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Resumo

Este trabalho analisou a evolução da rotação estelar com base nos modelos

de evolução do momentum angular de estrelas do tipo solar, com massa variando

no intervalo de 0,9 - 1,1 M⊙ e idade entre 1 - 1000 M-anos. Esta análise foi

feita no contexto da Mecânica Estat́ıstica Não-Extensiva (MENE) através dos q-

momentos das distribuições rotacionais. Foram obtidos os valores dos parâmetros

q e σ, assim como os valores dos primeiros momentos q-maxwellianos dessas dis-

tribuições para estrelas de aglomerados abertos. Nossa análise mostrou que as

médias baseadas na MENE são senśıveis aos principais processos f́ısicos envol-

vidos na evolução do momentum angular. Os primeiros momentos calculados

no contexto da MENE parecem ser os mais indicados para investigar as distri-

buições rotacionais de aglomerados do que os primeiros momentos maxwellianos,

pois ajustam-se melhor à tendência central das distribuições rotacionais das es-

trelas de aglomerados abertos. Além disso, foi examinado a evolução do ı́ndice

entrópico q com a idade. Foi observado que dentro da faixa de idade estudada,

o ı́ndice entrópico q apresenta dois regimes distintos: uma correlação na fase da

pré-sequência principal e uma anticorrelação na fase sequência principal precoce.

Palavras-chave: momentum angular estelar, aglomerados abertos, mecânica

estat́ıstica não-extensiva, primeiros momentos, rotação estelar, estrela do tipo

solar.



Abstract

This work analyzed the evolution of stellar rotation based on the models of

evolution of angular momentum of the solar-like stars, with masses varying in

the range from 0.9 to 1.1 M⊙ and age between 1 - 1000 Myr. This analysis

was done in the context of Non-Extensive Statistical Mechanics (NESM) through

the q-moments the rotational distributions. We obtained the values ââof the

parameters, q and σ, and the values ââof the first q-maxwellian moments these

distributions for stars of open clusters. Our analysis showed that the means based

on NESM are sensitive to the main physical processes involved in the evolution of

momentum angular. The first moments calculated in the context of NESM seem

to be the most suitable to investigate the rotational distributions of clusters than

the first maxwellian moments because adjust better to the central tendency of the

rotational distributions of open star clusters. Furthermore, it was examined the

evolution of the entropy index q with age. It was observed that within the age

range studied, the entropy index q presents two distinct regimes: a correlation

in the of pre-main sequence phase and an anticorrelation in early main sequence

phase.

Keywords: stellar angular momentum, open cluster, non-extensive statistical

mechanics, first moments, stellar rotation, solar-like star.
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região de contato e de troca de momentum angular. OBS: As dimensões dos

raios utilizadas na ilustração acima para o raio da envoltória e do núcleo não
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Caṕıtulo 1

Introdução

As estrelas estão dispostas no universo nas mais diferentes formas. A maioria das estrelas

apresentam-se em sistemas multiestelares que podem ou não estarem ligadas gravitacional-

mente. É dito aglomerado estelar, um grupo de estrelas que nasceram devido ao colapso

gravitacional na mesma nuvem de gás e poeira [1]. A fragmentação da nuvem ocorre de

forma “contagiosa”, ou seja, a medida que a primeira estrela se forma, as outras farão o

mesmo [2]. A massa total da nuvem é dividida entre os seus fragmentos, assim como seu

momentum angular. O movimento orbital de cada fragmento encontra-se agora em torno do

centro de massa. Em outras palavras, estrelas formadas em aglomerados incorporam parte

do momentum angular da nuvem de gás que as gerou [3, 4, 5].

Aglomerados são importantes dentre outras coisas, porque fornecem dados de estrelas for-

madas em distâncias muito próximas, com a mesma idade e composição qúımica semelhante

[3, 4, 5]. Aglomerados são classificados como: fechados (globulares) e abertos (galáticos).

Aglomerados fechados têm mais ou menos uma forma esférica, um número maior de estrelas,

não estão concentrados no disco da galáxia, suas estrelas são muito velhas e compostas de

elementos leves. Aglomerados abertos têm forma, dimensões e idades variadas, elementos

qúımicos mais pesados do que nos aglomerados fechados e estão mais concentrados no plano

galático [6]. A figura 1.1 mostra imagens desses dois tipos de aglomerados.

Aglomerados abertos são bastante estudados e utilizados para o desenvolvimento de mo-

delos teóricos que buscam entender os efeitos e as caracteŕısticas da composição, evolução e

ambiente estelar. Os métodos mais comumente utilizados para o estudo de aglomerados são

1
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(a) Messier 13 (b) NGC 6811

Figura 1.1: Agloramerado fechado (a) e aberto (b). Fontes: (a) ESA/Hubble e NASA; (b)
http://www.univie.ac.at/webda/

através da comparação entre aglomerados de idades diferentes, mas de composição qúımica

semelhante ou, ao contrário, de mesma idade, mas com composição qúımica distintas [6]. O

estudo da rotação estelar em aglomerados abertos tem desempenhado um importante papel

na compreensão da evolução e da estrutura interna das estrelas.

Através da rotação, algumas importantes propriedades da estrela e da sua evolução podem

ser relacionadas. A rotação influencia a estrutura interna, o transporte de energia da estrela

e os processos de mistura no interior estelar, que se refletem na composição dos elementos

qúımicos da superf́ıcie. É também o principal motor para a atividade magnética, emissão de

raios-X, no surgimento de manchas na superf́ıcie e está diretamente relacionada à produção de

ventos estelares. O estudo do momentum angular contido em uma estrela recém-nascida e a

evolução dele são de extrema importância para a compressão dos processos f́ısicos envolvidos

na formação e evolução da estrela [7].

Conhece-se ainda, relativamente pouco sobre a origem e a evolução do momentum angular

estelar. Recentemente novas observações das distribuições rotacionais de estrelas de aglome-

rados abertos jovens mostraram que estrelas de massa menor ou igual a massa solar tendem

a perder momentum angular com o passar dos anos [7, 8]. Estes trabalhos fornecem uma

śıntese a respeito dos processos f́ısicos e como esses processos contribuem para a diminuição

da velocidade da superf́ıcie destas estrelas desde a pré-sequência principal (PSP), passando
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pela idade zero da sequência principal (IZSP) até a sequência principal precoce (SPP).

No presente trabalho, iremos analisar a evolução do momentum angular estelar com base

nos modelos de estrelas do tipo solar, com massa variando no intervalo de 0,9 - 1,1 M⊙,

desde a PSP (1 M-anos) até alcançar a SPP (1 G-anos). As distribuições de velocidade

das estrelas do tipo solar serão mostradas em vários intervalos de tempo correspondentes às

idades diferentes. Esta análise será feita no contexto da Mecânica Estat́ıstica Não-Extensiva

(MENE), onde analisaremos os q-momentos da distribuição da rotação e a idade das estrelas.

No caṕıtulo 2, abordaremos a formação e evolução da rotação de estrelas do tipo solar,

desde o nascimento até a SPP. Os principais mecanismos que determinam a evolução do

momentum angular serão analisados. No caṕıtulo 3, descreveremos os prinćıpios da MENE

e como a utilizaremos para estudar as estrelas de aglomerados abertos. No caṕıtulo 4, apre-

sentaremos os dados observacionais analisados. No caṕıtulo 5, discutiremos os primeiros

momentos das distribuições maxwellianas e q-maxwellianas para estrelas de aglomerados, e

analisaremos a evolução destes momentos no tempo. No caṕıtulo 6, faremos as considerações

finais e apresentaremos nossas perspectivas com relação a este trabalho.



Caṕıtulo 2

Formação estelar e evolução da

rotação até a sequência principal

precoce

2.1 Mecanismos que influenciam a rotação estelar

Ao observarmos o momentum angular inicial contido nas estrelas e sua evolução ao longo

da vida da estrela, conseguimos entender um pouco mais a respeito de como processos f́ısicos

importantes ocorrem no interior e na superf́ıcie estelar. Por exemplo, a evolução do mo-

mentum angular de uma protoestrela é determinada tanto por processos internos, que são

responsáveis pela redistribuição do momentum angular no interior da estrela, ou como por

processos externos que são todos os mecanismos de troca de momentum angular entre a

estrela e o disco de acreção [7].

