condi-

ção, considerando o campo puramente radial e também a Eq:(3.4) na Eq:(3.3) temos que:

(rA
R

)2

= B0R
(
ṀvA

)−1/2

. (3.5)

onde vA na expressão anterior é equivalente à velocidade de escape do vento estelar. Para

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

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

v = Kv

√
2GM

rA
. (3.6)

Substituindo a Eq:(3.6) na Eq:(3.5) e realizando as devidas manipulações matemáticas,

encontramos:

(rA
R

)
= K−1/6

v (2G)−1/3K−1/2
v B

4/3
0 R5/3Ṁ−2/3M−1/3, (3.7)

expressando a equação anterior em termo dos parâmetros solares, temos que:
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(rA
R

)
radial

≈ 24, 93K−1/2
v B

4/3
0

(
R

R�

)5/3
(
Ṁ

Ṁ�

)−2/3(
M

M�

)−1/3

, (3.8)

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

Analogamente, para o campo dipolar (Br = B0r
3) existe uma dependência diferente de

rA
R

sobre os parâmetros do modelo. Kawaler (1988) [38], seguindo o mesmo raciocínio

anterior determinou a seguinte relação:

(rA
R

)
dipolar

=
[(rA

R

)
radial

]3/7

. (3.9)

Estudos teóricos de geração de campo magnético apontam para a existência de

um dínamo operando na zona convectiva, como menciona Kawaler (1988) [38]. Ele as-

sume que a intensidade do campo magnético superficial B0 deve ser escrita em termos de

parâmetros estelares simples, e define que a intensidade do campo magnético deve seguir

uma lei de potência dada por:

B0 = KB

(
R

R�

)−2

Ωa. (3.10)

Substituindo o campo magnético superficial B0 Eq:(3.10) na Eq:(3.8) temos,

(rA
R

)
radial

= 24, 93K−1/2
v K

4/3
B Ω4a/3

(
R

R�

)−1
(
Ṁ

Ṁ�

)−2/3(
M

M�

)−1/3

. (3.11)

A Eq:(3.9) nos mostra a relação rA
R

em um campo radial e dipolar. Então, para uma geo-

metria qualquer podemos reescrever a Eq:(3.1) da seguinte forma:

dJ

dt
=

2

3

dM

dt
R2Ω

[(rA
R

)
Radial

]n
, (3.12)

onde n = 2 corresponde a uma geometria radial e, n = 3
7

a uma geometria dipolar. Substi-

tuindo a razão
(
rA
R

)
radial

presente na Eq:(3.11) na equação anterior, Eq:(3.12), encontramos

que
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dJ

dt
= −KWΩ1+(4an/3)

(
R

R�

)2−n
(
Ṁ

Ṁ�

)1−(2n/3)(
M

M�

)−n/3
, (3.13)

onde KW ≡ 2, 035× 1033
(

24, 93K
−1/2
v

)n
K

4n/3
B corresponde a um parâmetro de calibração,

e o sinal negativo indica perda de momento angular. A Eq:(3.13) representa a perda de

momento angular, o parâmetro a está associado ao expoente da teoria do dínamo. As

grandezas físicas Ω,R,M , Ṁ representam, respectivamente, a velocidade angular estrelar,

o raio estelar, a massa estelar e a perda de massa.

De acordo com Kawaler (1988) [38], o aumento da velocidade de rotação (em in-

glês, Spin-up), efetivamente cessa quando a estrela adentra à sequência principal de idade

zero (também em inglês, ZAMS). Ao alcançar a ZAMS, a estrela atinge as condições míni-

mas de raio e momento de inércia. A estrela nessa fase pode ser comparada a um corpo

rígido ou sólido, e desta forma pode ser aplicada à seguinte lei de conservação do mo-

mento angular

J = IΩ = I
veq
R
. (3.14)

Nesse modelo, a inércia rotacional I e o raio estelarR variam levemente durante a

evolução na sequência principal (SP), e desta forma podemos garantir que suas taxas são

aproximadamente nulas
(
dR
dt

= dI
dt
≈ 0
)
. Portanto, a relação de perda de momento angular

(
dJ
dt

)
pode ser simplificada levando em consideração apenas sua dependência com a vari-

ação de velocidade rotacional da estrela. Em decorrência dessas considerações anteriores

podemos realizar a derivada com relação ao tempo da Eq:(3.14) e doravante combinar

com a Eq:(3.13). Assim, obteremos a dependência temporal da velocidade veq, tal que,

veq ∝ t−
3

4an . (3.15)

Para o caso específico de considerarmos a = 1 e n = 1, 5, para este valor de n

a geometria do campo é mais radial que dipolar, e esse campo admite uma mistura de

linhas fechadas e abertas que escapam da estrela. Assim, a parametrização de Kawaler se
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reduz a
dJ

dt
= −KWΩ3

(
R

R�

)0,5(
M

M�

)−0,5

, (3.16)

e a lei de decaimento rotacional retoma a lei de Skumanich que foi descrita empiricamente

por:

veq ∝ t−
1
2 . (3.17)

3.1.2 Perda de momento angular de acordo com o torque de Reiners e Mohanty

Reiners e Mohanty (2012) [33] propõem uma nova abordagem para o cenário do

magnetic braking. Essa abordagem considera dois grandes desvios da lei de Kawaler mo-

dificada. Primeiramente, como mencionado por Epstein & Pinsonneault (2014) [135] e

Reiners e Mohanty (2012) [33] a rotação está relacionada com o fluxo magnético como

adotado em Kawaler (1988) [38]. Assim, a dependência em R2 modifica a estrutura da lei

angular de perda de momento indicando que a lei de Kawaler apresenta uma fraca de-

pendência com o raio estelar. E, em segundo lugar, os autores supõem que a saturação da

velocidade angular Ωsat não depende da massa estelar. Neste caso, Ωsat é insensível às di-

ferenças estruturais no interior da estrela. Neste contexto, estes autores restringem a taxa

de perda de momento angular para campos radiais e também para uma lei de dínamo

a = 1, 5 para o regime não saturado.

Reiners e Mohanty (2012) [33] reexaminaram a formulação da teoria de evolução

do momento angular para estrelas de baixa massa, e mostraram que uma dependência

com o raio estelar foi previamente perdida. Segundo eles, o equívoco surge devido à

confusão entre a intensidade do campo magnético e o fluxo magnético na formulação de

Kawaler (1988) [38].

Tomando como referência os trabalhos de Mestel (1968) [36, 136] e Roxburgh

(1983) [137], o modelo de Reiners e Mohanty (2012) [33] assume que o campo magné-

tico impõe corotação ao vento magnético estelar (uma espécie de rotação que acompanha

a rotação intrínseca da estrela) de um fluxo coronal de gás, que tem início na base estelar

e se propagará para fora de um raio imaginário, denominado de raio de Alfvén rA. Na
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região definida pelo raio de Alfvén, o campo magnético da estrela interage com o vento

estelar. Como o vento se afasta da estrela, a velocidade angular desta diminui. A intera-

ção entre o campo magnético e o vento estelar é capaz de criar uma resistência à rotação

estelar. Dessa forma, há uma transferência de momento angular da estrela para o vento,

que ao longo do tempo, gradualmente reduz a velocidade de rotação da estrela. A velo-

cidade do gás neste meio é descrita pela velocidade de Alfvén vA. Além disso, Reiners &

Mohanty fizeram a simplificação do modelo assumindo que o raio de Alfvén rA, define

uma superfície esférica, denominada de superfície de Alfvén SA, e também assumem que

o campo magnético presente neste meio estelar é radial em todos os pontos.

Nesse trabalho, ainda temos as seguintes definições: a massa estelar, o raio es-

telar, a velocidade angular equatorial e a taxa de perda de massa são representadas res-

pectivamente por, M,R,Ω e Ṁ . Todos os valores referentes à base do vento, ou seja, à

base estelar é denotada pelo índice “0”, e devemos salientar que a base do vento estelar é

correspondente à superfície estelar, ou seja, r0 ≈ R. Por outro lado, definiram que todas

as quantidades aferidas na superfície de Alfvén são descritas pelo índice “A”. Tomando

como suporte o trabalho de Mestel (1984) [37], Reiners e Mohanty (2012) [33] considera-

ram a intensidade média do campo magnético na superfície estelar B0, como uma lei de

potência, que depende da velocidade angular equatorial e tem a seguinte forma,

B0 ∝ Ωa (3.18)

onde a varia entre 1 e 2 para o campo magnético em regime não saturado, ou seja, para

o regime no qual o valor do campo aumenta com o aumento da rotação estelar. Entre-

tanto, quando o campo magnético está saturado, ou seja, o valor do campo magnético

permanece constante com o aumento da rotação, a = 0.

Observamos que existe uma diferença substantiva, entre a parametrização de Rei-

ners e Mohanty (2012) [33] e Kawaler (1988) [38]. Para os primeiros, a intensidade média

do campo magnético na superfície estelar deve obedecer à Eq:(3.18). No entanto, o ou-

tro assume, que não à intensidade, mas o fluxo magnético superficial assume uma lei de

potência do tipo
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B0R
2 ∝ Ωa. (3.19)

A forma funcional adotada por Reiners e Mohanty (2012)[33], presente na Eq:(3.19), é

empiricamente encontrada em Saar 1996 [138], onde escreveu que

fB ∝ Ωa (3.20)

onde B é a intensidade do campo magnético e f corresponde à área coberta pelo campo

magnético. O produto fB corresponde à intensidade média do campo magnético sendo

equivalente aoB0 na notação de Reiners e Mohanty (2012) [33]. Entretanto, Kawaler (1988)

[38] concluiu que o produto fB corresponde ao fluxo total estelar. Podemos reescrever a

Eq:(3.18) de maneira a separar as equações que descrevem os regimes, saturados e não

saturados, portanto podemos escrever

B0 = BSat; Ω ≥ Ωsat

B0 = BSat

(
Ω

Ωsat

)a
; Ω < Ωsat

(3.21)

Reiners e Mohanty (2012) [33] definem especificamente a = 1, 5 para o regime não satu-

rado, dentro da margem esperada pela teoria, entre 1 e 2. Isso é também, consistente com

o trabalho de Saar (1996)[138], que encontra que fB ∝ Ω1,7. Na Eq:(3.21) os parâmetros

BSat,Ωsat são livres e obtidos por meio dos ajustes dos dados.

A velocidade do vento estelar v0 ao longo das linhas de campo magnético na su-

perfície estelar é dada por

v0 = Kv

√
GM

R
. (3.22)

Analogamente, na superfície de Alfvén, a velocidade é descrita por

vA = Kv

√
GM

rA
, (3.23)

onde Kv corresponde a uma constante adimensional. Dividindo a Eq:(3.23) pela Eq:(3.22),
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temos:

vA = Kv

(
GM

R

)1/2 (rA
R

)−1/2

. (3.24)

Por outro lado, a velocidade de Alfvén é definida da seguinte forma:

vA =
BA√
4πρA

, (3.25)

além disso, sabemos que o campo magnético na superfície de Alfvén é descrito por:

BA = B0

(rA
R

)n−2

, (3.26)

e para o caso específico de campo radial, n = 0, a equação anterior fica da seguinte ma-

neira

BA = B0

(
R

rA

)2

. (3.27)

Substituindo a Eq:(3.27) na Eq:(3.25), temos:

vA =
B0

(
R
rA

)2

√
4πρA

. (3.28)

Utilizando a equação de conservação da massa

dM

dt
= 4πρAr

2
AvA (3.29)

e isolando, 4πρA, presente na equação anterior e em seguida substituindo na Eq:(3.28),

teremos:

vA =
B0

(
R
rA

)2

(
Ṁ
r2AvA

)1/2
, (3.30)

isolando vA na Eq:(3.30) ficamos
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vA =
B2

0
R4

r2A

Ṁ1/2
, (3.31)

e assim, comparando a equação anterior com a Eq:(3.24), encontramos

Kv

(
GM

R

)1/2 (rA
R

)−1/2

=
B2

0
R4

r2A

Ṁ1/2
, (3.32)

ou ainda, da Eq:(3.32) podemos explicitar o raio de Alfvén, que é dado por:

rA =

[
B2

0R
4

Kv (GM)1/2 Ṁ

]2/3

. (3.33)

Portanto, considerando uma superfície esférica de Alfvén com o campo magné-

tico impulsionando o gás para fora desta superfície de raio rA, a taxa de perda de momento

angular é dada por:

dJ

dt
= −2

3
ṀΩr2

A. (3.34)

onde o sinal negativo se refere à taxa de perda de massa. A inércia rotacional presente na

Eq:(3.34), corresponde ao momento de inércia de uma casca esférica, I = 2
3
Mr2

A. Substi-

tuindo a Eq:(3.33) na Eq:(3.34), encontramos a seguinte equação geral

dJ

dt
= −2

3

(
B8

0

K4
vG

2Ṁ

)1/3

Ω

(
R16

M2

)1/3

. (3.35)

Tomando o primeiro caso específico no qual o campo magnético torna-se satu-

rado, ou seja, B0 = BSat, para Ω ≥ Ωsat. Então, a Eq:(3.35) pode ser reescrita da seguinte

maneira

dJ

dt
= −c

[
Ω

(
R16

M2

)1/3
]
. (3.36)

onde c = 2
3

(
B8

Sat

K4
vG

2Ṁ

)1/3

, corresponde a uma constante. Por outro lado, para o campo

magnético não saturado, ou seja, B0 = BSat

(
Ω

Ωsat

)a
, para Ω < Ωsat, então a Eq:(3.35)
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assumirá, para este caso específico, a seguinte forma

dJ

dt
= −c

[(
Ω

Ωsat

)4

Ω

(
R16

M2

)1/3
]
. (3.37)

Podemos fazer duas observações com respeito às seguintes equações: a Eq:(3.35) e

a Eq:(3.37). Primeiro, encontra-se presente nessas equações uma forte dependência no raio

estelar R. Caso estivessemos seguido a parametrização de Kawaler (1988) [38], utilizando

o fluxo magnético, a taxa de perda de momento angular teria tornado-se inteiramente

independente do raio estelar, como podemos aferir ao inserir, n = 2, para o campo radial

na equação 10 presente em Kawaler (1988) [38]. Depois, podemos observar que a taxa de

perda de momento angular é muito sensível a velocidade angular de saturação Ωsat, para

a situação em que o campo estiver não saturado.

Durante a sequência principal (SP) o raio estelar e também o momento de inércia

sofrem leves alterações. Então, a lei de perda de momento angular pode ser simplificada,

considerando que dI
dt
≈ 0, para I e R constantes, e assim podemos escrever

dJ

dt
= I

dΩ

dt
. (3.38)

É importante salientar que Reiners e Mohanty (2012) [33] supõem que as estrelas

apresentam rotação de corpo rígido com inércia rotacional I = 2
5
MR2. Isto consiste em

uma aproximação plausível para estrelas totalmente convectivas, embora não o seja para

estrelas que possuem o núcleo radiativo.

Durante a pré-sequência principal (PSP), a contração estelar provoca a elevação da

velocidade de rotação estelar, que cessa quando a estrela atinge o raio estável na sequência

principal (SP). Portanto, podemos encontrar a evolução da velocidade angular em função

do tempo para os dois regimes, saturado e não saturado. Igualando a Eq:(3.36) com a

Eq:(3.38), temos:

−cΩ
(
R16

M2

)1/3

=
2

5
MR2dΩ

dt
, (3.39)
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ou ainda, reescrevendo a Eq:(3.39) teremos

dΩ

Ω
= −5

2

c

MR2

(
R16

M2

)1/3

dt. (3.40)

Integrando a equação anterior de um intervalo de tempo no qual a estrela adentrou à

sequência principal (SP), ou seja, sua idade na sequência principal a um tempo posterior,

encontramos:

ln
Ω

Ω0

= −5

2

c

MR2

(
R16

M2

)1/3

(t− t0) . (3.41)

Podemos ainda reescrever a Eq:(3.41) da seguinte maneira

Ω (t)

Ω0

= exp

[
−5

2

c

MR2

(
R16

M2

)1/3

(t− t0)

]
. (3.42)

Definindo,

ts ≡
[

5

2

c

MR2

(
R16

M2

)1/3
]−1

, (3.43)

então,

Ω (t)

Ω0

= exp

[
−(t− t0)

ts

]
, (3.44)

onde t0 ≤ t < tSat corresponde ao intervalo de tempo no regime saturado. Analogamente,

para o regime não saturado a evolução da velocidade angular em função do tempo é

descrita por:

Ω

ΩSat

≡
[

(t− tSat)
tU

+ 1

]−1/4

, (3.45)

na qual foi definido que

tU ≡
[

4c
5

2MR2

(
R16

M2

)1/3
]−1

. (3.46)
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em que tSat ≤ t corresponde ao intervalo de tempo no regime não saturado. Nesse mo-

delo, de acordo com as duas equações Eq:(3.44) e Eq:(3.45), a estrela chega à sequência

principal (SP) com rotação elevada, no regime denominado não saturado. Com o passar

do tempo diminui sua rotação para uma rotação crítica ΩSat. Em seguida, a taxa de rotação

diminui fracamente, seguindo uma lei de potência. A Figura 3.1 resume o comportamento

da evolução da velocidade angular para três massas estelares diferentes.

Idade (10 anos)
6

O
m

e
g
a
 (

2
d
)

p
/

Figura 3.1: Evolução da velocidade angular de acordo com as Eqs:3.44 e 3.45 para três massas
estelares diferentes. A linha sólida preta corresponde à evolução de 1M�, a vermelha pontilhada
é 0,5 M� e a azul pontilhada possui 0,1 M�. A lei de Skumanich, também, é descrita pela reta
pontilhada preta e comparada com a curva sólida preta de 1M�. Ainda para o caso de 1M�,
podemos destacar o regime saturado descrito pelo comportamento da linha traço pontilhada e o
não saturado descrito pela linha cinza tracejada sobreposta a linha pontilhada preta. Na ausência
do freio magnético, as linhas sólidas cinzas descrevem a hipotética evolução da velocidade estelar
para os três casos anteriormente mencionados. Figura retirada e adaptada de Reiners e Mohanty
(2012) [33].

A Figura 3.1 mostra a evolução da velocidade angular em função do tempo para

diferentes massas 1, 0, 5 e 0,1M�. Os estágios evolutivos presentes, correspondem à pré-
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sequência principal (PSP) e a sequência principal (SP), respectivamente. No caso especí-

fico de 1M� o modelo prevê os regimes saturado e não saturado, de acordo com a Eq:(3.43)

e a Eq:(3.44), bem como, compara este modelo à lei de Skumanich. As linhas sólidas, como

podemos observar na Figura 3.1, mostram a evolução hipotética da velocidade angular,

na ausência do freio magnético. Na pré-sequência principal (PSP) ocorre um aumento

na velocidade de rotação devido à contração gravitacional e, por isso, as estrelas che-

gam à sequência principal (SP) girando rapidamente, como podemos verificar no gráfico.

Ainda podemos destacar que existe uma transição entre o regime saturado e o regime não

saturado em torno de 200 Mega anos. Caso não ocorresse esta transição, a evolução da

velocidade angular seguiria o comportamento descrito pela exponencial apresentada no

gráfico. Por fim, a lei de Skumanich apresentada pela reta pontilhada, na média concorda

com o modelo descrito acima.



