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APRESENTAÇÃO 

 

Caro (a) professor (a) 

 

O presente trabalho apresenta uma sequência de ensino para 

discutir os principais conceitos sobre a origem, a evolução e a morte 

das estrelas. 

A sequência de ensino contida neste material foi elaborada e 

aplicada em uma turma do 3° ano do ensino médio, e faz parte da 

dissertação de mestrado: ORIGEM, EVOLUÇÃO E MORTE DAS 

ESTRELAS: UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO PARA ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

da Universidade Federal do ABC, no curso do Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física. 

Este produto foi pautado na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel. Na aprendizagem significativa ocorre 

uma interação entre o novo conhecimento e a estrutura cognitiva do 

aprendiz, ancorando-o em conceitos já conhecidos e incorporados 

pelo indivíduo, os chamados subsunçores. Para uma descrição 

detalhada desta teoria, pode ser consultada a dissertação de 

mestrado associada a este produto, bem como as referências lá 

listadas. 

Nesta sequência são apresentados diversos conceitos novos, 

muitos deles associados à física moderna. Desta forma, sugerimos 

que estes novos elementos sejam introduzidos utilizando-se de 

organizadores prévios e se tentando buscar um subsunçor adequado. 

Por exemplo, conceitos de mecânica clássica como força, pressão e 

equilíbrio são bons apoiadores para descrever a estabilidade de uma 

estrela e as consequências das mudanças pelas quais esta irá passar 

ao longo de sua vida. Já a relação entre o fluxo luminoso e a 

distância da fonte pode ser ancorado no conceito de conservação de 

energia. 
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Nas próximas linhas, apresentaremos uma sugestão de 

planejamento da sequência de ensino, fazendo uma descrição geral 

dos assuntos a serem abordados, as atividades a serem realizadas e 

em que momento. Em seguida, um texto de apoio com os principais 

conceitos que foram desenvolvidos com os alunos sobre a temática 

estelar, e por fim algumas atividades desenvolvidas durante a 

aplicação da sequência de ensino e outras que foram elaboradas com 

base nos resultados encontrados. 

Bom trabalho. 
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1. A SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 

Nesta seção faremos uma descrição geral da sequência de 

ensino (doravante SE) que foi desenvolvida com os alunos. Para que, 

você professor, tenha uma visão geral dela, iremos realizar a sua 

apresentação em forma de perguntas e respostas. 

 
1. Em que grupo/série esta sequência de ensino poderá 

ser desenvolvida? 
 

Esta SE destina-se aos alunos do último ano do ensino médio. 

Este direcionamento se deve à necessidade de abordar diferentes 

tópicos da física para a compreensão da evolução estelar, resultando 

em uma melhor compreensão dos conceitos. Isto não significa dizer 

que ela não possa ser aplicada em outras séries do ensino médio, 

pois adaptações poderão ser realizadas, se for o caso. 

 

2. Qual é a quantidade de aulas previstas? 

 

Incluindo todos os momentos do processo de ensino, desde 

aqueles onde o professor apresenta e desenvolve os conceitos, até o 

momento no qual os alunos são avaliados, a quantidade de aulas 

previstas será em torno de 20 a 22 aulas. 

 

3. Quais são os temas que foram abordados nesta 

sequência de ensino? 

 

Antes de iniciarmos a SE, tivemos uma conversarmos com os 

alunos dizendo que nos próximos bimestres abordaríamos vários 

temas ligados a vida estrelas, através de uma SE de ensino. E que 

diversos temas vistos em anos anteriores poderiam ser retomados, o 
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que ajudaria significativamente aqueles alunos que iriam prestar o 

vestibular ou o ENEM.  

Entretanto, antes disso, eles deveriam responder um 

questionário com sete perguntas sobre as principais fases da vida das 

estrelas, e que ficassem tranquilos, pois o que importava era saber 

apenas os seus conhecimentos sobre essa temática. 

Também neste momento explicamos aos alunos o que é um 

mapa conceitual, qual é a sua importância para o processo de ensino 

e aprendizagem e ao final ensinamos como construir um mapa 

conceitual, usando como exemplo, um poema e um texto. 

Tudo isso ocorreu no 2°bimestre de 2015. 

 

 

 

 

Para começarmos a SE, realizamos a construção do primeiro 

mapa conceitual sobre a vida das estrelas. Em seguida, 

desenvolvemos a primeira atividade da SE, que era compartilhar o 

que os alunos sabiam sobre as estrelas. Para isso, eles formaram 

sete grupos e entregamos para cada grupo uma pergunta do 

questionário diagnóstico feito anteriormente e as respostas fornecidas 

pelos alunos. 

Ao final, todos os grupos apresentaram suas conclusões para a 

sala. 

Também trabalhamos a segunda atividade desta SE. Desta 

forma, informamos aos alunos que em todas as aulas de física, 

alguns deles seriam escolhidos ou voluntariamente apresentariam 

uma imagem astronômica para a sala, fazendo brevemente uma 

descrição dela. 

Nesta mesma aula, foram discutidos os principais pontos para a 

compreensão do que é uma estrela. Abordamos conceitos, como: 

estados da matéria, reações nucleares e o equilíbrio hidrostático. O 

Tema 1 – O que é uma estrela? 
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interessante desta discussão é que esses conceitos serão retomados 

e aprofundados ao longo da SE. 

Todo esse processo foi ao encontro com o que propõe Ausubel, 

quando ele disserta sobre a diferenciação progressiva, que consiste 

em partir de conceitos mais gerais e mais inclusivos, para conceitos 

menos gerais e menos inclusivos. 

Para este tema, incluindo a primeira atividade e a descrição da 

segunda atividade, utilizamos um total de 4 aulas de 50 minutos. 

 

 

Tema 2 – Como nascem as estrelas? 

 

Para a abordagem deste tema, fizemos uma aula expositiva 

permeada por discussões com os alunos sobre os diferentes conceitos 

contidos no tema 2. No total, utilizamos 2 aulas. 

 Na última aula sobre esse tema um dos alunos realizou uma 

breve apresentação da sua “imagem astronômica”, que era a 

Nebulosa da Cabeça de Cavalo. 

 

 

Tema 3 – Qual é fonte de energia das estrelas? 

 

 

Para a abordagem deste tema, fizemos uma aula expositiva 

permeada por discussões com os alunos sobre os diferentes conceitos 

contidos no tema 3. Durante as duas aulas utilizadas, apresentamos 

algumas animações computacionais4 sobre a fusão nuclear, e os 

alunos fizeram uma lista de exercícios. Para esse tema foram 

necessárias três aulas. 

 

                                                             
4 http://bcs.whfreeman.com/dtu10e/default.asp#921447__921947__. Acesso em 
10 de agosto de 2015. 
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Tema 4 – Características das estrelas, diagrama H-R e sequência principal 

 

 

No início da abordagem do tema 4, realizamos uma discussão 

sobre a percepção dos alunos do grau de conhecimento que 

atualmente temos das estrelas. 

Na aula seguinte, levamos os alunos para a sala de informática 

para o desenvolvimento da 3° atividade desta SE, chamada “Minha 

estrela querida”. O intuito dela era que cada um dos alunos, 

escolhessem uma estrela, exceto o Sol, e pesquisassem todas as 

informações possíveis sobre ela, como: cor, temperatura, tamanho e 

etc, sempre procurando descobrir como essas informações foram 

obtidas e por quais métodos ou instrumentos de medida. Ao final 

todos os resultados obtidos deveriam ser transcritos para uma folha 

de atividade e guardado. 

Fizemos uma aula expositiva sobre os principais parâmetros 

estelares, como: a luminosidade, magnitude aparente e absoluta, 

tempo de vida das estrelas e a temperatura. 

Foram passadas instruções para que os alunos construíssem o 

espectroscópio descrito na atividade quatro e o trouxessem na aula 

seguinte. Com o espectroscópio em mãos, realizamos uma discussão 

sobre o uso deste instrumento e continuamos a 4° atividade da SE. 

Também discutimos quais são os métodos ou instrumentos 

utilizados para a medição dos parâmetros estelares. Logo depois, 

mostramos como alguns desses parâmetros estão relacionados e 

como o estudo deles ajudam no entendimento de como as estrelas 

evoluem. 

Realizamos a 5° atividade dessa SE. Sendo assim, o diagrama 

H-R foi apresentado e debatemos a sua importância para estudarmos 

a evolução estelar. Além disso utilizamos uma simulação 
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computacional5 sobre o diagrama H-R, na qual o aluno tem a 

oportunidade de alterar a temperatura e a luminosidade de uma 

estrela e verificar em que posição ela se localizara no diagrama a H-

R. Em seguida, as principais regiões do diagrama H-R foram 

caracterizadas com um olhar especial para a sequência principal. 

Antes de finalizarmos essa temática, colamos a figura de um 

diagrama H-R na lousa, neste caso usamos um programa6 que faz 

recortes da imagem de modo que possam ser impressos em folhas de 

sulfite para posterior montagem de forma a recuperar a imagem 

original, como seu fosse um quebra cabeça. Os alunos com base nas 

informações obtidas que realizaram na terceira atividade, deveriam 

achar a sua estrela nesse diagrama H-R. 

No total, utilizamos 6 aulas. 

 

 

Tema 5 – Evolução estelar e objetos compactos 

 

 

Após aula expositiva sobre as fases estelares, a última atividade 

desta SE foi desenvolvida. Ao final um dos grupos apresentou a 

ordem estabelecida que eles determinaram para a evolução de uma 

estrela de baixa massa para os outros alunos e levantamos um 

diálogo sobre o poderia ser mudado ou quais foram os possíveis erros 

ou falta de entendimento que os alunos tiveram. 

Neste ponto, outra simulação que pode ser interessante 

apresentar aos alunos encontra-se no seguinte endereço: 

http://dimit.me/Fe26/. Nela e necessário criar um núcleo de ferro a 

partir da fusão de elementos mais pesados. Desta forma, e possível 

recuperar alguns conceitos de fusão nuclear abordados anteriormente 

de uma forma divertida e desafiadora. 

                                                             
5 http://www.das.inpe.br/simuladores/diagrama-hr/ 
6 O programa usado foi o PosteRazor 
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Ao final foram apresentados, brevemente, os objetos 

compactos. 

Neste momento tivemos um número de perguntas feitas pelos 

alunos maior do que nas outras etapas, revelando grande interesse e 

curiosidade por parte deles sobre este tópico. Uma proposta 

interessante seria desenvolver ”a caixa dos porquês” na qual os 

alunos poderiam depositar suas dúvidas sobre os temas relacionados 

a sequência ou não e em algum momento o professor poderia dedicar 

uma aula para discuti-las com os alunos. 

No total, utilizamos 5 aulas. 

 

4. Qual é o referencial teórico utilizado? 

 

Como já dissemos o referencial teórico utilizado na elaboração 

das atividades desta SE, foi a Teoria da Aprendizagem Significativa, 

que foi detalhada do corpo da dissertação. Dentro desta abordagem, 

são descritos dois principais tipos de aprendizagem: a aprendizagem 

significativa e a mecânica. Deve-se buscar, então, estimular a 

aprendizagem significativa, na qual os novos conhecimentos (ideias, 

proposições) são ancorados em estruturas cognitivas pré-existentes 

dos alunos. 

 

5. Quais foram as atividades desenvolvidas? 

 

As atividades que foram aplicadas durante a SE, se encontram 

no final deste produto educacional. De todas as atividades, apenas a 

de número 6, não foi desenvolvida nesta SE. Esta foi proposta a 

partir da análise dos resultados obtidos, já que notamos que os 

alunos apresentaram uma certa dificuldade em entender a 

importância da massa na evolução estelar e como este parâmetro 

está relacionado com o tempo de vida das estrelas. Assim, 



 
  98 

 

 
 

elaboramos uma atividade que ajudasse na melhor compreensão do 

fato, buscando minimizar essa dificuldade. 

 

6. Como posso avaliar o aprendizado dos alunos? 

 

Para avaliar o aprendizado dos alunos, optamos pelo uso de 

mapas conceituais e um teste de múltipla escolha. Caso queira 

utilizar os mapas conceituais, é importante que o professor trabalhe 

previamente como são feitos mapas conceituais e a importância deles 

para o aprendizado dos alunos. 

Os alunos poderão construir um mapa conceitual sobre a vida e 

a morte das estrelas, tentando externalizar ao máximo todo o 

conhecimento que possuem sobre o tema. As perguntas utilizadas na 

Atividade 1, podem ajudar na construção do mapa. 