Os principais processos f́ısicos conhecidos são: o acoplamento estrela-disco, freio por

ventos estelares e redistribuição do momentum angular no interior estelar. Cada um desses

processos será descrito a seguir:

• Acoplamento estrela-disco: Muito se tem estudado a respeito dos processos de

interação magnética entre a estrela e seu disco de acreção, bem como o desenvolvimento

e modificação de modelos existentes [7, 8, 9]. O campo magnético da estrela e do disco

4
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interagem entre si, porém a intensidade do campo é reduzida na região além do raio de

corrotação (ou seja, a distância em que o material do disco gira com a mesma velocidade

rotacional da estrela) [10, 11, 12]. O acoplamento estrela-disco envolve uma complexa

mudança de momentum angular entre o centro da estrela e o disco estelar [13]. Este

acoplamento do campo magnético com a rotação tem um papel importante na perda

de momentum angular, como ocorre nas protoestrelas, em estrelas na fase da PSP e

SPP [14]. A figura 2.1 mostra um esquema da interação entre as linhas de campo da

estrela e do disco.

Figura 2.1: Ilustração do acoplamento magnético da estrela com o disco de acreção. Fonte:
Camenzind (1990) [15].

Outra implicação importante da presença do disco na protoestrela é o fenômeno da

acreção. A acreção do disco, ou acreção de massa, é um fenômeno que ocorre quando

parte do material do disco é atráıdo gravitacionalmente para região central, ou seja,

a protoestrela [7]. Na figura 2.1 podemos observar como ocorre a acreção. Onde na

região do disco que está mais próxima da estrela, uma porção do material do disco é

atráıdo pela estrela e que esse material segue as linhas de campo. O disco de acreção é

um fenômeno importante, pois com esse aumento de massa, a estrela ganha momentum

angular.

• Freio por ventos estelares: Ventos estelares é o processo pelo o qual a estrela ejeta
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um grande número de part́ıculas ionizadas e dessa forma a estrela perde massa. O vento

estelar é um fenômeno comum às estrelas e pode ocorrer de forma catastrófica, como

em uma explosão de supernova, ou de forma mais discreta e cont́ınua, como ocorre no

Sol. As ondas de Alfvén são provavelmente o principal processo de produção de ventos

estelares, ocorrendo em estrelas sem regiões coronais extensas ou fluxos radiativos. As

ondas de Alfvén são ondas transversais que se propagam ao longo das linhas de campo.

A figura 2.2 é uma foto de um eclipse solar total, nela podemos observar o contorno

das linhas de campo, segundo as quais as part́ıculas carregadas são ejetadas da estrela.

É posśıvel notar que a topologia do campo de estrelas do tipo solar é essencialmente

radial.

Figura 2.2: Vento estelar observado com mais detalhes em um eclipse solar total. Fonte:
http://stereo.gsfc.nasa.gov/img/total lg.gif.

Um efeito colateral do vento estelar é transmissão do momentum angular da estrela para

o meio interestelar, diminuindo sua rotação. Isso acontece por que o campo magnético

da estrela funciona como prolongador do raio de distribuição de massa. Esse papel

importante de perda do momentum angular acontece principalmente em estrelas na SP.

É assim que estrelas do tipo solar desaceleram pouco a pouco sua velocidade de rotação

[14]. Esse fenômeno é comumente conhecido como “freio magnético”. A ideia de que os

ventos estelares sejam importantes mecanismos de remoção de momentum angular de

estrelas acretando (ou seja, com a presença do disco) existe desde as primeiras medições
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das propriedades de rotação de estrelas jovens [16, 17]. Ventos estelares são importantes

para neutralizar o efeito aceleração devido a acreção, quando a taxa de perda de massa

é uma fração significativa (∼ 10%) da taxa de acreção [17, 18]. Com o intuito de obter

uma melhor compreensão dos campos magnéticos gerados pelo d́ınamo, o modelo de

prescrição semi-emṕırica de Kawaler é bastante utilizado [8, 19, 20, 21, 22, 23, 24].

Este modelo tem ajudado bastante no estudo da evolução do momentum angular para

estrelas do tipo solar.

• Redistribuição do momentum angular no interior estelar: Os modelos de es-

trelas do tipo solar sugerem que a estrela é constitúıda por um núcleo radiativo e uma

envoltória convectiva, assim como mostra a figura 2.3. Ambos estão girando como um

corpo sólido, mas com velocidades diferentes [25]. A estrela é formada por plasma,

que por sua vez tem propriedades de fluidos. Assim, esta passagem de momentum

angular de uma camada mais interna para uma camada mais externa ocorre devido a

viscosidade do fluido. Isto acontece principalmente na região entre o núcleo radiativo

e a envoltória convectiva. O núcleo retém maior parte do momentum angular inicial

da estrela [8], então quando a envoltória convectiva perde momentum angular por ven-

tos estelares, ocorre uma redistribuição de momentum angular da região mais interna

(núcleo radiativo) para a região mais externa (envoltória convectiva) [25]. Assim, a

velocidade superficial da estrela diminui lentamente durante a SPP. Com o tempo, o

estoque de momentum angular que é redistribúıdo é cada vez menor e finalmente a

estrela chega ao fim da SPP com baixas rotações. Geralmente o momentum angular

é trocado entre o núcleo e o envoltória a uma taxa definida pela escala de tempo de

acoplamento núcleo-envoltória [26, 27, 28]. Se a estrela gira muito rápido, ela perde

momentum angular mais lentamente. Se a estrela gira mais lentamente, ela perde

momentum angular mais rapidamente [7].
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Figura 2.3: Modelo núcleo-envoltória utilizado para a estrutura interna de estrelas do tipo
solar. A envoltória convectiva é a camada mais externa, a camada mais interna é o núcleo
radiativo e está representado no ćırculo de cor cinza escuro e a fina camada em cinza claro
localizada entre o núcleo e a envoltória, é a região de contato e de troca de momentum angular.
OBS: As dimensões dos raios utilizadas na ilustração acima para o raio da envoltória e do
núcleo não estão em escala. Em geral, o raio do núcleo das estrelas do tipo solar é 20% do
raio da estrela.

2.2 Do nascimento da estrela até a idade zero da sequência

principal

Para entender mais sobre a formação estelar em aglomerados, é essencial compreender o

processo pelo qual o gás molecular é convertido em estrelas. O processo de formação estelar

de uma estrela passa por vários estágios evolutivos e pode ser observado usando diferentes

técnicas. No estágio pré-estelar são observadas ondas de rádio emitidas pelas moléculas da

nuvem. Mecanismos de fragmentação e condensação são iniciados na nuvem que por sua vez

começa a colapsar gravitacionalmente. Então as estrelas nascem, preferencialmente em uma

nuvem fria e densa de gás e poeira [2].

Primeiro, as estrelas surgem como protoestrelas até atingirem a chamada fase da SP. A

massa da nuvem geradora é muito grande, podendo assim formar inúmeras protoestrelas. As

protoestrelas são estudadas a partir de observações na região do infravermelho, pois a luz que

detalha os processos de fragmentação e o colapso da nuvem está bloqueada devido aos grãos

de poeira da nuvem. Regiões de H2 são regiões muito favoráveis para formação estelar, onde
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o principal constituinte dessas regiões é o Hidrogênio na forma molecular diatômica (H2).

Infelizmente, o Hidrogênio molecular é muito dif́ıcil de ser observado através de medidas

diretas. Contudo, outras moléculas podem ser observadas nessas regiões em ondas de rádio,

tais como: CO, OH, CS, H2CO, HCN e outros. É posśıvel relacionar a composição dessas

moléculas com a composição de H2. A molécula seguinte mais abundante é o CO e ela é

adotada para sondar formação de estrelas [2].

Na contração espontânea da nuvem, utilizamos um dos teoremas mais importantes da

Astrof́ısica, conhecido como Teorema do Virial [29]. Este teorema consiste no equiĺıbrio entre

as forças gravitacionais e as forças de pressão, onde podemos relacionar a energia potencial

e cinética contida nas part́ıculas do gás. Pode ser expresso como na equação abaixo

E = −U
2
, (2.1)

onde E é a energia cinética total e U é a energia potencial gravitacional.

Das equações da magnetohidrodinâmica podemos mostrar que existem pertubações que

são proporcionais a uma exponencial crescente no tempo, de modo que não há equiĺıbrio e

a nuvem colapsa. Desse resultado, podemos definir que um número de onda caracteŕıstico é

escrito como

K2
J≡
(

4πGρ0

v2
S

)
, (2.2)

onde ρ0 e vS são a densidade da nuvem e a velocidade do som, respectivamente.

E o comprimento de onda de Jeans é

λJ≡
(

2π

KJ

)
, (2.3)

logo

λJ≡
(

π

Gρ0

) 1
2

vS, (2.4)

se um certo λ > λJ as perturbações são instáveis e a nuvem colapsa. Esse critério de

instabilidade é chamado de Jeans. Esse comprimento corresponde à uma massa

MJ ≡ λ3
Jρ0, (2.5)

ou seja,

MJ ≡
(
π<
Gµ

) 3
2

T
3
2ρ−

1
2 , (2.6)
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ou

MJ = 1, 2 · 105M⊙( T

100

) 3
2
(

Q

10−24

)− 1
2

µ− 3
2 , (2.7)

onde < é a constante do gás ideal. Para o Hidrogênio neutro (ρ = ρ0;µ = 1;ρ = 10−24 g·cm−3

e T = 100 K), temos MJ = 105M⊙ podem colapsar pela instabilidade de Jeans. A nuvem

colapsa se sua massa for maior que a massa de Jeans.

