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Topcat: Acessando Dados do Gaia DR2 
   Ajustando os limiares: 



Topcat: Acessando Dados do Gaia DR2 
   Critérios para filtrar dados: 



Topcat: Acessando Dados do Gaia DR2 
   Critérios para filtrar dados: 



Topcat: Acessando Dados do Gaia DR2 

   O Diagrama HR com o Gaia/DR2: 



Diagrama Cor-Magnitude 

    A obtenção da temperatura em detalhes requer análise espectral por isso 

pode ser conveniente estudar objetos apenas por sua cor. Se objetos 

estiverem a uma mesma distância efeitos dependentes da distância podem ser 

anulados: 

Irkaev_1982ATsir1243....5I 
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O Efeito Doppler-Fizeau para Determinação de Velocidades 

     Uma fonte que se desloca no sentido da onda que emite a comprime 

enquanto que se deslocando no sentido oposto a distende. 

Doppler (previu efeito 

para qualquer onda) 

Fizeau (aplicação 

Astronômica) 
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Definindo: 

v < 0, fonte se aproxima 

v > 0, fonte se afasta 

../../../../Mestrado/Apresentacoes/My Documents/Sergio/Extragalatica/Seminario/Apendice.ppt#1. No Slide Title
../../../../Mestrado/Apresentacoes/My Documents/Sergio/Extragalatica/Seminario/Apendice.ppt#1. No Slide Title
../../../../Mestrado/Apresentacoes/My Documents/Sergio/Extragalatica/Seminario/Apendice.ppt#1. No Slide Title


Efeito das Velocidades Radiais nos Espectros 

     Uma fonte que se desloca no sentido da onda que emite a comprime 

enquanto que se deslocando no sentido oposto a distende. 

Estrela parada em relação à Terra 

Espectros Obtidos a partir da Terra 

0

radial ccosvv
l

l





v: velocidade espacial; 

: ângulo do vetor velocidade em relação  

    à linha de visada. 

v 

v 

http://astro.unl.edu/classactio

n/animations/light/dopplershi

ft.swf 
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Espectroscopia de Sistemas Binários 

     Percebe-se uma padrão de linhas com movimentos complementares. 

Observador 
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Movimento Próprio em Aglomerados Abertos 

    Um dos indícios de que as estrelas de um aglomerado pertencem a um 

grupo é a coordenação do movimento próprio de suas estrelas. 
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Movimento Próprio: o Caso das Hyades 

    As Hyades são o aglomerado aberto mais próximo da Terra, se tornando 

referência de calibração do diagrama HR. 

l 
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Distância pelo Método dos Aglomerados em Movimento 

    As Hyades são o aglomerado aberto mais próximo da Terra, se tornando 

referência de calibração do diagrama HR. 
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Diferenciação dos Elementos Químicos 
   Com temperaturas elevadas o suficientes para sua fusão, elementos 

químicos aprisionados pela gravitação devem ordenar-se como em fluidos 

imiscíveis (desde os mais densos no cento aos mais leves na parte superior). 

Núcleo interno 

(Sólido) 

(Fe,Co,Ni) 

Núcleo externo 

(Fluido) 

(Fe) 

Manto 



Composição (massa) 

H = 73,0% 

He  = 24,5% 

Outros = 02,5% 

Região de 

condução 

Região de 

irradiação 

Região de 

convecção 

Fotosfera 

0 

0,3 

0,7 

1,0 R 

Temperatura Superficial 

5.770 K 

Coroa 

Cromosfera 

Núcleo 

Regiões Claras 

– Subida de gás quente 

Regiões Escuras 

– Descida de gás frio 

Diâmetro típico de 

um alvéolo: 1000 km 

Vida de um alvéolo: 

5 a 10 minutos 

 

A Estrutura e Composição da Estrela Sol 



As Equações Básicas da Estrutura e Evolução Estelar 

1) Equação de equilíbrio hidrostático 

   As equações da estrutura e evolução estelar contém parâmetros físicos 

acoplados que dependem do tempo, de modo que a mudança em uma delas 

ao longo do tempo reflete em mudança nas demais: 
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Ver Kippenham and Weigert, “stellar structure and evolution”,Springer Verlag, 1990 
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2) Equação da continuidade 
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3) Equação do Transporte  