CAPÍTULO 4

OBSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS DADOS

4.1 A amostra de estrelas de campo

Nosso estudo é baseado em uma amostra completa em magnitude de estrelas

simples e binárias da vizinhança solar, com tipo espectral F e G, limitada a um volume

de aproximadamente 40pc, realizada por Nordeström et al. (2004) [132] e revisada por

Holmberg, Nordeström et al. (2004) [132] a qual, contém dados de idade, metalicidade,

velocidade projetada entre outros. Nessa amostra constam aproximadamente 16000 estre-

las na vizinhança solar, em sua totalidade pertencentes ao regime não saturado.

4.1.1 Parâmetros estelares estudados na amostra

Analisaremos alguns parâmetros, relevantes, que estão presentes na amostra e

foram usados no nosso trabalho.

4.1.1.1 Velocidade rotacional projetada (v seni)

Para 12941 estrelas os dados de vseni foram obtidos de observações efetuadas

através do espectrômetro de correlação cruzada CORAVEL (Baranne et al. (1979) [139])

usando as calibrações de Benz e Mayor (1984) [140]. Esse procedimento oferece valores de

vseni com uma precisão de 1Km/s para rotações menores que 30Km/s (ver também De

Medeiros e Mayor (1999)) [141].

66
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Para um total de 833 estrelas, os dados referentes à rotação foram determinados

de observações efetuadas com o espectrômetro digital (Latham, 1985) [142] do Havard-

Smithsonian Center for Astrophysics, CfA, em particular, para estrelas com rotação maior do

que os limites oferecidos pelo CORAVEL. Assumimos que o valor médio para a distri-

buição aleatória de inclinação de vseni é dado por 4/π (Chandrasekhar & Munch 1950)

[143]. Como mencionado por Reiners e Mohanty (2012) [33], esta correção é necessária

para um tratamento estatístico, isto é, é importante para nos certificarmos da completeza

da amostra.

4.1.1.2 Idade estelar

As medidas de idade são, também, importantes para estudar a relação rotação-

idade. A maioria dos estudos estimam as idades a partir da atividade cromosférica. Entre-

tanto, esse procedimento não é válido para as estrelas com idade próxima do Sol, porque

a emissão cromosférica essencialmente desaparece nessa fase. As idades das estrelas da

presente amostra foram medidas considerando a posição no diagrama H-R tridimensio-

nal (logTef , mv, [Fe/H]). Foi realizado o cálculo da probabilidade P de que a estrela deve

ocupar numa determinada posição sobre o diagrama H-R. Essa posição é obtida por meio

da interpolação das isócronas de Padova, que são descritas da seguinte forma

P = exp

[
−∆T 2

e

2σ2
Te

]
exp

[
−∆m2

v

2σ2
mv

]
exp

[
−∆[Fe/H]2

2σ2
[Fe/H]2

]
(4.1)

em que os desvios σ são retirados do catálogo. Integrando a Eq:(4.1) sobre todos os pon-

tos obtemos a distribuição de probabilidade geral para as possíveis idades de cada estrela.

A distribuição normalizada resultante da integração da Eq:(4.1) é chamada de função-G,

em que o valor mais provável da idade de uma estrela é determinado pelo valor má-

ximo dessa função. Existem algumas dificuldades no tocante à integração numérica dessa

função, que são apresentadas com mais detalhes em Nordström et al. (2004) [132]. Os

resultados obtidos da idade das estrelas de nossa base, a partir da função-G, estão entre

o intervalo de 0-17 Giga-anos, como podemos observar na Figura 4.1. O erro relativo na

idade está centrado em 20% na maioria das estrelas simples ou binárias.



Capítulo 4. Observação e preparação dos dados 68

Figura 4.1: Histograma da idade de todas as estrelas da amostra. Fonte: elaborada pelo autor.

Estimar as idades por meio de isócronas teóricas1 é então a melhor escolha, em-

bora subsistam discrepâncias importantes, em especial para estrelas evoluidas de baixa

massa. As idades indicadas no catálogo Geneva-Copenhagen Survey (GCS) foram então ob-

tidas por meio do procedimento de isócronas estelares de Nordström et al. (2004) [132],

utilizando a técnica computacional bayesiana de Jørgensen & Lindegren (2005) [144]. A

revisão dos dados foi realizada por Holmberg et al. (2007), levando em consideração no-

vas calibrações de temperatura e metalicidade.

4.1.1.3 Massa estelar

Nordströom et al. (2004) [132] também estimaram as massas estelares usando

isócronas teóricas, com média de erros individuais de cerca de 0, 05M� e a metalicidade

foi determinada por meio de fotometria. Conforme demonstrado por esses autores, a
1São modelos teóricos para determinar o comportamento de parâmetros da estrela no diagrama H-R. As isócronas

consideram as idades como constante, mas ocorre variação da massa.
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distribuição de metalicidades obedece a uma distribuição gaussiana com uma média de

−0, 14 e dispersão 0, 19 dex. A distribuição de metalicidade de Holmberg et al. (2007)

[133] para 5835 estrelas simples utilizadas na presente análise mostra um valor médio

〈[Fe/H]〉 = −0, 18 e dispersão de 0,21 dex. Assim, a nossa amostra de trabalho é com-

posta por estrelas de tipo solar, apesar da presença de uma porcentagem de estrelas com

metalicidades ligeiramente diferente da solar. Recentemente, Casagrande et al. (2011)

[145] reavaliaram a maioria dos parâmetros para o CGS através do método de fluxo in-

fravermelho. De acordo com esses autores, esse método, em comparação com calibrações

CGS anteriores, revela diferenças na medição da temperatura efetiva levando a uma me-

lhor concordância entre as estrelas e isócronas no diagrama H-R.

Figura 4.2: Histograma da massa das estrelas simples F e G da amostra. Fonte: elaborada pelo
autor.

A nossa amostra, no tocante à massa estelar, está limitada entre os intervalos de

0, 75M� < M < 2, 25M� para estrelas simples, como podemos observar na Figura 4.2.

Nordströom et al. (2004) [132] mostraram que a massa é um fator necessário para descri-
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ção da história evolutiva da estrela, pois cada ponto em um modelo de isócronas corres-

ponde a um valor específico para a massa, da mesma forma como é para a idade. Nords-

tröom et al. (2004) [132] calcularam uma função, definida como função-M, nesse contexto

importante para aferir a distribuição de probabilidade das massas para uma estrela, como

foi realizado para a idade, com a função-G.

A função-M é melhor comportada do que a função-G e geralmente produz resulta-

dos considerados bons, mesmo para estrelas nas quais a estimativa da idade não é consi-

derada de boa qualidade. No catálogo de Geneva-Copenhagen são apresentadas as estima-

tivas de erro no cálculo das massas. Desses erros estima-se que o erro médio é da ordem

de 0, 05M�.

4.2 Amostra de estrelas dos sistemas binários.

As estrelas binárias são abundantes entre as estrelas de campo. Estrelas binárias

são em média mais brilhantes do que estrelas simples. A amostra completa de estrelas

binárias contêm 16682 estrelas. Dispostas da seguinte forma: contém 3537 (21%) sistemas

binários visuais e 3223 (19%) binárias espectroscópicas de todos os tipos. O número to-

tal de estrelas binárias de qualquer tipo corresponde a 5622 (34%), uma vez que alguns

sistemas binários visuais também são binárias espectroscópicas. Essa fração corresponde

ao total de (32%) de sistemas binários de todos os tipos com períodos menores do que 105

dias encontrados para anãs do tipo G por Duquennoy & Mayor (1991) [146], após correção

cuidadosa para detecção de incompletude. Nossa amostra compreende, assim, 11 060 es-

trelas para as quais não se sabe se são sistemas duplos observáveis. Dessas, 7817 possuem

medidas de velocidades radiais consistentes.

A princípio, seria de se esperar uma maior fração de sistemas binários na amostra

limitada em magnitude do que no volume da amostra de Duquennoy & Mayor (1991)

[146], porque sistemas binários são, em média, mais brilhantes do que estrelas simples.

Contudo, restringindo as estatísticas à subamostra limitada ao volume dentro de 40 pc,

ainda existe uma fração de binárias no total de 32%, sugerindo que a grande maioria das

binárias na amostra foram detectadas. A massa estelar, está limitada entre os intervalos
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de 0, 40M� < M < 2, 40M� para estrelas binárias, como podemos observar na Figura 4.3.

Figura 4.3: Histograma da massa das estrelas binárias da amostra. Fonte: elaborada pelo autor.

4.3 Seleção dos dados utilizados no presente trabalho

Para testar o nosso modelo não-extensivo para o freio magnético de rotação este-

lar, usamos v seni e idades do referido catálogo Geneva-Copenhagen Survey (GCS) para as

estrelas simples e binárias F e G (Nordström et al. (2004) [132], Holmberg et al. (2007))

[133]), com idades limitadas a 10 Giga-anos e massas no intervalo de 0, 90M� ≤ M ≤
2, 0M�. Esse limite superior para as idades foi definido a partir do tempo que a estrela

passa na sequência principal e também a partir da idade do disco Galáctico [135], en-

quanto o limite superior para a massa (tipo espectral) é baseado na diferença da estrutura

interna das estrelas de nossa amostra. Esses limites de idade e massa foram escolhidos

para evitar a presença de estrelas que apresentem as incertezas significativas para esses

parâmetros, ou seja, estrelas com massa muito baixa e também muito evoluídas, bem
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como as maiores estrelas de massa muito elevadas. Com base nesses critérios a nossa

amostra de trabalho é composta de 5780 estrelas simples constituídas por 3790 F (2050

com tipo espectral entre F0 e F5 e 1750 entre F6 e F9) e 1990 G (1919 com tipo espectral

entre G0 e G5 e 73 compreendidas entre G6 e G9). Para as estrelas binárias a amostra

é composta de 5606 constituídas por 1300 com tipo espectral compreendido entre F0-F5,

994 de F6-F9. Para as do tipo G: temos 863 com tipo espectral G0-G5 e também 41 estrelas

do tipo espectral de G6-G9.

Na Tabela 6.1 apresentamos o número de estrelas que está classificado segundo o

intervalo de idade (medido em Giga-anos) para estrelas binárias bem como estrelas sim-

ples que estudamos em nosso trabalho. A amostra é utilizada para estimar a velocidade

rotacional média < vseni >.

Idade estelar (Giga-anos) Estrelas binárias Estrelas simples
0 - 1,9 554 1275
2 - 3,9 632 2871
4 - 5,9 87 823
6-7,9 22 562
8-10 2 303

Tabela 4.1: Amostra de estrelas dividida em intervalo de idade. A amostra foi usada para estimar
< vseni >.

O Diagrama H-R da amostra de Nordeström et al. (2004) [132] para as estrelas

simples e binárias está representado, respectivamente, nas Figuras 4.4 e 4.5.
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Figura 4.4: Comportamento da magnitude visual em função de log Teff para estrelas simples do
tipo espectral F e G da amostra de Nordeström et al. (2004) [132].
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Figura 4.5: O mesmo que na Figura 4.4, para estrelas binárias [132]



CAPÍTULO 5

ABORDAGEM NÃO-EXTENSIVA DOS ÍNDICES DE FREIO ESTELAR

Neste trabalho, abordamos a ação do freio magnético estelar e, consequentemente,

a relação entre rotação estelar e idade. De maneira geral, a taxa de perda de momento an-

gular estelar definida por dJ
dt

depende da velocidade angular Ω e varia da seguinte forma:
dJ
dt
∝ Ωq, na qual q é um parâmetro da mecânica estatística não-extensiva. No âmbito

da rotação estelar esse, parâmetro corresponde ao índice de freio magnético estelar. Essa

abordagem não-extensiva foi, de forma pioneira, proposta por de Freitas e De Medeiros

(2013) [69] ao estudar estrelas não saturadas. Neste trabalho propomos uma nova abor-

dagem não-extensiva para evolução da rotação estelar baseada no modelo de Reiners e

Mohanty (2012) [33], ou seja, desenvolvemos uma versão não-extensiva do torque de Rei-

ners e Mohanty, e a comparamos com o modelo generalizado proposto por de Freitas e De

Medeiros. Essa abordagem não-extensiva, que como mencionamos, é descrita, matemati-

camente, por dJ
dt
∝ Ωq revela que a velocidade rotacional de estrelas do tipo espectral F e G,

pertencentes à sequência principal (SP), decrescem com a idade de acordo com a seguinte

lei de potência, t1/(1−q). Os valores de q são auferidos em de Freitas e De Medeiros [69], os

quais mostram que esse parâmetro é fortemente dependente da massa estelar.

No trabalho de Epstein e Pinsonneault (2013) [135] observamos a comparação en-

tre o modelo de Kawaler modificado e o de Reiners e Mohanty para estrelas com massas

entre 0, 5 e 1, 0 M�, na presença e ausência do disco circumstelar. Nesse trabalho, con-

cluíram que as maiores diferenças entre esses modelos aparecem entre as estrelas de baixa

massa, pois, nesse caso, o modelo de Reiners e Mohanty preserva as rápidas rotações.

Esse efeito está relacionado com o fato de que o torque de Reiners e Mohanty prevê uma

75
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ação menor do freio magnético do que no modelo de Kawaler, e isso, para idades estelares

correspondente aos primeiros milhões de anos. Epstein e Pinsonneault [135] ainda mos-

tram que a parametrização de Kawaler é equivalente à lei de Skumanich na idade zero da

sequência principal. Esse estágio evolutivo é comumente definido, no inglês, de Zero Age

Main-Sequence (ZAMS). De fato, o resultado anunciado por Epstein e Pinsonneault [135]

concorda com o esperado, pois para os valores definidos para a e N , resulta que a veloci-

dade angular decresce com o tempo de acordo com a seguinte lei de potência, Ω ∼ t−1/2.

Por outro lado, para o torque de Reiners e Mohanty, usando os mesmos valores de a = 1, 5

e n = 2, temos que, a velocidade de rotação diminui segundo uma lei de potência mais

fraca, isto é, Ω ∼ t−1/4.

5.1 O modelo não-extensivo de de Freitas e De Medeiros

Nesse trabalho, de Freitas e De Medeiros (2013) [69] apresentam uma nova abor-

dagem para o estudo do problema do freio magnético, ou seja, da taxa de perda de rotação

estelar para estrelas do tipo espectral F e G. Assim como Kawaler, supõem que a perda de

momento angular ocorre por meio do vento magnético estelar. Para o entendimento dessa

conexão, utilizam a mecânica estatística não-extensiva de Tsallis, como ferramenta teórica.

Seguindo a teoria da perda de momento angular elaborada por Mestel (1968,1984) [36],

[136], [37] e Mestel e Spruit (1987) [39], Kawaler (1988) [38] desenvolveu uma teoria geral

que mostra que a taxa de perda de momento angular é proporcional a Ω1+4an/3, onde Ω

corresponde à velocidade angular, a está relacionado ao dínamo e n é uma medição da ge-

ometria do campo magnético. O problema da perda de momento angular devido ao vento

estelar magnético está condicionado à dependência de dois parâmetros: a e n. Kawaler

(1988)[38] que simplificou a contribuição do dínamo ao supor que o campo magnético to-

tal é proporcional à velocidade de rotação a alguma potência, indicando que B0 ∝ Ωa, em

que a varia entre 1 e 2 para o domínio não saturado e 0 para o caso de saturação do campo

magnético. Ao discorrer sobre a geometria do campo, Charboyer et al. (1995) [60], afir-

mam que o parâmetro n exibe um amplo alcance, variando de 0 a 2, em que 0 representa

a geometria do campo dipolar e 2 um campo magnético radial. Além disso, esses autores

mostraram que a perda de momento angular de estrelas com alta rotação não pode ser
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descrita pela relação de Kawaler. Os mesmos autores e estudos posteriores realizados por

Reiners e Mohanty (2012) [33], demonstraram que os campos magnéticos em taxas de alta

rotação devem obedecer a um regime de saturação e a taxa de perda de momento angular

deve seguir a forma dJ
dt
∝ Ω. Portanto, para obedecer ao nível de saturação, como menci-

onado anteriormente, Charboyer et al. (1995) [60] modificam a relação de Kawaler (1988)

[38], Eq:(3.13), e a reescrevem, tal que,

dJ
dt

= −KWΩω
4an/3
sat

(
R
R�

)2−n (
Ṁ
Ṁ�

)1−(2n/3)

.
(
M
M�

)−n/3
; Ω ≥ ωsat,

(5.1)

para o regime não saturado temos

dJ
dt

= −KWΩ1+(4an/3)
(

R
R�

)2−n (
Ṁ
Ṁ�

)1−(2n/3)

.
(
M
M�

)−n/3
; Ω < ωsat.

(5.2)

na qual, ωsat representa o nível de saturação na lei de perda de momento angular, Kw

é uma constante e R, M e Ṁ representam, respectivamente, o raio estelar, a massa, e a

taxa de perda de massa (em unidades de 10−14M�
ano

). O parâmetro ωsat, ou seja, o limiar

de saturação é um ingrediente importante para os modelos teóricos de evolução estelar.

Krishnamurthi et al. (1997) [147] sugerem que ωsat é dependente da massa estelar. Por

outro lado, Reiners e Mohanty (2012) [33] argumentam que ωsat não depende da massa

estelar.

No trabalho, de Freitas e De Medeiros (2013) [69], supõem que o momento de inér-

cia I e o raio estelar R variam lentamente durante a evolução na sequência principal (SP).