O colapso pode ser espontâneo, térmico, magnético, de origem turbulenta ou estimulada.

No caso estimulado, o colapso pode ser engatilhado devido a mecanismos que alteram o

equiĺıbrio da nuvem, são eles: choques espirais galáticos, colisão com outra nuvem, choque

por expansão da região H2 ou compressão causada por um remanescente de supernova [2].

Em alguns milhares de anos, a protoestrela alcança uma temperatura em torno de 2000 -

3000 K, possuindo um raio muito grande e por isso a protoestrela é bastante luminosa e

vermelha [6].

Na fase de formação, as estrelas apresentam duas importantes caracteŕısticas: estão se

contraindo devido à força gravitacional e encontram-se rodeadas por um disco de gás e

poeira. Com a contração da estrela, a região interna aquece gradualmente e emite radiação,

essa radiação é gerada a partir da conversão de energia potencial em energia térmica. Assim

a luminosidade diminui e a temperatura aumenta.

A energia cinética é transferida para os grãos de poeira. Então, os grãos de poeira

aumentam sua temperatura e irradiam no infravermelho. O material da nuvem é transparente

à radiação do infravermelho e consequentemente a energia acaba sendo perdida. Dessa forma,

os grãos de poeira resfriam a nuvem durante o ińıcio da PSP. Porém, durante o resto da PSP

a temperatura se mantém constante [6].

A massa da estrela tem um pequeno aumento devido ao processo de acreção de massa. A

acreção de massa ocorre por que as part́ıculas que formam o disco estão em frequentes colisões,

perdem energia e colapsam em direção a protoestrela. Para as estrelas que estão na fase de

acreção, a quantidade de momentum angular contido na estrela pelo disco é proporcional à

taxa de acreção. Além disso, as estrelas aceleram devido à sua contração pela conservação do

momentum angular, à medida que elas evoluem em direção à IZSP (em ∼ 40 M-anos) [14].

Inicialmente a protoestrela recebe um torque devido a interação magnética com o seu

disco e este torque a impede de acelerar. Assim, durante os primeiros 5 M-anos, uma fração
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substancial de momentum angular é perdida na fase da contração. Depois deste peŕıodo, a

acreção de massa faz com que o disco torne-se mais fino, fazendo com que a interação do

campo magnético da estrela com o disco seja cada vez menor. Com o passar do tempo, há

uma diminuição no torque e a estrela consegue acelerar. Este fato sugere que na protoestrela

ocorre uma mudança no mecanismo que mantém ou altera o momentum angular. Neste

caso, é a interação estrela-disco que “freia” a protoestrela durante estes primeiros M-anos

dissipando o seu momentum angular. Esta interação é tão forte que mantém a rotação

constante mesmo que exista a acreção e a contração da protoestrela.

Quando ocorre a eventual dissipação do disco em (∼ 5 M-anos), estas interações com o

disco tornam-se mais fracas. Isto fornece uma explicação natural (pelo menos em prinćıpio)

da transição para torques muito mais fracos. No momento que o material do disco fica mais

escasso, a protoestrela torna-se viśıvel, como no caso das T-tauri. Em geral, os discos proto-

planetários são em sua maioria, reśıduos do disco de acreção. Os disco proto-planetário é o

responsável pela formação dos planetas, como foi o caso no nosso sistema solar.

A evolução da rotação da estrela na PSP está ligada à competição entre a aceleração

devido à contração gravitacional da estrela e a manutenção da velocidade rotacional devido

à interação do freio magnético. Ainda na PSP, o disco se torna menos espesso por causa da

acreção de massa, com isso o freio magnético devido ao acoplamento estrela-disco torna-se

cada vez menor, então a estrela tende a acelerar, pois ainda está passando pelo processo de

contração.

2.3 Da idade zero da sequência principal até a sequência

principal precoce

Quando a temperatura chega em torno de 107 K, inicia-se o processo de fusão de Hi-

drogênio no núcleo da estrela. A fusão libera radiação e aumenta a pressão no centro da

estrela. Dessa forma, a pressão se equilibra com a contração gravitacional e finalmente a

estrela entra em um estágio de equiĺıbrio, transformando-se em estrela da SP. O momento

em que a estrela alcança essa fase é conhecido como IZSP.

O processo de fusão nuclear que marca esta nova fase da estrela ocorre através de dois
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mecanismos principais: cadeias próton-próton (cadeias pp), ou no caso de estrelas de massas

superiores a 1,3 M⊙, domina o processo nuclear conhecido como ciclo carbono-nitrogênio-

oxigênio (ciclo CNO).

A permanência das estrelas na SP depende da sua massa e sua composição qúımica. Sendo

que sua composição qúımica interna altera-se progressivamente. Quanto maior for a massa

da estrela, mais rápido será o processo de fusão, consequentemente menos tempo ela ficará na

SP. Na SP, as estrelas tendem apenas desacelerar, pois ejetam muitas part́ıculas e com isso

perdem muito momentum angular por ventos estelares. Estrelas do tipo solar permanecem

na SP por cerca de 10 G-anos.

Aproximadamente em ∼ 40 M-anos, a protoestrela evolui para um estado onde o seu

interior alcança a temperatura de 107 K e inicia a fusão nuclear do hidrogênio, formando o

hélio. Nesse processo, a contração gravitacional e a pressão da radiação estelar, alcançam

um estado de equiĺıbrio hidrostático. Em outras palavras, as protoestrelas tornam-se estrelas

estáveis e assim deixando de contrair-se. Neste momento, dizemos que a estrela está na IZSP.

A partir disso, a estrela deixa de contrair-se e também as mudanças na estrutura ocorrem

muito mais lentamente.

Em geral, estrelas binárias não representam estrelas do tipo solar. Os sistemas binários

alteram o momentum angular da estrela via interação de maré [30]. Para as estrelas simples

(ou seja, que não são binárias), a única maneira de perder momentum angular substancial é

por perda de massa. Após ∼ 10 M-anos de idade, algumas estrelas não possuem mais parte

do seu material acretado.

Estrelas de baixa massa (aqueles com envoltórias convectivas significativas) são magne-

ticamente ativas e desaceleram por causa dos ventos estelares. O acoplamento do campo

magnético com o vento estelar pode fazer a perda de momentum angular ser muito efici-

ente, no sentido de que a fração de perda de momentum angular pode ser algumas ordens de

magnitude maior do que a fração de perda de massa [19, 31].

O atual perfil da evolução do momentum angular está baseado na formação de modelos que

levam em conta parâmetros essenciais que estão diretamente relacionados com os processos

f́ısicos das estrelas. É posśıvel reduzir o número parâmetros livres das distribuições da rotação

estelar a quatro: o peŕıodo inicial (Pinic), escolhido para ajustar as distribuições de rotação
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dos aglomerados mais jovens; a escala de tempo da interação estrela-disco (τd), durante a

qual a velocidade angular é mantida constante em seu valor inicial; a escala de tempo do

acoplamento núcleo-envoltória (τn−e); e a constante de calibração KW , para as perdas de

momentum angular por ventos estelares [8, 19]. Estes parâmetros são ajustados até que um

acordo razoável com as observações seja obtido [7]. Mais adiante, no caṕıtulo 3, faremos

uma discussão a respeito de como estrelas de aglomerados estelares podem ser estudadas no

contexto da MENE.

As estrelas ficam na SP durante grande parte das suas vidas. Quando o processo de

fusão de hidrogênio cessa, ela evolui para uma gigante vermelha. Em estrelas do tipo solar,

dá-se ińıcio a fase final de suas vidas, sendo esse conturbado e catastrófico, liberando as suas

camadas mais externas e o que resta é apenas uma nebulosa planetária, com uma anã branca

no centro.



Caṕıtulo 3

A Mecânica Estat́ıstica Não-Extensiva

Nas próximas seções faremos uma breve explanação de como a Mecânica Estat́ıstica Não-

Extensiva (MENE) aborda sistemas complexos. Para isso, tomaremos como base o texto de

Borges [32], que trata da não-extensividade de sistemas complexos de forma muito didática.

Em seguida, faremos a conexão entre a distribuição de velocidades rotacionais e a MENE, e

como esta tem sido utilizada para explicar a evolução da rotação em aglomerados estelares.