ε ρr4
dr

dL 2

4) Equação da Produção da Energia 

)X T, ρ,(PP i

5) Equação de Estado 
 

A massa da estrela e sua 

composição química determinam 

completamente suas propriedades 



Resultados Gráficos das Equações Básicas  



Trajetória Evolutiva do Sol 

   Estrelas com massa pequena como o Sol ejetam matéria em três situações 

principais: 

Entrada na 

Seqüência Principal 

Gigante vermelha 

no AGB 

Nebulosa Planetária 
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Diagrama Cor-Magnitude 

    CMD significa “Color Magnitude Diagram”. Como todas as estrelas de um 

aglomerado estão aproximadamente a uma mesma distância o CMD se torna 

uma ferramenta de diagnóstico para o estudo do estágio evolutivo dos 

aglomerados.  

Mesma distância (localização 

espacial)  mesma idade  mesma 

metalicidade. Entretanto, por 

estarem concentrados sobre o 

plano Galáctico podem sofrer de 

alta extinção e avermelhamento. 
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comprimento de onda (l) aumenta 

Os Espectros Estelares Indicam a Composição das Estrelas 
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   Annie J. Cannon estudou o espectro de mais de 400,000 estrelas e 

percebeu uma correlação entre o tipo espectral (A, B, C, etc.) e a cor da 

estrela (ou seja, sua temperatura). Ela propôs uma nova classificação, em 

que a intensidade da linha de um dado elemento depende da composição 

química e  temperatura da fotosfera 

 



Índice de Cor e Temperatura 

   Os índices de cores e temperaturas se relacionam diretamente  

 Classe B–V U–B V–R R–I Teff (K) 

O5V –0.33 –1.19 –0.15 –0.32 42,000 

B0V –0.30 –1.08 –0.13 –0.29 30,000 

A0V –0.02 –0.02 0.02 –0.02 9,790 

F0V 0.30 0.03 0.30 0.17 7,300 

G0V 0.58 0.06 0.50 0.31 5,940 

K0V 0.81 0.45 0.64 0.42 5,150 

M0V 1.40 1.22 1.28 0.91 3,840 

   Usando a curva de corpo negro para 

determinar a fórmula de Ballesteros: 

Zombeck, Martin V. (1990) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_temperature
https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_temperature


Classificação espectral de Harvard  

Tipo Cor T(K) Linhas proeminentes de absorção Exemplos

O Azul 30000

He ionizado (fortes), elementos 

pesados ionizados (OIII, NIII, SiIV), 

fracas linhas de H

Alnitak (O9) 

Mintaka (O9)

B Azulada 20000
He neutro (moderadas), elementos 

pesados 1 vez ionizados
Rigel (B8)

A Branca 10000
He neutro (muito fracas), ionizados, H 

(fortes)

Vega (A0)

Sirius (A1)

F Amarelada 7000

elementos pesados 1 vez ionizados, 

metais neutros (FeI, CaI), H 

(moderadas)

Canopus (F0)

G Amarela 6000

elementos pesados 1 vez ionizados, 

metais neutros, H (relativamente 

fracas) 

Sol (G2)

Alfa Cen (G2)

K Laranja 4000
elementos pesados 1 vez ionizados, 

metais neutros, H (fracas) 

Aldebaran (K5) 

Arcturos (K2)

M Vermelha 3000
Átomos neutros (fortes), moleculares 

(moderadas), H (muito fracas)
Betelgeuse (M2)

    Resumo da Classificação Espectral de Harvard e exemplos: 

 



Detalhes “Químicos” das Classes Espectrais 



Espectros muito diferentes! 
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comprimento de onda [Å] 

   Em algumas estrelas as linhas do H são muito fortes (A0V), em outras, são 

quase inexistentes (M5V). 