Após o desenvolvimento da SE, o professor pode solicitar a 

elaboração de um outro mapa conceitual dos alunos, corrigindo-os 

usando como base os mesmos critérios da dissertação. 

Outro instrumento que pode ser empregado é um teste de 

múltipla escolha geral ao final de cada tema estudado ou ao final da 

SE. 
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2. TEXTO DE APOIO AO PROFESSOR 

 

TEMA 1 - O QUE É UMA ESTRELA? 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Estrela, segundo o dicionário Aurélio, é todo “Astro fixo que 

possui luz própria”. Já para Oliveira Filho e Saraiva (2012), estrelas  

 

[...]são esferas autogravitantes de gás ionizado, cuja fonte 
de energia é a transmutação de elementos através de 
reações nucleares, isto é, da fusão nuclear de hidrogênio em 
hélio e, posteriormente em elementos mais pesados. 

 

Mourão (1997) apresenta uma definição um pouco mais 

detalhada, quando afirma que 

Estrelas são corpos gasosos, de forma aproximadamente 
esférica, no interior dos quais reinam temperaturas e 
pressões elevadas, particularmente nas regiões vizinhas ao 
centro. Ali se verificam reações termonucleares, que liberam 
considerável energia, a qual se propaga do centro para a 
periferia, através de diversas camadas que as constituem, 
até atingir o espaço sob a forma de radiações 
eletromagnéticas. 

 

Jacóbsen (2007, p.14), agrega uma informação importante ao 

apresentar o caráter dinâmico das estrelas, ao dizer que “As estrelas 

não são objetos estáticos, mas sim dinâmicas massas de gás quente 

cuja auto gravidade é sustentada pelas reações nucleares que 

ocorrem no seu centro”. 

Através das definições apresentadas acima, podemos notar que 

existem diversas maneiras de se compreender ou se definir o que é 

uma estrela; algumas se restringem a aspectos meramente visuais, o 

que as tornam simplistas demais, outras mencionam a estrutura e a 

composição das estrelas, e por fim, algumas explicam qual é o 

mecanismo que faz com que as estrelas consigam produzir sua 

energia e luz. 
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A definição que iremos utilizar nesta SE é a seguinte: 

 

 Uma estrela é uma esfera de gás quente ou plasma, que 

está em equilíbrio hidrostático, gerando a sua energia e 

luz por meio de reações nucleares. 

 

Portanto, o nosso primeiro objetivo será discutir os principais 

conceitos que estão presentes nesta definição. 

1.2 Esfera 

 

Os formatos que os objetos possuem estão relacionados com os 

tipos de interações ou forças que estão atuando sobre eles. Assim, a 

maioria dos objetos celestes (planetas, satélites naturais e estrelas) 

são esféricos, ou aproximadamente, porque a força gravitacional atua 

de maneira uniforme em todas as direções. 

Além disso, devido ao movimento de rotação, pode ocorrer um 

achatamento nos polos. 

1.3 Gás Quente ou Plasma 

 

Além dos sólidos, líquidos e dos gases, existe também um outro 

estado da matéria chamado de plasma. O nome plasma foi utilizado 

pela primeira vez em 1926, pelos físicos Irving Langmuir e H. Mott-

Smith. 

À medida que esquentamos uma determinada substância, sua 

energia cinética média aumenta, por consequência, suas partículas se 

movimentam e se agitam cada vez mais. Isto faz com que as ligações 

entre as elas fiquem cada vez mais fracas ou até mesmo se quebrem.  

No estado líquido as ligações entre as partículas estão mais 

fracas do que no estado sólido, e no estado gasoso as ligações podem 

ser rompidas, restando apenas átomos ou moléculas isolados. 
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Ao esquentarmos um gás a milhares de graus, os elétrons 

desses átomos serão “arrancados”, fazendo com que estes se tornem 

ionizados, ou seja, ele não estará mais no seu estado neutro, 

havendo uma separação das cargas positivas, os prótons, das cargas 

negativas, os elétrons. Quando temos esta situação, afirmamos que a 

matéria se encontra no quarto estado da matéria, chamado de 

plasma. 

Plasma é um gás que contém uma mistura variada de átomos 

neutros, átomos ionizados e elétrons livres em constante interação 

elétrica. 

 Na verdade, já tem sido dito, sem muita precisão, que grande 

parte da matéria observável do Universo está no estado de plasma, e 

que vivemos em uma dessas poucas exceções (CHEN, 1984). Muitos 

afirmam, então, que ele deveria ser o primeiro e não o quarto estado 

da matéria. 

A diferença entre um gás e o plasma é que o segundo conduz 

facilmente uma corrente elétrica e absorve certos tipos de radiação, 

enquanto que o primeiro, o gás, não o faz.  

 

Figura 1.1 - Diferença entre o gás e o plasma. 

 Fonte: Adaptado de https://ase.tufts.edu/cosmos/view_picture.asp?id=1346. 
Acesso em: 14 de Junho de 2015 
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1.4 Equilíbrio Hidrostático 

  

A estrela é um objeto auto gravitante, isto é, ela se mantém 

coesa devido a força gravitacional gerada por ela mesma. Mas, então, 

porque ela não implode? 

Para responder esta questão, vamos considerar um ”pedaço” da 

estrela, conforme a Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Esse pedaço é puxado para o centro, devido à atração 

gravitacional, gerada pela massa que está abaixo dele. Se não existir 

nenhum impedimento ele cairá em direção ao centro, com todo o 

restante da estrela, o que neste caso provocaria um colapso. Mas não 

é isso que ocorre, pelo menos enquanto a estrela está estável. 

Em vista disso, deve existir outra força, em sentido contrário e  

igual em intensidade à força gravitacional, para fazer com que esse 

nosso pedaço da estrela fique em equilíbrio, como mostrado na 

Figura 1.3. Durante a vida de uma estrela, essa força é gerada pela 

fusão nuclear no interior da mesma sendo, portanto, devida à 

pressão de radiação. 

 

Figura 1.2 - Pedaço da estrela 

Fonte: o Autor (2015) 
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Figura 1.3 - Representação do equilíbrio hidrostático em uma estrela: em 
azul a pressão interna e em vermelho a força gravitacional. 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/369744/#. Acesso: 14 de Novembro de 2015 

 

Aprofundando a nossa análise, podemos dizer que sobre o 

nosso “pedaço” da estrela, existe uma pressão exercida pelos gases 

que se encontram acima dele, mais o seu peso, e uma pressão 

exercida para cima, provocada pelos gases que estão abaixo dele, 

como mostrado na Figura 1.4. 

Para que ele fique em equilíbrio, a força resultante que age 

para baixo deve ser igual a força resultante que atua para cima. 

Portanto, o balanço entre a força gravitacional e a força exercida pelo 

gás quente é chamado de equilíbrio hidrostático. 

 

 

Figura 1.4 - Equilíbrio Hidrostático. 
Fonte: Adaptado de Comins e Kaufmann. Descobrindo o Universo, 8° Edição, 2010. 
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1.5 Equação do Equilíbrio Hidrostático 

 

Considere que tenhamos um elemento de volume, conforme a 

Figura 1.5, com massa dm, e que esteja a uma distância r do centro 

da estrela. A altura desse elemento será dr e área onde atua a 

pressão, acima e baixo dele, será dA.  

 

 

Figura 1.5 - Elemento de volume da estrela 

Fonte: Adaptado de http://www.astro.iag.usp.br/~laerte/aga295/9_esp2_hp.pdf. 
Acesso: 4 de Janeiro de 2016. 

 

 

Como esse elemento de volume está em equilíbrio, podemos 

escrever que: 

 

    

 

 

Onde o elemento de massa por ser dado por: 
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sendo r a densidade. Combinando a equação (1.3) com a equação 

(1.4), ficamos com: 

 

   

 

Em uma estrela esférica, teremos que 

  

 

 

onde M(r) é a massa da estrela interna ao raio r. Por fim, combinando 

as equações (1.5) e (1.6), obtemos 

 

 

 

A pressão P é a pressão total, que é soma da pressão térmica 

com a pressão de radiação, que serão discutidas na próxima seção. 

A equação (1.7) representa a equação do equilíbrio 

hidrostático, sendo que no primeiro termo temos o gradiente de 

pressão e no segundo, a força gravitacional. 

Como a massa, M(r), a densidade, r(r), a constante 

gravitacional, G, e o raio r são valores positivos, o termo dP/dr é 

negativo, o que significa dizer que a pressão diminui conforme o raio 

aumenta. 

Quando ocorre um desequilíbrio entre essas duas forças, a 

estrutura da estrela será alterada. É a partir desse desequilíbrio, que 

as estrelas mudam ou evoluem. 
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1.6 Pressão do gás e pressão de radiação 
 

1.6.1 Pressão térmica 

 

A pressão térmica é aquela gerada pelo movimento do gás da 

estrela. Ela possui uma dependência com a temperatura e com a 

densidade, assim qualquer acréscimo nestas últimas grandezas 

afetará a pressão térmica. Para um gás ideal, essas três grandezas 

estão relacionadas pela seguinte relação: 

 

   

  

onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de moléculas do 

gás, k é a chamada constante de Boltzmann (k = 1,3807.1023 J/K) e 

T, a temperatura do gás. 

 

1.6.2 Pressão de radiação 

 

Sabemos que a radiação eletromagnética é formada por 

pequenos pacotes de energia que são chamados de fótons e que cada 

um deles possui uma certa quantidade de movimento. 

Quando os fótons interagem com algum objeto, eles podem 

transmitir essa quantidade de movimento, e assim exercerem uma 

pressão sobre o objeto, chamada pressão de radiação. 

A pressão de radiação, no caso das estrelas, é gerada por causa 

da fusão nuclear (a ser discutida no capítulo 3), que libera radiação 

ao longo do seu processo. 

A pressão de radiação se relaciona à temperatura T por 

 

 



 
  107 

 

 
 

 

onde a = 7,565.10-15 ergs/cm3K4 é a constante de radiação. 

A partir de agora, toda vez que nos referirmos à pressão total 

gerada pela estrela estaremos considerando a soma da pressão do 

gás com a pressão da radiação. Em alguns casos a pressão do gás irá 

predominar sobre a pressão da radiação, em outros, o caso inverso. 

 

1.7 Reações Termonucleares 

 

Na aula sobre a fonte de energia das estrelas, iremos detalhar 

melhor o que são reações de fusão nuclear e como elas ocorrem no 

interior das estrelas. Todavia, basta dizer que reações nucleares são 

aquelas onde há mudanças na massa do núcleo atômico, seja pela 

junção de dois núcleos (fusão) ou pela quebra de um núcleo em dois 

ou mais fragmentos (fissão). Nestes processos, pode haver liberação 

de energia, dependendo do caso. 

Para determinar se um processo nuclear libera energia quando 

ocorre ou necessita de energia para ocorrer, precisamos analisar um 

gráfico de energia de ligação nuclear para diferentes elementos. 

Essencialmente, esta energia representa o quanto de energia é 

necessária para quebrar um núcleo nos seus componentes, prótons e 

nêutrons. No entanto, quando falamos em fusão ou fissão, estamos 

lidando com núcleos já formados e o processo não envolve separar os 

componentes de um núcleo para remontá-lo na nova configuração. 

Desta forma, precisamos nos preocupar com a diferença em energia 

de ligação entre o(s) núcleo(s) do estado inicial e o(s) do estado 

final. 

Na figura (1.6) vemos o gráfico da energia de ligação por 

unidade de massa como função da massa do elemento. Este gráfico 

mostra um pico na região do ferro/níquel. Desta forma, quando há 

fusão nuclear, ou seja, quando dois elementos se juntam para formar 
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um de A maior, a diferença na energia de ligação será liberada na 

forma de energia. Se esta diferença for negativa, significa que 

precisamos fornecer energia para a reação de fusão ocorrer. Este 

último caso é exatamente o que ocorre para elementos à direita do 

pico do ferro: elementos de massa maior são “menos ligados” que 

seus vizinhos de massa menor. Assim, é o processo de fissão 

(quebra) que libera energia naturalmente. Já para os núcleos à 

esquerda do pico, é o processo de fusão que tipicamente liberará 

energia. 

 

Figura 1.6 - Energia média de ligação por unidade de massa em função da massa 
para diferentes elementos. Os elementos com maior energia de ligação são da 
família do ferro. Para elementos à esquerda do pico, a fusão nuclear libera energia. 
Já elementos à esquerda, liberam energia naturalmente pelo processo de fissão 
nuclear. Fonte: Teruya e Duarte, 2012 
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TEMA 2 – COMO NASCEM AS ESTRELAS? 