Finalmente, discutiremos os momentos da distribuição q-maxwelliana comparativamente aos

momentos da distribuição maxwelliana.

3.1 Sobre a Mecânica Estat́ıstica

Através da Mecânica Estat́ıstica podemos extrair o máximo de informações, mesmo

quando não conhecemos todas as informações do sistema, por exemplo: em uma x́ıcara

de café, temos um número tão grande de moléculas que chega a ser imposśıvel obter qualquer

informação utilizando apenas a Mecânica. Porém, a combinação da Mecânica e a Estat́ıstica

é posśıvel extrair informações macroscópicas como a quantidade de calor necessária para

aquecer o café. A Mecânica Estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs (MEBG) surgiu como uma

necessidade de estudar sistemas como esse, a partir de um contexto microscópico.

A ideia de sistemas ordenados, consiste na possibilidade de prever acontecimentos ou

comportamentos futuros de um dado sistema, baseado nas informações que temos no presente.

Já os sistemas caóticos possuem elementos com o comportamento totalmente senśıveis às

14
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condições iniciais. Isso faz com que estes sistemas se tornem indetermináveis em longo prazo.

Foi a Mecânica Estat́ıstica que interligou o conceito de ordem e caos. É comum que o

mesmo sistema apresente caracteŕısticas distintas quando analisado em escala microscópica

ou macroscópica. Assim como a x́ıcara de café, por exemplo. Do ponto de vista microscópico

é um sistema caótico e do ponto de vista macroscópico é um sistema ordenado. Portanto, um

sistema que é ordenado em um dado referencial (macroscópico ou microscópico), em outro

pode ser entendido como caótico e vice-versa.

Como já sabemos, em qualquer sistema f́ısico a energia é sempre conservada, enquanto

a entropia sempre tende ao equiĺıbrio e sempre cresce. A energia está relacionada com as

possibilidades do sistema. Já a entropia está relacionada com as probabilidades do sistema.

A Mecânica Estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs (MEBG) relaciona estes importantes conceitos

através da seguinte formulação

SBG = kB lnW, (3.1)

onde KB é a constante de Boltzmann-Gibbs. O parâmetro W corresponde a densidade

de microestados acesśıveis do sistema, em outras palavras, ao número de possibilidades do

sistema e S é a entropia. W está diretamente ligado à energia. Podemos dizer que a entropia

aumenta com o logaritmo natural da energia. Assim, mesmo que W cresça rapidamente, S

cresce lentamente.

Uma entropia é aditiva se, para quaisquer dois sistemas probabilisticamente independentes

A e B, tivermos

SBG(A+B) = SBG(A) + SBG(B), (3.2)

onde SBG é a entropia de Boltzman-Gibbs. Como a SBG obedece a esta relação, logo ela é

aditiva. Ou seja, a entropia do conjunto é igual a soma da entropia das partes. É comum

chamarmos estes sistemas de “simples”.

3.2 O formalismo da Mecânica Estat́ıstica Não-Extensiva

Existem sistemas que exibem um comportamento diferente dos sistemas simples, ou seja,

apresentam um comportamento não-linear. Nestes sistemas precisamos levar em consideração

propriedades emergentes provenientes do caráter coletivo do sistema. Estes sistemas são
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conhecidos como “complexos”. Por exemplo: sistemas fracamente caóticos, não-ergódicos,

geometria multi-fractal, com interações de longo alcance entre muitos corpos e subsistemas

quânticos fortemente emaranhados.

As leis de distribuição de energia em um sistema de part́ıculas em equiĺıbrio tal como

conhecemos hoje, seguem a MEBG. Essa é uma teoria bastante sólida e frequentemente

utilizada. Porém, a Mecânica Estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs apresenta algumas limitações

em largas classes de sistemas anômalos, essencialmente quando interações ou memória de

longo alcance estão presentes.

Diante dessas limitações, em 1988, Constantino Tsallis propôs uma generalização para a

Mecânica Estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs, que ficou conhecida como a Mecânica Estat́ıstica

Não-Extensiva [33]. A teoria de Tsallis é uma dentre muitas que existem para explicar os

sistemas fora do equiĺıbrio. Tsallis considerou que em alguns sistemas ocorrem interações

de longo alcance e, assim, as propriedades como a energia interna e a entropia, não seriam

“extensivas”, mas sim “não-extensivas”. Para isso, generalizou a função exponencial ex, para

a função q-exponencial, definida por

exq ≡ [1 + (1− q)x]
1

1−q , (3.3)

onde q é um número real e denominado ı́ndice entrópico do sistema. A função logaŕıtmica

lnx, para a função q-logaŕıtmica, definida por

lnq x ≡
x1−q − 1

1− q
. (3.4)

Esta generalização trouxe uma nova abordagem que descreve tanto sistemas simples, como

sistemas complexos. No caso dos sistemas complexos a desordem pode crescer mais ou menos

lentamente em relação à função logaritmo. Portanto, Tsallis acrescentou um novo elemento

conhecido como ı́ndice entrópico, e a entropia é apresentada da seguinte forma

Sq =
W 1−q − 1

1− q
, (3.5)

onde Sq representa a entropia generalizada. Neste novo formalismo, existe um crescimento

de Sq em relação à W de forma diferente do anterior. Podemos considerar que o valor de q

é uma medida da não-extensividade do sistema. Observe que se q < 1, a entropia aumenta
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mais rapidamente. Se q > 1, a entropia aumenta mais lentamente (e altos valores de q

podem estar relacionados a interações de longo alcance entre os componentes do sistema). Se

q → 1, retornamos a entropia de Boltzmann-Gibbs. Este novo formalismo tem se mostrado

muito útil para o estudo de vários fenômenos naturais (por exemplo, sistemas politrópicos

auto-gravitantes [34], sistemas Fokker-Planck [35], colisões de altas energias [36] e modelos

de terremotos [37].

Estes sistemas (complexos) apresentam um termo além da soma da entropia das partes.

Consequentemente, adiciona-se um termo a equação 3.2, que tem relação com à interação

entre os componentes do sistema

Sq(A+B) = Sq(A) + Sq(B) + (1− q)Sq(A)Sq(B). (3.6)

Mas uma vez podemos averiguar que quando tomamos o limite q → 1, toda a estrutura

matemática da teoria de Boltzmann-Gibbs é retomada. A entropia de Tsallis é não-aditiva,

e por isso também é não-extensiva.

Outra importante contribuição da teoria de Tsallis é o acréscimo do conceito de propensão,

que significa que além das possibilidades e probabilidades do sistema, sistemas complexos pos-

suem uma tendência ou preferência. Essa tendência está relacionada com a interação que cada

elemento do sistema faz com o outro, assim quando temos o conjunto destes elementos, temos

um novo comportamento. Damos o nome de propensão a esse comportamento que surge da

interação entre os componentes do sistema. Em outras palavras, propensão representa o viés

que um determinado sistema tem, para um comportamento espećıfico. Como por exemplo:

os tornados, onde o caminho que cada molécula deve percorrer depende do caminho que as

outras farão. A quantização da propensão do sistema se dá através do ı́ndice entrópico. E

mais uma vez, quando tomamos o limite q → 1, temos a estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs e

com isso, os sistemas que são considerados imparciais.
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3.3 Distribuição de velocidades de rotação no contexto

da Mecânica Estat́ıstica Não-Extensiva

Nos últimos 60 anos, vários trabalhos surgiram apontando diferentes leis para explicar o

comportamento das distribuições de velocidades rotacionais [38, 39, 40, 41, 42]. Frequente-

mente, estas funções de distribuição são analisadas como sistemas que obedecem às leis de

distribuição de Maxwell-Boltzmann. Nessas análises considera-se o sistema como sendo com-

pletamente independente e não trazendo consigo memória da experiência passada [43, 44].

Com as novas implicações da não-extensividade, surgiram inúmeros trabalhos aplicando esta

teoria nas mais diversas áreas. Soares et al. sugeriram uma abordagem baseando-se na não-

extensividade do momentum angular estelar [45]. Levando em conta, a interação de longo

alcance envolvendo as estrelas de aglomerados. A função de distribuição é dada por

ϕq(y) = y

[
1− (1− q)y

2

σ2
y

]1/(1−q)

, (3.7)

onde os parâmetros q e σ são obtidos a partir das distribuições de velocidades, σ sendo um

parâmetro que está relacionado a largura da distribuição e com a massa das estrelas [49],

e q é um parâmetro que mede a não-extensividade do sistema. Se q → 1, notamos que a

equação retorna a maxwelliana proposta por Deutsch [43] para distribuição de velocidades

rotacionais. Cada vez mais, esta perspectiva tem se mostrado mais adequada para descrever

a evolução da rotação de aglomerados estelares, como tem sido demonstrado em resultados

mais recentes [46, 47, 48, 49].

