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As estrelas nascem a partir de uma grande nuvem de gás e poeira, quando
uma parte dessa nuvem se torna instável frente ao colapso gravitacional e começa
a se contrair. Com o aumento da densidadade e a uma temperaturade aproxi-
madamente 8 milh̃oes de K no centro, a protoestrela enventualmente atinge as
condiç̃oes neceśarias para começar a queima nuclear de hidrogênio em h́elio. Esse
tipo de reaç̃ao nuclear se op̃oe a contraç̃ao gravitacional e, com isso, a estrela per-
manece em equilı́brio e se estabelece na Sequência Principal.

Uma vez que o hidroĝenio central se esgota, se tornam estrelas gigantes ver-
melhas, aumentando sua luminosidade a temperatura efetivaaproximadamente
constante - a temperatura diminui na superfı́cie e aumenta no núcleo. Quando a
temperatura no ńucleo chega a 100 milhões de K d́a-se ińıcio a trasformaç̃ao de
hélio em carbono e logo em oxigênio. Aṕos o h́elio central esgotar-se, a estrela
entra numa nova etapa de gigante, conhecida como o Ramo Asintótico das Gigan-
tes e finaliza-se na etapa de Pulsos Térmicos que, em ńumero, s̃ao proporcionais
a massa inicial da estrela e experimentam grande perda de massa.

Estrelas com massas inferiores a 10 massas solares (M⊙) no começo das suas
vidas ñao atingem as condições neceśarias para a queima nuclear de carbono e
terminan suas vidas como anãs brancas com núcleos de carbono e oxigênio. Em
particular, o Sol perderá quase a metade de sua massa durante as etapas de gigante
e terminaŕa sua vida como uma anã branca deste tipo.

Neste trabalho serão apresentados cálculos evolutivos representativos de es-
trelas de massa intermediária. Para estes cálculos o ćodigo de evoluç̃ao estelar
LPCODE desenvolvido pelo Grupo de Evolução Estelar e Pulsações da Univer-
sidade de La Plata, Argentina, resolve as equações de estrutura e de mudança
qúımica para cada intervalo de tempo.

O LPCODEé um ćodigo de evoluç̃ao estelar que calcula a evolução completa
de estrelas, com massas iniciais entre 0.5 e 7M⊙, desde a Sequência Principal,
passando por todas as etapas na vida das estrelas, inclusivea curva de esfriamento
das añas brancas. Em particular, o LPCODE considera a evolução de 16 elemen-
tos, 34 reaç̃oes nucleares, episódios de mistura e difusão, entre outros parâmetros.

Al ém da massa inicial, outro parâmetro importante no cálculo das seqûencias
é a metalicidade. Metalicidadée um termo geńerico em astronomia que inclui
todos os elementos com número at̂omico acima do h́elio, já que pelo menos98%
da massa estelaré composta de hidrogênio e h́elio. No ińıcio do Universo a quan-
tidade de metais era nula, mas em poucos milhões de anos chegou a 0.0001. Por
isto nossos ćalculos s̃ao para estrelas com metalicidades acima deste valor.

Inicialmente calculamos modelos até o ińıcio do ramo horizontal para estrelas
de 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 e 2.0M⊙ com metalicidade de 0.001. Depois calculamos
seqûencias para 2.0M⊙ com metalicidaes de 0.001 e 0.008 até o ramo de gigantes
vermelhas, 4.0M⊙ com metalicidades de 0.001 e 0.0001 até o ińıcio dos pulsos
térmicos. Por fim, calculamos as sequências para 1.0 e 3.5M⊙ com metalicidade
de 0.0001 at́e o fim dos pulsos térmicos e calcularemos sequências de modelos
at́e a etapa final da curva de esfriamento de anãs brancas em posterior fase da
pesquisa.