2.1 Meio Interestelar 

 

A região entre as estrelas de uma galáxia é chamada de meio 

interestelar (SOUZA, 2012). Ele é formado por gases e poeira, 

constituído principalmente por: HI (hidrogênio neutro), HII 

(hidrogênio ionizado), gás molecular (principalmente o H2), grãos de 

poeiras e outros elementos químicos. 

O meio interestelar da Via Láctea é composto de 10 a 15% por 

matéria visível da nossa Galáxia, onde a temperatura em algumas 

dessas regiões pode variar de alguns Kelvins, pouco acima do zero 

absoluto, até alguns milhões de Kelvins, tudo irá depender da 

presença ou não de alguma fonte de energia. 

A densidade típica varia de 1 a 10 átomos por cm3, o que é 

extremamente rarefeita, ainda mais se comparada com a densidade 

do ar na Terra, que é da ordem de 1019 átomos/cm3. 

Já a poeira interestelar corresponde por aproximadamente 1% 

do material interestelar. Ela pode absorver, reemitir e espalhar luz 

que incide nela.  

 

2.2 Nebulosas e Nuvens Moleculares 

 

As estrelas formam-se dentro de concentrações relativamente 

densas de gás e poeira interestelar, conhecidas como nebulosas. As 

nebulosas estão imersas em regiões ainda maiores, conhecidas como 

nuvens moleculares, que são extremamente frias, com temperaturas 

da ordem de 10 a 20 K, portanto, temperaturas bem próximas do 

zero absoluto. 

Dentre os vários tipos de nebulosas, destacamos as nebulosas 

escuras e as de emissão.  
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As nebulosas escuras são chamadas assim porque são regiões 

tão densas de poeira, que impedem a passagem da luz visível (ou a 

maior parte dela) vinda de outras estrelas atrás delas. Um 

representante das nebulosas escuras é a nebulosa de Barnard 68, 

mostrada na Figura 2.1, nome esse em homenagem ao astrônomo 

americano Edward Emerson Barnard. 

 

 

Figura 2.1 - Nebulosa escura Barnad 68. 

Fonte: http://imagensdouniverso.blogspot.com.br/2010/03/notavel-nebulosa 
escura-barnard-68.html. Acesso: 23 de Novembro de 2015. 

 

 

Em contraposição a nebulosas escuras, existem as nebulosas de 

emissão, que são regiões formadas por gás e poeira interestelar que 

brilham em função da energia que recebem de estrelas próximas. 

Como exemplo, temos a nebulosa de Órion, mostrada na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 -Nebulosa de Orion. 

Fonte: http://cacarlsagan.blogspot.com.br/2013/01/nebulosas.html. Acesso: 26 de 
dez. de 2015. 

 

2.3 Formação das Estrelas 

 

A formação estelar inicia-se quando as regiões mais densas das

nuvens moleculares colapsam devido a ação de sua própria 

gravidade. 

 Acredita-se que vários processos físicos internos ou externos 

podem dar início a essa contração gravitacional como, por exemplo, a 

interação de uma estrela nas proximidades da nuvem molecular; pela 

colisão entre duas nuvens moleculares ou pela explosão de uma 

estrela nas proximidades de uma nuvem molecular.  

Neste último caso, quando uma estrela explode, uma 

quantidade enorme de gás é lançada no espaço interestelar com alta 

velocidade. Se há uma nuvem molecular na região onde essa 

explosão acontece, ela poderá se tornar instável por causa da 

turbulência gerada. 

Durante o processo de contração, a nuvem molecular não o faz 

de modo inteiro, ou seja, dando origem a um único objeto. A parte da 

nuvem molecular que iniciou a contração fragmenta-se em dezenas, 
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centenas, ou até mesmo milhares de pequenas nuvens, cada uma 

contendo tipicamente de 10 a 50 massas solares.  

Quando temos um fragmento bem definido, isto é, com uma 

identidade própria e um campo gravitacional diferenciado do restante 

da nuvem molecular, chamamos esse objeto de protoestrela. 

Todos esses processos estão representados na Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 - Formação das protoestrelas a partir da contração e fragmentação da 
nuvem molecular. Fonte: Chaisson e McMillan, Astronomy Today, 8° edição (2014)  

   

Durante a contração gravitacional da protoestrela, ocorre a 

transformação da energia potencial gravitacional em outras formas 

de energia, sendo que parte da energia aquece a protoestrela, 

enquanto que a outra é irradiada para fora dela, sob a forma de 

radiação infravermelha. 

Mais energia é liberada e transformada em energia cinética na 

região central, tornando assim esse espaço mais quente. Por causa 

da proximidade das partículas, devido a alta densidade nesta região, 

as colisões entre as elas ocorrem mais frequentemente, e assim 

haverá um aumento da temperatura e da pressão do gás. 

Com o passar do tempo, a densidade aumenta ainda mais e, 

com ela, a opacidade, que seria a dificuldade da radiação em sair da 

protoestrela. A radiação já não pode escapar livremente como antes. 

A temperatura e a pressão no interior da protoestrela começam a 

aumentar rapidamente. 
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Temos, então, duas forças atuando em sentidos contrários 

nesta esfera gasosa: a força exercida pela pressão do gás, que faz o 

gás se expandir, como se fosse um balão de ar quente sendo inflado, 

e a força gravitacional, que faz a esfera se contrair, puxando todas as 

suas partes para o centro, diminuindo o seu raio cada vez mais. 

Segundo a Lei da Gravitação Universal, a força de atração entre 

dois corpos é proporcional ao produto de suas massas e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. 

Em linguagem matemática, teremos o seguinte: 

 

 

 

onde F representa a força gravitacional, G, a constante universal da 

gravitação (G=6,67428.10-11 m3kg-1s-2), M1 e M2, as massas dos 

corpos envolvidos e d, a distância entre eles. 

Se a temperatura no centro da protoestrela atingir cerca de 10 

milhões de graus, iniciam-se as reações de fusão nuclear do 

hidrogênio em hélio. E somente quando ocorre a fusão nuclear, é que 

podemos dizer que se formou uma estrela. 

A pressão total equilibra a força da gravidade. Quando essas 

duas forças possuem o mesmo valor, dizemos que a estrela entrou 

em um equilíbrio hidrostático.  

Portanto, simplificadamente, podemos dizer que as estrelas 

nascem em nuvens moleculares, que começam a colapsar em 

consequência da atuação da força gravitacional. Essas nuvens, então, 

sofrem um processo de fragmentação e contração até que o centro 

dessas regiões, através da transformação de energia potencial 

gravitacional em energia cinética e térmica, se torne bastante 

quente. 

 Quando as reações nucleares ocorrem, a contração 

gravitacional cessa, e neste momento temos o equilíbrio entre a força 
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gravitacional e a pressão de radiação, o chamado equilíbrio 

hidrostático. Nasce, enfim, uma estrela. 
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TEMA 3 - QUAL É A FONTE DE ENERGIA DAS ESTRELAS? 

 

Se, por algum cataclisma, todo conhecimento 
científico fosse destruído, e apenas uma frase pudesse 
ser passada às próximas gerações, qual afirmação 
conteria o máximo de informação no menor número de 
palavras? Creio que é a hipótese atômica, ou seja, que 
todas as coisas são feitas de átomos. 

 

Richard Feynman 

3.1 Reações Nucleares 

 

Existem dois tipos de reações nucleares, a fissão e a fusão 

nuclear. 

A palavra fissão vem do latim “fissio”, que significa ato de 

quebrar, romper ou clivar. A fissão nuclear ocorre quando núcleos 

mais pesados são quebrados em núcleos menores e mais leves, 

acompanhado de uma liberação de energia durante o processo. 

 

 

Figura 3.1 - Fissão nuclear do Urânio. 
 
Fonte:http://files.rd9centralelectrica.webnode.pt/200000017d4c5dd5bf9/Fiss%C3
%A3o%20Nuclear.png. Acesso: 10 de janeiro de 2016. 
 

A fusão nuclear, processo inverso da fissão nuclear, ocorre 

quando dois ou mais átomos leves se combinam para formar átomos 

mais pesados e maiores. Nesse processo também ocorre liberação de 

energia, até a produção de átomos de ferro. 
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3.2 Fusão Nuclear 

 

A principal fonte de energia das estrelas é a fusão nuclear, 

inicialmente, aquela onde quatro núcleos de hidrogênio se combinam 

para formar um núcleo de hélio. 

Todavia, para que as reações de fusão nuclear ocorram é 

necessário que a temperatura e a densidade nas estrelas sejam 

extremamente altas. Desta forma, os prótons terão energia cinética 

suficiente para permitir que eles se aproximem, e assim superem a 

repulsão elétrica existente entre eles. Lembre-se que as partículas 

com cargas elétricas iguais, ao se aproximarem, experimentam uma 

força elétrica de repulsão, como mostrado na Figura 3.2. 

 

 
   Figura 3.2 –Interação entre duas partículas com cargas iguais. 

Fonte: Chaisson e McMillan, Astronomy Today, 8°edição (2014) 

 

A temperatura no centro do Sol é de aproximadamente 1,6.107 

K e a sua densidade de 1,5.105 kg/m3, condições suficientes para que 

ocorra a fusão nuclear do hidrogênio. 

Porém, se Sol possui todas as condições para a ocorrência da 

fusão nuclear, porque ele não explode? Porque não libera toda essa 

energia de única vez? 

A resposta para isso está no fato de que a fusão nuclear, sob 

estas condições, é um processo lento. A velocidade média dos átomos 

de hidrogênio, no núcleo da estrela, é da ordem de 5.105 m/s, 

enquanto que a velocidade necessária para vencer a barreira 
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colombiana7 deve ser de 1.107 m/s. Assim, outro fenômeno também 

deve acontecer para que a fusão nuclear entre em ação, este 

fenômeno é chamado de tunelamento quântico. 

 

3.3 Tunelamento Quântico 

 

Uma barreira de potencial é uma região que possui uma energia 

potencial que impede a travessia de uma partícula de um lado para o 

outro, a não ser, é claro, que esta partícula tenha uma energia maior 

que a da barreira. 

O tunelamento quântico é o fenômeno no qual uma partícula 

consegue atravessar uma barreira potencial, mesmo que tenha uma 

energia menor que a barreira em questão. Segundo Tipler e 

Llewellyn, isto 

[...] significa que existe uma probabilidade finita de que a 
partícula representada pela função de onda seja encontrada 
do outro lado da barreira, embora classicamente não tenha 
energia suficiente para ultrapassa–lá (2001, p.176). 

 
 

Para entendermos melhor o tunelamento quântico, vamos 

utilizar a seguinte analogia: 

Para um objeto ser lançado da superfície da Terra, sem 

autopropulsão, e sair dela, é preciso que ele atinja uma velocidade 

mínima, chamada de velocidade de escape. A barreira de potencial 

que impede a saída desse corpo é representada, neste caso, pela 

energia potencial gravitacional. E todos os corpos que não tenham 

uma energia cinética suficiente para atingir a velocidade de escape 

não conseguirão escapar da Terra. 

Entretanto, no mundo microscópio, e segundo as leis da 

mecânica quântica, existe a possibilidade de partículas escaparem ou 

atravessarem uma barreira potencial, mesmo que não tenham 
                                                             
7   A barreira colombiana é uma expressão utilizada para representar a força 
elétrica, repulsiva, existente entre duas partículas de cargas iguais. 
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energia necessária para isso. No nosso exemplo, existiria uma 

probabilidade não nula de um corpo escapar da Terra, e nunca mais 

voltar, com uma velocidade menor que a velocidade de escape. 

Um outro caso importante em que ocorre o tunelamento 

quântico, também conhecido como efeito túnel, é a emissão de 

partículas alfa por um núcleo atômico instável ou radioativo, ver 

Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Representação pictórica do fenômeno de tunelamento quântico. 

Fonte:http://www.cbpf.br/~eduhq/html/tirinhas/tirinhas_imagens/fisica/fisica0200.

jpg. Acesso: 12 de março de 2016 

. 

