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RESUMO

Desde os trabalhos pioneiros de Gyldén e

Meščerskij na resolução das equações do

movimento do problema de dois corpos

de massa variável dependente do tempo

(problema de Gyldén–Meščerskij, doravante

PGM) e dos de Eddington e Jeans sobre os

processos f́ısicos que acontecem no interior

das estrelas e a sua relação com a perda de

massa, a incomunicação entre as respectivas

vias de investigação tem sido notável. Neste

contexto, uma das contribuições desta tese

na qual ambas as abordagens se unificam

é, à vista de resultados recentes sobre a

evolução estelar e a perda de massa, a rein-

terpretação da lei de Jeans.

Tomando como ponto de partida o PGM

efetua-se a sua integração quando sub-

metido simultaneamente a diferentes per-

turbações. Em primeiro lugar analisa-se de

modo completo o denominado efeito peri-

astro, um fenómeno que, não obstante ter

sido sugerido como explicação aos aumen-

tos da excentricidade observados em siste-

mas estelares binários, nunca antes fora for-

malizado matematicamente. Basicamente,

consiste num aumento da perda de massa

por interação gravitacional nas proximida-

des do periastro. Para quantificar tal perda

de massa sugere-se uma lei relativamente

simples em função da distância (r), do

momento angular (pθ) e de um pequeno

parâmetro próximo a zero (β):

ṁEP (r; pθ) = −β
pθ

r2 ,

Demonstrou-se (Andrade e Docobo 2003),

integrando numericamente as equações do

movimento, que esta lei produz variações

seculares nos elementos orbitais, notavel-

mente na excentricidade.

Outros cenários perturbados analisados são

aqueles que surgem de considerar o acha-

tamento polar de alguma das componentes

do sistema binário e os efeitos relativistas

do potencial gravitacional em aproximação

pós–newtoniana.

A fim de integrar sistemas hamiltonianos

deste tipo obtém-se um método canónico de

perturbações N–paramétrico, o qual cons-

titui uma generalização completa a um

número arbitrário de parâmetros do método

de Hori–Deprit —as teorias de perturbações

baseadas em transformações de Lie, desen-

volvidas na segunda metade do século pas-

sado (Hori 1966, Deprit 1969), utilizam

uma faḿılia de difeomorfismos dependente

de um pequeno parâmetro que permite ob-

ter soluções aproximadas de sistemas de

equações diferenciais não lineares que po-

dem ser tomados como uma perturbação de

um sistema integrável.

No que tem a ver com a estabilidade, di-

versos critérios para sistemas triplos hierar-

quizados são aplicados pela primeira vez ao

PGM com e sem efeito periastro. Com o

objetivo de visualizar as regiões de estabili-

dade constrúıram-se mapas de estabilidade

ad hoc em função da excentricidade e do

semieixo maior da órbita externa.
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Fig. 1: Representações tridimensionais e

mapas de densidade dos fatores de forma

da região ativa dos ventos estelares.

Demonstra-se a diminuição da estabilidade

em cenários com perda de massa, sobre-

tudo, por efeito periastro. Além disso,

obtêm-se variações seculares produzidas por

este último na excentricidade e no semieixo

maior. Em sistemas estelares triplos em con-

figurações tais que o mecanismo de Kozai é

importante observa-se um reforço do efeito

periastro que conduz a notáveis incremen-

tos do semieixo maior da órbita interna.

Finalmente, fornece-se um modelo de ven-

tos carregados de massa baseado numa

função de distribuição de massa definida a

partir de três fatores de forma da região

ativa dos ventos estelares (ver Fig. 1). Este

modelo utiliza-se para a integração de certa

configuração orbital hipotética num sistema

binário tipo Wolf–Rayet com intensa perda

de massa.
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