Logo, a lei que descreve a taxa de perda de momento angular dJ
dt

pode ser simplificada

considerando os valores de I e R constantes, ou seja, esta lei é especificada pela veloci-

dade de rotação, enquanto a estrela é freada pelo vento estelar. Além disso, consideram

que na ausência de perda de momento angular, a velocidade rotacional equatorial v pode

ser determinada pela simples condição do momento angular, descrita por

J =

(
I

R

)

const.

v. (5.3)
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Realizando a derivada com relação ao tempo da Eq:(5.3) e em seguida combi-

nando com a Eq:(5.1), obteremos a dependência temporal da velocidade v, tal que,

dv
dt

= −R
[
KW

I

(
R
R�

)2−n (
Ṁ
Ṁ�

)1−(2n/3) (
M
M�

)−n/3]
Ωω

4an/3
sat ;

Ω ≥ ωsat,

(5.4)

Definindo

f (Λ) =
KW

I

(
R

R�

)2−n
(
Ṁ

Ṁ�

)1−(2n/3)(
M

M�

)−n/3
, (5.5)

em que I representa o momento de inércia da estrela e Λ representa um conjunto de parâ-

metros dado por Λ =
{
R,M, Ṁ, n

}
. Portanto, a Eq:(5.4) fica da seguinte forma

dv

dt
= −Rf (Λ) Ωω

4an/3
sat , (5.6)

em que v = RΩ. Integrando a Eq:(5.6) ficamos com

v(t) = v0 exp[−f (Λ)ω
4an/3
sat (t− t0)]; t0 ≤ t < tsat. (5.7)

Definindo

τ1 ≡
[
f (Λ)ω

4an/3
sat

]−1

, (5.8)

então, a Eq:(5.7) pode ser reescrita de forma que

v(t) = v0 exp[− (t−t0)
τ1

]; t0 ≤ t < tsat. (5.9)

Analogamente, combinando a Eq:(5.2) com a Eq:(5.3) e realizando os procedimentos, como

feitos anteriormente, obtemos a equação

v(t) = v0 exp
[
−f (Λ)ω

4an/3
sat (t− tsat)

]
; t > tsat. (5.10)

Podemos ainda, reescrever a equação anterior utilizando a expansão da função exponen-
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cial1, e então ficamos com

v(t) = vsat

[
1 +

4an

3
ω

4an/3
sat f (Λ) (t− tsat)

]− 3
4an

, (5.11)

ou ainda,

v(t) = vsat


1 +

(t− tsat)
1

4an
3
ω
4an/3
sat f(Λ)



− 3

4an

. (5.12)

Definindo

τ ≡
[

4an

3
f (Λ)ω

4an/3
sat

]−1

, (5.13)

então, a Eq:(5.12) fica da seguinte forma

v(t) = vsat

[
1 + (t−tsat)

τ

]− 3
4an

; t > tsat. (5.14)

Aplicando a estatística de Tsallis (2004) [148] para o regime saturado, podemos assumir

que a Eq:(5.9) pode ser reescrita em termo de uma simples equação linear diferencial na

seguinte forma

d

dt

(
v

v0

)
= −λ1

(
v

v0

)
, (5.15)

ou então,

v(t) = v0 exp[−λ1 (t− t0)], (5.16)

onde, λ1 é o coeficiente de Lyapunov. Entretanto, para o regime não saturado, a relação

rotação-idade segue uma lei de potência do tipo Zipf (1965) [149], descrita da seguinte

forma
v

v0

=

(
1 +

t

τ

)α
, (5.17)

1A expansão da função exponencial, ex, entorno de a = 0 é:
ex =

∑∞
n=0

xn

n!
= 1 + x+ x2

2!
+ x3

3!
+ x4

4!
+ ...
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logo, em contraste com o comportamento no regime saturado apresentado pelas Eqs:

(5.15) e (5.16), o comportamento da distribuição de rotação estelar para o regime não sa-

turado pode ser descrito por

d
dt

(
v
vsat

)
= −λq

(
v
vsat

)q
; (λq > 0; q > 1). (5.18)

Integrando a Eq:(5.18) e realizando as devidas manipulações algébricas, encontramos que

v = vsat [1 + (q − 1)λq (t− tsat)]
1

1−q , (5.19)

onde ex ≡ [1 + (1− q)x]
1

1−q , corresponde à q-exponencial e λq o coeficiente de Lyapunov.

Por conseguinte, no contexto não-extensivo a Eq:(5.14) está convenientemente descrita

como uma equação diferencial não linear na forma da Eq:(5.18), cuja solução é indicada

pela Eq:(5.19). Quando, tomamos o caso particular de q = 1, a Eq:(5.15) é recoberta, in-

dicando que o sistema é governado por um regime saturado, presente na termodinâmica

de equilíbrio. Entretanto, quando o índice entrópico q difere da unidade, o sistema é con-

trolado por um regime não saturado, fora do equilíbrio termodinâmico. Comparando a

Eq:(5.19) com a Eq:(5.14), encontramos para o regime não saturado, que o índice entrópico

q pode ser representado em função dos parâmetros a e n, da seguinte maneira

q ≡ 1 +
4an

3
, (5.20)

e ainda, da mesma comparação, podemos inferir que

λq =
1

(q − 1) τ
. (5.21)

Portanto, podemos estabelecer uma relação entre os tempos característicos τ1e τq, de forma

que,

τ1

τq
= (q − 1)

λq
λ1

. (5.22)
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5.1.1 Testando o modelo de de Freitas e De Medeiros para estrelas de campo

No formalismo proposto por Tsallis (1988) [76] o parâmetro q corresponde ao grau

de não-extensividade emergente dos sistemas físicos. A Eq:(5.20) revela que q é depen-

dente da topologia do campo magnético n e do dínamo a, que dependem da evolução

estelar.

Figura 5.1: A figura mostra o comportamento da velocidade rotacional estelar ao longo do tempo
para estrelas do tipo espectral F e G, usadas por de Freitas e De Medeiros (2013) [69]. O painel su-
perior e o inferior mostram a média das velocidades de rotação projetadas, 〈v sin i〉, por intervalos
de 0,5 Giga anos para estrelas do tipo espectral F e G, respectivamente, representadas pelos círcu-
los sólidos. Em ambos os painéis, a curva continua preta representa a lei de Skumanich. O regime
saturado é descrito pelo comportamento da linha traço pontilhada e o não saturado descrito pela
linha tracejada de acordo com as Eqs:5.16 e 5.19. As barras de erro também são indicadas para
〈v sin i〉 e a idade. Figura retirada e adaptada de de Freitas e De Medeiros (2013) [69].

Na Figura 5.1 observamos a relação entre rotação e idade estelar para as estrelas
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selecionadas de acordo com os critérios mencionados anteriormente no capítulo 4. No

painel superior da Figura 5.1 observamos a relação entre velocidade projetada média em

relação ao tempo para estrelas do tipo espectral F. A linha sólida representa a lei de Sku-

manich, os círculos sólidos representam os dados observacionais com as barras de erro

referentes à velocidade e ao tempo. A linha traço-pontilhado corresponde ao comporta-

mento descrito no regime saturado, Eq:(5.16), e a tracejada corresponde ao regime não

saturado, Eq:(5.19). Os regimes saturado e não saturado, representados pelas Eqs:(5.16) e

(5.19), assim como a lei de Skumanich, não estão de acordo com os dados observacionais,

como verificamos no painel superior. A curva que descreve o comportamento do regime

saturado se afasta dos dados observacionais, pois as estrelas que compõe a amostra são

pertencentes ao regime não saturado. Para este regime, observamos que existe uma con-

vergência com os dados observacionais. Quanto à curva que descreve o comportamento

da lei de Skumanich observamos que não ocorrem ajuste aos dados observacionais, pois

esta lei empírica explica apenas o comportamento da taxa de perda de rotação em estrelas

de aglomerados abertos do tipo espectral G. No painel inferior da Figura 5.1, observamos

o comportamento rotacional das estrelas do tipo espectral G. Para o regime não saturado,

bem como para a lei de Skumanich, os dados observacionais concordam com a previsão

teórica.

O trabalho proposto por de Freitas e De Medeiros (2013) [69] apresenta uma nova

abordagem estatística para o freio magnético em estrelas. A análise não-extensiva consi-

dera alguns parâmetros e oferece a possibilidade de entender o comportamento da perda

de momento angular para diferentes classes de estrelas. Cada tipo espectral estelar é ca-

racterizado por um índice entrópico específico. Além disso, sugerem que o crescimento

do índice entrópico q entre o regime saturado e não saturado, como função do tipo es-

pectral, pode estar associado a um processo de transição de fase magnética que ocorre no

dínamo estelar. De acordo com os autores Bouvier, Forestini e Allain (1997) [58], estrelas

que possuem baixa massa retêm a memória de seu momento angular inicial até a idade

de cerca de 1 Giga-ano. Por outro lado em estrelas do tipo solar, a memória é retida até

108 anos. Na Figura 5.2 no painel inferior observamos que o expoente de Lyapunov, que

está associado à memória do sistema, a sensibilidade das condições iniciais do sistema,

decresce exponencialmente com a massa estelar. Essa memória está associada ao índice
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Lei de Pace & Pasquini

Lei de Soderblom

Lei de Barry

Lei de Skumanich
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Figura 5.2: Dependência da temperatura efetiva com o índice entrópico q (painel superior) e
λq(painel inferior) usada para descrever o comportamento da amostra de de Freitas e De Medeiros
(2013) [69] segregada por diferentes intervalos de tipo espectral. O painel superior indica uma
dependência linear entre a temperatura efetiva e o parâmetro 1

(q−1) . Para estrelas de baixa tempe-
ratura, basicamente do tipo solar, observamos que a lei de Skumanich descreve bem o comporta-
mento evolutivo. Entretanto, para estrelas mais massivas, ou seja, mais quentes, o comportamento
é representado pela lei de Pace e Pasquini. Figura retirada e adaptada de de Freitas e De Medeiros
(2013) [69].
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entrópico q. De acordo com os valores apresentados na Figura 5.2, considerando a geo-

metria do campo quase (dipolar) e a independência do valor do dínamo a para esse tipo

de topologia, de Freitas sugere que q = 1, 4 é mais apropriado, enquanto que para estrelas

do tipo tardia Soderblom et al. (1991) [70] sugerem uma lei, na qual, q = 2, 3 pode ser

considerado uma boa aproximação. Para o caso específico das estrelas do tipo espectral

G, que obedecem à lei de Skumanich, q = 3 é o valor mais apropriado.

Como podemos verificar na Figura 5.2, no painel superior, o índice entrópico au-

menta na direção de estrelas do tipo F para G, indicando que a memória de longo alcance

cresce na mesma escala. Quanto às estrelas de alta massa, elas não mantêm esse tipo

de memória por muito tempo, porque a interação da jovem estrela com o disco em seu

entorno é muito mais curta. Por outro lado, estrelas de baixa massa, retêm memória e

mantém a velocidade angular constante por mais tempo.

5.2 Generalização do torque de Reiners e Mohanty

Reiners e Mohanty (2012) [33] propõem uma nova abordagem para o cenário do

freio magnético (magnetic braking). Essa, considera dois grandes desvios da lei de Kawaler

modificada. Como mencionado por Epstein e Pinsonneault (2013) [135], primeiro Reiners

e Mohanty (2012) [33] argumentam que a rotação está relacionada com o fluxo magnético,

como adotado em Kawaler (1988) [38]. Assim, a dependência em R2 modifica a estrutura

da lei angular de perda de momento indicando que a lei de Kawaler apresenta uma fraca

dependência com o raio estelar. E, depois, esses autores assumem que a saturação da

velocidade angular ωsat não depende da massa estelar. Nesse caso, ωsat é insensível às

diferenças estruturais no interior da estrela. Nesse cenário, Reiners e Mohanty (2012) [33]

restringem a taxa de perda de momento angular para campos radiais e, também, para uma

lei de dínamo a = 1, 5 para o regime não saturado, como podemos verificar nas Eqs:(3.36)

e (3.37).

Para uma comparação futura com os parâmetros obtidos no modelo não-

extensivo de Kawaler (1988) [38], desenvolvido por de Freitas e De Medeiros, eliminamos

as restrições em a, bem como na geometria do campo magnético n, os quais no trabalho de
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Reiners e Mohanty (2012) [33] assumem valores bem definidos. Desta forma, vamos consi-

derar a equação do campo magnético na superfície de Alfvén, Eq:(3.27), com o parâmetro

n livre. Assim, a Eq:(3.27) fica da seguinte maneira

BA = B0

(rA
R

)n−2

. (5.23)

Por outro lado, considerando a velocidade de Alfvén, Eq:(3.25), e substituindo a Eq:(5.23)

na referida equação, teremos

vA =
B0

(
rA
R

)n−2

√
4πρA

. (5.24)

Utilizando a equação de conservação da massa, Eq:(3.29), podemos reescrever o denomi-

nador da equação anterior. Logo, obteremos a seguinte expressão

vA =
B0

(
rA
R

)n−2

(
Ṁ
r2AvA

)1/2
, (5.25)

ou ainda,

vA =
B2

0r
2n−2
A

ṀR2n−4
. (5.26)

Entretanto, a velocidade vA no formalismo de Reiners e Mohanty (2012) [33], também,

pode ser escrita de acordo com a Eq:(3.24), ou seja,

vA = Kv

(
GM

R

)1/2 (rA
R

)−1/2

. (5.27)

Assim, podemos comparar a equação anterior com a Eq:(5.26). Desta forma, obtemos a

seguinte igualdade

Kv

(
GM

R

)1/2 (rA
R

)−1/2

=
B2

0r
2n−2
A

ṀR2n−4
. (5.28)

Da igualdade anterior podemos explicitar o raio de Alfvén, agora para topologia do

campo magnético n livre.
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rA =

[
B2

0

Kv (GM)1/2 ṀR2n−4

]2/3−4n

. (5.29)

Portanto, com a obtenção do raio de Alfvén rA podemos calcular a taxa de perda de mo-

mento angular, inserindo esse resultado na Eq:(3.34). Com esse procedimento, encontra-

mos a seguinte equação geral

dJ

dt
= −2

3
Ṁ

(
B8

0

K4
vG

2Ṁ4

)1/(3−4n)

Ω

(
R16−8n

M2

)1/(3−4n)

. (5.30)

Assim como Reiners e Mohanty (2012) [33], adotamos duas condições para o regime do

campo magnético: caso saturado e não saturado. Para o primeiro caso, em que o regime

do campo magnético é saturado, ou seja, B0 = BSat, para Ω ≥ Ωsat. Então, a Eq:(5.30) pode

ser reescrita da seguinte maneira

dJ

dt
= −C ′


Ω

(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)

 . (5.31)

onde C ′ =
[(

2
3

)4n
c3
]1/(3−4n)

corresponde a uma nova constante. Nesse regime, observa-

mos que a equação acima não depende do parâmetro a. Por outro lado, para o caso do

regime do campo magnético ser não saturado, ou seja, B0 = BSat

(
Ω

Ωsat

)a
, para Ω < Ωsat,

então a Eq:(5.28) assumirá a seguinte forma

dJ

dt
= −C ′



(

Ω

Ωsat

)8a/(3−4n)

Ω

(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)

 . (5.32)

Se a = 1, 5 e n = 0, valores adotados por Reiners e Mohanty (2012) [33], esse torque

generalizado recupera o formalismo proposto por Reiners e Mohanty (2012) [33].

Adotando procedimento semelhante a de Freitas e De Medeiros (2013) [69], neste

trabalho consideramos que o momento de inércia I e o raio estelar R variam lentamente

durante a evolução estelar na sequência principal (SP). Desta forma, a lei que descreve a

taxa de perda de momento angular dJ
dt

pode ser simplificada considerando os valores de

I e R constantes. Logo, essa lei é descrita pela velocidade de rotação, enquanto a estrela
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sofre ação do vento estelar. Também, consideramos que na ausência de perda de momento

angular, a velocidade rotacional equatorial v pode ser determinada pela simples condição

do momento angular,

J =

(
I

R

)

const.

v. (5.33)

Realizando a derivada com relação ao tempo da Eq:(5.33) e em seguida combinando com

a Eq:(5.31), obteremos a dependência temporal da velocidade v, tal que,

dv

dt
= −R

I
C
′


Ω

(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)

 . (5.34)

Sabemos que, v = RΩ . Logo, podemos reescrever a Eq:(5.34), como segue

dv

dt
= −C

′

I
v

(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)

. (5.35)

Integrando a Eq:(5.35) obtemos a seguinte expressão

v(t) = v0 exp

[
−C

′

I

(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)

(t− t0)

]
; (t0 ≤ t < tsat). (5.36)

Nesse contexto, o tempo característico é definido da seguinte forma

τ1 ≡


C

′

I

(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)


−1

. (5.37)

Assim, a Eq:(5.36), que descreve a evolução temporal da velocidade no regime saturado,

pode ser reescrita da seguinte maneira

v(t) = v0 exp
[
− (t−t0)

τ1

]
; (t0 ≤ t < tsat). (5.38)

Analogamente, para o regime não saturado, devemos combinar o resultado da derivada

com relação ao tempo da Eq:(5.33) com a Eq:(5.32). Logo, teremos que
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dv
dt

= −C
′

I

(
v
vsat

)8a/(3−4n)

v
(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)

t > tsat. (5.39)

ou ainda,

dv
dt

= −C
′

I

(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)
v1+8a/(3−4n)

v
8a/(3−4n)
sat

t > tsat. (5.40)

Integrando a Eq:(5.40) obtemos a seguinte expressão

v(t) = vsat

[
1 +

(t− tsat)
τ

]−(3−4n)/8a

. (5.41)

Na qual, o tempo característico (τ) é definido por:

τ ≡


 8a

3− 4n

C
′

I

(
R

16−8n

M2

)1/(3−4n)


−1

. (5.42)

Como mencionado, os parâmetros τ1 e τ são, respectivamente, os tempos característicos

nos regimes saturado e não saturado. Estão associados ao tempo de freio a que a estrela

está submetida. Os demais parâmetros, t0, v0 e tsat, correspondem à idade em que a estrela

chega à sequência principal (SP), a velocidade nesse instante e a idade posterior na qual

ela diminui sua rotação para valores inferiores da velocidade de saturação vsat, respectiva-

mente. O tempo tsat pode ser determinado admitindo que v(t) = vsat na Eq:(5.38). Assim,

temos

tsat = t0 + τ1 ln

(
v0

vsat

)
. (5.43)

A equação Eq:(5.38) mostra que no regime saturado a estrela diminui de rotação de forma

exponencial de um tempo t0 até a velocidade vsat em um tempo posterior tsat. Porém, a

Eq:(5.41) nos revela que a partir desse momento em diante, a taxa de redução da rotação

diminui segundo uma lei de potência, cujo expoente é dada por − (3− 4n) /8a.
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5.3 Abordagem não-extensiva dos regimes saturado e não saturado para

o torque de Reiners e Mohanty

Utilizando a estatística de Tsallis (2004) [148] para o regime saturado, podemos

assumir que a Eq:(5.38) pode ser reescrita em termo de uma simples equação linear dife-

rencial, ou seja,

d

dt

(
v

v0

)
= −λ1

(
v

v0

)
, (5.44)

ou ainda,

v(t) = v0 exp [−λ1 (t− t0)] , (5.45)

onde λ1 corresponde ao coeficiente de Lyapunov. Todavia, para o regime não saturado, a

relação rotação-idade segue uma lei de potência correspondente a uma lei de Zipf (1965)

[149] que é descrita da seguinte forma

v(t)

vsat
=

(
1 +

t

τ

)α
. (5.46)

Em que τ é o intervalo de tempo que controla o cruzamento entre o patamar inicial e

o domínio da lei de potência, caracterizada pelo expoente α. A velocidade vsat é uma

constante de normalização [123]. Assim, o comportamento exponencial apresentado nas

Eq:(5.38) e Eq:(5.45) deve ser substituído. Nesse contexto, uma expressão semelhante pode

ser criada para caracterizar o comportamento da distribuição de rotação estelar no regime

não saturado. Como proposto por de Freitas e De Medeiros (2013) [69], a distribuição de

rotação estelar, para o regime não saturado, de um grupo de estrelas limitadas pela massa,

geralmente, é descrita de acordo com a seguinte expressão generalizada

d
dt

(
v
vsat

)
= −λq

(
v
vsat

)q
; (λq > 0; q > 1). (5.47)

E, portanto, integrando a Eq:(5.47) e realizando as devidas manipulações algébricas, obte-

mos
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v = vsat [1 + (q − 1)λq (t− tsat)]
1

1−q , (5.48)

onde [1 + (1− q)x]
1

1−q ≡ expq x corresponde à função q-exponencial e λq é o coeficiente de

Lyapunov. Logo, nesse contexto não-extensivo, a Eq:(5.41) é descrita como uma equação

diferencial não linear, como mostra a Eq:(5.47), cuja solução é indicada pela Eq:(5.48). Ao

adotarmos o caso particular, q = 1, então, a Eq:(5.44) é retomada, indicando que o sistema

é governado por um regime saturado, presente na termodinâmica de equilíbrio. Todavia,

quando o índice entrópico q difere da unidade, o sistema é controlado por um regime não

saturado, fora do equilíbrio termodinâmico.