As partículas alfa são constituídas por dois prótons e dois 

nêutrons, ou seja, são núcleos de He. Quando um núcleo radioativo 

emite uma partícula alfa, ele diminui em duas unidades o seu número 

atômico e em 4 unidades o seu número de massa. Conforme o 

exemplo a seguir 

 

 

Classicamente seria impossível as partículas alfa escaparem do 

núcleo com uma energia menor que a altura da barreira coulombiana, 

contudo, devido ao efeito túnel isso se torna possível. 
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3.4 Cadeia Próton – Próton 

 

As reações que ocorrem no interior das estrelas dependem de 

vários parâmetros, como: a massa da estrela, a temperatura da 

região central e a sua composição química inicial.  

Apesar de estrelas serem formadas com certa quantidade de 

hélio no seu interior, o fato de a repulsão coulombiana entre dois 

prótons ser menor que a repulsão entre dois núcleos de hélio faz com 

que a temperatura necessária para a fusão deste último seja maior. 

Desta forma, as estrelas iniciam sua vida com a fusão de hidrogênio.  

Discutiremos aqui as principais reações ou aquelas que 

possuem uma maior probabilidade de ocorrer. 

A primeira delas é a reação ou cadeia próton–próton (p-p). 

Entretanto, existem três maneiras diferentes para a sua ocorrência, 

mas como já dissemos, apresentaremos aquela que possui uma 

maior probabilidade de acontecer. 

A cadeia p-p inicia-se com a colisão de dois prótons, que 

formam um núcleo de deutério, esse último é formado por um próton 

e um nêutron. Além disso, essa reação libera um pósitron, que é a 

antipartícula do elétron, com a mesma massa e spin, mas com carga 

elétrica contrária, e um neutrino. Todo esse processo pode ser 

visualizado na Figura 3.4. 

O pósitron recém formado colide com um elétron qualquer da 

estrela. Os dois, então, são aniquilados, e a energia de repouso deles 

é convertida em dois raios gamas. 

O deutério produzido colide com outro próton e assim eles 

formam um núcleo de 3He (dois prótons e um nêutron). Se por acaso 

dois núcleos de 3He se fundirem, após essa etapa teremos um núcleo 

de 4He e a liberação de mais dois prótons, que poderão participar de 

outras fusões.  
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Figura 3.4 - Após a fusão entre dois prótons, teremos a formação de um átomo de 
deutério, junto com a emissão de um pósitron e um neutrino. Fonte: Adaptado de 
Adaptado de Chaisson e McMillan, Astronomy Today, 8° edição (2014). 

 

No balanço final da reação, temos 4 prótons sendo combinados 

para formar um núcleo de 4He, 2e+ e 2n, com liberação de energia 

em forma de radiação. O processo completo pode ser visto na Figura 

3.5. 

 
Figura 3.5 – Cadeia próton – próton completa. 

Fonte: Adaptado de Chaisson e McMillan, Astronomy Today, 8° edição (2014). 
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3.5 Ciclo Carbono – Nitrogênio 

 

 Caso uma estrela seja formada originalmente por hidrogênio e 

hélio, ela só poderá realizar a fusão nuclear através da cadeia próton-

próton. Todavia, existem inúmeras estrelas que são formadas em 

nuvens moleculares com uma grande quantidade de metais8. Esses 

metais são o resultado de estrelas velhas, que lançaram parte do seu 

material produzido ao longo do seu processo de evolução para o meio 

interestelar, quando morrem, ver capítulo 6. 

Nessas circunstâncias, outro tipo de reação nuclear pode 

ocorrer, que é o ciclo carbono-nitrogênio, ou ciclo CNO, representado

pelas equações abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O termo ciclo refere-se ao fato de que o carbono participa 

inicialmente da reação e é recuperado na última, como um dos 

produtos finais dela, basta verificarmos as equações 3.1 e 3.6, 

servindo com um catalisador na reação. Com menor probabilidade de 

ocorrência, uma sequência de reações na qual o nitrogênio serve 

como catalisador também pode ocorrer. 

                                                             
8 Na astronomia, um metal refere-se a todos os elementos químicos 

que não são o hidrogênio ou o hélio. 



 
  122 

 

 
 

A cadeia p-p e o ciclo CNO ocorrem simultaneamente, mas 

normalmente um predomina sobre o outro. A condição que irá definir 

qual deles irá se sobressair em relação ao outro será a temperatura 

na região central da estrela, conforme a Figura 3.6. 

 

 

 
Figura 3.6 – Taxa de produção de energia, para a cadeia p-p e para o ciclo CNO, 
no centro da estrela. 
Fonte: https://ase.tufts.edu/cosmos/view_picture.asp?id=1408. Acesso em: 03 de 
Março de 2016. 
 

3.6 “A Massa Desaparecida” 

Na seção anterior discutimos as principais reações nucleares 

que ocorrem no interior das estrelas, quando elas estão na sua etapa 

inicial.  

Se observarmos com atenção a Figura 3.5, que corresponde a 

cadeia p-p, perceberemos que para a formação de um núcleo de 

hélio-4, são necessários 4 prótons. Antes de continuarmos, vamos 

fazer algumas contas? 

A reação descrita pode ser simbolizada da seguinte maneira:  
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4 prótons → 1 hélio + 2 neutrinos + energia 

A massa de um próton, em unidade atômica (u=1,6.10-27 kg), é 

mp = 1,00828 u. Como são necessários 4 prótons para que a reação 

aconteça, a massa inicial será igual a 4 vezes a massa de um próton, 

ou seja, 4,0324 u. 

 Por outro lado, a massa final após a reação é igual a massa do

núcleo de hélio, que é de 4,0039 u. Mas perceba, a massa final é 

menor que a massa inicial, o que gera uma certa estranheza, pois a 

massa deveria se conservar, não? 

Esta diferença equivale a 0,7% da massa do núcleo de hélio 

formado. Porém, o que aconteceu com a massa que está faltando 

nessa reação? 

 

3.7 Energia-Massa, E = m.c2 

 

Seguramente de todas as equações da ciência, E = mc2 é uma 

das mais conhecidas pelas pessoas, o que não implica dizer que elas 

compreendam o seu real significado ou contexto no qual foi elaborada 

(VIEIRA et al, 2004). 

Ela significa que, se um dado sistema ganha uma quantidade 

de energia E, sua massa aumenta de uma quantidade dada por E/c2 

e, inversamente, se um dado sistema perde uma quantidade de 

energia E, sua massa fica diminuída de uma quantidade dada por 

E/c2. Nesse contexto, c representa a da velocidade da luz no vácuo.  

Em outras palavras, existe uma equivalência entre massa e 

energia, representada na Figura 3.7, isto é, massa e energia seriam 

duas faces da mesma moeda, e c2 seria um fator de conversão entre 

as unidades da massa e unidades de energia. 

 



 
  124 

 

 
 

 

Figura 3.7 – Representação pictórica da relação entre massa e energia. Fonte: 
<http://www.cbpf.br/~eduhq/html/tirinhas/tirinhas_assunto/fisica/fisica.php?page
Num_Recordset1Fisica=195&totalRows_Recordset1Fisica=226&123=196>.Acesso 
em: 18 de Agosto de 2015               

 

Portanto, a diferença de massa entre a massa inicial e a final da 

reação nuclear da cadeia próton-próton, bem como nas outras 

cadeias e ciclos, é liberada em forma de energia no instante que os 

quatro prótons se juntam para formar o núcleo de hélio (PEREIRA et 

al, 2003). É devido a esse processo que as estrelas conseguem gerar 

a energia necessária para resistir ao colapso gravitacional. 
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TEMA 4 - CARACTERÍSTICAS DAS ESTRELAS 

4.1 Luminosidade 

 

A luminosidade de uma estrela é a quantidade de energia total 

que ela emite por unidade de tempo em todas as direções, isto é, ela 

pode ser compreendida como a potência luminosa de uma estrela. As 

estrelas em geral são aproximadamente isotrópicas, o que significa 

que emitem energia igualmente em todas as direções.  

O Sol, por exemplo, tem luminosidade de 3.827 1026 Joules por 

segundo (ou Watts). Para as outras estrelas, medimos a sua 

luminosidade, em função da luminosidade do Sol (L☉, o símbolo ☉  

refere-se ao Sol). A estrela Betelgeuse, por exemplo, tem 

luminosidade de  104 L☉, ou seja, ela é 10.000 mil vezes mais 

luminosa que o Sol. 

A luminosidade é uma grandeza intrínseca, mas não estática, 

das estrelas e depende principalmente de dois parâmetros: seu raio e 

sua temperatura superficial. 

Mas será que a Terra recebe toda essa luminosidade do Sol? 

Antes de respondermos essa pergunta, temos que entender o que 

acontece com a luminosidade quando nos afastamos de uma fonte. 

 

4.2. Magnitude, o brilho das estrelas 

4.2.1 Magnitude aparente 

 

Quando olhamos para o céu noturno, notamos que existem 

diversas estrelas com brilhos diferentes, desde aquelas com brilhos 

intensos até aquelas com um brilho bem tênue. 

A partir desta constatação, algumas questões podem surgir em 

nossa mente, como: será que as estrelas que possuem um maior 
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brilho, são aquelas que estão mais próximas da Terra? As maiores 

estrelas são aquelas que brilham mais intensamente? Uma estrela 

pequena pode ter um brilho maior que uma estrela grande? 

Uma das primeiras pessoas a desenvolver uma metodologia 

para estudar o brilho das estrelas foi Hiparco (160 - 125 a.C.), um 

dos maiores astrônomos da Antiguidade. O seu trabalho é 

considerado a primeira tentativa de catalogar a posição das estrelas 

no céu noturno e o seu brilho aparente.  

Para fazer isso, Hiparco utilizou somente a visão, já que o 

primeiro instrumento ótico só iria aparecer muito tempo depois. Com 

grande acuidade visual, o grego classificou o brilho de 

aproximadamente 850 estrelas, em seis categorias diferentes, que 

chamou de grandezas. 

 Para ele, o brilho de uma estrela era diretamente proporcional 

ao seu tamanho, logo as maiores estrelas seriam aquelas com o 

brilho maior. Tal argumento estava pautado na concepção de mundo 

que os gregos tinham antigamente, já que para eles as estrelas se 

encontravam todas a mesma distância da Terra, fincadas na abóboda 

celeste. 

 No sistema de Hiparco, as estrelas de primeira grandeza 

seriam as mais brilhantes, seguidas pelas estrelas de segunda 

grandeza, e assim sucessivamente, até chegar a estrelas de sexta 

grandeza, as mais fracas visíveis a olho nu. 

Anos mais tarde, por volta do século XVII, usando uma luneta, 

Galileu Galilei (1564–1642) resolveu expandir o sistema de 

classificação das estrelas elaborado por Hiparco para incluir estrelas 

de 7° grandeza, que agora podiam ser observadas. 

Em decorrência desta subjetividade para classificar o brilho 

aparente das estrelas, inúmeros problemas começaram a surgir na 

comunidade astronômica, pois uma mesma estrela poderia ser 
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classificada em mais de uma grandeza9, principalmente as estrelas 

com menor brilho. Tudo dependeria, enfim, do ponto de vista do 

astrônomo que estivesse realizando a observação. 

Neste contexto, surge a figura de Norman Robert Pogson 

(1829-1891) que propôs que uma estrela de 1° magnitude seria 

aproximadamente 100 vezes mais brilhante que uma estrela de 6° 

magnitude. Como a diferença de 5 magnitudes corresponde a um 

fator 100 de brilho, temos que  . 

Nesse raciocínio uma estrela de 1° magnitude seria 2,512 vezes 

mais brilhante que uma de 2° magnitude, que por sua vez seria 

2,512 mais brilhante que uma de 3° magnitude e assim até 

chegarmos a uma estrela de 6° magnitude. 

A expressão que determina a magnitude aparente de uma 

estrela é representada pela seguinte equação (4.1) 

    

    

 

Segundo essa equação, m significa a magnitude aparente, F, o 

fluxo recebido e c uma constante, que é o zero da escala. Como 

referência, utiliza-se a estrela Vega, com magnitude aparente de 0,0. 

Objetos que são mais brilhantes que Vega receberam 

magnitude aparente negativas. Alguns exemplos de magnitudes 

aparentes são: Sol = -26.7, Lua Cheia = -12.8, Vênus = -4.4, Netuno 

= 7.8, Sirius = -1.4. 

Como podemos notar, a escala de magnitude aparente contém 

valores positivos, representando os corpos com brilhos mais fracos, e 

também valores negativos, que representam os objetos mais 

brilhantes do cosmo. 