50.000 K       –0,32 

16.000 K       –0,16 

8.200 K      +0,15 

6.700 K      +0,45 

5.500 K      +0,65 

4.300 K      +1,18 

3.000 K      +1,69 

(B – V) T [K] 



Simuladora de Paralaxe Espectroscópica 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/stellarprops/spectroparallax.html 



Fluxo Absorvido em Linhas Espectrais 

    Para uma estrela de tipo A: 

Comprimento de onda [Angstrom] 
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Direção Espectral 

 

 

Área da curva deve 

ser proporcional ao 

número de átomos 

que estão 

absorvendo 
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Largura Equivalente 

   Em espectros bidimensionais a largura da linha espectral é mais evidente do 

que o fluxo, de forma que para manter coerência com referências anteriores se 

define, para dados modernos, a largura equivalente, a qual se associa o 

conceito de “força da linha”: 

“Asa” (Wing) 

da Linha 

Fluxo de Contínuo da Linha (FC) 

𝑨𝒓𝒆𝒕𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 = 𝑾 ⋅ 𝑭𝑪 

𝑨𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍 =  (𝑭𝑪 − 𝑭𝝀)𝒅𝝀 

𝑭
𝝀
/𝑭
𝑪
 

𝝀𝟎 
Comprimento de Onda 

1.0 

0.5 

0.0 

𝑾 

“Asa” (Wing) 

da Linha 

Core da Linha 

𝑭𝝀 

𝑨𝒓𝒆𝒕𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 = 𝑨𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍 

𝑾 ⋅ 𝑭𝑪 =  (𝑭𝑪 − 𝑭𝝀)𝒅𝝀 

𝑾 =  
(𝑭𝑪 − 𝑭𝝀)

𝑭𝑪
𝒅𝝀 

W > 0  Linha de absorção 

W < 0  Linha de emissão 

profundidade 

da linha 
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     Existe uma correlação entre a largura equivalente das linhas de Balmer e 

a Temperatura, permitindo um meio independente para calcular a 

temperatura do meio interestelar. 

Termômetro Balmer 



Intensidade Relativa das Linhas 

O______B________A________F________G________K_______M______ 
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Classe Espectral 

Si III 
Si IV 

Si II 

Nomenclatura: H I, He I, Ca I, etc.  átomo com todos os elétrons. 

H II, He II, O II, Ca II, etc.   átomo que perdeu 1 elétron. 

He III, O III, Ca III, etc.   átomo que perdeu 2 elétrons. 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/stellarprops/spectroparallax.html 



Linhas da Cromosfera 

Núcleo 
Nível limite 

externo 

Contínuo 

n=1 

n=2 

n=3 

n=4 

n=5 

n=6 

n= 

Estado 

fundamental 

Lb 

Lyman 

La 

Lg 

Ld 

Balmer 

Ha 

Hb 

Hg 
Hd 

Pa 

Paschen 

Pb Pg Pd 

Ba Bb 

Brackett 

Bg 

Bd 

Pfund 

Fa Fb 

Fg 

Fd 

Transição 

ressonante 

Aparecem as linhas: 

Ha do Hidrogênio (Balmer) 

H do Ca II (3968 Ä) 

K do Ca II (3933 Ä) 

He II 

Fe II 

Si II 

Cr II 



Assim que para uma estrela: 

 

• Com mesma composição solar: [Fe/H] = 0.0 dex 

• Com abundância de Ferro 10 x maior que a Solar: [Fe/H] = +1.0 dex 

• Com abundância de Ferro 100 x menor que a Solar: [Fe/H] =  – 2.0 dex 

• Duas vezes abundância solar: log10(2) = 0.3 

• Metade da abundância solar: log10(1/2) = -0.3 
 

Metalicidade 

    Metalicidade é definida como a quantidade de um dado elemento está 

presente relativamente ao Hidrogênio, quando comparado com o Sol: 

Unidade: Dex (x) = 10x   “decimal exponent ”  

- 0,4 dex = 10-0.4 , temos que é igual a um fator de ~ 0,398. 