Comparando a Eq:(5.41) com a Eq:(5.48), observamos que no regime não satu-

rado, o índice entrópico, ou "índice de freio"(qRM ), agora na generalização do modelo de

Reiners e Mohanty, pode ser representado em função dos parâmetros a e n , ou seja,

qRM ≡ 1 +
8a

4n− 5
, (5.49)

neste modelo n foi substituído por n − 2. Para o regime saturado, qRM = 1, e nesse caso,

temos o regime saturado descrito pela função exponencial. Ainda, da mesma comparação,

podemos inferir que

λRM =
1

(qRM − 1) τ
. (5.50)

Podemos, também, estabelecer uma relação entre os tempos característicos τ1e τ , de ma-

neira que,

τ1

τ
= (qRM − 1)

λRM
λ1

. (5.51)

Como mostrado na Tabela 5.1, os parâmetros a e n dependem do tipo espectral

da estrela, isto é, o índice de freio q está relacionado com a massa estelar e à evolução do

campo magnético estelar.

Na Figura 5.3, observamos a relação entre índice de freio e a topologia do campo

magnético n. As linhas retas representam o índice entrópico para o modelo de Kawaler.

Essa abordagem foi realiza por de Freitas e De Medeiros (2013) [69] que desenvolvem
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Estrelas 〈M/M�〉 qRM na=2;na=1 an=0;an=2

F0 - F5 1,36 1,80 ± 0,1 6,25; 3,75 -0,5; 0,3
F6 - F9 1,22 1,96 ± 0,2 5,42; 3,33 -0,6; 0,36
G0 - G5 1,11 2,18 ± 0,2 4,64; 2,95 -0,74; 0,44
G6 - G9 0,98 4,38 ± 0,6 2,43; 1,84 -2,11; 1,26
Todas F 1,91 ± 0,1 5,65; 3,45 -0,57; 0,34
Todas G 2,18 ± 0,4 4,64; 2,95 -0,74; 0,44

Tabela 5.1: Melhores valores dos parâmetros do nosso modelo usando a Eq:(5.48). Os valores de n
usando a Eq:(5.49) também são mostrados.

a identidade, qK ≡ 1 + 4an
3

. Por outro lado, as linhas curvas indicam a descrição do

índice entrópico para o modelo de Reiners e Mohanty (2012) [33] que, matematicamente,

é descrito pela Eq:(5.49). Para esses modelos, escrevemos linhas e curvas com valores

específicos ( a = 1, 0, a = 1, 5, a = 2, 0). A linha traço pontilhada vertical enfatiza que

existe apenas um valor para n em que qK e qRM são iguais, isto é, n = 2. Nessa figura,

observamos ainda que o ponto A representa o menor valor possível para o índice, qRM .

O ponto B explicita o expoente previsto para o modelo de Reiners e Mohanty, ou seja,

qRM = 5. O ponto C corresponde ao valor máximo possível de q entre esses modelos. O

gráfico mostra também, que a lei de Skumanich não pode ser representada neste modelo

generalizado de Reiners e Mohanty (2012) [33].

De maneira geral, o parâmetro q está relacionado com o grau de não extensividade

que surge do formalismo termodinâmico proposto por Tsallis (1988) [76]. A Eq:(5.49) nos

revela que o qRM tem uma dependência com a topologia do campo magnético n, e no

processo de dínamo a, que estão associados à evolução estelar. Como abordado em de

Freitas e De Medeiros (2013) [69], baixos valores de n resultam em uma ação fraca do

vento estelar, que atua sobre a estrela durante a evolução na sequência principal (SP).

Entretanto, para valores elevados de n ocorre uma remoção de quantidades significativas

de momento angular.

Em resumo, nosso trabalho apresenta uma nova abordagem sobre a perda de mo-

mento angular. Nesta análise, mostramos que os torques generalizados de Kawaler e

Reiners e Mohanty são claramente antagônicos, exceto para n = 2. A Tabela 5.1 de-

monstra que o modelo modificado de Reiners e Mohanty é válido apenas para estrelas

do tipo espectral abaixo de G6. De acordo com a Figura 5.3, o menor valor de qRM é 3, 67.
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Figura 5.3: Comportamento do índice de freio magnético q, para os modelos de Kawaler e Reiners
e Mohanty, em função da topologia do campo magnético n. As linhas retas representam o índice
entrópico para o modelo de Kawaler, enquanto as curvas representam a mesma abordagem para
o modelo de Reiners e Mohanty (2012) [33]. A linha traço pontilhada vertical mostra que existe
apenas um valor para n, em que, os q′s são iguais, isto é, n = 2. O ponto A representa o valor mais
baixo qRM . O ponto B indica o expoente para o modelo de Reiners e Mohanty (2012) [33], ou seja,
t−1/4. O ponto C é o valor máximo possível de q entre os modelos. O gráfico mostra também que
a lei de Skumanich não pode ser representada nesse modelo generalizado de Reiners e Mohanty
(2012) [33].
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Desta forma, a lei de Skumanich não pode ser representada pelo modelo generalizado de

Reiners e Mohanty, ou seja, esse modelo não explica o comportamento rotacional de es-

trelas do tipo solar. Essa limitação ocorre, principalmente, devido à sensibilidade com o

raio estelar que é dado pelo termo R16/3, isto é, a taxa de perda de momento angular é,

completamente, dependente do raio estelar. Por outro lado, no modelo de Kawaler essa

dependência não ocorre devido ao fator R2 introduzido na definição do campo magné-

tico. Logo, a taxa de perda de momento angular dJ
dt

possui uma inteira dependência com

a velocidade estelar.

Nossos resultados revelam que o modelo de Reiners e Mohanty é consistente para

estrelas de baixa massa, especificamente, estrelas do tipo espectralM . Em outras palavras,

o modelo de Reiners e Mohanty é interessante para entender estrelas que são totalmente

convectivas.

O índice entrópico q pode ser entendido como um indicador da memória do sis-

tema ou, no nosso caso, a memória primordial do momento angular [69]. Este índice

aumenta no sentido de estrelas do tipo espectral F para M , logo estrelas de baixa massa

mantêm, por mais tempo, à memória primordial do momento angular. Todavia, devido

à interação muito mais fraca das estrelas jovens com o seu disco circumstelar, estrelas de

massa mais elevadas não mantêm a memória do momento angular inicial por longo pe-

ríodo de tempo. Segundo de Freitas e De Medeiros (2013) [69], e este presente trabalho,

ambos os modelos não-extensivos mostram que a formulação de Kawaler está de acordo

para um amplo intervalo de massas. Entretanto, o modelo de Reiners e Mohanty (2012)

[33] está restrito a estrelas de baixa massa, especificamente, estrelas do tipo espectral me-

nor que G6. Esses resultados sugerem que uma redução na massa levaria a uma lei de

potência mais fraca que a de Skumanich. Portanto, nossos resultados apontam que uma

forte dependência da taxa de perda de momento angular no raio estelar é limitada a es-

trelas do tipo espectral M , diferentemente de estrelas do tipo espectral F e G.
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5.4 Perda de momento angular em sistemas binários. Índice de freio

magnético para estrelas binárias

No intuito de aperfeiçoar nosso modelo, analisamos a contribuição da perda de

momento angular em sistemas binários. Nesse sentido, é possível fazer a distinção entre

a contribuição do freio magnético, bem como devido ao efeito de maré ocasionado pela

presença de uma estrela no entorno da outra.

Na Tabela 5.2, observamos os valores para o índice de freio q referente às estrelas

binárias. Também são mostrados os valores para a topologia do campo magnético n. Os

valores de n na Tabela 5.2 foram calculados a partir do modelo generalizado de Reiners

e Mohanty (2012). Analogamente, também para as binárias, a Tabela 5.3 mostra o índice

de freio magnético segundo a descrição do torque generalizado de Kawaler. Observamos

também os valores para a topologia do campo magnético para essas estrelas. Esses valores

foram calculados a partir do q generalizado de Kawaler.

Estrelas 〈M/M�〉 qRM na=2;na=1 an=0;an=2

F0 - F5 1,36 1,75 ± 0,2 6,58; 3,91 -0,46; 0,28
F6 - F9 1,22 1,83 ± 0,2 6,06; 3,65 -0,51; 0,30
G0 - G5 1,11 2,89 ± 0,2 4,36; 2,30 -1,18; 0,70
Todas F 1,88 ± 0,1 5,79; 3,52 -0,55; 0,33
Todas G 3,23 ± 0,3 3,04; 2,14 -1,39; 0,83

Tabela 5.2: Melhores valores dos parâmetros do nosso modelo para estrelas binárias usando a
Eq:(5.48). Os valores de n usando a Eq:(5.49) também são mostrados.

Nas Tabelas 5.2, 5.3, os parâmetros a e n dependem do tipo espectral da estrela,

isto é, o índice de freio q está relacionado com a massa estelar e a evolução do campo

magnético estelar. Para as estrelas binárias do tipo espectral F inferimos que os valores do

índice de freio q são menores do que para estrelas simples. Entretanto, para estrelas do

tipo G ocorre o oposto, ou seja, as estrelas binárias possuem o índice de freio maior do que

as simples. Observamos ainda que as estrelas de classe espectral G possuem, de forma

geral, um valor para q maior do que para as estrelas do tipo espectral F.

De acordo com a Figura 5.3, a previsão do índice de freio magnético para o modelo

de Reiners e Mohanty é qRM = 5. Logo, assim como para as estrelas simples, também
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Estrelas 〈M/M�〉 qK na=2;na=1 an=0;an=2

F0 - F5 1,36 1,75 ± 0,2 0,28; 0,56 *1;0,56
F6 - F9 1,22 1,83 ± 0,2 0,31; 0,62 *;0,62
G0 - G5 1,11 2,89 ± 0,2 0,70; 1,41 *;0,66
Todas F 1,88 ± 0,1 0,33; 0,66 *;0,66
Todas G 3,23 ± 0,3 0,83; 1,67 *;1,68

Tabela 5.3: Melhores valores dos parâmetros do nosso modelo para estrelas binárias usando a
Eq:(5.48). Os valores de n usando a Eq:(5.20) também são mostrados.

para as estrelas binárias os índices de freio são inferiores, como podemos observar na

Tabela 5.2, indicando que esse modelo não prevê com precisão a lei de Schumanich, que

é bem aceita na literatura. Por outro lado, o menor valor do índice de freio magnético

é qRM = 3, 67, como, também, podemos observar na Figura 5.3. Portanto, o modelo de

Reiners e Mohanty para as estrelas binárias, como para estrelas simples, não é capaz de

descrever o comportamento evolutivo de estrelas do tipo espectral F e G.

A taxa de perda de momento angular dJ/dt é escrita em função da velocidade

angular Ω, ou seja, dJ/dt ∝ Ωq, em que o índice q, no nosso contexto da astrofísica, re-

presenta o índice de freio magnético. Comparando as Tabelas 5.1 e 5.2, inferimos que os

índices de freio magnético para estrelas binárias são superiores aos das estrelas simples.

Isso ocorre tanto para estrelas do tipo G quanto para às F. Diante dessa constatação, ob-

servamos que estrelas binárias possuem uma maior taxa de perda de momento angular

em comparação com as estrelas simples. Esse efeito, segundo de Freitas [8], pode estar as-

sociado a uma manifestação dos efeitos de maré gravitacional que induzem torques que,

consequentemente, ocasionam uma diminuição na taxa de rotação estelar.

A teoria para o freio magnético tanto no trabalho de Kawaler quanto em Reiners

e Mohanty levam em consideração que as estrelas estão sujeitas apenas à ação do vento

estelar. Não há nenhuma previsão teórica com relação à contribuição de perda de rotação

estelar devido à presença de uma estrela binária. Esse modelo teórico escrito levando em

consideração a contribuição para a perda de rotação em sistemas binários seria compli-

cado e inviável, uma vez que consideramos nas nossas equações algumas aproximações.

Por exemplo, consideramos que a inércia rotacional I e o raio estelar R variam levemente

durante a evolução estelar na sequência principal. Temos o intuito de garantir que suas ta-
1Não é possível calcular os resultados.
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xas são aproximadamente nulas
(
dR
dt

= dI
dt
≈ 0
)
. Portanto, a equação que descreve a perda

de momento angular
(
dJ
dt

)
pode ser simplificada levando em consideração apenas sua de-

pendência com a variação de velocidade rotacional da estrela.

O comportamento rotacional estelar em função da idade ( em Giga-anos) para es-

trelas binárias está representado nas Figuras 5.4 e 5.5, ou seja, os gráficos mostram como

a velocidade rotacional está associada a idade estelar. Observamos que o comportamento

rotacional é descrito por uma lei de potência do tipo: v ∝ t−α. Ainda destacamos que nos

estágios iniciais, em torno de 2 Giga-anos, ocorre um decrescimento acentuado da rotação

estelar. Depois, a rotação decresce muito lentamente com relação ao aumento da idade,

demonstrando uma tendência para um decrescimento linear. Nos gráficos, os valores ob-

servacionais são descritos pelos pontos. Também observamos que esse comportamento

pode ser descrito pela Eq:(5.48) indicando que a estatística não-extensiva pode ser utili-

zada para interpretar a evolução estelar.
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(a) Estrelas binárias de tipo espectral F0-F5.

(b) Sistemas binários com tipo espectral compreendido entre F6-F9.

(c) Todas as estrelas binárias de tipo espectral F.

Figura 5.4: Comportamento da velocidade rotacional em função da idade estelar para estrelas
binárias, medida em Giga-anos. Os valores observacionais são descritos pelos pontos. Também
observamos que esse comportamento pode ser descrito pela Eq:(5.48).
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(a) Sistemas binários com tipo espectral compreendido entre G0-G5.

(b) Todas as estrelas binárias de tipo espectral G.

Figura 5.5: Idem como na Figura 5.4.



CAPÍTULO 6

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE FREIO MAGNÉTICO DURANTE A

EVOLUÇÃO ESTELAR

Vimos nos dois últimos capítulos que, de modo geral, os modelos que descrevem

a taxa de perda de momento angular se restringem à fase evolutiva da Sequência Prin-

cipal. Nessa fase, existe um consenso teórico e observacional que o momento de inércia

da estrela é constante no tempo. Nesse sentido, a taxa de perda de energia depende so-

mente da evolução da velocidade de rotação estelar. Existem vários artigos (dentre eles,

podemos destacar o trabalho de Rutten & Pylyser (1988) [150] que forçam a lei de Skuma-

nich como regra geral para descrever a evolução do momento angular independente do

tipo espectral. Além disso, outras leis, seguindo a vanguarda da lei de Skumanich, são

usadas com o mesmo propósito generalista, dentre elas, a lei de Barry, Soderblom e Pace

& Pasquini, que foram relatadas nos capítulos anteriores. Sabemos que a tarefa de ge-

neralizar uma lei que incorpore e universalize as diferentes fases evolutivas das estrelas,

assim como, a dependência na massa, não é uma tarefa trivial. No entanto, a Astrofísica

estelar carece de um modelo teórico ou híbrido (teórico-observacional) que estabeleça um

norte claro sobre essa questão. Nossa tese, não tenta resolver essa premissa em absoluto,

mas apontar um caminho teórico para esse problema, na esperança que futuros trabalhos

nessa área possam ser aperfeiçoados com as ideias aqui apontadas.

No presente capítulo iremos considerar os efeitos que a rotação provoca na geo-

metria da estrela. Para isso, não iremos fazer qualquer restrição em massa ou velocidade.

A melhor forma de iniciar esse modelo é trabalhar com a energia ao invés do momento

angular, pois sabemos com detalhes as fontes que podem provocar a perda dessa gran-

99
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deza. Para nosso modelo, iremos considerar que a fonte de energia é totalmente cinética

de rotação. Autores como Zhou et al. (2004) [151] apontam outras fontes que afetam a

taxa de perda de energia, tais como de origem térmica, gravitacional e energia cinética

devido ao fluído inelástico. No entanto, como estamos interessados no efeito que o freio

magnético pode provocar na evolução do momento de inércia, esses outros termos podem

ser negligenciados.

Deste modo, vamos considerar que a taxa de perda de energia é dada pela se-

guinte expressão:

Ė = IΩΩ̇ +
1

2
İΩ2, (6.1)

onde I é o momento de inércia da estrela e Ω sua velocidade angular. Vale destacar que

usaremos daqui em diante a velocidade angular como variável e não mais a velocidade

equatorial. Isso simplifica um fatigante algebrismo, mas não perdemos a generalidade.

Para estrelas na sequência principal, o segundo termo da Eq:(6.1) pode ser omi-

tido. No entanto, como já observamos dentro do contexto da tese, para atravessar a fron-

teira da sequência principal, seja para o lado esquerdo (pré-sequência principal) ou para

a direita (ramos evoluídos, tais como sub-gigantes e gigantes), temos que considerar o

efeito de İ .

Nós iremos considerar dois procedimentos teóricos para apontar uma solução

para essa questão. No geral, esses procedimentos são de cunho geométrico dizem respeito

ao comportamento do volume da estrela. Antes disso, nós iremos elaborar uma teoria so-

bre como o índice de freio é alterado quando consideramos variações em massa e raio que

estão acoplados ao coeficiente λq como já demonstraram de Freitas & De Medeiros (2013).

6.1 Comportamento do índice de freio para estrelas evoluídas

O comportamento da evolução da rotação estelar durante a sequência principal,

para estrelas não saturadas, é descrito pela seguinte equação:

v̇ = −λqvq
; (λq > 0; q > 1). (6.2)
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Em que, v̇ ≡ dv
dt

. Como λq é função de R e I , e esses parâmetros são constantes durante

a sequência principal, logo λ̇q = 0. Derivando a Eq:(6.2) em relação ao tempo e conside-

rando λq constante ao longo do tempo, então

v̈ = −λqq
v

q

v
v̇, (6.3)

desta forma, o índice entrópico q é descrito por:

q =
v̈v

v̇2
, (6.4)

na qual definimos que q = qSP representa o valor do índice entrópico para a sequência

principal. Por outro lado, para λq variando em função do tempo, a derivada da Eq:(6.2) é

descrita da seguinte maneira:

v̈ =
qv̇2

v
+
λ̇q
λq

v

v̇
. (6.5)

Logo o índice entrópico q será determinado pela equação seguinte,

q =
v̈v

v̇2
− λ̇q
λq

v

v̇
. (6.6)

Substituindo a Eq:(6.4) na Eq:(6.6), obtemos

q = qSP −
λ̇q
λq

v

v̇
. (6.7)

As razões λ̇q
λq

e v
v̇

representam tempos característicos, que são definidos respectivamente

da seguinte maneira:

τB =
v

|v̇| , (6.8)

corresponde ao freio magnético, e também,
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τI =
λq∣∣∣λ̇q
∣∣∣
, (6.9)

devido à expansão ou contração radial ocorrida durante a pré-sequência principal e a

fase das gigantes. O índice I indica o momento de inércia. Portanto, a Eq:(6.7) pode ser

reescrita da seguinte forma:

q = qSP −
τB
τI
. (6.10)

Tomando o limite de τI −→∞, então da Eq:(6.10) resulta simplesmente a Eq:(6.4),

que mostra o índice entrópico para estrelas pertencentes à sequência principal. Nos está-

gios evolutivos da sequência principal e também durante o ramo das gigantes vermelhas

τI > τB, logo q < qSP isso indica que elevados valores de q ocorrem no regime não satu-

rado para estrelas pertencentes à sequência principal.