                                                             
9 Atualmente não se utiliza mais a expressão grandeza, ela foi substituída 

por magnitude. 
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A Tabela 1, apresenta as estrelas mais brilhantes do céu 

noturno e em quais constelações elas se encontram, bem como o 

valor da sua magnitude aparente para um observador terrestre. 

 

Tabela 1 - As 20 estrelas mais brilhantes do céu para um observador 
terrestre. 

Nome m (magnitude aparente) Constelação 
Sirius -1,44 Canis Major 

Canopus - 0,63 Carina 
Alfa do Centauro - 0,01 Centaurus 

Veja + 0,03 Lyra 
Capella +0,08 Auriga 
Arcturus + 0.16 Bootes 

Rigel +0.28 Orion 
Procyon + 0.40 Canis Minor 
Achernar +0.54 Eridanus 

Betelgeuse +0.57 Orion 
Hadar +0.64 Centaurus 
Altair + 0.93 Aquila 

Aldebaran +0.99 Taurus 
Spica +1.06 Virgo 

Antares +1.07 Scorpius 
Pollux +1.22 Gemini 

Fomalhaut +1.23 Piscis Australis 
Acrux +1.28 Crux 

Mimosa +1.31 Crux 
Deneb +1.33 Cygnus 

Fonte: Bretones, 2010 

 

4.2.2 Magnitude absoluta 

 

Para apresentarmos o conceito de magnitude absoluta, 

considere a Figura 4.1 e pense na seguinte questão: Quais lâmpadas 

possuem o maior brilho? 
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Figura 4.1 - Iluminação pública de uma cidade, onde as lâmpadas mais próximas 
possuem o mesmo brilho intrínseco que aquelas mais ao fundo. 
Fonte: http://www.blogdecaucaia.com/2013_01_01_archive.html. Acesso: 02 de 
Agosto de 2015 
 

Inicialmente, somos tentados a dizer que as lâmpadas mais 

próximas ao plano de observação têm um brilho maior, e isto é 

verdade para o brilho aparente. No entanto, todas possuem o mesmo 

brilho intrínseco, e essa impressão inicial é provocada porque elas 

estão a distâncias diferentes. 

Assim, a lâmpada acesa deve emitir de forma isotrópica, ou 

seja, a mesma quantidade de luz em todas as direções, formando 

uma espécie de esfera de luz em torno da fonte. Ao percorrer a 

distância entre a lâmpada (emissor) e nós (receptor), caso não haja 

nada no caminho que bloqueie parte da luz, a energia emitida será 

espalhada igualmente sobre essa esfera e será conservada. Quanto 

maior a distância, menor o fluxo de luz que chega a uma superfície 

de mesma área, como pode ser observado na Figura 4.2. Ao dobrar a 

distância, a área aumenta por um fator de 4, o que leva a uma 

diminuição do brilho aparente por 4, ao triplicar a distância, por um 

fator de 9 e assim por diante. 
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Figura 4.2 – Fluxo de luz que atinge uma superfície de mesma área (representada 
por cada quadrado) de uma fonte de luz S que emite isotropicamente. Conforme 
nos afastamos da fonte, a área da superfície esférica que a engloba aumenta e, por 
conservação de energia, o fluxo a atingir um quadrado passa a ser menor. Fonte: 
Wikipedia Commons. 
 

A relação, então, entre o fluxo luminoso, F, e a distância r do 

observador à fonte de luminosidade intrínseca L pode ser escrita 

como 

 

      (4.2) 

 

Em consequência disso, para estudarmos o brilho das estrelas 

temos que considerar as distâncias que elas estão em relação à 

Terra.  

A magnitude absoluta, representada pela letra M, pode ser 

definida como a magnitude que a estrela teria se estivesse localizada 

a uma distância padrão de 32,6 anos-luz ou 10 parsec10.  

A magnitude é determinada pela equação (4.3) 

 

                                                             
10 Para medidas de distâncias astronômicas, que são muito maiores do que aquelas com as quais 
estamos acostumados em nosso dia-a-dia, é mais adequado o uso de unidades diferentes daquelas do 
sistema internacional de unidades. As mais utilizadas são: unidade astronômica (UA), que é a distância 
média entre a Terra e o Sol e equivale a 1,496.1011 m, o ano-luz, que é a distância percorrida pela luz em 
um ano no vácuo, equivalente a 9,46.1015 m, e o parsec (pc), que corresponde a uma paralaxe anual 
estelar de 1 segundo de arco, e equivale a 3,08.1016 m. 
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onde F é o fluxo luminoso e c, uma constante. 

A diferença entre a magnitude aparente e a absoluta é dada 

por: 

 

  

 Essa diferença entre as magnitudes é chamada de módulo de 

distância. Assim, se conhecemos a magnitude aparente de uma 

estrela, bem como a sua magnitude absoluta, poderemos calcular a 

sua distância em relação à Terra. 

 

 

sendo que a distância d será dada em parsec. 

 

4.3 Tempo de vida das estrelas 

  

As estrelas não são eternas e o Sol, sendo uma estrela, 

também irá morrer algum dia. Até lá, se ainda existir a humanidade, 

teremos que encontrar um novo lar. 

 Na medicina uma pessoa é considerada morta biologicamente 

quando ocorre a sua morte cerebral, mesmo que o coração continue 

pulsando; já no caso das estrelas, “morrer” significa que elas não 

realizam mais a fusão nuclear em seus interiores.  

Basicamente o tempo de vida de uma estrela depende da 

quantidade de energia que ela tem disponível e da taxa com a qual 

consume essa energia. O tempo de vida de uma estrela depende da 

sua massa. 

Sendo assim, pense na seguinte questão: Qual estrela terá um 

tempo de vida maior: as estrelas de pequena ou grande massa? 



 
  132 

 

 
 

Se deixamos o nosso senso comum atuar, a resposta para 

essa questão será: as estrelas de grande massa, pois quanto maior a 

sua massa, maior será a sua reserva de combustível e, 

consequentemente, maior será o seu tempo de vida. 

Reposta errada. 

Não podemos esquecer que quanto maior a massa de uma 

estrela, mais intensa é a força gravitacional atuando sobre a ela e, 

assim, mais energia ela terá que gerar para evitar o colapso 

gravitacional. 

Diante disso, o correto seria dizer que quanto maior a massa 

de uma estrela, mais rápido ela consumirá a sua energia, e uma 

sequela disso é que terá um tempo de vida menor. 

Para entendermos melhor esse processo vamos utilizar uma 

analogia. Os carros mais antigos em sua maioria tinham grandes 

tanques para armazenar a gasolina, entretanto, eram aqueles que 

mais gastavam combustível, na linguagem do dia a dia, eram os 

“beberrões”. Com o desenvolvimento da tecnologia temos atualmente 

os carros mais econômicos, que gastam menos gasolina, só que 

possuem tanques menores. 

Os carros antigos podem ser comparados com as estrelas 

massivas e os carros mais modernos com as estrelas de menor 

massa. 

As estrelas permanecem mais de 90% das suas vidas no seu 

primeiro estágio de vida, chamado de sequência principal, 

convertendo hidrogênio em hélio. E como essa é uma das fases mais 

estáveis dela, isto é, as suas propriedades não sofrem grandes 

variações, seria interessante determinar quanto tempo ela permanece 

nessa fase. 

De forma aproximada, a equação (4.6) nos informa quanto 

tempo uma estrela permanece na sequência principal: 
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considerando que M é a massa da estrela em questão, M☉ é a massa 

do Sol e  é o tempo que a estrela permanecerá na sequência 

principal.  

Exemplo 1: Qual será o tempo de vida na sequência principal para 

uma estrela de 20 massas solares?  

 

 

 

O tempo de vida do Sol, na sequência principal, é da ordem de 

10 bilhões de anos. O exemplo 1 em conjunto com os dados da 

Tabela 2, demonstram numericamente aquilo que já dissemos 

anteriormente: estrelas de grande massa vivem menos ou evoluem 

mais rapidamente. 

Tabela 2 - Tempo de vida na sequência principal para estrelas de diferentes 
massas 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                             

Fonte: Comins e Kaufmann (2010) 

Massa (M☉) Tempo na sequência principal 
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4.4 Temperatura, composição química e impressão 

digital cósmica 

  

Se colocarmos uma barra de ferro no fogo, ela começará a 

esquentar e, consequentemente, a sua temperatura irá aumentar 

gradativamente. Depois de certo tempo, observaremos que uma luz 

avermelhada começará a ser emitida pela barra de ferro. Se 

continuarmos esquentando, a sua cor avermelhada será substituída 

por uma cor alaranjada, acompanhada de um brilho intenso.  

À medida que a temperatura for aumentando, teremos uma 

cor amarelada, depois branco-amarelada e, por fim, branca. Se 

mantivermos todo esse processo, e se a barra for suficientemente 

resistente para não sofrer uma fusão, ela exibirá, finalmente, um tom 

azulado e um brilho muito mais intenso que nas outras situações. 

Concluímos com esse exercício de pensamento que deve 

existir uma correlação entre a cor do objeto e a sua temperatura. A 

lei que demostra essa dependência é chamada de Lei de Wien. 

 

4.4.1 Lei de Wien 

 

A lei de deslocamento de Wien estabelece que o comprimento 

de onda para o qual a energia emitida é máxima é inversamente 

proporcional à temperatura. O físico alemão Wilhelm (1864 – 1928) 

expressou essa relação através da seguinte equação matemática: 

 

 

 

sendo que o valor 2,9.10-3 mK é uma constante de proporcionalidade, 

chamada de constante dispersão de Wien, , o comprimento de 



 
  135 

 

 
 

onda máximo, medido em metros, e T, a temperatura medida em 

Kelvin (K). 

Uma estrela com uma temperatura superficial da ordem de 

10000 K terá o seu pico de emissão na região do comprimento de 

onda do ultravioleta, o que significa dizer que a maior parte da sua 

radiação é emitida nessa faixa. Dessa forma, ela aparecerá no céu 

como uma estrela azulada. 

 

 

Figura 4.3 – Espectro de emissão de uma estrela com temperatura superficial de 
10.000 K. Note o pico de emissão na região do ultravioleta. Fonte: Adaptado de 
Comins e Kaufmann. Descobrindo o Universo, 8°Edição, 2010. 
  

Em contrapartida, uma estrela com uma temperatura 

superficial de 3000 K possui o seu pico de emissão na faixa do 

infravermelho, logo terá um tom avermelhado quando vista no céu. 
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Figura 4.4 - Espectro de emissão de uma estrela com temperatura superficial de 
3000 K. Note o pico de emissão na região do infravermelho. Fonte: Adaptado de 
Comins e Kaufmann. Descobrindo o Universo, 8°Edição, 2010. 

 

O Sol e outras estrelas, como a estrela Regalus, possuem uma 

cor amarelo–esbranquiçada, pois o seu pico de emissão encontra-se 

na faixa do amarelo e do verde. 

 

 
Figura 4.5 – Espectro de emissão de uma estrela com temperatura superficial de 
5800 K. Note o pico de emissão na região do visível. Fonte: Adaptado de Comins e 
Kaufmann. Descobrindo o Universo, 8°Edição, 2010. 
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Portanto, apesar de contrariar o nosso senso comum, uma 

estrela azul é mais quente do que uma estrela branca, e uma estrela 

vermelha é menos quente do uma estrela branca. De outro modo, as 

temperaturas superficiais das estrelas azuis são maiores que as 

temperaturas superficiais de estrelas vermelhas.  

 

 

4.5 Composição química 

 

O filósofo francês Auguste Comte (1798-1857) foi um dos 

fundadores do positivismo, corrente filosófica que defendia a ideia de 

que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento 

verdadeiro. Em um dos seus discursos, entre os anos de 1830 – 1842, 

Comte, afirmou o seguinte: 

 
“Quanto às estrelas, todas as investigações que não 

podem ser reduzidas a simples observações visuais são 
necessariamente negadas a nós. Enquanto podemos 
conceber a possibilidade de determinar suas formas, seus 
tamanhos, e seus movimentos, nós nunca seremos capazes 
por qualquer meio de estudar sua composição química ou 
sua estrutura mineral ... Nosso conhecimento concernente à 
seus envoltórios gasosos é necessariamente limitado a sua 
existência, tamanho ... e poder refrativo, e não seremos 
capazes de modo algum de determinar sua composição 
química ou mesmo suas densidades ... Eu considero qualquer 
noção concernente à verdadeira temperatura média das 
muitas estrelas como para sempre negadas a nós.” 