É muito importante frisar que durante este estudo ultizaremos o termo “distribuição

q-maxwelliana” para nos referirmos as distribuições maxwellianas generalizadas das veloci-

dades. A função de distribuição q-maxwelliana é na verdade, uma função de distribuição

maxwelliana que leva em consideração os efeitos de conjunto do sistema, como já falamos

anteriormente, os efeitos emergentes do sistema.
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3.4 Momentos de uma distribuição e os parâmetros q

e σ

Tendo em vista que as distribuições rotacionais de estrelas de aglomerados parecem ter

mais a forma de uma distribuição maxwelliana do que com uma distribuição gaussiana, este

trabalho comparou o primeiro momento das distribuições maxwellianas com o modelo teórico

da q-maxwelliana fundamentado na estat́ıstica generalizada de Tsallis. O cálculo das médias

maxwellianas dos dados de velocidade para cada distribuição foi obtida a partir da seguinte

expressão

µ = 2a

√
2

π
, (3.8)

onde a está relacionado com a variância σµ da distribuição maxwelliana e pode ser obtido

pela seguinte relação

a =
σµ√
3π−8
π

. (3.9)

Os momentos da distribuição de velocidades rotacionais de um conjunto de estrelas re-

fletem o comportamento da rotação dessas estrelas e determina a natureza estat́ıstica dessas

velocidades de rotação. Estes momentos indicam o regime global das velocidades angula-

res de um tipo particular de estrelas [50]. As estrelas de sistemas de aglomerados estelares

abertos interagem entre si por forças de longo alcance e por isso podemos afirmar que é um

problema complexo.

Inicialmente apontado como uma lei de Maxwell-Boltzmann [44, 51, 52, 53], a natureza

da lei estat́ıstica que controla a distribuição da velocidade de rotação estelar é um quebra-

cabeça que tem sido montado em torno de pelo menos 60 anos. Uma função de distribuição

de velocidades deve evoluir com os parâmetros estelares fundamentais, como a massa, a

temperatura efetiva e também a velocidade rotacional. A fim de obter uma função que

levasse em consideração a rotação, Chandrasekhar & Münch sugeriram uma relação entre os

parâmetros das distribuições das velocidades rotacionais projetada e verdadeira [39]. Desde

então, a grande questão tem sido encontrar modelos teóricos da função de distribuição da

velocidade de rotação que estejam em um bom acordo com os dados de velocidades.
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Para o cálculo dos valores dos parâmetros q e σ utilizaremos a velocidade equatorial verda-

deira da função de distribuição generalizada para podermos escrever a função de distribuição

não extensiva de probabilidade como

fq(P ) =
C

P 2

[
1− (q − 1)

σ2
P

P 2

] 1
1−q

. (3.10)

Nesta equação, C é uma constante de normalização, P é o peŕıodo de rotação, q é o

ı́ndice entrópico do sistema (c.f. [54]). O parâmetro σ é uma grandeza com as dimensões

de velocidade e pode ser interpretado como uma velocidade padrão de um grupo de estrelas

de massas semelhantes e está associado também com a largura da distribuição. A equação

3.10 é uma distribuição q-maxwelliana para os dados de peŕıodo e converge para a forma

maxwelliana padrão quando q → 1. Para garantir a positividade de fq quando q < 1, é

necessário impor a restrição nos valores de P

Pmax = σ
√

1− q. (3.11)

Reescrevemos essa expressão em função de Ω

fq(Ω) = CΩ2
[
1− (q − 1)σ2

ΩΩ2
] 1

1−q

. (3.12)

De acordo com a definição do cálculo dos q-momentos da distribuição de velocidades

através da forma padrão, Soares & Silva [50] reescreveram o formalismo de Tsallis para os

primeiros q-momentos de Ω. A expressão utilizada para os q-momentos de Ω (para P−1 para

raio constante) é dado pelas equações

〈Ωr〉q<1 =

(
σΩ√
1− q

)r Γ(1
2

+ 1+q−q2
1−q )Γ( r+1

2
+ q)

Γ(1
2

+ q)Γ( r+1
2

+ 1+q−q2
1−q )

, (3.13)

para os valores de q no intervalo aberto entre
(
−1

2
; 1
)

, e

〈Ωr〉q≥1 =

(
σΩ√
q − 1

)r Γ(1+q−q2
1−q −

r−1
2

)Γ( r+1
2

+ q)

Γ(1
2

+ 1+q−q2
1−q )Γ(1

2
+ q)

, (3.14)

que é válido para q no intervalo aberto entre 1 e a = 3−r
4

+ 1
4

√
17 + 2r + r2.

Quando r = 1, r = 2 e r = 3 temos a média (primeiro q-momento), desvio médio

quadrático (segundo q-momento) e assimetria da função (terceiro q-momento), respectiva-

mente. Como já mencionamos, este trabalho irá deter-se apenas na análise do primeiro
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q-momento das distribuições de velocidades. Como o objeto de interesse é a média, utili-

zando r = 1, encontra-se que a = 1, 62, ou seja, os resultados são válidos apenas para o

intervalo entre (1; 1, 62).



Caṕıtulo 4

Amostra

As estrelas envolvidas neste trabalho estão nos estágios evolutivos da PSP até a SPP. Uti-

lizamos as distribuições rotacionais de estrelas do tipo solar de 13 aglomerados abertos jovens.

A base de dados contém dados de 898 estrelas na faixa de idade entre 1 M-anos e 1 G-anos e

com a massa entre 0,9 M⊙ e 1,1 M⊙. Para cada aglomerado foram selecionados um número

de no mı́nimo 20 estrelas, exceto para os aglomerados Praesepe e Hyades, que apresentam

um numeros de 11 e 7 estrelas, respectivamente. Foram selecionadas estrelas que perdessem

ou ganhassem momentum angular apenas através de influências internas. Assim garantimos

que a evolução do momentum angular dessas estrelas estaria apenas sobre influência das

interações da própria estrela (interações como: perda de massa por ventos estelares, redistri-

buição do momentum devido a estrutura interna da estrela e interação magnética da estrela

com o disco).

Os peŕıodos foram obtidos por monitoramento da modulação rotacional do brilho estelar

devido à manchas na superf́ıcie. Esta técnica é isenta de efeitos de inclinação e permite uma

medida direta do peŕıodo de rotação da estrela, que é facilmente convertido em velocidade

angular

Ω = 25.97P−1, (4.1)

onde Ω é a velocidade angular da estrela e P é o peŕıodo de rotação. A vantagem de trabalhar

com os peŕıodos de rotação é que podemos eliminar a dependência da análise do sen i.

Além dos processos decorrentes da evolução das estrelas que foram descritas no caṕıtulo

2, outros fatores podem influenciar a rotação estelar, como por exemplo: estrelas binárias,

22
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interação com estrelas de campo, peŕıodos irregulares, processo na fase de T-tauri. Sabe-se

a rotação de estrelas em sistemas binários tende a aumentar ou diminuir mais rapidamente

do que estrelas simples devido ao efeito de maré. Algumas estrelas apresentam um peŕıodo

irregular, ou seja, não é posśıvel ter certeza na medida do peŕıodo de rotação. Estrelas T-tauri

são estrelas muito novas e possuem uma variação de massa muito grande devido a acreção

do disco. Como neste trabalho estamos interessados em analisar as mudanças da rotação

decorrentes apenas do processo evolutivo, algumas estrelas foram removidas da amostra. No

caso de NGC 6530, foram exclúıdas as estrelas T-tauri e binárias. Em NGC 2264, retiramos

estrelas T-tauri e estrelas com peŕıodos irregulares. Em h Per, foram exclúıdas as estrelas

binárias. Por fim, em M 35, foram retiradas as estrelas completamente convectivas.

A tabela 4.1 apresenta resumidamente nossa amostra. Na maioria dos casos levou-se em

conta a massa, em outros casos, como em h Per, M 35, M 37, Praesepe e NGC 6811 foi

necessário utilizar os ı́ndices de cor para estimar a massa. Assim, estimamos a massa através

dos ı́ndices de cor B − V . Em especial, em Hı́ades foi utilizado os ı́ndices J −K para fazer

a seleção. Para os aglomerados M 35, M 37, Praesepe e NGC 6811, nós utilizamos também

as seguintes correções para o avermelhamento, Av, 0,2; 0,227; 0,027 e 0,074; respectivamente

[63, 64, 65, 66].