6.2 Os efeitos de İ

6.2.1 O caso onde o volume da estrela é conservado

Considerar conservativo o volume da estrela é assumir que o volume é constante,

ou seja, somente a forma da estrela muda no tempo.

Uma estrela que gira em torno do seu eixo com uma dada velocidade angular

pode ser aproximadamente tratada como uma elipsoide de Maclaurin quando o período

de rotação não é muito pequeno. Para o caso das estrelas, podemos considerar um limite

inferior dado pelo período de rotação dos pulsares onde P � 1 ms (milissegundo).

Considerar o volume como uma constante é assumir que a estrela pode ser tra-

tada como um fluído incompressível. Considerando a Eq:(6.1), uma estrela é considerada

esférica se a mesma está parada, ou seja, Ω = 0, já para o caso de um elipsoide temos que

Ω > 0. De acordo com Zhou et al. (2004) [151] , a forma oblata ou elipticidade de uma
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estrela pode ser dada por

ε =
I − I0

I0

, (6.11)

onde I0 é o momento de inércia de uma esfera não-girante. A elipticidade está relacionada

com a excentricidade pela equação

ε = (1− e2)−1/3 − 1 ≈ e2

3
. (6.12)

Considerando as Eqs. 6.11 e 6.12 podemos definir o momento de inércia como

I = I0

(
1 +

e2

3

)
. (6.13)

De acordo com Zhou et al. (2004) [151] minimizando a energia total E e conside-

rando ∂I
∂ε

= I0, a elipticidade pode ser reescrita como

ε =
I0Ω2

4(A+B)
+

B

(A+B)
εi, (6.14)

onde εi é a forma oblata de referência considerando B = 0, ou seja,

εi =
I0Ω2

4A
. (6.15)

A e B são constantes dadas respectivamente por 3
25
GM2

R
e 2

3
πR2µ, onde µ é o mó-

dulo de cisalhamento médio da estrela. Compilando essas equações desde a Eq:(6.13) ,

temos que a excentricidade é dada por

e =
Ω√

8πGρ∗/15
, (6.16)

onde ρ∗ é a densidade média da estrela. Deste modo, podemos sintetizar o procedimento

acima pela equação

I = I0(1 + kΩ2), (6.17)

onde

k =
5

8πGρ∗
. (6.18)
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A variação de I pode ser reescrita como

İ =
dI

dΩ

dΩ

dt
. (6.19)

Da Eq:(6.17), nós temos que dI
dΩ

é dada por

dI

dΩ
= 2kI0Ω, (6.20)

deste modo, a Eq:(6.19) é colocada numa forma que considera a conservação do volume

İ = 2kI0ΩΩ̇. (6.21)

Nosso principal objetivo em questão é resolver a equação que descreve o índice

de freio magnético q dado por

q =
Ω̈Ω

Ω̇2
, (6.22)

que é similar a equação 5.3 apenas trocando v por Ω. Para isso, nós precisamos encontrar

uma representação "mais didática"de Ω e suas derivadas. Como veremos adiante, essa re-

presentação nos levará a um conjunto de equações que deixará o índice de freio magnético

com dependência apenas em Ω.

Assim, a taxa de perda de energia, considerando a Eq: (6.21) pode ser, depois de

um certo número de operações algébricas, reescrita como

Ė = I0ΩΩ̇(1 + 2kΩ2). (6.23)

Vamos assumir que a taxa de energia é uma função apenas da velocidade angular

e decaia como uma lei de potência dada por

Ė = KuΩ
u+1, (6.24)

nesse caso, u é uma constante (normalmente entre 1 e 3, como enfatizaram Yue et al. 2007

[152]) e Ku é um coeficiente que está relacionado ao “fator de desaceleração” da energia.
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Vale ressaltar que se omitimos o termo İΩ2

2
, o expoente u equivale ao índice de freio qSP .

Combinando as Eqs:(6.23) e (6.24), obtemos que a derivada de primeira ordem de

Ω é dada por

Ω̇ =
Ku

I0

(
Ωu

1 + 2kΩ2

)
. (6.25)

Da mesma forma, derivando a equação acima, podemos encontrar a derivada de

segunda ordem de Ω

Ω̈ =
Ku

I0

(
Ωu−1Ω̇

1 + 2kΩ2

)(
u− 4kΩ2

1 + 2kΩ2

)
. (6.26)

Depois desse conjunto de modificações e equações, nós devemos reescrever o ín-

dice de freio qSP como q pelo simples fato de que q somente será considerado se aquele

termo em İ for considerado. Desta forma, o índice de freio q, que assume a variação do

momento de inércia para um volume constante, é dado por

q = u− 4kΩ2

1 + 2kΩ2
. (6.27)

Como nosso interesse reside na possível variação ∆q, o novo índice q nos ajudará

a encontrar quantitativamente essa variação. Deste modo, temos

∆q = u− q = qSP − q. (6.28)

Da Eq:(5.9), nós sabemos que a diferença entre qSP e q é dada pela razão entre dois

tempos característicos τB e τI . Comparando essa equação com as Eqs:(6.27) e (6.28), nós

temos que
τB
τI

=
4kΩ2

1 + 2kΩ2
. (6.29)

Como kΩ2 = e2

3
se esse valor for muito menor que 1, o resultado implica que ∆q → 0. Da

mesma forma, a excentricidade da estrela que é uma função da razão entre os raios polar

(RP ) e equatorial (Req), ou seja, e2 = 1 − R2
P

R2
eq

, tende para 0 e, portanto, a estrela é uma

esfera perfeita. Como esse efeito depende fortemente da excentricidade da estrela, apenas
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estrelas com altíssimos valores de e provocariam uma variação significativa em ∆q. Na

verdade, até mesmo em pulsares, como relata Yue et al. (2007) [152], esse procedimento

que considera a conservação do volume pode ser neglicenciado. Yue et al. (2007) [152]

menciona o pulsar Crab onde e = 0, 022, para esse valor de e o termo kΩ2 = 1, 6X10−4.

Consequentemente, ∆q é da ordem de 10−5.

6.2.2 O caso onde o volume da estrela não é conservado

Vimos que para o caso conservativo a variação do índice de freio é quase nulo.

Esse fato está associado à mudança muito pequena que I sofre devido sua dependência

explícita com a excentricidade. Na verdade, esse termo entraria apenas como um fator de

correção ou para estimar o efeito estatístico que o termo kΩ2 carrega, mas sem nenhuma

serventia para estimar os efeitos da evolução do momento de inércia associados ao mag-

netismo estelar.

Na presente seção iremos considerar um processo mais efetivo que leva a uma

contribuição maior da evolução de I . Isso irá depender do quanto o raio estelar muda

no tempo. Novamente, nós assumimos que I é uma função de Ω. No caso anterior dI
dΩ

=

2kI0Ω, ou seja, a variação de I é linear com respeito à Ω.

Inicialmente vamos supor que a dependência de I(Ω) é dada pela seguinte equa-

ção diferencial de primeira ordem
dI

dΩ
= α1

I

Ω
, (6.30)

onde α1 é um coeficiente dimensional. Usando

IΩΩ̇ +
1

2
İΩ2 = KuΩ

u+1, (6.31)

da mesma forma como fizemos no caso anterior, e

dI

dt
= α1

I

Ω
Ω̇, (6.32)
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nós obtemos depois de um certo número de passagens algébricas que

Ω̇ =
Ku

I

Ωu

1 + α1

2

, (6.33)

derivando a equação acima temos a segunda derivada dada por

Ω̈ =
Ku

I

Ωu−1Ω̇

1 + α1

2

(u− α1), (6.34)

Desta forma o índice entrópico q é descrito por

q = u− α1 = qSP − α1, (6.35)

e, portanto,

∆q = α1, (6.36)

consequentemente, a razão entre os tempos característicos é expressa por

τB
τI

= α1, (6.37)

como τI pode ser maior ou igual a τB, o coeficiente α1 está teoricamente limitado entre 0 e

1.

Vale ressaltar, qSP é o índice de freio se İ = 0. A questão no momento se restringe

ao valor α1. Em termos gerais, escolher α1 da ordem de 1 é um valor satisfatório, visto

que, esse valor leva uma diferença significativa entre u e qSP . Nesse sentido, da Eq:(6.30),

nós tiramos que
dI

dt

(
=
İ

Ω̇

)
≈ I

Ω
Ω̇, (6.38)

onde İ pode ser reescrito como

İ ∼ I

(
Ω̇

Ω

)
(6.39)

como Ω̇ = ΛqΩ
q e, consequentemente, Ω̇

Ω
= ΛqΩ

q−1, temos que

İ ∼ IΛqΩ
q−1. (6.40)
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Sabemos da Eq:(5.7) que o tempo característico τB está associada à taxa de varia-

ção de Ω, deste modo, temos que

İ ∼ I

τB
, (6.41)

se o tempo que o freio magnético age sobre a estrela é muito longo, da ordem de dezenas

de bilhões de anos, o momento de inércia não sofre variação. Entretanto, se o tempo

de freio corresponder a uma fração da escala de evolução estelar, então İ terá um valor

apreciável, indicando que a evolução do momento de inércia é fortemente afetado pela

evolução estelar.

Com isso, podemos assegurar que a variação do índice de freio magnético so-

mente pode ser afetada quando o volume da estrela não se conserva. Essa não conserva-

ção está associada a todos os possíveis mecanismos que podem afetar o volume da estrela,

dentre eles, a taxa de perda de massa, que em determinados estágios evolutivos e em di-

ferentes tipos espectrais apresenta impacto significativo.

Por outro lado, podemos pensar se a dependência em Ω for diferente daquela

expressa pela Eq:(6.30). De modo geral, podemos assumir que o expoente de Ω seja w.

Deste modo,
dI

dΩ
= αw

I

Ωw
. (6.42)

Desta forma, chegamos a conclusão que as derivadas de Ω são descritas por

Ω̇ =
Ku

I

Ωu

1 + αw

2
Ω−(w−1)

(6.43)

e

Ω̈ =
Ku

I

Ωu−1Ω̇

1 + αw

2
Ω−(w−1)

[
u− αw + (w − 1)

1

1 + 2Ωw−1

αw

]
, (6.44)

é fácil verificar que quando w = 1 recuperamos o caso particular.

Desta forma o índice q pode ser reescrito como

q = u− αw = qSP − αw + (w − 1)
1

1 + 2Ωw−1

αw

, (6.45)
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e, portanto,

∆q = αw − (w − 1)
1

1 + 2Ωw−1

αw

, (6.46)

consequentemente, a razão entre os tempos característicos é expressa por

τB
τI

= αw − (w − 1)
1

1 + 2Ωw−1

αw

, (6.47)

vale salientar que em todas as equações supracitadas recuperamos o caso particular

quando fazemos w = 1. É notório que existe um limite em questão. ∆q não pode ser

menor que 0, deste modo, seu menor valor é 0 e, com isso, determina uma relação de

existência entre αw e os parâmetros w e Ω, de modo que respeite a condição abaixo

αw ≥ (w − 1)− 2Ωw−1. (6.48)

Para o caso particular, onde w = 1 temos que α1 ≥ −2, como αw ≥ 0, ∀w, o menor

valor de αw é 0. Para esse caso trivial, o İ é uma constante.

No caso particular, assumimos que um propício valor para α1 é a unidade. Fa-

zendo a mesma consideração a Eq:(6.46) se reduz a

∆q = 1− w − 1

1 + 2Ωw−1
, (6.49)

neste caso o valor máximo de ∆q é zero como podemos observar na Figura 6.1.

De acordo com a Figura 6.1, representando o modelo generalizado que considera

o volume da estrela não conservativo, a influência da velocidade angular é maior para

valores pequenos de w, à medida que w cresce existe uma degenerescência em Ω e perde-

mos precisão em ∆q. Em síntese, w não pode ter qualquer valor, como podemos observar

na Figura 6.1, valores de w ≤ 3 apresentam os melhores resultados para ∆q. A Figura

6.1 também revela que estrelas que giram mais rapidamente apresentam ∆q maiores à

medida que w diminui. No entanto, existiria um valor crítico de Ω onde ∆q inicia uma

convergência para o valor unitário. Por outro lado, estrelas que giram mais lentamente

apresentam ∆q = 0 a partir de w = 2. Finalmente, podemos perceber que o caso particu-

lar remete a uma homogeneização de ∆q para qualquer Ω.
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Figura 6.1: No gráfico representamos ∆q em função da velocidade angular para diferentes índices
w. Cada cor representa um valor diferente para o índice w.

6.3 Considerações finais: o caso das gigantes e dos pulsares

Segundo Rutten & Pylyser (1988) [150], a escala de tempo referente ao freio mag-

nético τB pode não ser válida para as gigantes.

O argumento dos autores reside no fato de que a relação de Skumanich t−1/2 não

depende de parâmetros como campo magnético fotosférico, geometria do campo, perda

de massa e temperatura coronal, que em conjunto determinariam a ação efetiva do freio

magnético. Os autores, de Freitas & De Medeiros (2013), mostraram que duas importantes

componentes para o freio estão presentes no índice entrópico q presente nas Eqs:(3.66) e
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(4.27), de acordo com o modelo de torque. Na verdade, movidos pelo fato das gigantes

do tipo G não serem representadas pela referida relação de Skumanich, os autores ale-

gam que o freio magnético representaria um papel secundário na evolução da rotação

dessas estrelas. Ainda segundo os autores, para as sub-gigantes a relação parece justificar

a evolução devido à apreciável perda de momento angular decorrente da ação do freio

magnético.

Vários autores (por exemplo Chen & Li 2006 [153] e Zhang e Xie 2012 [154]) levam

isso à cabo, sem mencionar a relação de Skumanich, quando investigam os índices de freio

em pulsares. Para a maioria desses autores o índice de freio para pulsares deveria ser 3

(valor igual ao expoente da equação diferencial que rege a relação de Skumanich). No

entanto, a grande maioria dos pulsares não segue tal índice, como pode ser visto na Tabela

6.1 extraída do trabalho de Yue et al. (2007) [152].

Nome P(S) Ṗ (10−3S/S) n B0(1013G)

B0531+21 0,033 4,23 2,51 0,76
B0540-69 0,050 7,79 2,140 1,0
B0833-45 0,089 1,25 1,4 0,68

J1119-6127 0,408 40,2 2,91 8,2
B1509-58 0,151 15,4 2,83 3,1

J1846-0258 0,324 71,0 2,65 9,7

Tabela 6.1: A tabela mostra os índices de freio, bem como outros parâmetros para os pulsares.
Tabela retirada e adaptada de Yue et al. (2007) [152].

Neste contexto, começa uma busca intensa pelo agente físico (ou mesmo não-

físico) que poderia responder por esse déficit. Mais recentemente, depois da descoberta

das ondas gravitacionais, Araújo et al. (2016) [155] alegam que o índice de freio em pulsa-

res difere de 3 pelo fato de não levar em consideração a contribuição da energia das ondas

gravitacionais que seriam responsáveis pela perda de momento angular no pulsar.

Analogicamente, existiria uma maneira de encontrar um termo na equação de

perda de energia que justificaria essa diferença da relação de Skumanich em gigantes ou/e

em estágios superiores? Sem dúvida, isso é basicamente o que trata o presente capítulo.

Isto é, se considerarmos que o índice de freio sofre uma variação ao longo da evolução

da estrela, ou seja, não é uma constante, mas dependeria do efeito de İ , nós podemos

justificar o fato de que as gigantes do tipo G também são regidas pela mesma lei de Sku-
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manich, mas devendo ser corrigida de um fator. Nós mostramos que esse fator é devido à

não-conservação do volume da estrela, que se torna mais evidente em estágios evolutivos

mais tardios, como é o caso das gigantes. Em síntese, Rutten & Pylyser (1988) [150], assim

como todos os outros autores dessa área, desconsideram que a aplicabilidade da lei de

Skumanich, assim como poderia ser, por exemplo, para a lei de Barry, é uma função da

idade, pelo simples fato de que o mecanismo que rege a evolução das estrelas não afetaria

diretamente a variação do índice de freio magnético.

Finalmente, o índice de freio em gigantes do tipo G não é diferente do de Skuma-

nich, como pensavam Rutten & Pylyser (1988) [150], pelo contrário e de forma geral, se

uma lei de decaimento rotacional é válida em um certo estágio evolutivo também será em

qualquer outro independente do tipo espectral, cabendo apenas descobrir a fonte física

e/ou geométrica que causou tal desvio no ∆q.



CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Nesta tese apresentamos inicialmente uma abordagem geral e introdutória sobre

o problema da evolução da rotação estelar. Realizamos um levantamento histórico a res-

peito do desenvolvimento do estudo da rotação estelar. Enfatizamos que no entorno da

classe espectral F0, para estrelas pertencentes sequência principal, existe uma linha divi-

sória pela qual ocorre separação em estrelas de baixa e alta rotação, ou seja, uma abrupta

descontinuidade. Neste trabalho defendemos que essa descontinuidade pode estar as-

sociada ao mecanismo de freio magnético a que a estrela está submetida ao decorrer do

tempo.

Defendemos aqui, como grande parte dos autores na literatura, que os efeitos

magnéticos contribuem significativamente para a redução do momento angular estelar.

Neste sentido, a taxa de perda de momento angular está atrelada aos efeitos magnéticos.

Logo, a velocidade adquire estas propriedades que influenciam na distribuição da rotação

estelar.

O trabalho pioneiro proposto por de Freitas e De Medeiros (2013) [69] fornece

uma conexão entre rotação e idade estelar. Mostram que essa relação pode ser compre-

endida utilizando a estatística não-extensiva de Tsallis. No trabalho de Tsallis, o índice q

é conhecido como índice de não-extensividade. Segundo de Freitas e De Medeiros (2013)

[69], o índice q, inserido no contexto da astrofísica, está associado ao processo de dínamo

e à geometria estelar. Deste modo, fornece informações a respeito do freio magnético de

estrelas do tipo espectral F e G pertencentes a sequência principal.

113
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Nesta tese propomos uma versão não-extensiva para a evolução da rotação es-

telar baseada no modelo de Reiners e Mohanty (2012) [33]. Generalizamos o modelo de

Reiners e Mohanty (2012) [33] de maneira análoga à generalização realizada por de frei-

tas e De Medeiros ao modelo de Kawaler (1998) [38]. Posteriormente, comparamos nossa

versão generaliza com a versão proposta por de Freitas e De Medeiros (2013) [69] que en-

fatiza estrelas de tipo espectral F e G da sequência principal. Mostramos que o modelo de

Kawaler e Reiners e Mohanty (2012) [33] apresenta uma forte discrepância, exceto para a

topologia de campo magnético N = 2. Esse antagonismo ocorre principalmente devido à

sensibilidade que o campo magnético apresenta com o raio estelar.