O meio interestelar é constantemente enriquecido pela sequencia de gerações de estrelas, assim 

que a metalicidade de uma estrela pode ser usado para entender seu cenário de formação e idade 
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Metalicidade vs. Abundância 

    Na prática toma-se abundância como a medida total dos átomos com 

massa superior ao He, com relação ao H. A relação entre massa e número de 

átomos de um elemento será: 

Primordial: Xp = 0.75; Yp = 0.25; Zp = 0.00 

Solar: Xsol = 0.70, Ysol = 0.28; Zsol = 0.02 

 Metalicidade (por massa):  Abundância (por número): 

Exemplo: 
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 Elemento % Numérica % em Massa 
 Hidrogenio 92.5% 74.5% 
 Hélio 7.4% 23.7% 
 Oxigenênio 0.064% 0.82% 
 Carbono 0.039% 0.37% 
 Neonio 0.012% 0.19% 
 Nitrogenio 0.008% 0.09% 
 Ferro 0.003% 0.16% 
 Outros 0.001% 0.03% 

Comparações entre Abundâncias e Metalicidades 



Modelo de Populações Estelares em Filmes 
    Sugestão: http://rainman.astro.illinois.edu/ddr/stellar/ 



Applet para Trajetórias de Evolução Estelar 
    Sugestão: http://astro.u-strasbg.fr/~koppen/starpop/StarPop.html 



Modelo de Populações Estelares - Simplificado 
    Sugestão: http://www.astro.wisc.edu/~townsend/static.php?ref=ez-web 

  



Interpretando os Caminhos Evolutivos de Diferentes 

Estrelas 



Cinco Seções do Diagrama HR 

 

 

  

    Nesta descrição as massas são aproximadas, sendo que os limites se 

sobrepõem dependendo da definição. 

Estrelas de Massa Intermediária: estrelas de massa entre 2 ≤ M ≤ 8-10 M


. Tem 

caminhos evolutivos similares às de estrelas de baixa massa, mas sempre com 

luminosidades mais elevadas. Geram nebulosas planetárias e as anãs brancas de 

mais alta massa. Geram um comportamento complexo no ramo assintótico das 

gigantes (AGB).   

Anãs Marrons (e planetas): estimada pela estrelas de mais baixa massa, no limite de 

0,08 M
   (ou 80MJup). Objetos de mais baixa massa não tem temperatura centra 

suficiente para iniciar a fusão do H; 

 
Anãs Vermelhas: estrelas da sequência principal cujo tempo na sequência principal 

excede a atual idade do Universo (estimada entre 1-2x1010 anos). Modelos estimam o 

limite superior de estrelas que estejam na sequencia principal mesmo quando são tão 

velhos que o Universo, em cerca de 0.7M


 ; 

Estrelas de Baixa Massa: estrelas na região de 0.7 ≤ M ≤ 2 M
 . Depois de perderem 

para considerável de suas massas elas terminam suas vidas como anãs brancas e 

possivelmente nebulosas planetárias;  

Estrelas de Alta Massa:  M >8-10 M


. Distinta tanto em tempos de vida quanto em 

caminhos evolutivos. 



Modelo de Populações Estelares 
    Gerador de Isocronas: http://stev.oapd.inaf.it/cgi-bin/cmd 



Composição de Populaçoes Estelares 

    É necessário modelos sintéticos em um certo intervalo para ajustar o turn-

off observado em nossa galáxia. 



Modelo de Populações Estelares 
    Modelo do grupo da UFRGS, Max-Planck e Padova: http://stev.oapd.inaf.it/cgi-

bin/trilegal 



Modelo de Populações Estelares 

    Modelo de Besançon: http://model.obs-besancon.fr/ 



Modelando Aglomerado de Estrelas 

 

 

  

Meynet et al. 1993 (Astr. & Astr. 

Supp. Ser., 98,477) 

“New dating of Galactic Open 

Clusters”  

Modelo de Geneava ajustados a 

aglomerados de estrelas 

Massa [M


]  Tempo [ano] 

0.1 6  1012 

0.5 7  1010 

1.0 1  1010 

1.25 4  109 

1.5 2  109 

3.0 2  108 

5.0 7  107 

9.0 2  107 

15 1  107 

25 6  106 

   Utilizam-se simulações que geram as chamadas Isócronas: 