A tabela 4.2 apresenta os parâmetros rotacionais dos aglomerados. A coluna 1 identifica

o aglomerado, a coluna 2 mostra o número de estrelas analisadas neste trabalho para cada

aglomerado, a coluna 3 mostra as idades dos aglomerados seguindo a ordem do mais jovem

para o mais velho e a coluna 4 mostra a massa média de cada grupo e seu respectivo desvio

padrão, as colunas 5 e 7 mostram os valores mı́nimo e máximo da velocidade angular, res-

pectivamente, a coluna 6 mostra o valor da mediana, que representa a tendência central da

distribuição da rotação da amostra. Estes valores serão tomados neste trabalho como uma

faixa estat́ısticamente permitida, ou seja, faixa de valores prováveis.
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Tabela 4.1: Seleção da amostra de peŕıodos rotacionais. A coluna 1 identifica cada aglome-
rado. Na coluna 2 são as referências de onde os dados foram obtidos. A coluna 3 mostra a
faixa de massa para estrelas do tipo solar (em M⊙). As colunas 4 e 5 mostram a faixa dos
ı́ndices de cor B − V e J −K, respectivamente.

(1) (2) (3) (4) (5)
Aglomerado Ref. Massa B − V J −K

ONC 1 0,25 − 1,2 − −
NGC 6530 2 0,5 − 1,1 − −
NGC 2264 3 0,6 − 1,2 − −
NGC 2362 4 0,8 − 1,1 − −

h Per 5 0,8 − 1,1 0,63 − 0,85 −
NGC 2547 6 0,6 − 1,1 − −

Plêiades 7 0,9 − 1,1 − −
M 50 8 0,9 − 1,1 − −
M 35 9 0,9 − 1,1 0,63 − 0,85 −
M 37 10 0,9 − 1,1 0,65 − 0,70 −

Praesepe 11 0,9 − 1,1 0,55 − 0,75 −
Hı́ades 11 0,9 − 1,1 − 0,63 − 0,90

NGC 6811 12 0,9 − 1,1 0,61 − 0,78 −
Referências:(1) Herbst et al. (2002) [55] ; (2) Henderson

& Stassun (2012) [56]; (3) Affer et al. (2013) [57]; (4) Irwin
et al. (2008a) [58]; (5) Moraux et al. (in press)[59]; (6)
Irwin et al. (2008b) [60]; (7) Hartman et al. (2010) [61]; (8)
Irwin et al. (2009) [62]; (9) Meibom et al. (2009a) [63]; (10)
Hartman et al. (2009) [64]; (11) Delorme et al. (2011) [65];
(12) Meibom et al. (2009b) [66].
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Tabela 4.2: Dados rotacionais de aglomerados abertos. A coluna 1 é semelhante da tabela
4.1. A coluna 2 mostra o número de estrelas. A coluna 3 mostra a idade de cada aglomerado
em M-anos. Na coluna 4 mostra a massa média de cada aglomerado em M⊙. As colunas 5 e
7 mostram os valores limites inferior e superior das velocidades angulares, respectivamente,
em Ω⊙. A coluna 6 mostra o valor da mediana.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aglomerado No Idade Massa Ω1 Ω50 Ω100

ONC 154 1 1± 0, 03 0,75 3,81 17,31
NGC 6530 130 1.65 1± 0, 01 1,36 5,58 21,06
NGC 2264 37 2 1± 0, 02 1,43 4,77 13,79
NGC 2362 64 5 1± 0, 00 0,96 3,94 14,35

h Per 75 13 1, 02± 0, 00 1,68 6,92 96,54
NGC 2547 47 40 0, 8± 0, 01 1,79 5,88 26,47

Plêiades 74 120 0, 9± 0, 00 2,74 6,42 15,09
M 50 62 130 0, 9± 0, 00 1,11 5,33 17,05
M 35 72 150 0, 84± 0, 00 1,68 3,97 7,60
M 37 21 550 0, 86± 0, 00 2,47 4,05 5,29

Praesepe 11 578 0, 99± 0, 00 2,91 3,49 4,40
Hı́ades 7 625 0, 90± 0, 01 2,45 2,74 3,06

NGC 6811 31 1000 0, 94± 0, 00 2,17 2,41 2,52



Caṕıtulo 5

Resultados e discussões

Foram calculados os parâmetros q e σ para cada aglomerado ajustando a eq. 3.12 a

função de distribuição cumulativa emṕırica (FDCE). Desse modo, determinou-se a curva de

melhor ajuste através de um algoŕıtimo que utiliza o teste Anderson-Darling para maximizar

a probabilidade de que as distribuições teórica e emṕırica sejam semelhantes. O mesmo

algoŕıtimo foi usado para determinar o intervalo de confiança de 95% para os parâmetros q

e σ. O teste de Anderson-Darling vem sendo usado no contexto do estudo de distribuições

rotacionais de aglomerados e tem sido bem aceito.

A tabela 5.1 mostra os importantes parâmetros das distribuições rotacionais. As colunas

1 e 2 identificam o aglomerado e a sua idade. Os parâmetros de melhor ajuste q e σ, estão

apresentados nas colunas 4 e 5, respectivamente, e foram calculados para cada aglomerado

com os seus devidos intervalos de confiança através de curvas de melhores ajustes corres-

pondentes as FDCEs utilizando-se do teste Anderson-Darling. As probabilidades (Probf )

obtidas através da qualidade das curvas de melhor ajuste estão apresentadas na coluna 5. A

coluna 6 mostra as probabilidades (ProbK) obtidas por um teste independente de qualidade

do ajuste, comparando as curvas de melhor ajuste geradas pelo teste de Anderson-Darling

com as curvas calculadas usando o estimador de densidade Kernel (EDK)1 em cada FDCE.

O EDK permite uma análise dos dados sem assumir um comportamento distribucional es-

pećıfico [67]. A coluna 7 identifica as médias maxwellianas, 〈µ〉, calculadas a partir da eq.

1O estimador de densidade Kernel (EDK) é uma forma não-paramétrica de suavização de dados discretos.
Isto implica dizer que este estimador não pressupõe nenhum modelo ou parâmetros estat́ısticos prévios.
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3.8. Por fim, a coluna 8 identifica as médias q-maxwellianas, 〈Ω〉, calculadas usando as eqs.

3.13 e 3.14. É posśıvel notar que estas duas médias são bastante distintas na maioria dos

aglomerados. Para todos os aglomerados os valores de q e σ estão dentro do intervalo de

confiança de 95%, exceto NGC 6811, cujo o intervalo de confiança não foi posśıvel estimar

por questões de convergência no ajuste do modelo aos dados.

Tabela 5.1: Parâmetros de melhor ajuste: q e σ. As colunas 1 e 2 identificam e informam o
nome e a idade cada aglomerado, respectivamente. As colunas 3 e 4 mostram os parâmetros
de melhor ajuste q e σ, respectivamente. As colunas 5 e 6 mostram as probabilidades do
teste de Anderson-Darling para a curva de melhor ajuste e a probabilidade de que a curva de
melhor ajuste e a função Kernel da FDCE sejam semelhantes. As colunas 7 e 8 identificam
as médias maxwellianas e q-maxwellianas, respectivamente.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aglomerado Idade q σ Probf Probk 〈µ〉 〈Ω〉

ONC 1 1, 41
(+)0,160
(−)0,437 3, 16

(+)0,526
(−)2,425 0,656 0,522 16,43 4,12

NGC 6530 1.65 1, 45
(+)0,111
(−)0,451 2, 27

(+)0,260
(−)2,553 0,689 0,670 60,54 5,88

NGC 2264 2 1, 36
(+)0,160
(−)0,463 2, 31

(+)0,296
(−)2,679 0,689 0,606 0,28 4,49

NGC 2362 5 1, 38
(+)0,127
(−)0,404 2, 39

(+)0,388
(−)2,605 0,651 0,615 18,13 4,90

h Per 13 1, 53
(+)0,039
(−)0,098 2, 21

(+)0,209
(−)1,339 0,339 0,390 69,29 9,18

NGC 2547 40 1, 49
(+)0,123
(−)0,484 2, 42

(+)0,557
(−)2,245 0,503 0,555 60,73 7,20

Plêiades 120 1, 31
(+)0,184
(−)0,160 4, 49

(+)2,037
(−)0,510 0,177 0,173 38,21 7,80

M 50 130 1, 44
(+)0,099
(−)0,434 2, 52

(+)0,519
(−)2,480 0,423 0,507 146,56 6,27

M 35 150 1, 19
(+)0,217
(−)0,314 3, 25

(+)1,248
(−)1,734 0,316 0,385 6,38 4,60

M 37 550 0, 71
(+)0,689
(−)0,096 4, 35

(+)2,344
(−)0,650 0,204 0,182 3,30 3,82

Praesepe 578 0, 57
(+)0,879
(−)0,135 3, 54

(+)2,368
(−)0,630 0,501 0,329 2,58 3,63

Hı́ades 625 1, 03
(+)0,355
(−)1,029 2, 09

(+)0,088
(−)2,910 0,276 0,151 0,49 2,43

NGC 6811 1000 0,97 2,03 0,008 0,009 3,38 2,22

OBS: Os sinais de mais e menos que estão entre parênteses representam o inter-
valo de confiança para mais e para menos, respectivamente. Todos os valores de
q e σ estão dentro do intervalo de 95% de confiança segundo o teste Anderson-
Darling, exceto NGC 6811, que apresentou os menores valores de probabilidades
para garantir a convergência.