O menor valor encontrado no nosso trabalho para o índice qRM foi 3, 67. Deste

modo, a lei de Skumanich não pode ser representada pelo modelo generalizado de Rei-

ners e Mohanty (2012). Por isso, esse modelo não é satisfatório para explicar o compor-

tamento rotacional de estrelas do tipo solar. Nossos resultados demonstram que o torque

de Kawaler é consistente para um abrangente alcance de massas estelares. Entretanto,

o modelo de Reiners e Mohanty (2012) [33] está restrito a estrelas que possuem massas

menores, especificamente, estrelas de tipo espectral até aproximadamente G6.

Outra análise realizada no presente trabalho, consistiu em averiguar a contribui-

ção da perda de momento angular em sistemas binários. Esse estudo foi realizado ana-

logamente ao caso das estrelas simples, no intuito de descobrir a contribuição do freio

magnético para esse tipo de estrela. Calculamos os índices de freio magnético para estre-

las binárias de acordo com os modelos generalizados de Kawaler e Reiners e Mohanty.

Inferimos que os índices de freio para as estrelas simples do tipo espectral F e G possuem

uma menor taxa de perda de momento angular quando comparada com as estrelas biná-

rias. Observamos, também, que o comportamento rotacional evolutivo é descrito por uma

lei de potência, e que para os estágios iniciais, entorno de 2 Giga-anos, acontece um acen-

tuado decrescimento da rotação estelar. Em seguida, a rotação decresce lentamente com o

passar do tempo. Esse comportamento observacional é descrito também pelas equações

generalizadas, indicando que a teoria de Tsallis pode ser utilizada no intuito de descrever

o comportamento da rotação estelar.

Verificamos ainda, que o modelo generalizado de Reiners e Mohanty no tocante
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às estrelas binárias, assim como para as estrelas simples, não prever com precisão a lei de

Skumanich, haja vista que o maior valor teórico para o modelo de Reiners foi de qRM = 5.

Entretanto, o modelo de Reiners e Mohanty para as estrelas binárias, assim como para

estrelas simples, não é capaz de descrever o comportamento evolutivo de estrelas do tipo

espectral F e G, pois o menor valor foi de qRM = 3, 67. Indicando que esse modelo apenas

se aplica para o estudo do comportamento evolutivo de estrelas que são completamente

convectivas.

Finalmente, estudamos o comportamento evolutivo do índice de freio magnético

para estrelas fora da sequência principal. Nesse sentido, consideramos que o índice de

freio sofre uma variação ao longo da evolução da estrela, ou seja, não é uma constante,

mas depende do efeito de İ . Assim, justificamos o fato de as estrelas gigantes do tipo G

serem regidas pela mesma lei de Skumanich. No entanto, devem ser corrigidas em um

fator. Nesta tese, mostramos que esse fator é devido à não-conservação do volume da

estrela, que se torna mais evidente em estágios evolutivos mais tardios, como é o caso

das gigantes. Constatamos que o efeito de (dI/dt) é maior considerando que o volume da

estrela não é conservado.

Como perspectivas de trabalhos futuros, investigaremos a formulação proposta

nesta tese. Neste contexto devemos confrontar nosso modelo com os dados observacio-

nais que forneçam indicadores de geometria do campo magnético para estrelas em dife-

rentes estágios evolutivos. Devemos ainda, testar o modelo com um banco de dados que

inclua não somente estrelas de campo, mas, também, estrelas de aglomerados abertos e

globulares, comparar o comportamento do índice de freio entre estrelas de campo e de

aglomerados, discutir e analisar as implicações físicas sobre os parâmetros das distribui-

ções de probabilidades ligadas ao nosso modelo de torque generalizado, testar o modelo

para uma amostra de estrelas com e sem planetas e testar o modelo para sistemas que

apresentam poeira.
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Abstract – The present work is based on the effects of the magnetic braking for the angular-
mometum loss evolution and, consequently, the relationship between stellar rotation and age. In
general, this loss rate denoted by dJ/dt depends on the angular velocity Ω in the form dJ/dt ∝ Ωq,
where q is a parameter from nonextensive statistical mechanics. In the context of the stellar
rotation, this parameter is directly related to the braking index. For q equal to unity, the scenario of
the saturation of the magnetic field is recovered. Such an approach was proposed and investigated
by de Freitas and De Medeiros for unsaturated field stars. We propose a new nonextensive
approach for the stellar rotational evolution based on the Reiners and Mohanty model. We
developed a nonextensive version of Reiners and Mohanty torque, and compare it with the model
proposed in de Freitas and De Medeiros, by using a sample of velocity v sin i for ∼ 16000 field F-
and G- stars. As a result, we show that the Kawaler and Reiners-Mohanty models exhibit strong
discrepancies in relation to the domain of validity of the entropic index q. These discrepancies
are mainly due to sensitivity on the stellar radius. Our results also showed that the modified
Kawaler prescription is consistent in a wider mass ranges, while the Reiners and Mohanty model
is restricted to masses less than from G6 stars.

Copyright c© EPLA, 2015

Introduction. – It is generally accepted that the mag-
netic braking is the fundamental mechanism responsi-
ble for angular-momentum loss through magnetic stellar
winds in several classes of stars, such as main-sequence
field stars and cluster stars. The magnetic braking was in-
tially suggested by Schatzman [1] in 1962. Later, Kraft [2]
showed that the behavior of mean rotation velocity of low-
mass main-sequence stars below 1.5M� is preferentially
due to magnetic wind. As mentioned by Kawaler [3],
main-sequence stars (hereafter MS) with mass less than
1.5M� contain their deep surface convection zones which
support magnetic field as well as acoustically controlled
stellar winds.

Skumanich’s [4] pioneering work showed that the
angular-momentum loss of G-type main-sequence stars for
Hyades and Pleiades obeys the relationship dJ/dt ∝ Ω3,
where Ω denotes the angular velocity. Thus, the projected
rotation velocity v sin i decreasing roughly with t−1/2, is

(a)E-mail: danielbrito@dfte.ufrn.br

valid only within the equatorial plane. Here, t is the stel-
lar age and the exponent −1/2 is related to the exponent
from dJ/dt by the simple relationship t−1/2 = t1/(1−3),
where dJ/dt is the angular-momentum loss rate. In ad-
dition, unsaturated G stars are in agreement with this
relationship. As quoted by Schrijver and Zwaan [5], the
empirical Skumanich relationship, revisited by several au-
thors, has stood the test of time, albeit the equations fit-
ted to the data do differ somewhat from author to au-
thor. In contrast, Chaboyer et al. [6] elaborated a general
parametrization developed by Kawaler [3] and showed that
stars rotating substantially faster are subject to magnetic-
field saturation at a critical rotation rate ωsat. Krishna-
murthi et al. [7] proposed the inclusion of a Rossby scaling
at saturation velocity for stars more massive than 0.5M�.
However, Sills, Pinsonneault and Terndrup [8] argue that
the Rossby number is inadequate for stars with mass less
than 0.6M�.

Recently, Reiners and Mohanty [9] proposed a new
braking approach based on the strong dependence on the
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stellar radius which arises from the definition of the surface
magnetic strength (B0 ∝ Ωa). In contrast, Kawaler [3]
assumes that rotation is related to the magnetic-field
strength (B0R

2 ∝ Ωa) reducing the dependence on the
radius. According to [9], the factor of R2 implies deep
changes in the angular-momentum loss law. Another im-
portant difference between the modified Kawaler and
Reiners-Mohanty torques is in the saturation threshold
ωsat. Reiners and Mohanty [9] assume that ωsat does
not depend on the mass and it only affects the torque in
unsaturated stars. Their work showed that the angular-
momentum loss law for low-mass stars obeys the relation-
ship dJ/dt ∝ Ω5. For this torque, the rotational velocity
decreases with stellar age according to t−1/4.

More recently, de Freitas and De Medeiros [10] revis-
ited the modified Kawaler parametrization proposed by
Chaboyer et al. [6] in the light of the nonextensive statis-
tical mechanics [11]. This new statistical theory was in-
troduced by Tsallis [11], and further developed by Curado
and Tsallis [12] and Tsallis, Mendes and Plastino [13],
with the goal of extending the regime of the applicability
of Boltzmann-Gibbs (B-G) statistical mechanics that at
present just plainly fail when applied in out-of-equilibrium
systems. de Freitas and De Medeiros [10] analyzed the ro-
tational evolution of unsaturated F- and G- field stars in
the solar neighborhood limited in age and mass. They con-
sidered the entropic index q from the Tsallis formalism as
a parameter describing the magnetic braking level, namely
the “braking index”. They also associated such a param-
eter to the exponent of the dynamo theory (a) and to the
magnetic-field topology (N) by writing q = 1 + 4aN/3.
As a result, they showed that the saturated regime can be
recovered in the nonextensive context at the limit q → 1.
This limit is particularly important because it represents
the thermodynamic equilibrium valid in the Boltzmannian
regime. Indeed, the torque in the nonextensive version is
given by dJ/dt ∝ Ωq revealing that the rotational velocity
of F- and G-type main-sequence stars decreases with age
according to t1/(1−q). The values of q obtained by de Fre-
itas and De Medeiros [10] point out that this parameter is
strongly stellar-mass dependent.

Some applications have been made to test the
nonextensive approach proposed by de Freitas and De
Medeiros [10], among them Silva et al. [14] and de Fre-
itas et al. [15] using this model for open cluster stars. In
Silva et al. [14], the authors define the index q extracted
from the modified Kawaler parametrization as qK , where
the subscript K is an abbreviation for Kawaler. In this
scenario, Silva et al. [14] suggest that the qK is a possi-
ble parameter that control the degree of anti-correlation
between q from empirical rotational distribution and the
cluster age t given by q ≈ q0(1−Δt/qK), where Δt = t−t0
is the difference between the logarithms of the cluster ages,
and q0 is the index q for the cluster with age t0. In gen-
eral, this behavior indicates that stars lose the memory
of past angular-momentum history when their rotational
distribution becomes extensive, i.e., q = 1. However, we

wonder if this result set prevails when invoking another
parametrization model of the angular-momentum loss, in
our specific case, the Reiners and Mohanty torque.

Epstein and Pinsonneault [16] compare the prescrip-
tions for the strength of the stellar wind of the modified
Kawaler and Reiners and Mohanty torque with and with-
out the effect of circumstellar disk for stars with mass
between 0.5 and 1.0M�. They conclude that the largest
differences between two prescriptions appear among low-
mass stars. As a result, they claim that the Reiners and
Mohanty torque preserves rapid rotators of low-mass stars.
This effect is related to the Reiners and Mohanty torque,
which predicts a slower spin-down than Kawaler does for
the first few Myr. Epstein and Pinsonneault [16] still claim
that the Kawaler parametrization is indistinguishable to
the Skumanich law beyond the zero age main sequence
(ZAMS). Indeed, this result is expected because the values
adopted for a and N imply that angular velocity decays
with time asymptotically as Ω ∼ t−1/2. In contrast, for
the Reiners and Mohanty torque using the same values of
a = 1.5 and N = 2, the spin-down rate decreases to a
weaker power law, i.e., Ω ∼ t−1/4. In fact, the Kawaler
(standard) framework of the angular-momentum loss rate
described above is limited to the stars later than late-F
stars. For stars earlier than early-F a simple scaling of
the solar torque by ω3 does not explain the fast rotators
in young stars; in this case, it is necessary a saturation
in the angular-momentum loss. In both loss laws, the ro-
tation rate from saturated stars diminishes exponentially
to a critical saturation velocity. In general, according to
de Freitas and De Medeiros [10], as the exponent of ω is
sensitive to stellar mass, we obtain fluctuations of this ex-
ponent in a mass range narrower than those we defined
above.

In this study we compare the Kawaler and Reiners-
Mohanty torques in the context of the Tsallis’ nonexten-
sive statistical mechanics. In the next section, we revisit
and generalize the parametric Reiners and Mohanty model
for angular-momentum loss by magnetic stellar wind, and
compares these models. In the last section, we present our
conclusions.

Generalized Reiners and Mohanty torque. –
Reiners and Mohanty [9] propose a new approach for the
stellar magnetic braking scenario. Their approach consid-
ers two major deviations from the modified Kawaler pre-
scription (see [10] for a review). As mentioned by Epstein
and Pinsonneault [16], first Reiners and Mohanty [9] ar-
gue that rotation is related to the magnetic-field strength
rather than to the surface magnetic flux as adopted by
Kawaler in [6]. This dependence on R2 modifies the struc-
ture of the angular-momentum loss law, indicating that
the Kawaler model presents a weak dependence on the
stellar radius. Second, these authors assume that the satu-
ration angular velocity ωsat does not depend on the stellar
mass. In this case, ωsat is insensitive to the structural dif-
ferences in the stellar interior. In this context, Reiners and
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Mohanty [9] restrict the rate of the angular-momentum
loss to the radial fields and a dynamo law a = 1.5 for
unsaturated regime, as given by the following equations:

dJ

dt
= −C

[
Ω

(
R16

M2

)1/3
]

(1)

for Ω ≥ ωsat. For Ω < ωsat, we have

dJ

dt
= −C

[(
Ω

ωsat

)4

Ω

(
R16

M2

)1/3
]

, (2)

with C = 2
3 (

B8
sat

G2K4
V Ṁ

)1/3.

Here, G is the gravitational constant, ωsat is the thresh-
old angular velocity beyond which the saturation occurs,
Bsat denotes the saturation field strength, KV is a cali-
bration constant and R, M and Ṁ represent the stellar
radius, mass and loss-mass rate in units of 10−14M� yr−1,
respectively.

For a future comparison with the parameters obtained
in the nonextensive Kawaler model given in de Freitas
and De Medeiros [10], we eliminated the restrictions
in a, and in the magnetic-field geometry N adopted by
Reiners and Mohanty [9]. After a rather tedious alge-
braic manipulation, the generalized Reiners and Mohanty
torque, for the different saturation regimes, where the pa-
rameters a and N are free, is given by

dJ

dt
= −C ′

[
Ω

(
R16−8N

M2

)1/(3−4N)
]

, (3)

for Ω ≥ ωsat. In this regime, the equation above does not
depend on the parameter a. For Ω < ωsat, we have

dJ

dt
= −C ′

[(
Ω

ωsat

)8a/(3−4N)

Ω

(
R16−8N

M2

)1/(3−4N)
]
, (4)

with C ′ = [(2
3 )4NC3]1/(3−4N). If a = 1.5 and N = 0

(later we will replace N = 2), we recover the Reiners and
Mohanty torque.

In the present study, we assume that since the moment
of inertia I and stellar radius R change slowly during the
main-sequence evolution, the angular-momentum loss law
can be simplified by considering the limit of dJ/dt for
constants I and R, that is, this loss law is fully specified
by the rotational velocity, while the star is braked by the
stellar wind [17]. We also consider that in the absence of
angular-momentum loss, the equatorial rotational velocity
v can be determined by the simple condition of angular-
momentum conservation, denoted by

J =

(
I

R

)

const.

v; (5)

furthermore, we assume that the stars spin down as a solid
body.

Two pairs of equations were combined to obtain the
time dependence of v. First, from eqs. (3) and the deriva-
tive of (5), we have

v(t) = v0 exp

[
− (t − t0)

τ1

]
(t0 ≤ t < tsat) (6)

with

τ1 ≡
[

C ′

I

(
R16−8N

M2

)1/(3−4N)
]−1

(7)

for the saturated domain.
On the other hand, by combining eqs. (4) and the

derivative of (5), we obtain the equation

v(t) = vsat

[
1 +

(t − tsat)

τ

]−(3−4N)/8a

(t ≥ tsat) (8)

with

τ ≡
[

8a

3 − 4N

C ′

I

(
R16−8N

M2

)1/(3−4N)
]−1

. (9)

In this respect, the τ1 and τ are the MS spin-down
timescales in the saturated and unsaturated regimes, re-
spectively. The other parameters, t0, v0 and tsat, are the
age at which the star arrives at the MS, the rotational ve-
locity at that time, and subsequent age at which the star
slows down to the values below the critical velocity vsat,
respectively [9]. Time tsat can be determined by setting
v(t) = vsat in eq. (6). Thus, we have

tsat = t0 + τ1 ln

(
v0

vsat

)
. (10)

Equation (6) reveals that in the saturated regime the
star slows down exponentially from time t0 up to velocity
vsat in time tsat. On the other hand, eq. (8) shows that
from this time onward, the spin-down rate decreases to a
power law given by −(3−4N)/8a. Thus, the star remains
within a factor of a few vsat for the remainder of its MS
lifetime.

Nonextensive approach for stellar rotation-age
relation for the unsaturated regime. – By applying
Tsallis statistics [18], we can assume that eq. (6) follows a
simple linear differential equation in the form

d

dt

(
v

v0

)
= −λ1

(
v

v0

)
, (11)

from which the solution is given by

v(t) = v0 exp [−λ1(t − t0)] . (12)

According to Lyra et al. [19], in contrast to the expo-
nential behavior presented in eq. (12), eq. (11) must be
replaced with a slower power law at critical points where
long correlations develop. In this context, a similar expres-
sion can be created to characterize the possible behavior of
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Fig. 1: Plot for q from the model against the field topology N . Straight lines represent the Kawaler entropic index, while curves
denote the Reiners and Mohanty one. The vertical dash-dotted line shows that there exists only one value for N for which
the q’s are equal, i.e., when N = 2. The point A represents the lowest value of qRM . The point B denotes the Reiners and
Mohanty [9] exponent, i.e., t−1/4. Point C is the maximum possible value of q among the models. The plot shows also that the
Skumanich law cannot be represented on the generalized Reiners and Mohanty torque.

the stellar-rotation distribution in an unsaturated regime.
As proposed by de Freitas and De Medeiros [10], the spin-
down law of a group of the stars limited by mass is usually
given in the generalized form

d

dt

(
v

vsat

)
= −λq

(
v

vsat

)q

(λq ≥ 0; q ≥ 1), (13)

for q = 3, the spin down is determined by a torque gener-
ated by magnetically controlled stellar winds.

Integrating the equation above, we have

v(t) = vsat [1 + (q − 1)λq(t − tsat)]
1

1−q , (14)

where [1 + (1 − q)x]
1/(1−q) ≡ expq(x) is known in a nonex-

tensive scenario as q-exponential (see [20] for a review of
the q-calculus). In the present context, λq indicates the
braking strength.

Thus, in the nonextensive scenario, eq. (8) is well de-
scribed as a nonlinear differential equation in the form (13)
with solution (14). When q = 1, eq. (12) is recovered, in-
dicating that a system governed by a saturated regime is
in thermodynamic equilibrium. By contrast, when q dif-
fers from unity, a system controlled by unsaturation is out
of equilibrium.

In agreement with our unsaturated-regime model and
replacing N by N − 2, we find that the “braking index”
qRM can be described by a pair (a,N) given by

qRM = 1 +
8a

4N − 5
, (15)

whereas for the saturated regime, qRM = 1 due to the
usual exponential function. As shown in table 1, the pa-
rameters a and N are a function of spectral type, i.e., the

Table 1: Best parameter values of our unsaturated model using
eq. (14). The values of N using eq. (15) are also shown.