 
Augusto Comte no Discurso da Filosofia Positiva (1830 – 1842) 

 
 

Para Comte os parâmetros estelares como a temperatura, a 

densidade e a composição química nunca seriam conhecidos pela 

humanidade, por causa da enorme distância que nos separa das 

estrelas. Porém, Comte estava errado.  

Atualmente temos uma imensa base de dados, sobre a 

temperatura e a composição química de várias estrelas. Mas como 

sabemos de todas essas informações?  
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4.5.1. Contexto Histórico 

 

O físico e matemático Isaac Newton, que é conhecido por 

causa dos seus trabalhos ligados às leis da Dinâmica e da Gravitação 

Universal, também teve importantes contribuições para o estudo 

sobre a natureza da luz. 

Em um dos seus experimentos, Newton fechou a porta e as 

janelas de seu quarto, para que fazer com que o ambiente ficasse 

totalmente escuro, e fez um pequeno buraco em sua janela, para que 

uma determinada quantidade de luz solar pudesse entrar. 

Em seguida posicionou um prisma triangular na frente do feixe 

de luz que entrava pela fresta, e observou que uma faixa colorida de 

luz era projetada sobre um anteparo, conforme a Figura 4.6. 

 

 
 
Figura 4.6 - Experiência sobre decomposição da luz ao passar por um prisma. 
Fonte:http://www.fisica-interessante.com/fisica-ondas-cores.html. Acesso: 27 de 
Novembro de 2015 
 

A explicação desse fenômeno, segundo Newton, era que a luz 

branca era formada por raios de todas as cores e o prisma fazia com 

esses raios ou componentes da luz branca fossem separados. 
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O astrônomo William Herschel (1738-1822), em 1800, utilizou 

um prisma de vidro para decompor a luz solar e mediu a 

“temperatura” das diferentes cores do espectro solar. O resultado 

observado foi que a temperatura do mercúrio aumentava à medida 

que se aproximava do vermelho e, realizando medidas de 

temperatura na região após o vermelho, encontrou valores ainda 

maiores. A radiação invisível que provocava este efeito foi então 

denominada de infravermelho. 

No início do século XIX, William Hyde Wollaston (1766 – 1828), 

repetindo a experiência de Newton, observou que sobre o espectro 

colorido apareciam algumas linhas escuras. Wollaston argumentou 

que essas linhas escuras eram na verdade o limite das cores do 

espectro solar. 

As linhas escuras observadas por Wollaston foram estudadas 

pelo construtor de lentes e instrumentos óticos, Joseph Von 

Fraunhofer (1787 – 1826). Ele contabilizou 574 linhas escuras no 

espectro solar, que posteriormente seriam conhecidas como linhas de 

Fraunhofer. Atualmente já foram detectadas mais de 30 mil linhas. 

Fraunhofer afirmou que as linhas escuras seriam uma 

propriedade do espectro solar e não um defeito ou interferência do 

equipamento utilizado. Ele analisou também o espectro da Lua e de 

alguns planetas, mas o que mais chamou a sua atenção foi o fato que 

os espectros de outras estrelas eram diferentes do espectro do Sol. 

 

 

Figura 4.7 – Linhas de Fraunhofer. 
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Fonte: http://www.persee.fr/doc/rhs_01514105_1993_num_46_2_4275. Acesso: 
11 Janeiro de 2016 
 

John Herschel (1792-1871), ao estudar a combustão de 

algumas substâncias, inferiu que cada uma delas apresentava uma 

série de linhas brilhantes e com certos padrões definidos. Assim, 

chegou à conclusão que essas linhas poderiam indicar a presença de 

uma determinada substância em um material complexo. Porém as 

pesquisas nessa área só começaram a ser aprofundadas mais tarde, 

com a colaboração de dois cientistas alemães. 

Em 1856, o químico alemão Robert Wilhelm Bunsen (1811-

1899) aperfeiçoou o queimador de gás (ou bico de Bunsen), cuja 

vantagem era a de ter uma chama incolor. O propósito de Bunsen era 

estudar a coloração emitida por certos elementos químicos quando 

colocados sobre a chama de gás. A chama incolor possibilitava que as 

substâncias em combustão fossem identificadas pela cor com maior 

precisão. 

Em colaboração com Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) e 

com base nos resultados obtidos por Herschel, Bunsen e Kirchhoff 

utilizaram diversos vapores de diferentes elementos químicos e 

compararam os espectros obtidos. No final, observaram que cada um 

deles apresentava certos padrões de linhas brilhantes, isto é, cada 

elemento químico gerou uma série de linhas diferentes, com 

comprimento de onda bem específico. A Figura 4.8 mostra alguns 

exemplos. 

Os espectros da Figura 4.8 são chamados de espectro de linhas 

de emissão, sendo que cada elemento químico produz seu próprio e 

único conjunto de linhas espectrais. Portanto, podemos identificar um 

elemento químico presente em uma amostra, por exemplo, 

estudando o espectro obtido e identificando a posição das linhas.  
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Figura 4.8 - Espectros de emissão do hidrogênio, sódio, hélio, neônio e mercúrio. 
Fonte: https://conexioncausal.wordpress.com/2014/02/24/un-espectro-vale-mas-
que-mil-imagenes. Acesso: 26 de Novembro de 2015. 

 

Bunsen e Kirchhoff registraram os espectros de emissão da 

maioria dos elementos químicos conhecidos na época. Entre os anos 

de 1860 - 1861, analisando águas minerais das fontes localizadas em 

Durkheim, na Alemanha, descobriram dois novos elementos 

químicos. Eles encontraram linhas azuis no espectro de emissão do 

material analisado que não correspondiam a nenhum elemento 

químico conhecido, e o denominaram de césio, que vem do latim 

“caesius”, azul-celeste. Posteriormente, eles identificaram um outro 

elemento que produzia linhas vermelhas intensas no espectro de 

emissão. Da palavra latina “rubidus”, da cor de rubi, surgiu o nome 

do elemento rubídio. 

Durante alguns experimentos, Kirchhoff descobriu que duas 

linhas escuras presentes no espectro solar, conhecidas como linhas D 

por Fraunhofer, coincidiam com as mesmas linhas do espectro de 

emissão do sódio. 
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Após uma série de experiências, ele chega à conclusão de que 

as linhas de emissão de um gás correspondem exatamente aos 

mesmos comprimentos de onda das linhas de absorção desse mesmo 

gás, como pode ser observado na Figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9 - (1) Espectro de emissão do Hidrogênio e (2) espectro de absorção do 
Hidrogênio. Fonte: Adaptado de Comins e Kaufmann.Descobrindo o Universo, 8° 
Edição. 

 

Com os resultados obtidos, Kirchhoff sistematiza todo o 

conhecimento adquirido nesta área em forma de três leis, são elas: 

 

 Um corpo opaco quente, em qualquer um dos três 

estados físicos, emite um espectro contínuo; 

 Um gás transparente (pouco denso) produz um 

espectro de emissão, com o aparecimento de linhas 

brilhantes. O número e a posição dessas linhas 

serão determinados pelos elementos químicos 

presentes no gás; 

 Se um espectro contínuo passar por um gás à 

temperatura mais baixa, o gás frio causa a 

presença de linhas escuras, ou seja, será formado 

um espectro de absorção. 

 

Na Figura 4.10 é apresentada uma parte do espectro de 

absorção do Sol e também o espectro de emissão do ferro. Aqui é 

importante chamar a atenção para o fato de que as linhas escuras no 
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espectro de absorção são equivalentes às linhas brilhantes no 

espectro de emissão do Ferro. Assim, podemos inferir que existe um 

pouco de Ferro na atmosfera Solar. 

 

Figura 4.10 – Acima temos uma parte do espectro de absorção do Sol e abaixo o 
espectro de emissão do Ferro. A coincidência das linhas indica a presença de um 
pouco de Ferro na atmosfera do Sol. 
Fonte: Adaptado de Comins e Kaufmann. Descobrindo o Universo, 8° Edição, 2010. 

 

Por causa dessas descobertas, agora temos condições de 

estudar e saber qual é a composição química da atmosfera das 

estrelas. 

 

4.5.2 Espectroscopia  

 

O procedimento realizado por Newton para decompor a luz 

solar ainda é utilizado atualmente para analisar o espectro da luz, 

emitido por diversos materiais e também pelas estrelas. Tal 

procedimento ou técnica é chamado de espectroscopia. 

A espectroscopia é o estudo da luz através de suas 

componentes. Para obter o espectro, por exemplo, de uma estrela, 

fazemos a sua luz passar por uma fenda e a direcionamos para um 

prisma, ou por algum outro dispositivo que decomponha essa luz em 

seus diferentes comprimentos de onda, como uma rede de difração.  

Comparando o espectro de emissão da estrela com o espetro de 

um determinado elemento químico podemos saber se ele está 

presente ou não na atmosfera da estrela 
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4.6 Massa das Estrelas 

 

De todas as propriedades das estrelas, a massa é um dos mais 

importantes. Através dela podemos compreender como uma estrela 

evolui ao longo do tempo ou como será o seu destino final. Em 

compensação é um dos parâmetros mais difíceis de serem medidos. 

Só podemos determinar a massa de uma estrela de forma 

direta se ela estiver associada em um sistema binário ou múltiplo. 

 

4.6.1 Estrelas binárias 

 

Mais da metade das estrelas que observamos no céu não estão 

sozinhas. Elas fazem parte de sistemas de estrelas, formados por 

duas ou mais estrelas.  

Em sistemas binários as estrelas estão interagindo 

gravitacionalmente e não necessariamente orbitam uma em torno da 

outra, mas sim, em torno de um centro comum, definido como o 

centro de massa do sistema. 

O centro de massa é localizado em uma linha imaginária que 

liga os centros de cada estrela e que atua como se toda a massa 

estivesse localizada ali e toda a força externa fosse aplicada neste 

ponto. Sua localização dependerá do valor da massa de cada uma 

delas. 

Se a massa de uma estrela for muito maior que a da sua 

companheira, o centro de massa delas estará próximo do centro da 

estrela massiva. Nesta situação, poderemos afirmar que uma delas 

está girando em torno da outra, como na Figura 4.11. 
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Figura 4.11 - Localização do centro de massa de um sistema binário em que uma 
das estrelas (M1) é muito mais massiva que a outra (M2).  

 

 

Se a medida das massas das estrelas não forem muito 

diferentes, como na Figura 4.12, o centro de massa do sistema estará 

localizado quase no ponto médio entre as duas, porém mais perto da 

estrela de maior massa.  

 

 
Figura 4.12 - O centro de massa do sistema está localizado no eixo imaginário que 
une o centro das duas estrelas, em um ponto, que está mais próximo da estrela de 
maior massa.  
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As estrelas binárias são classificadas de acordo com o método 

utilizado para a sua detecção. Existem estrelas binárias: visuais, 

astrométricas, eclipsantes e espectrométricas. 

 

4.6.2 Estrelas Binárias Visuais 

 

É o sistema onde as duas estrelas estão suficientemente 

separadas para serem resolvidas, isto é, elas podem ser identificadas 

individualmente. 

Na Figura 4.13, podemos perceber que as órbitas das estrelas 

são elipses. Com base na 3° lei de Kepler, podemos determinar a 

massa total desse sistema binário: 

 

Aqui, M1 e M2, correspondem às massas das estrelas, a é o 

comprimento do semieixo principal da elipse e, por fim, P é o período 

orbital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 - As estrelas visuais com massas M1 e M2 estão girando em torno do 
centro de massa.  
Fonte: Adaptado de http://www.oal.ul.pt/oobservatorio/vol6/n10/vol6n12_2.html. 
Acesso: 18 de Outubro de 2015. 
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Para descobrir a massa de cada estrela é necessário saber a 

distância r de cada uma em relação ao centro de massa do sistema. 

Dessa maneira teremos que: 
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TEMA 5 – DIAGRAMA HERTZSPRUNG – RUSSELL 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2013, a Agência Espacial Europeia (ESA), lançou a 

missão espacial Gaia, que significa “Global Astrometric Interferometer 

for Astrophysics” (Interferômetro Astrométrico Global para 

Astrofísica, tradução livre), com o objetivo de fazer o maior e mais 

preciso mapa tridimensional da galáxia. A área a ser mapeada 

corresponde a cerca de um bilhão de estrelas da Via Láctea que, 

embora pareça gigantesca, só representa 1% de todas as estrelas 

nela contidas. 