A Figura 5.1 mostra as FDCEs de cada aglomerado e suas curvas de melhor ajuste. A

forma das curvas se ajustou bem aos dados na maioria dos aglomerados. Comparando com

a coluna 3 da tabela 5.1, podemos observar que a mediana (indicada pela linha vertical

tracejada) começa com valores próximo de 4 Ω⊙ durante a PSP, entram na IZSP com valor
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próximo a 7 Ω⊙ e depois as medianas convergem a valores próximos de 2 Ω⊙ em cerca de

M-anos no final da SPP. Isto sugere que a evolução da mediana da rotação dos aglomerados

teve um aumento nas primeiras dezenas de M-anos e logo após atingir a SP teve uma queda

nos valores da velocidade angular.

A fim de confrontar as duas estat́ısticas utilizadas, a Figura 5.2 compara as médias

maxwelliana e q-maxwelliana. Os eixos desse gráfico estão em escala logaŕıtmica. A linha

pontilhada em azul representa uma reta de igualdade entre o eixo das médias maxwellianas e

q-maxwellianas. Para mesma distribuição de rotação não esperávamos que as médias fossem

iguais, uma vez que temos duas estat́ısticas diferentes para descrever essas distribuições. A

figura 5.2 mostra que esses pontos estão localizados distantes da linha pontilhada azul, de

fato essas médias não são consistentes entre si. Também pode ser observado que as médias

maxwellianas apresentam uma grande dispersão, aproximadamente de 0, 2 até 150 Ω⊙. En-

quanto as médias q-maxwellianas estão todas entre um valor de 2 a 10 Ω⊙, mostrando-se

mais coerentes com os dados observacionais e portanto mais adequada para descrever o com-

portamento da distribuição da rotação.

5.1 Distribuições rotacionais nos aglomerados

A Figura 5.3 mostra os digramas de caixas das distribuições de velocidades em cada aglo-

merado. No eixo horizontal temos os aglomerados ordenados do mais jovem para o mais

velho, onde neste eixo os aglomerados estão igualmente espaçados. O eixo vertical mostra as

velocidades angulares em escala logaŕıtmica. Este diagrama destaca a mediana, os quartis

e os valores at́ıpicos das rotações das estrelas. Nos aglomerados mais jovens os valores de

velocidades mais altas estão mais espalhados, enquanto que nos aglomerados mais velhos a

mediana está mais próxima dos valores de baixas velocidades, mostrando assim que alguns

aglomerados concentram maior parte dos suas estrelas com baixas velocidades. Os valores

at́ıpicos estão representados pelas cruzes. Estes valores não são estatisticamente significantes,

pois distinguem-se bastante do comportamento da maioria dos dados. Observamos também

que até alcançar a idade de ∼ 150 M-anos os aglomerados apresentam a forma de distribuições



29

0 10 20 30 40 50

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

E
C

D
F

ONC

0 50 100 150

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

NGC6530

0 10 20 30 40 50

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

NGC 2264

0 10 20 30 40 50

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

E
C

D
F

NGC 2362

0 50 100 150 200 250

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

h Per

0 50 100 150 200

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

NGC 2547

0 20 40 60 80

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

E
C

D
F

Pleiades

0 50 100 150

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

M 50

0 5 10 15 20
0.

0
0.

2
0.

4
0.

6
0.

8
1.

0

M 35

0 2 4 6 8

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

E
C

D
F

M 37

0 2 4 6 8

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Ω (em unidades solares)

Praesepe

0 2 4 6 8 10

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Ω (em unidades solares)

Hyades

0 2 4 6 8 10 12

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Ω (em unidades solares)

E
C

D
F

NGC 6811

Figura 5.1: Função de distribuição cumulativa emṕırica (FDCE) para aglomerados abertos.
As FDCEs, os melhores ajustes e as medianas das velocidades estão representados pelas linhas
cont́ınuas vermelhas e azuis, e linhas tracejadas pretas, respectivamente. O eixo horizontal é
mostrado em unidades solares ( Ω

Ω⊙ ).
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Figura 5.2: Comparação entre as médias das maxwellianas calculadas a partir dos dados e
q-maxwelliana calculadas utilizando os valores de q e σ das distribuições mostrados na tabela
5.1. A reta pontilhada azul representa uma reta de igualdade entre as médias.
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q-maxwellianas o que pode ser observado pela tendência de formação de caudas na distri-

buição. A formação de caudas, de fato, está associada a altos valores de q. Após esta idade

a forma das distribuições tendem a ser maxwellianas, como previsto por Deutsch [43, 44].

De um ponto de vista geral, a figura 5.3 apresenta dois comportamentos distintos, um

antes da IZSP e outro logo após esta idade. Estas distribuições rotacionais não mudam muito

antes da IZSP. Entretanto, após chegar à IZSP, as estrelas aumentam significativamente

suas velocidades, modificando a distribuição. Logo em seguida, essas velocidades começam a

diminuir até as estrelas atingirem a idade de 1000 M-anos. É importante notar que o processo

de perda de momentum angular na estrela que ocorre na PSP é muito rápido se comparando

ao processo que ocorre na SPP.

Com o objetivo de obter uma visão geral do comportamento da velocidade com a idade,

fizemos uma análise do comportamento estat́ıstico das distribuições de velocidades de estrelas

de aglomerados utilizando um EDK. Para determinar a largura de banda do EDK utilizamos o

método de validação cruzada imparcial. Este método é uma forma de avaliar a capacidade de

generalização de um modelo, a partir de uma amostra desconsiderando posśıveis parcialidades

do sistema. A largura de banda determinada foi de 23,32.

A figura 5.4 mostra as velocidades angulares como função da idade dos aglomerados.

As idades e as velocidades estão em escala logaŕıtmica. As linhas cont́ınuas são estimadores

EDK e representam os valores limites superior e inferior da distribuição, e também a mediana.

Esses valores limites correspondem aos intervalos interquartis do diagrama de caixa da figura

5.3 e também apresentados nas colunas 5 e 7 da tabela 4.2. Essas linhas destacam a região

das velocidades que é estat́ısticamente significativa, dando uma visão estat́ıstica geral do

comportamento das distribuições de velocidades. Os estimadores também mostram que há

um grande espalhamento nos valores de rotação dos aglomerados mais jovens e posteriormente

durante a SPP, há uma convergência das velocidades à medida que observamos os aglomerados

mais velhos até atingirem a idade de 1000 M-anos.

Com relação a tendência central, nos primeiros M-anos até a idade de ∼ 30 M-anos, a

estrela está se contraindo e, portanto deveria acelerar consideravelmente na PSP, mas ao

invés disso, ela mantém sua velocidade constante até atingir a idade de ∼ 5 M-anos devido
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Ordenados por Idade Crescente
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Figura 5.3: Diagramas de caixa para as velocidades das estrelas dos aglomerados dispostos em
ordem crescente de idade. O primeiro, o segundo, terceiro e quarto quartil, são representados
pelo segmento de reta vertical inferior, a caixa inferior, a caixa superior e o segmento de reta
vertical superior, respectivamente. A mediana é representada pela linha que divide as duas
caixas. As cruzes representam os valores at́ıpicos.
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Figura 5.4: Distribuições da velocidade angular de estrelas do tipo solar em aglomerados
jovens em função da idade. As linhas são os estimadores kernel, onde linhas ciano e magenta
representam os valores limites superior e inferior das distribuições, respectivamente. A linha
vermelha ilustra a mediana.
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ao acoplamento magnético estrela-disco [8, 9]. Com o passar do tempo, essa interação torna-

se mais fraca e a estrela ganha momentum angular devido contração até chegar a IZSP. Em

seguida, o vento estelar e a redistribuição do momentum angular na estrutura interna estelar

tornam-se os mecanismos dominantes e são responsáveis pela perda de momentum angular

na estrela [8]. É posśıvel observar a perda de momentum angular na figura 5.4, onde notamos

uma queda da velocidade desde a IZSP até o final da SPP.