Stars 〈M/M�〉 qRM Na=2;Na=1 aN=0; aN=2

F0–F5 1.36 1.80 ± 0.1 6.25; 3.75 −0.5; 0.3
F6–F9 1.22 1.96 ± 0.2 5.42; 3.33 −0.6; 0.36
G0–G5 1.11 2.18 ± 0.2 4.64; 2.95 −0.74; 0.44
G6–G9 0.98 4.38 ± 0.6 2.43; 1.84 −2.11; 1.26

All F 1.91 ± 0.1 5.65; 3.45 −0.57; 0.34
All G 2.18 ± 0.4 4.64; 2.95 −0.74; 0.44

braking index q is related to the stellar mass and evolu-
tion of the stellar magnetic field. In fig. 1, we have the
plot of index q against the field topology N . Straight lines
represent the Kawaler entropic index given by the identity
qK ≡ 1 + 4aN/3, while the curves denote the Reiners and
Mohanty prescription given by the term (15). For such a
model, the plot shows lines and curves as an iso-a (specif-
ically a = 1, a = 1.5 and a = 2). The vertical dash-dotted
line shows that there is only one value for N for which qK

and qRM are equal, i.e., N = 2. From the referred figure,
the point A represents the possible lowest value of qRM .
The point B denotes the exponent adopted by Reiners and
Mohanty [9], i.e., qRM = 5. The point C is the maximum
possible value of q among the models. The plot shows
also that the Skumanich law cannot be represented on the
generalized Reiners and Mohanty torque.

In general, the q-parameter is related to the degree of
nonextensivity that emerges within the thermodynamic
formalism proposed by Tsallis in [11]. As revealed in
eq. (15), qRM is a function of the magnetic-field topology
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N , and the dynamo law a, which depend on the stellar
evolution. According to Kawaler [3] and de Freitas and
De Medeiros [10], small N values result in a weak wind
that acts on the MS phase of evolution, while winds with
large N values remove significant amounts of angular mo-
mentum early in the pre-main sequence (PMS). In this
phase, for a given mass, the maximum rotational veloc-
ity v decreases as N increases. This result is important
because, within a thermostatistical framework in which
eq. (8) naturally emerges, and for a given value of a and
N , we obtain the scale laws found in the literature, such
as those proposed by Skumanich [4], Soderblom et al. [21]
and Reiners and Mohanty [9].

Conclusions. – In summary, our study presents a new
approach to the angular-momentum loss law found in the
literature. The present analysis shows that the generalized
torques of Kawaler and Reiners-Mohanty are clearly an-
tagonistic, except for N = 2. Table 1 demonstrates that
the modified Reiners and Mohanty model is valid only
for spectral types beyond G6. According to fig. 1, the
lowest value of qRM is 3.67. As a result, the Skumanich
law cannot be represented on the generalized Reiners and
Mohanty relationship, i.e., this model does not explain the
rotational behavior of solar-type stars. This limitation is
mainly due to the sensitivity on the stellar radius given by
term R16/3, i.e., the angular-momentum loss rate would
have become entirely dependent on the stellar radius. In
the Kawaler model, this dependence is given by the max-
imum term R2, where dJ

dt depends entirely on the stellar
velocity for unsaturated stars. However, our results reveal
which Reiners and Mohanty model is consistent for the
low-mass stars, specifically, M-type stars. In other words,
the Reiners and Mohanty model is a good approximation
for fully convective stars.

The entropic index q can be interpreted as an indicator
of the memory of the system or, in our case, the memory
of the primordial angular momentum (see de Freitas and
De Medeiros [10] and Silva et al. [14] for further details on
the link between q and the memory of the system). As q
increases from F to M, very-low-mass stars maintain this
memory. In fact, the memory grows at same scale of q. In
contrast, because of the much shorter interaction of the
young star with its circumstellar disc, higher-mass stars
do not maintain the memory of the initial angular mo-
mentum for a long time. According to de Freitas and De
Medeiros [10] and present results, both nonextensive mod-
els show that the Kawaler framework is compatible with a
wider mass range, while the Reiners and Mohanty model
is restricted to low-mass stars (less than G6 masses). This
result suggests that a decrease in the mass would lead to
a weaker power law than the Skumanich one. Finally, our

results point out that a strong dependence of the angular-
momentum loss rate on the stellar radius is limited to very-
low-mass stars encountering discrepancies when applied to
F and G stars.
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APÊNDICE B

INFORMAÇÃO ELETRÔNICA

A grande maioria das referências citadas nesta tese podem ser encontradas na

internet através dos seguintes sites:

• http://www.adsabs.harvard.edu

• http://arxiv.org/

• http://inspirehep.net/
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APÊNDICE C

EXTRATO DO CATÁLOGO GENEVA-COPENHAGEN

Os extratos a seguir se referem ao catálogo de Geneva- Copenhagen. Foram escolhi-

das algumas estrelas, separadas em estrelas simples e binárias de acordo com as seguintes

características: velocidade, massa e tipo espectral. As estrelas estão identificadas pelo

respectivo número HD. Na segunda coluna temos o tipo espectral (TE) obtidos do catá-

logo HIPPARCOS (ESA1 1997). Em seguida, na terceira coluna, observamos a velocidade

rotacional projetada v seni. Na quarta coluna observamos a idade medida em Giga-anos

(109 anos). Na quinta e sexta colunas se encontram, respectivamente, massa (M) e a me-

talicidade ([Fe/H]). Nas colunas seguintes listamos a magnitude visual aparente (mv) e o

índice de cor b-y de Strömgren. Por fim, temos as colunas referentes à paralaxe e ao log da

temperatura efetiva (log Te).

HD TE vseni Idade M [Fe/H] mv b− y plx log Te

Km/s 109 anos M� dex mag mas K

HD 176377 G0 1 0,2 0,83 -0,29 4,96 0,385 42,7 3,759

HD 171067 G8V 1 0,2 0,84 -0,05 5,2 0,424 39,7 3,744

HD 201219 G5 3 0,2 0,85 0,05 5,25 0,442 27,9 3,738

HD 109286 G5 4 0,2 0,85 -0,01 5,21 0,433 19,2 3,741

1European Space Agency
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HD 114853 G1.5V 3 0,2 0,85 -0,14 4,99 0,399 40,9 3,753

HD 16760 G5 3 0,2 0,87 0,01 5,33 0,424 19,9 3,744

HD 68785 G3V 4 0,2 0,83 -0,3 5,09 0,387 23,8 3,757

HD 172299 G8V 4 0,2 0,87 -0,01 5,17 0,424 9,1 3,744

HD 55647 G5 1 0,2 0,86 0,04 5,23 0,435 22,1 3,741

HD 13836 G8V 1 0,2 0,85 0,04 5,27 0,437 26,9 3,739

HD 24053 G0 2 0,2 0,86 0 5,16 0,423 30,7 3,745

HD 22582 G8V 2 0,2 0,85 0,06 5,41 0,439 20,4 3,739

HD 29621 G5 3 0,2 0,85 -0,01 5,29 0,429 19,5 3,743

HD 10887 G8V 3 0,2 0,86 0,03 5,22 0,428 13,6 3,743

HD 11850 G5 5 0,2 0,85 0,02 5,25 0,431 30 3,741

HD 66485 G5 1 0,2 0,86 0,05 5,21 0,432 22,6 3,742

HD 26756 G5 5 0,2 0,86 0,05 5,16 0,431 21,9 3,742

HD 39804 G5V 5 0,2 0,86 0,01 5,21 0,423 21,1 3,745

HD 197818 G1V 3 0,2 0,86 -0,19 4,94 0,387 28,5 3,76

HD 115273 G5 3 0,2 0,86 -0,18 4,95 0,389 20,6 3,759

HD 34449 G3V 4 0,2 0,86 -0,16 4,96 0,389 23,2 3,758

HD 42618 G4V 4 0,2 0,88 -0,03 5,04 0,402 43,3 3,754

HD 134330 G6V 2 0,2 0,89 0,14 5,16 0,434 32,3 3,742

HD 27835 G0V 1 0,2 1,01 0,07 4,48 0,381 3,767

HD 68978 G0.5V 3 0,2 1,02 0,11 4,57 0,376 37 3,769

HD 141937 G1V 4 0,2 1,04 0,24 4,64 0,388 29,9 3,765

HD 220426 F9V 3 0,2 1,04 0,04 4,37 0,359 13,3 3,779

HD 51370 F8 12 0,2 1,03 -0,1 4,32 0,331 27,4 3,788

HD 224360 F5V 27 0,2 1,07 -0,33 3,97 0,296 17,7 3,806

HD 164509 G5 2 0,2 1,11 0,26 4,36 0,404 19,3 3,779

HD 129209 G2IV 3 0,2 1,12 0,27 4,34 0,395 19,8 3,777

HD 109908 G0V 5 0,2 1,1 0,25 4,43 0,363 16,5 3,777

HD 51067 G0 6 0,2 1,09 0,15 4,32 0,357 26,9 3,779

HD 129764 G1IV 4 0,2 1,13 0,27 4,3 0,379 16 3,781

HD 80846 G0 9 0,2 1,11 0,05 4,13 0,36 14,2 3,792
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HD 109972 G0V 9 0,2 1,12 0,14 4,18 0,371 3,79

HD 43806 F6V 16 0,2 1,14 -0,02 3,95 0,312 14,2 3,801

HD 51434 F7V 10 0,2 1,15 0,05 3,96 0,321 16,5 3,797

HD 67200 F6V 4 0,2 1,23 0,45 3,87 0,38 18,5 3,793

HD 16246 F6III 40 0,2 1,28 0 3,48 0,269 24,9 3,824

HD 103933 F5V 17 0,2 1,32 0,16 3,47 0,286 18,8 3,817

HD 106809 K0V 2 0,3 0,86 0,22 5,8 0,491 21,8 3,718

HD 98553 G2/G3V 3 0,3 0,84 -0,38 4,89 0,37 29,5 3,764

HD 103847 G5 4 0,3 0,87 0,21 5,74 0,489 34,4 3,719

HD 108954 F9V 5 0,3 0,98 -0,06 4,5 0,36 45,6 3,774

HD 142415 G1V 3 0,3 1,01 0,13 4,64 0,383 28,9 3,766

HD 107692 G1.5V 4 0,3 1,02 0,23 4,66 0,395 39 3,762

HD 138763 F7V 9 0,3 1,01 0,03 4,53 0,359 39,8 3,776

HD 4813 F7IV-V 4 0,3 1,04 -0,12 4,23 0,33 64,7 3,789

HD 2286 F3V 10 0,3 1,07 -0,37 3,93 0,292 11,7 3,808

HD 150466 F5V 15 0,3 1,13 -0,19 3,83 0,291 14,6 3,81

HD 28608 F5 35 0,3 1,14 -0,08 3,83 0,312 23 3,8

HD 27560 G0 30 0,3 1,14 -0,24 3,77 0,28 12 3,815

HD 201649 F5V 35 0,3 1,17 -0,11 3,79 0,287 18,7 3,812

HD 62094 F6V 19 0,3 1,18 -0,14 3,7 0,281 12,9 3,816

HD 154083 F8 28 0,3 1,19 -0,05 3,73 0,291 11,1 3,812

HD 206893 F5V 29 0,3 1,19 -0,09 3,74 0,287 25,7 3,813

HD 127540 F5 7 0,3 1,2 0,06 3,8 0,325 18,5 3,806

HD 183127 F6IV 13 0,3 1,2 -0,07 3,7 0,288 16,3 3,813

HD 150344 F5V 16 0,3 1,19 0 3,76 0,299 11,7 3,809

HD 31845 F5V 30 0,3 1,2 -0,09 3,57 0,297 23,1 3,808

HD 170506 F5V 23 0,3 1,22 0 3,68 0,308 15,6 3,813

HD 129213 F5V 17 0,3 1,24 0,05 3,64 0,311 12,5 3,815

HD 29427 F5IV 25 0,3 1,24 -0,11 3,53 0,266 18,4 3,825

HD 89101 F0V 110 0,3 1,28 -0,27 3,37 0,22 10,5 3,849

HD 69830 K0V 1 0,4 0,83 0,05 5,46 0,457 79,5 3,73
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HD 10086 G5IV 2 0,4 0,91 0,1 4,96 0,419 46,7 3,749

HD 116347 F6/F7V 5 0,4 1,03 -0,24 4,15 0,352 13 3,793

HD 155467 F7V 8 0,4 1,06 -0,2 4,06 0,316 15,7 3,797

HD 127423 G0V 4 0,4 1,1 0,2 4,34 0,355 14,5 3,78

HD 78138 F5 30 0,4 1,09 -0,14 4 0,309 14,6 3,8

HD 74777 G0 2 0,4 1,14 0,27 4,15 0,405 14,8 3,781

HD 188986 F4V 22 0,4 1,12 -0,42 3,74 0,274 26 3,817

HD 199775 F5 30 0,4 1,12 -0,15 3,9 0,301 13,8 3,804

HD 148156 G1V 6 0,4 1,15 0,16 4,09 0,349 18,9 3,785

HD 97980 F7/F8V 8 0,4 1,14 0,02 3,94 0,347 13,6 3,799

HD 100563 F5.5V 13 0,4 1,25 0,1 3,65 0,297 37,7 3,81

HD 26923 G0VH-04 3 0,5 0,94 -0,08 4,68 0,368 47,2 3,77

HD 155515 G0 4 0,5 0,95 -0,35 4,43 0,334 23,6 3,784

HD 52395 G0V 4 0,5 0,95 -0,27 4,43 0,342 21,3 3,781

HD 32274 F8 3 0,5 0,96 -0,18 4,43 0,356 16,7 3,777

HD 129135 G0V 2 0,5 0,96 -0,16 4,53 0,352 16,9 3,777

HD 89418 G0 4 0,5 0,96 -0,14 4,49 0,355 21,5 3,776

HD 108540 F6V 8 0,5 0,96 -0,56 4,27 0,314 14,4 3,793

HD 180709 F7V 8 0,5 0,96 -0,17 4,56 0,348 15,2 3,778

HD 166685 G5 5 0,5 0,98 -0,22 4,35 0,345 15,5 3,783

HD 202871 G0V 4 0,5 0,98 -0,05 4,54 0,356 18,2 3,776

HD 24516 G5 3 0,5 1 -0,11 4,39 0,344 12,8 3,782

HD 66168 F8V 6 0,5 1 -0,07 4,41 0,349 19,7 3,779

HD 153970 F8 5 0,5 1,01 -0,15 4,31 0,336 23 3,786

HD 76766 F8V 9 0,5 1,03 -0,13 4,23 0,337 17,9 3,787

HD 195005 G0 5 0,5 1,04 -0,02 4,31 0,345 31,3 3,783

HD 43523 F5 5 0,5 1,05 0,04 4,3 0,352 31,3 3,78

HD 184403 G0 1 0,5 1,08 0,22 4,45 0,41 22,5 3,77

HD 82943 F9VFe+05 3 0,5 1,12 0,27 4,35 0,386 36,4 3,769

HD 139879 G0 4 0,5 1,15 0,17 4,11 0,382 17,9 3,783

HD 27530 G2V 4 0,5 1,17 0,42 4,07 0,397 16,3 3,782
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HD 85683 F8V 6 0,5 1,17 0,18 4,06 0,337 21,9 3,789

HD 373 F5 35 0,5 1,19 -0,4 3,57 0,241 14,4 3,835

HD 26345 F6V 27 0,5 1,31 0,07 3,44 0,273 23,2 3,823

HD 148290 F5V 12 0,5 1,31 0,19 3,49 0,292 9,8 3,815

HD 179260 F5 20 0,5 1,3 0,04 3,34 0,283 3,833

HD 17030 F8 22 0,5 1,31 0,08 3,32 0,28 10,7 3,831

HD 114398 G5 4 0,6 0,89 -0,24 4,7 0,371 15,6 3,767

HD 147528 G0 6 0,6 0,89 -0,36 4,65 0,356 19,7 3,773

HD 93491 G0V 6 0,6 0,89 -0,35 4,71 0,362 13,8 3,772

HD 1080 G5 6 0,6 0,9 -0,27 4,65 0,352 3,775

HD 196254 G0V 3 0,6 0,9 -0,32 4,63 0,353 20,7 3,774

HD 69965 G1V 4 0,6 0,9 -0,18 4,77 0,371 29,3 3,767

HD 107399 F8V 11 0,6 0,9 -0,24 4,72 0,368 13,6 3,769

HD 41708 G0V 2 0,6 0,91 -0,02 4,79 0,394 22,5 3,759

HD 101093 F9V 3 0,6 0,92 -0,22 4,64 0,361 25,4 3,772

HD 117860 G0 3 0,6 0,9 -0,04 4,79 0,393 31 3,759

HD 125859 G5 3 0,6 0,91 -0,27 4,66 0,376 16,9 3,773

HD 77134 F5 5 0,6 0,91 -0,36 4,61 0,35 23 3,776

HD 110513 G5 4 0,6 0,93 -0,14 4,67 0,372 13,2 3,768

HD 98649 G4V 2 0,6 0,92 0,08 4,85 0,405 23,4 3,754

HD 188298 G5V 4 0,6 0,92 0,09 4,85 0,408 18,8 3,753

HD 56202 G5 7 0,6 0,93 -0,05 4,73 0,4 19 3,765

HD 58549 F5 4 0,6 0,98 -0,03 4,46 0,373 20,2 3,77

HD 122973 G0 5 0,6 0,97 0,04 4,65 0,381 20,6 3,765

HD 25825 G0 7 0,6 0,98 0,04 4,5 0,378 21,4 3,767

HD 28066 F8 1 0,6 1 0,09 4,69 0,387 3,763

HD 92919 G4V 2 0,6 1,04 0,16 4,51 0,404 15,4 3,77

HD 183216 F8.5VFe+04 5 0,6 1,05 0,13 4,45 0,376 28,8 3,77

HD 124595 G1/G2V 3 0,6 1,06 0,15 4,34 0,372 13 3,773

HD 206099 G5 6 0,6 1,1 0,28 4,42 0,41 3,77

HD 145184 F0 17 0,6 1,12 -0,55 3,68 0,261 15,8 3,823
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HD 132301 F6V 20 0,6 1,21 0,04 3,74 0,299 26,8 3,807

HD 149894 G1V 2 0,7 0,83 -0,43 4,87 0,372 21,4 3,764

HD 155827 G1V 2 0,7 0,84 -0,41 4,9 0,37 14,3 3,766

HD 54718 G0 1 0,7 0,85 -0,47 4,72 0,357 21,9 3,77

HD 221706 G3V 2 0,7 0,86 -0,19 4,87 0,388 20,8 3,759

HD 187548 G0V 3 0,7 0,85 -0,61 4,71 0,353 22,2 3,772

HD 219175 F9V 3 0,7 0,87 -0,42 4,68 0,36 26,5 3,77

HD 216531 G0V 3 0,7 0,86 -0,26 4,84 0,375 20,3 3,764

HD 28841 G 1 0,7 0,88 -0,24 4,94 0,412 3,767

HD 36152 G5V 1 0,7 0,88 0 4,93 0,411 21,4 3,751

HD 13297 G0 4 0,7 0,87 -0,36 4,75 0,363 17,6 3,77

HD 48903 G3V 4 0,7 0,88 -0,18 4,79 0,382 15,9 3,762

HD 98625 G8IV/V 5 0,7 0,88 0,07 5,06 0,425 11,7 3,746

HD 164296 G3V 2 0,7 0,89 -0,07 4,93 0,394 12,2 3,757

HD 94151 G8V 2 0,7 0,89 0,12 5,01 0,431 26,8 3,743

HD 203019 G5V 6 0,7 0,88 0,07 5,03 0,424 27,5 3,746

HD 87097 G3V 8 0,7 0,89 -0,19 4,75 0,376 17,9 3,765

HD 87705 G5 1 0,7 0,9 -0,15 4,81 0,379 16,8 3,764

HD 89055 G0V 2 0,7 0,9 -0,08 4,82 0,387 28,1 3,761

HD 151827 G0Vw... 2 0,7 0,9 -0,44 4,6 0,376 13,4 3,777

HD 101242 G5 2 0,7 0,89 0,05 4,93 0,412 29,1 3,751

HD 105422 F8 3 0,7 0,9 -0,17 4,75 0,375 21,5 3,765

HD 148319 G0 5 0,7 0,89 0,07 5 0,419 19,5 3,749

HD 119856 G1V 5 0,7 0,9 -0,12 4,79 0,381 20,7 3,762

HD 23075 F5 3 0,7 0,91 -0,02 4,98 0,395 3,757

HD 145518 G0.5V 4 0,7 0,9 -0,09 4,79 0,383 29,8 3,762

HD 158173 G1/G2V 4 0,2 1,2 0,53 3,99 0,404 13,2 3,792

Tabela 1: Extrato contendo estrelas simples de nossa amostra.