Os dados obtidos permitirão aos astrônomos investigar e 

responder a uma série de importantes questões sobre a origem, 

estrutura e história evolutiva de nossa galáxia. 

O satélite foi lançado no European Spaceport, em Kourou, na 

Guiana Francesa, e está previsto para operar durante cinco anos. 

Enquanto isso registra a posição, o brilho e a cor de cada objeto 

celeste visível e dentro do seu campo de visão, de forma repetida. 

Assim será possível determinar a distância, a velocidade e 

variações do brilho de diversas estrelas, sendo que com essa última 

informação seremos capazes de dizer se esses objetos possuem 

algum companheiro próximo.  

Para Teixeira (2013, p.1), a contribuição da missão é  

 
[...]muito mais ampla tendo implicações cosmológicas 
importantes e consequências na descrição física dos 
fenômenos naturais. O grande segredo do Gaia é a precisão 
com que consegue medir a posição dos astros no céu. O erro 
cometido pelo Gaia ao medir a distância angular entre duas 
estrelas é menor do que uma medalhinha de pescoço na Lua 
quando vista da Terra. 

  

Outras questões que podem ser investigadas com a missão 

Gaia, são: a detecção de outros planetas, estudo das anãs marrons, a 
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evolução estelar e fazer testes sobre Teoria da Relatividade Geral de 

Einstein.  

Gaia não foi a primeira missão espacial astrométrica11, porque 

no ano de 1989, a mesma agência lançou Hipparcos. Esse satélite 

mapeou as posições de várias estrelas e gerou um catálogo primário 

com aproximadamente 120 mil estrelas, e um secundário, intitulado 

Tycho, com mais de 2 milhões de estrelas, cujas posições foram 

determinadas com menos precisão. 

 

 
Figura 5.1 - Imagem da Via Láctea feita pelo satélite Gaia 

Créditos: ESA/Gaia/Edmund Serpell 

 

Estes dados são agora amplamente utilizados por toda a 

comunidade astronômica, mas desde o começo do século 20 que os 

astrônomos de debruçam sobre diversas informações das estrelas 

para poder compreender a estrutura e evolução. 

 

 

 

                                                             
11  A Astrometria é um ramo da Astronomia que estuda a posição dos objetos celestes. 
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5.2 Diagrama H–R 

 

Um dos primeiros astrônomos a reunir várias informações sobre 

as principais características das estrelas, em forma de um gráfico, foi 

Ejnar Hertzsprung (1873 – 1967), mostrado na Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2 - Ejnar Hertzsprung.  

Fonte - http://www.physastro.sonoma.edu/brucemedalists/Hertzsprung/index.html. 
Acesso: 15 de Dezembro de 2015 

 

Hertzsprung, em 1911, elaborou um gráfico da luminosidade 

das estrelas em função da sua temperatura superficial e verificou que 

as estrelas não tinham uma distribuição aleatória, mas se agrupavam 

em certas regiões bem definidas, principalmente uma que se estendia 

entre o canto superior esquerdo até o canto inferior direito. 

Anos depois, em 1914, o astrônomo americano Henry Norris 

Russell, Figura 5.3, de forma independente e com outro grupo de 

estrelas, descobriu a mesma regularidade de distribuição das 

estrelas. 
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Figura 5.3 - Henry Norris Russel 

Fonte: http://photoarchive.lib.uchicago.edu/db.xqy?one=apf6-01542.xml. Acesso: 
07 de Novembro de 2015.  
 
 

Por causa das contribuições de Hertzsprung e Russell, o gráfico 

que associa a luminosidade em função da temperatura superficial de 

uma estrela é chamado de diagrama Hertzsprung-Russell ou, 

abreviadamente, diagrama H-R. 

 

5.3 O que é o Diagrama H–R? 

 

O diagrama H–R é uma ferramenta muito utilizada pelos 

astrônomos, pois revela as relações e as diferenças entre as estrelas, 

funcionando basicamente como um “retrato estelar”, onde 

encontramos estrelas de idades diferentes e em diferentes fases. Em 

outras palavras é uma maneira de se compreender o ciclo evolutivo 

de uma estrela. 

Na Figura 5.4, temos o diagrama H–R com algumas estrelas 

mais conhecidas. 
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Figura 5.4 - Diagrama H-R com as estrelas mais conhecidas.  

 
Fonte: Adaptado de http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node14.htm. Acesso em 20 de 
Janeiro de 2016. 

 

No eixo vertical podemos representar a luminosidade (em 

função da luminosidade do Sol) ou a magnitude absoluta. Neste caso, 

estrelas mais luminosas estão mais acima no Diagrama H–R, e as 

menos luminosas, mais abaixo. 

Observe que a estrela Spica possui uma luminosidade maior 

que a Próxima Centauri, da mesma forma que a estrela Polaris tem 

uma luminosidade maior que o Sol. 

No eixo horizontal, outros parâmetros como a temperatura 

superficial, tipo espectral ou índice de cor são usados. Os valores 

aumentam da direita para esquerda, diferente da convenção adotada 

na maioria dos gráficos. 
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Assim Spica possui uma temperatura maior que Rigel, que 

possui uma temperatura maior que a estrela Betelgeuse. 

Ao combinarmos as informações tanto do eixo vertical quanto 

aquelas do eixo horizontal do diagrama, podemos chegar à seguinte 

conclusão:  

 Uma estrela posicionada no canto superior esquerdo é 

brilhante e quente, já outra no canto superior direito é 

brilhante e fria. No canto inferior esquerdo do diagrama 

temos estrelas pouco brilhantes e quentes e por fim no 

canto inferior direito estrelas pouco brilhantes e frias. 

 

A Figura 5.5 foi elaborada pelo próprio Russel, e publicada na 

revista Nature no ano de 1914. 

 
Figura 5.5 – Diagrama publicado por Russel, em Nature, 93, 252 (1914) Fonte: 
http://spiff.rit.edu/classes/phys301/lectures/hr/hr.html. Acesso em 17 de Outubro 
de 2015. 

Russel constatou que a maioria das estrelas se concentravam 

em três regiões: a primeira e mais populosa, que se estendia do 

canto superior esquerdo do gráfico até o seu canto inferior direito, foi 

chamada de sequência principal. 
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As estrelas vivem a maior parte de suas vidas nesta fase, 

caracterizada por sua estabilidade: as estrelas estão em equilíbrio 

hidrostático, realizando a fusão nuclear do hidrogênio em hélio.  

Note que no diagrama H–R, a sequência principal não é apenas 

uma linha traçada sobre ele. Na verdade, ela é uma banda ou uma 

faixa larga que percorre diagonalmente o diagrama. 

O fator que determina onde uma estrela se localiza na 

sequência principal é a sua massa. As estrelas que possuem grandes 

massas são mais quentes e luminosas, e estão situadas na região 

superior da sequência principal. Já as estrelas com massas próximas 

a do Sol, ficam localizadas mais ao meio ou na região central e por 

fim estrelas com massas menores que a do Sol, ficam na parte mais 

baixa da sequência principal. 

Outra região, que chamou bastante a atenção de Russel, foi a 

região acima da sequência principal, no canto direito, destacada na 

Figura 5.6, a qual ele chamou de gigantes. Mas por que gigantes? 

 
Figura 5.6 – Diagrama publicado por Russel, agora destacando a região das 
Gigantes Vermelhas.  
Fonte: http://spiff.rit.edu/classes/phys301/lectures/hr/hr.html. Acesso em 17 de 
Outubro de 2015. 
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A luminosidade de uma estrela depende de duas grandezas: do 

raio e da sua temperatura superficial. Portanto, podemos dizer que a 

luminosidade é proporcional a uma potência do raio e da 

temperatura, conforme a relação abaixo: 

 

 

    

Estrelas que estão nesta região possuem uma grande 

luminosidade e uma baixa temperatura, logo, para serem bastantes 

luminosas, devem ter uma área superficial grande, por isso são 

chamadas de gigantes. 

Por fim, uma outra região de interesse é aquela situada abaixo 

da sequência principal, no canto esquerdo, onde estão as anãs 

brancas. Elas são mais quentes que o Sol, mas com uma menor 

luminosidade. Falaremos mais deste tipo de estrelas no tema 7. 
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TEMA 6 – A EVOLUÇÃO ESTELAR 

 

6.1 Equilíbrio Hidrostático: “Lá e de volta outra vez”  

 

Para compreender como ocorre a evolução das estrelas, 

teremos que rever um conceito muito importante, que é o equilíbrio 

hidrostático. 

Sabemos que o equilíbrio hidrostático, ver Figura 6.1, ocorre 

quando a força gravitacional é aproximadamente igual à pressão total 

exercida de dentro para fora da estrela. Esta pressão, quando a 

estrela realiza reações de fusão nuclear no seu interior, é dominada 

pela pressão de radiação, ou seja, pela pressão exercida pelos fótons 

gerados no seu interior. Desta forma, a estrela se mantém estável.  

 

 
Figura 6.1 - Representação do equilíbrio hidrostático estelar 

Fonte: Adaptado de Chaisson e McMillan, Astronomy Today, 8° edição 
(2014). 

 

Uma outra maneira de compreendermos o equilíbrio 

hidrostático é utilizarmos a seguinte analogia. Vamos supor que você 

tenha uma bexiga cheia de ar, sobre ela atuará duas pressões. A 
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primeira delas é aquela exercida pelas moléculas de ar que estão do 

lado de fora dela e a outra é a pressão exercida pelas moléculas de ar 

que estão dentro da bexiga. Ambas as pressões exercem uma força 

sobre a superfície da bexiga. Se essas forças forem iguais, a bexiga 

estará em equilíbrio.  

Fazendo um paralelo com as estrelas, a pressão externa sobre 

a bexiga seria representada pela força gravitacional que atrai a 

matéria estelar em direção ao centro e a pressão interna da bexiga é 

representa pela pressão total exercida pela estrela no sentido radial 

para fora, gerada, durante a vida da estrelas, prioritariamente pelas 

reações nucleares. 

Agora, suponha que a nossa bexiga possua pequenos furos em 

sua superfície. Para que ela fique cheia e mantenha esse formato é 

necessário, então, que exista uma fonte de ar dentro dela. 

Se a quantidade de ar bombeada dentro dela for igual à 

quantidade de ar que sai pelos furos, poderemos afirmar que a 

bexiga se encontra em uma nova situação de equilíbrio, ou seja, não 

se esvazia e nem aumenta de tamanho. 

Se por acaso esse fluxo de ar dentro da bexiga diminuir, a 

pressão externa será maior e a bexiga irá esvaziar. Por outro lado, se 

o fluxo de ar crescer, a bexiga irá aumentar de tamanho porque a 

pressão interna será maior, mesmo que uma parte deste ar escape 

pelos furos de sua superfície. 

A situação exemplificada para a nossa bexiga, pode ser usada 

para entender o que pode ocorre nas estrelas. 

Admita que em algum momento da vida de uma estrela e por 

algum motivo, as reações nucleares diminuam de intensidade. A 

estrela, então, não será capaz de exercer a mesma pressão que 

contrabalanceava a força gravitacional. Desta forma, haverá um 

desequilíbrio de forças: a força gravitacional se tornará maior que a 

pressão total e a estrela irá se contrair.  
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No entanto, à medida que a estrela contrai, sua região central 

também contrai. Consequentemente esta região central se aquecerá, 

o que implica num aumento na taxa de geração de energia. Assim, a 

produção de energia aumenta, bem como a pressão interna, até que 

o processo de contração gravitacional seja parado (e possivelmente 

revertido) até que a estrela se estabilize novamente em equilíbrio. 

E se a taxa de reação nuclear aumentar? A pressão total 

aumentará fazendo com que a estrela aumente de tamanho, ou até 

mesmo faça com que algumas de suas camadas mais externas sejam 

ejetadas. A região central também se expande neste processo, 

consequentemente a temperatura diminui e, como a taxa de reação 

depende fortemente da temperatura, elas irão diminuir e novamente 

o equilíbrio hidrostático será alcançado. 

Todos os estágios da evolução estelar são determinados, em 

essência, pelo balanço de forças sobre a estrela. 

 

6.2 A Evolução Estelar 

 

Evolução estelar é o nome dado a uma série de processos 

físicos e mudanças que ocorrem durante a vida de uma estrela, 

provocando modificações na sua luminosidade e temperatura ao 

longo do tempo. Estudar essas mudanças nos ajuda a entender como 

as estrelas evoluem. 