A figura 5.5 mostra as velocidades angulares como função da idade destacando o primeiro

momento e q-momento dos aglomerados. As médias maxwellianas estão representadas pelos

asteriscos verdes e foram calculadas a partir dos dados das velocidades das estrelas. Enquanto

as médias estimadas usando a MENE são representadas pelos losangos azuis. Estas médias

foram obtidas utilizando as equações 3.13 e 3.14, com os dados de q e σ mostrados na tabela

5.1. A figura 5.5 apresenta também o kernel de medianas observadas como tendência central

e médias maxwellianas calculadas usando as equações 3.8, 3.13 e 3.14. Assim como também

são mostrados os valores limites destas velocidades representados pelos EDKs.

Pode-se notar que as médias maxwellianas apresentam valores muito distantes da tendência

central das distribuições (Kernel das medianas) e que está representada no gráfico pela linha

vermelha. Alguns destes valores apresentam-se até mesmo fora dos limites de significância

estat́ıstica representados pelas curvas em cores ciano e magenta. Essa discrepância indica

que o padrão da evolução da rotação destas estrelas parece não ser consistente com o modelo

da distribuição maxwelliana, segundo o teste de igualdade dos primeiros momentos. Por

outro lado, as médias q-maxwellianas apresentam um comportamento mais consistente com

a tendência central da distribuição da rotação, uma vez que seus valores estão dentro dos

valores limites e próximo da linha de tendência central. A figura 5.5 portanto reforça a ideia

de que as q-maxwellianas podem ser empregadas para estudar o comportamento da distri-

buição da rotação estelar [45, 49]. Esse resultado também constitui um teste da proposta de

Soares & Silva [50] para obtenção dos momentos de distribuição da rotação no contexto da

MENE. De fato, como mostrado, as médias derivadas do formalismo não extensivo parecem

decrever bem a tendência central dessas distribuições e sua evolução ao longo do tempo.

Podemos notar também na figura 5.5 que entre 100 M-anos e 200 M-anos ocorre uma

queda relativamente brusca dos valores das médias q-maxwellianas e do decĺınio ı́ngreme dos
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Figura 5.5: As velocidades angulares dos aglomerados em função da idade. Os asteriscos
verdes e os losangos azuis representam a média maxwelliana, a média q-maxwelliana, res-
pectivamente.
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EDKs. Logo após isto, o ı́ndice q passa de valores q > 1 para valores q < 1. Entendemos

que a partir desse ponto as distribuições de velocidades se tornam extensivas. Este resultado

é consistente com os resultados observados por Silva et al. [68] e de Freitas [54]. Como foi

discutido no caṕıtulo 3, q mede o grau de não-extensividade do sistema e em aglomerados

de estrelas ele está associado a interações de longo alcance ou longa memória. Neste cenário,

podemos dizer que quando q = 1, as estrelas de aglomerados perdem a memória do momentum

angular da nuvem que as gerou. Esses resultado portanto reforçam a hipótese de que o ı́ndice

entrópico q está associado à memória do momentum angular [68].

Assim, a abordagem não-extensiva se mostra uma excelente ferramenta para estudar a

evolução da rotação dessas estrelas, tanto por que descreveu melhor o comportamento central

das velocidades destas distribuições, como conseguiu simplificar a teoria dos processos f́ısicos

envolvidos em uma única teoria dos processos f́ısicos envolvidos em uma única expressão (ver

eq. 3.13 e 3.14) que leva em consideração apenas a não-extensividade do sistema. Outro

ponto positivo é a redução dos parâmetros estelares. De acordo com [8], são necessários no

mı́nimo 4 parâmetros (Pinic, τn−e, τd e KW ), enquanto que conforme a MENE aplicada a

essas estrelas, reduzimos para apenas 2 parâmetros (q e σ), que estão relacionados com a não

extensividade do sistema.

5.2 A evolução do ı́ndice entrópico q com a idade

A figura 5.6 analisa o ı́ndice entrópico q em função da idade dos aglomerados. A escala

do eixo horizontal é o logaritmo da idade. As barras de erro representam os intervalos de

confiança de 95% dos valores de q, conforme mostrado na tabela 5.1. As linhas pretas e

vermelhas são curvas de melhor ajuste linear para pontos nos dois seguintes regimes de com-

portamento do ı́ndice entrópico q das distribuições de velocidades rotacionais com o tempo

(de Freitas, Soares & Silva, em preparação). Um regime corresponde ao comportamento na

PSP e ou outro na sequência principal precoce. Para a PSP é verificada uma aparente cor-

relação do ı́ndice entrópico q com idades menores do que 30 M-anos, como está representado

pela linha preta. Enquanto que a evolução do ı́ndice entrópico q para estrelas com idades

maiores que esse valor, apresenta uma aparente anti-correlação, como está representado pela



37

linha vermelha. Tal comportamento pode ser apenas aparente, tendo em vista as incertezas

dos valores de q representados pelas barras de erro. Esse comportamento se dá até atingir

a IZSP em ∼ 30 M-anos. Logo após a IZSP, os processos f́ısicos que envolvem a interação

entre estas estrelas se tornam mais fracos com o passar do tempo. Então, o ı́ndice entrópico q

diminui até atingir a idade de 1000 M-anos e observamos a aparente tendência para que a não

extensividade do sistema diminua com a idade dos aglomerados. Esta anticorrelação, de fato,

foi observada em dois estudos, um envolvendo a rotação projetada [68] e outro envolvendo

os peŕıodos rotacionais [54].
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Figura 5.6: Evolução do ı́ndice entrópico q com a idade. As barras de erro representam o
intervalo de 95% de confiança.



Caṕıtulo 6

Conclusões e perspectivas

Este trabalho visou as seguintes metas: primeira, obter as velocidades médias de estrelas

do tipo solar em diferentes idades, de acordo com a MENE. Segunda, comparar estas médias

com as médias dos dados rotacionais assumindo uma distribuição maxwelliana. Terceira,

analisar a evolução dessas médias com o tempo com base na teoria da evolução do momentum

angular estelar e quarta, investigar a evolução do ı́ndice entrópico q com a idade. Para isso,

estimamos os valores dos parâmetros q e σ da distribuição da rotação de estrelas do tipo

solar para 13 aglomerados abertos. Esses valores foram utilizados para calcular os valores de

q e σ, utilizamos as expressões para os momentos das distribuição de velocidades, conforme

Soares & Silva [50], para calcular as médias q-maxwellianas das distribuições de velocidades

(os primeiros q-momentos).

Usando os parâmetros q e σ provenientes da distribuição de rotação estelar, foram obti-

das as rotações estelares médias para 13 aglomerados abertos. Observamos que as médias

baseadas na MENE são senśıveis aos principais processos f́ısicos envolvidos na evolução do

momentum angular desde a PSP até a SPP. As médias q-maxwellianas reproduzem com

êxito a evolução do momentum angular dessas estrelas. As principais fases da evolução este-

lar (PSP, IZSP e SPP) e sobretudo os processos f́ısicos conseguiram ser facilmente percebidos

com o aumento da idade dessas estrelas. Nossos resultados mostraram que o primeiro mo-

mento maxwelliano calculado para as distribuições de velocidades angulares aparentemente

não representa o comportamento geral da amostra. Enquanto que o primeiro momento q-

maxwelliano (calculado com q e σ), reproduz significativamente o comportamento geral. Este

39
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é um resultado que fortalece ainda mais o formalismo da não-extensividade em sistemas de

aglomerados estelares.

Quando observamos a evolução do grau de não-extensividade dos aglomerados de estrelas

com relação ao tempo, percebemos que até atingir a IZSP, o ı́ndice entrópico q apresenta

uma correlação com a rotação estelar. Por outro lado, após a IZSP o ı́ndice entrópico q

apresenta uma anti-correlação com a rotação. Em outras palavras, isso mostra que é posśıvel

identificar aqui os dois principais mecanismos que operam na evolução estelar, considerando

a não-extensividade do sistema. Isso nos encoraja a afirmar que a MENE é um aparato

teórico adequado para o estudo da evolução do momentum angular de aglomerados estelares.

Perspectivas

Como continuidade para o presente trabalho, propõe-se a realização dos seguintes estudos:

• Testar os outros momentos da distribuição de velocidades (a variância e a curtose),

para reforçar a validade do uso da estat́ıstica não-extensiva para analisar a distribuição

rotacional de estrelas de aglomerados.

• Investigar a aparente correlação entre o ı́ndice entrópico q com a idade na PSP. Isso

será posśıvel utilizando um número maior de dados e fazendo um estudo estat́ıstico

mais detalhado a respeito da evolução do momentum angular nessa fase.

• Aumentar a faixa de idade e observar o que acontece com as médias das distribuições

da rotação de estrelas do tipo solar quando essas estrelas alcançam o fim da SPP.

• Analisar o comportamento das médias q-maxwellianas e fazer o estudo da evolução do

ı́ndice entrópico q com a idade, para outras faixas de massa com o propósito de verificar

se a MENE também pode ser aplicada.
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