HD TE vseni Idade M [Fe/H] mv b− y plx log Te

Km/s 109 anos M� dex mag mas K
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HD 16 0,1 0,311 2,5 3,81

HD 23 4 3,7 0,99 -0,19 4,44 0,366 23,9 3,77

HD 25 2 1,31 -0,38 2,89 0,256 3,828

HD 59 4 5,4 1,02 -0,24 3,9 0,363 3,772

HD 67 4 2,8 0,87 -0,14 5,17 0,424 18,6 3,743

HD 70 3 10,4 0,84 -0,49 4,83 0,395 21 3,752

HD 101 2 5,4 0,94 -0,32 4,55 0,373 26,2 3,765

HD 105 15 5,4 0,97 -0,21 4,49 0,373 24,9 3,766

HD 153 5 3,9 1,3 -0,16 2,9 0,388 8,1 3,763

HD 156 0,9 1,87 0,23 1,72 0,248 6,7 3,844

HD 166 4 11,7 0,85 -0,07 5,41 0,46 73 3,727

HD 189 9 2,7 1,17 -0,25 3,01 0,347 5,6 3,783

HD 200 5 4,7 1,14 -0,45 3,02 0,357 9,1 3,774

HD 203 1,4 1,34 -0,15 3,23 0,256 25,6 3,83

HD 219 -0,17 0,257 4,2 3,835

HD 220 2,8 1,18 -0,58 2,95 0,32 3,806

HD 222 1,7 1,43 -0,08 2,91 0,241 8,4 3,84

HD 268 9 3,1 1,15 -0,37 3,63 0,306 20,6 3,8

HD 276 7 2,2 1,35 -0,29 2,93 0,271 11,9 3,821

HD 285 13 1,7 1,61 -0,29 1,86 0,297 7,5 3,809

HD 291 6 2,4 1,33 -0,24 2,93 0,297 9,6 3,808

HD 299 8 5,3 0,99 -0,04 4,52 0,388 21,8 3,762

HD 307 4 2,8 1,32 -0,17 2,77 0,379 8,2 3,768

HD 308 1 15,9 0,86 -0,24 4,94 0,438 3,737

HD 330 4 5 1,12 -0,39 3,11 0,384 9,8 3,762

HD 333 0,9 2,09 0,13 1,06 0,261 3,8 3,849

HD 334 10 2,7 1,3 -0,27 2,99 0,317 10,7 3,797

HD 361 3 2,5 0,92 -0,2 4,84 0,388 36,2 3,758

HD 373 35 0,5 1,24 -0,4 3,57 0,241 14,4 3,835

HD 375 5 2,7 1,44 0,05 2,93 0,377 12,7 3,771

HD 377 13 5,3 0,99 -0,02 4,58 0,391 25,1 3,76
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HD 382 2 0,75 -0,42 6,19 0,512 3,702

HD 392 1,7 1,61 -0,12 2 0,321 7,6 3,799

HD 400 6 3,9 1,09 -0,35 3,6 0,332 30,3 3,787

HD 404 2 0,88 0,31 6,1 0,516 31,3 3,708

HD 410 3 8,9 0,95 0,06 4,65 0,426 3,745

HD 427 27 2,2 1,42 -0,12 2,66 0,299 5 3,808

HD 432 0,9 2,09 0,18 1,16 0,216 59,9 3,862

HD 435 7 3,8 1,08 -0,11 4,03 0,353 12,9 3,779

HD 439 55 1,6 1,6 0,13 2,4 0,304 8,6 3,82

HD 447 50 1,5 1,74 -0,08 1,81 0,301 8,7 3,81

HD 457 3 4,3 1,12 0,11 4,03 0,391 18,2 3,765

HD 466 60 1,6 1,71 -0,05 1,84 0,268 6,5 3,827

HD 547 3 11,8 0,91 -0,34 4,29 0,408 13,9 3,75

HD 564 3 6,5 0,91 -0,33 4,69 0,381 18,8 3,761

HD 578 14 2,3 1,33 -0,19 3,05 0,29 9,6 3,812

HD 604 10 3 1,34 -0,24 2,77 0,331 6,2 3,79

HD 610 14 2,3 1,33 -0,17 3,1 0,294 11,1 3,81

HD 615 16 1 1,22 -0,02 3,8 0,306 12,9 3,804

HD 631 6 3,5 1 -0,18 4,44 0,366 15,6 3,771

HD 633 6 2 1,19 -0,08 3,81 0,313 18,2 3,799

HD 652 6 1,03 -0,16 4,52 0,354 16,5 3,777

HD 693 5 3,8 1,07 -0,49 3,53 0,326 52,9 3,789

HD 694 3,2 1,13 -0,12 3,72 0,341 3,786

HD 700 4 1,7 0,97 -0,25 4,59 0,362 18,6 3,771

HD 732 14 1,9 1,49 0,2 2,7 0,355 7,6 3,796

HD 734 5 0,81 -0,33 5,74 0,448 20,9 3,728

HD 739 5 2,1 1,25 -0,13 3,55 0,29 45,8 3,811

HD 741 1 9,2 0,91 -0,26 4,51 0,398 17 3,755

HD 750 4 0,76 -0,35 6,21 0,492 27,5 3,707

HD 768 1,7 1,37 -0,15 3,12 0,238 10,9 3,84

HD 804 4 4,9 0,97 -0,05 4,64 0,395 19,4 3,759
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HD 811 0,02 0,206 4,8 3,864

HD 823 1 8,4 0,87 0,01 5,28 0,454 21,1 3,731

HD 852 90 1,4 1,58 0,01 2,28 0,248 7,4 3,839

HD 870 2 0,81 -0,26 5,68 0,467 49,2 3,721

HD 900 1,7 1,34 -0,17 3,2 0,247 11,1 3,835

HD 903 27 2,1 1,28 -0,16 3,39 0,287 14,7 3,814

HD 905 30 1,6 1,39 -0,26 3 0,222 28,6 3,849

HD 912 7 4,1 1,17 -0,47 2,92 0,349 9,3 3,779

HD 924 3 0,78 -0,08 6,44 0,518 30 3,7

HD 931 2 1,38 -0,11 3 0,278 13,1 3,819

HD 949 70 1,7 1,42 -0,14 2,93 0,252 5,5 3,845

HD 967 2 8,9 0,79 -0,76 5,25 0,413 23,7 3,74

HD 975 9 2,4 1,17 -0,28 3,72 0,3 13,4 3,805

HD 984 40 2,8 1,14 -0,08 4,02 0,33 21,7 3,79

HD 987 8 0,81 -0,33 5,58 0,455 22,9 3,725

HD 1000 9 2,9 1,26 -0,25 3,2 0,321 18,2 3,795

HD 1004 15 2,7 1,25 -0,23 3,34 0,305 21,6 3,803

HD 1015 11 2 1,54 -0,09 2,39 0,322 12,2 3,797

HD 1019 11 0,86 0,1 5,88 0,494 11,2 3,714

HD 1047 3 4,8 1,08 -0,33 3,49 0,349 7,1 3,78

HD 1073 1,4 1,36 -0,12 3,19 0,251 11 3,834

HD 1080 6 0,6 0,96 -0,27 5,03 0,352 3,775

HD 1093 2,9 1,14 -0,12 3,9 0,346 3,793

HD 1094 2 1,49 -0,12 2,52 0,301 10,9 3,807

HD 1101 27 1,6 1,63 0,06 2,16 0,264 7,9 3,832

HD 1108 3 0,87 -0,1 5,37 0,433 22,9 3,739

HD 1121 1,5 1,5 -0,13 2,62 0,219 7,5 3,854

HD 1130 8 2,7 1,19 -0,26 3,34 0,332 3,801

HD 1184 6 5,7 1,02 -0,38 3,87 0,351 11,6 3,776

HD 1204 1 9,7 0,96 -0,19 4,24 0,4 12,5 3,755

HD 1213 2 1,26 -0,39 3,31 0,252 9,9 3,831
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HD 1237 6 12,4 0,85 -0,12 5,36 0,46 56,8 3,726

HD 1271 17 2 1,41 -0,12 2,71 0,288 7,5 3,814

HD 1293 2 -0,47 0,485 7,3 3,713

HD 1320 3 1,8 0,84 -0,34 5,14 0,406 27,3 3,747

HD 1321 1,3 1,79 -0,07 1,59 0,28 2,5 3,822

HD 1324 1,1 1,96 0,18 1,57 0,288 9,1 3,822

HD 1326 1 10,32 0,967 280,3

HD 1343 8 2,2 1,3 -0,41 3,02 0,264 20,5 3,824

HD 1352 13 2,2 1,14 -0,21 3,9 0,313 21,7 3,798

HD 1388 4 5,7 1,01 -0,08 4,42 0,381 38,2 3,765

HD 1391 4 4,9 1,14 -0,24 3,35 0,366 10,5 3,772

HD 1393 1,6 1,47 -0,24 2,63 0,211 12,2 3,856

HD 1405 21 0,69 -0,78 6,36 0,535 3,685

HD 1418 24 1,8 1,57 -0,01 2,26 0,327 7,5 3,807

HD 1455 14 1,5 1,75 0,17 1,84 0,378 6,4 3,787

HD 1461 2 6,6 1,03 0,15 4,62 0,422 42,7 3,749

HD 1466 21 3,2 0,98 -0,31 4,41 0,353 24,4 3,775

HD 1472 55 2,1 1,46 -0,05 2,57 0,346 8 3,8

HD 1497 2 3,9 1,2 0,16 3,83 0,407 14,2 3,77

HD 1513 26 1,5 1,36 -0,11 3,24 0,249 11,6 3,835

HD 1529 2 1,16 -0,35 3,26 0,498 11,4 3,708

HD 1557 7 2,5 1,28 -0,45 2,71 0,315 2,4 3,798

HD 1559 1,7 1,44 -0,28 2,69 0,221 10,2 3,849

HD 1562 3 4 0,85 -0,31 5 0,399 40,2 3,752

HD 1581 4 3,5 0,97 -0,18 4,56 0,368 116,4 3,768

HD 1582 2 4 0,97 -0,2 4,57 0,377 14,6 3,766

HD 1591 8 5 1,05 -0,22 4,02 0,352 16,3 3,777

HD 1601 40 0,09 0,354 3,4 3,794

HD 1603 6 2,3 1,42 -0,08 2,74 0,325 8,3 3,796

HD 1622 5 0,86 0,1 5,64 0,5 14,5 3,712

HD 1666 8 2,3 1,38 0,04 2,98 0,329 9 3,796
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HD 1671 45 1,3 1,81 -0,03 1,73 0,288 20,4 3,817

HD 1674 5 3,7 1,09 -0,17 3,94 0,342 12,7 3,784

HD 1683 14 1,7 1,61 -0,19 1,98 0,331 9,3 3,792

HD 1686 15 3,4 1,03 -0,21 4,32 0,35 19,4 3,778

HD 1689 7 2,8 1,21 -0,4 2,86 0,331 12,6 3,789

HD 1697 3,5 1,1 -0,27 3,59 0,334 3,787

HD 1699 2 1,2 -0,3 3,61 0,283 15 3,813

HD 1736 10 2,5 1,22 -0,24 3,32 0,301 8,6 3,805

HD 1750 5 -0,48 0,483 4,8 3,714

HD 1764 10 3,8 1,08 -0,45 3,6 0,325 16 3,79

HD 1765 4 2,3 1,41 -0,05 2,76 0,342 7 3,798

HD 1778 19 0,9 2,05 0,25 1,23 0,275 3,4 3,841

HD 1828 16 2 1,21 -0,22 3,63 0,29 12,2 3,81

HD 1832 1 8,5 0,95 -0,06 4,54 0,406 24,7 3,753

HD 1835 7 5,6 0,93 0,01 4,85 0,417 49 3,749

HD 1842 -0,35 0,279 3,816

HD 1856 90 1,3 1,62 0,01 2,33 0,223 13,1 3,852

HD 1859 0,15 0,455 9,9 3,735

HD 1893 3 8,7 0,87 0,08 5,37 0,468 22,5 3,726

HD 1898 23 2,2 1,37 -0,17 2,8 0,304 6,6 3,806

HD 1906 28 -0,25 0,333 7,2 3,791

HD 1917 2,2 1,33 -0,41 2,91 0,263 18,6 3,824

HD 1935 0,8 2,06 0,11 1,08 0,236 3 3,861

HD 1949 -0,34 0,377 5,3 3,769

HD 1952 1,1 2,16 0,18 0,85 0,267 6,9 3,836

HD 1980 6 3,3 1,15 -0,28 3,43 0,327 15,9 3,791

HD 1985 2 1,27 -0,32 2,6 0,512 10 3,702

HD 1993 -0,12 0,281 6,3 3,817

HD 2004 8 6,9 1,18 0,02 3,31 0,406 8,5 3,756

HD 2021 40 1,5 1,73 -0,11 1,67 0,284 4,9 3,819

HD 2025 2 0,72 -0,36 6,65 0,538 55,5 3,687
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HD 2029 1,9 1,49 -0,21 2,47 0,259 9,5 3,83

HD 2039 4 1,5 1,19 0,45 4,09 0,408 11,1 3,777

HD 2065 1,4 1,77 -0,09 1,6 0,269 5,3 3,828

HD 2071 3 9,3 0,86 -0,25 5,06 0,419 36,2 3,743

HD 2081 0,461

HD 2121 27 2 1,42 -0,17 2,68 0,28 8,1 3,819

HD 2151 4 5,2 1,17 0,01 3,44 0,386 133,8 3,764

HD 2163 6 3,2 1,2 -0,09 3,12 0,393 3,78

HD 2286 10 0,3 1,13 -0,37 3,93 0,292 11,7 3,808

HD 2294 1,7 1,46 -0,12 2,68 0,237 8,8 3,842

HD 2302 7 1,7 1,63 -0,05 2,15 0,312 12,5 3,803

HD 2305 18 1,18 -0,26 3,89 0,282 11,4 3,816

HD 2327 18 2,5 1,32 -0,43 2,64 0,309 3,8

HD 2330 3 3,4 1,14 -0,02 3,66 0,365 16,5 3,776

HD 2348 4 3,8 1,1 -0,4 3,4 0,331 9,9 3,787

HD 2353 14 3,1 1,18 -0,25 3,5 0,314 12 3,797

HD 2361 10 2,4 1,33 -0,29 2,85 0,292 9,8 3,81

HD 2381 0,8 1,31 -0,15 3,38 0,253 13,5 3,831

HD 2394 8 2,6 1,33 -0,32 2,85 0,314 13,5 3,796

HD 2404 4 2,7 0,79 -0,44 5,71 0,455 21,7 3,724

HD 2405 1,6 1,46 -0,4 2,35 0,211 6,1 3,854

HD 2454 9 2,6 1,25 -0,33 3,26 0,293 27,5 3,808

HD 2480 4 0,03 0,428 11,5 3,746

HD 2550 2 8,6 1,03 0 4,14 0,409 17,2 3,753

HD 2563 -0,07 0,209 4,7 3,86

HD 2564 12 2,1 1,49 0,1 2,67 0,347 9,5 3,788

HD 2567 4 6,4 1,04 -0,02 4,05 0,391 17,9 3,763

HD 2611 8 2,5 1,38 -0,18 2,81 0,34 11,7 3,786

HD 2615 7 4,6 1,09 -0,74 3,23 0,312 13,2 3,795

HD 2629 1,9 1,31 -0,29 3,2 0,247 14,1 3,834

HD 2663 4 6,4 0,97 -0,54 4,27 0,345 24 3,777
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HD 2664 -0,11 0,312 4,9 3,808

HD 2688 1,9 1,55 -0,09 2,31 0,31 9,1 3,806

HD 2691 4 11,3 0,9 -0,08 4,66 0,423 3,745

HD 2694 7 3,7 1,1 -0,37 3,61 0,323 12,3 3,791

HD 2719 13 2,3 1,43 -0,24 2,53 0,329 9,9 3,791

HD 2726 3 1,4 1,6 -0,05 2,4 0,223 22,2 3,852

HD 2730 7 5,2 1,06 -0,39 3,65 0,345 10,7 3,781

HD 2783 80 1,2 1,72 0,03 1,88 0,244 5,9 3,843

HD 2800 -0,34 5,33 0,469 16,2 3,717

HD 2808 6 4,1 1,05 -0,33 4,11 0,333 15,9 3,786

HD 2827 9 2 1,54 -0,16 2,32 0,345 10,5 3,785

HD 2840 2 -0,07 0,238 4,8 3,843

HD 2882 3 0,85 -0,11 5,32 0,459 13,7 3,726

HD 2916 55 2,1 1,33 -0,32 2,97 0,263 13,8 3,826

HD 2946 4 -0,47 0,464 6,6 3,722

HD 2953 1,9 1,39 -0,23 2,85 0,26 11,3 3,827

HD 2954 30 1,3 1,84 -0,06 1,52 0,317 8,7 3,811

HD 2964 40 -0,35 0,285 4,3 3,814

HD 2990 7 4,3 1,01 -0,12 4,45 0,367 3,77

HD 2992 1,9 1,37 0,42 3,15 0,402 3,79

HD 2994 8 3 1,18 -0,25 3,26 0,326 12,3 3,792

HD 3039 -0,26 0,349 3,779

BD +61 119 10 12,1 0,87 -0,27 4,82 0,416 3,745

HD 3079 3 6,2 0,99 -0,41 4,01 0,364 21,2 3,77

HD 3087 1,9 1,34 -0,23 3,09 0,247 10,9 3,834

HD 3089 8 2,3 1,43 -0,5 2,29 0,291 8,5 3,809

HD 3092 10 2,6 1,24 -0,26 3,23 0,298 10 3,806

HD 3126 2,4 1,14 -0,28 3,83 0,304 24,1 3,801

Tabela 2: Extrato contendo estrelas binárias de nossa amostra.
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