A massa é um dos parâmetros fundamentais para estudarmos a 

evolução estelar, sendo que quanto maior for a massa de uma estrela 

mais rápida será a sua evolução. 

Sendo assim, nas próximas seções, iremos apresentar as 

principais mudanças que ocorrem em uma estrela ao longo da sua 

vida. Apesar de termos diversos tipos de estrelas e com 

características diferentes, é possível dividi-las em dois grupos de 
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sequência evolutivas similares: as estrelas de baixa massa e de alta 

massa. 

Na seção 6.3 e na 6.4, descrevemos o que acontece com 

estrelas de baixa massa, estrelas de até 10 M☉. Nas ultimas seções, 

6.5 e 6.6, trataremos das estrelas de alta massa, isto é, acima de 

10M☉. Por fim no último capítulo, discutiremos quais sãos os estágios 

finais ou mortes das estrelas que pertencem a esses dois grupos. 

 Na Figura 6.2, estão representadas as possíveis evoluções de 

estrelas de pequena e grande massa. 

 

	
Figura 6.2 – Ciclo de vida das estrelas de pequena e grande massa. 

Fonte: Adaptado de http://gaea-stella.blogspot.com.br/2012/08/a-
magnifica-vida-e-morte-das-estrelas.html. Acessado em 10 de Agosto de 2016. 
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6.3 Gigantes Vermelhas 

 

Durante o tempo em que permanecem na sequência principal, 

as estrelas vão convertendo hidrogênio, localizado na região central, 

em hélio, que por sua vez vai se acumulando no centro dela. 

Esse hélio é inerte, ou seja, não faz nenhuma reação nuclear, 

pois a temperatura no núcleo não é suficiente para que ele se 

converta em outros elementos químicos, o que seria da ordem de 100 

milhões de Kelvins. 

Quando quase todo o hidrogênio se esgotar no núcleo, as 

reações nucleares irão diminuir de intensidade, consequentemente a 

pressão total irá decrescer, não sendo mais capaz de contrabalancear 

a força gravitacional.  

Um ponto importante aqui é que o hidrogênio que se esgotou é 

aquele que está na região central, porque somente nesta região é 

que há condições de realizar as reações nucleares, por causa da alta 

temperatura e densidade. 

 Se todo o hidrogênio disponível no Sol pudesse ser queimado, 

o mesmo viveria em torno de aproximadamente 70 bilhões anos. Mas 

se estima que o tempo de vida total do Sol será de 10 bilhões de 

anos, pois apenas cerca de 10% de todo o seu hidrogênio está 

disponível para a realização da fusão nuclear. 

Com a contração gravitacional, a camada de hidrogênio que 

está envolta do núcleo é comprimida para dentro, e atinge uma 

temperatura e densidade suficientes para permitir que a fusão

nuclear ocorra nesta camada. 

Nesta fase ocorre um aumento na taxa de fusão do H, gerada 

pelo aumento de temperatura, e provocada pela contração 

gravitacional. 

A energia gerada neste momento é maior do que quando a 

estrela estava na sequência principal, provocando a expansão das 

camadas mais externas da estrela, que passa a ser chamada agora 
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de gigante vermelha: gigante porque tem um grande tamanho e 

vermelha porque a temperatura superficial é menor do que na fase 

anterior. Exemplos de gigantes vermelhas são: Aldebaran ( Tauri) e 

Rubídea ( Crucis). 

O vermelho é a região espectral que corresponde a 

temperaturas de cerca de 3000 K. Apesar da superfície ser mais fria 

que durante a sua fase na sequência principal, a luminosidade das 

gigantes vermelhas é maior, por emitir uma quantidade maior de 

fótons por segundo.  

O Sol quando se transformar em uma gigante vermelha será 

1000 vezes mais luminoso e cerca de 100 vezes maior do que é 

atualmente, como exemplificado na Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.3 - Representação do tamanho do Sol atualmente, estando na sequência 
principal, e seu tamanho esperado quando passar à fase de gigante vermelha. 
Fonte: Adaptado de Freedman e Kaufmann, Universe, 8a. Edição (2008). 

 

Em razão da força gravitacional, o núcleo continua se 

contraindo e se aquecendo, e quando a temperatura alcançar 100 

milhões de K, o hélio do núcleo passará a ser convertido em carbono 

e oxigênio. 
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A fusão nesta fase ocorre por meio de um processo chamado de 

triplo-a, no qual três núcleos de hélio se fundem para formar um 

núcleo de carbono. Este processo  acontece em duas etapas: primeiro 

dois núcleos de hélio se fundem e originam um núcleo de berílio, que 

possui um período de vida muito curto. Se neste intervalo de tempo o 

berílio se fundir com um outro núcleo de hélio, teremos a formação 

de um núcleo de carbono, conforme seguinte reação global (6.1) e 

representado na Figura 6.3. 

 

 

 

 

Figura 6.4 - Processo triplo alfa. 
Fonte: Adaptado de Adaptado de Chaisson e McMillan, Astronomy Today, 8°edição 
(2014) 

 

Uma parte do carbono criado pode ainda se fundir com um 

outro núcleo de hélio para formar o oxigênio, com base na seguinte 

reação: 
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6.4 Estrelas do Ramo Horizontal, Assintótico de 
Gigantes e Nebulosas Planetárias. 

 

6.4.1 Estrelas do Ramo Horizontal 

 

Quando se inicia a queima do hélio no interior da estrela, ela 

passará a ter duas fontes de energia. A primeira é a queima de 

hidrogênio em uma camada que envolve o núcleo de hélio, e a 

segunda é a própria fusão do hélio no núcleo da estrela.  

Um aumento da temperatura superficial se dará por causa da 

nova fonte de energia, e a estrela caminhará para uma outra região 

do diagrama H–R, chamada de ramo horizontal. 

Nesta região, temos diversas estrelas que possuem uma 

luminosidade semelhante porém com temperaturas diferentes. 

 

6.4.2 Estrelas do Ramo Assintótico de Gigantes 

 

Quando o hélio nuclear for todo transformado em carbono, e 

parte em oxigênio, mais uma vez param as reações de fusão no 

núcleo da estrela. Sem esta fonte de energia, ela começa a contrair-

se.  

O núcleo é paulatinamente comprimido pelo peso das camadas 

externas da estrela. Isso faz que a camada de hélio, que agora 

envolve o núcleo de carbono e oxigênio, tenha condições suficientes 

para começar a sua fusão. 

Pela segunda vez a estrela sobe ao ramo das gigantes. Esta 

nova ascensão é muito mais rápida que a primeira, onde o aumento 

de luminosidade é de certa forma assintótica. Por causa desta 
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circunstância, este percurso evolutivo da estrela é designado por 

ramo assintótico das gigantes (AGB, do inglês asymptotic giant 

branch) 

A fusão nuclear em camadas acima do núcleo em altas taxas 

faz com que um forte vento se desenvolva, levando à perda de massa 

das estrelas no ramo assintótico. No seu ápice, a taxa de perda de 

massa pode atingir o valor de 10-4 massa solar por ano, fazendo com 

que quase todo o volume da estrela se esvaia no espaço em algumas 

dezenas de milhares de anos. Quando toda a massa externa é 

ejetada, o núcleo inerte de carbono/oxigênio da estrela encontra-se 

exposto. Desta forma, temos a formação de uma nebulosa planetária 

com a massa expelida da estrela e um caroço inerte, chamado de anã 

branca. Assim, para estrelas com massas de até cerca de 8-10 

massas solares, temos o fim da evolução estelar, não sendo mais 

possível a realização de reações de fusão nuclear no seu interior. 

 

6.4.3 Nebulosas Planetárias 

 

As nebulosas planetárias não são planetas e muitos menos a 

região no meio interestelar onde ocorre a formação das estrelas. Este 

nome foi atribuído pelo astrônomo William Hershey (1738–1822), em 

um artigo publicado no ano 1785, já que esses objetos quando 

observados nos telescópios da época lembravam os discos nebulosos 

de alguns planetas. 

Segundo Gonçalves (2009, p.2), as nebulosas  

 

[...]compõe-se por gás e poeira, os quais circundam uma 
estrela do tipo solar no final da sua vida. Essa estrela, a 
estrela central da nebulosa planetária, ilumina a 
nebulosidade ao seu redor que, por sua vez, é observada em 
todas as zonas do espectro eletromagnético, desde rádio até 
raios-X 
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Devido à expansão resultante da energia cinética inicial de 

ejeção, a densidade da nebulosa diminuirá progressivamente 

enquanto seu raio aumenta, até que seu brilho superficial se torne 

tão tênue que ela não poderá ser mais vista. O tempo de duração 

médio de uma nebulosa é da ordem de 104 anos. 

O resultado final deste processo é de uma estrela que perde 

seu brilho, transformando-se em uma anã branca, rodeada por uma 

nebulosa de gás. Estas nebulosas estão entre os objetos mais 

encantadores do cosmo, basta ver a Figura 6.4, com algumas 

nebulosas conhecidas. 

 

 

Figura 6.5 - Nebulosas planetárias. 
Fonte:http://www.galeriadometeorito.com/2015/11/podemos-comparar-o-
tamanho-das-nebulosas-planetarias.html.Acessado em 12 de Abril de 2016. 
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6.5. Supernova 

 

 

Observe a estrela indicada pela seta na Figura 6.5 Ela era 

chamada de Sanduleak -69 202 sendo localizada na Grande Nuvem 

de Magalhães, uma galáxia anã, com formato irregular e satélite de 

nossa própria galáxia, a Via Láctea. A Grande Nuvem de Magalhães, 

está situada a cerca de 169000 anos luz da gente. 

Agora olhe novamente para a mesma estrela, Sanduleak -69 

202, representada agora na Figura 6.6. O que será que aconteceu 

com essa estrela? Qual é a origem de tanta luminosidade, que acaba 

até ofuscando as estrelas ao seu redor? Será que esse processo já 

aconteceu com outras estrelas? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 – A estrela indicada se 
encontra na Grande Nuvem de 
Magalhães. Crédito: Anglo-Australian 
Observatory. 

Figura 6.7 – A mesma estrela da 
figura 6.6, após explodir em uma 
supernova. Crédito: Anglo-Australian 
Observatory. 
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Foi de forma independente que no dia 24 de fevereiro de 1987, 

às 4h08, o assistente Oscar Duhalde, do observatório americano de 

Lãs Campanas, no Chile, e às 7h54, o astrônomo amador Albert 

Jones, em Nelson, na Nova Zelândia, descobriram visualmente a 

supernova SN1987A (a letra A se refere à primeira estrela deste tipo 

descoberta naquele ano) (MOURÃO,1995). 

Esse evento provocou uma enorme euforia e entusiasmo na 

comunidade científica, porque os astrônomos tiveram uma rara 

oportunidade de estudar a morte de uma estrela massiva, ainda mais 

em uma galáxia que estava bem próxima da gente, e assim obter 

vários dados que poderiam ser usados para verificar a teoria sobre as 

supernovas. 

Estrelas com massas menores que 8 vezes a massa do Sol, 

após o esgotamento do hélio, não conseguem realizar a fusão do 

carbono, porque a temperatura necessária para isso é da ordem de 

109 K. Em compensação, as estrelas com massas superiores a 8 

massas solares possuem condições para realizar a fusão do carbono, 

que por sua vez irá realizar a fusão do neônio, magnésio, silício, 

sucessivamente até termos um núcleo de ferro. Da mesma forma que 

durante a fusão do hélio no centro estelar havia também uma 

camada de hidrogênio circundando o núcleo que realizava fusão, a 

cada novo elemento sintetizado, as camadas externas sofrem 

contrações com aumento de densidade e temperatura, criando 

condições para a realização da fusão localmente. Desta forma, 

conforme a estrela se desenvolve, temos a formação de uma 

estrutura de camadas, assemelhando-se a uma cebola, como 

mostrado na Figura 6.7. 
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Figura 6.8 - Interior de uma estrela de grande massa, formado por conchas 
concêntricas de elementos cada vez mais pesados, com o aspecto de uma cebola.  
Fonte: Picazzio, E (Org.). O céu que nos envolve. Uma introdução à astronomia 
para educadores e iniciantes, 2014.12 

 

Este desenvolvimento estelar é, mais uma vez, associado ao 

equilíbrio de forças. Quando o núcleo inerte de um dado elemento 

atinge um valor de massa grande demais para ser suportado pela 

pressão do gás, este sofre uma contração, o que causa aumento de 

densidade e temperatura até que haja condições favoráveis para a 

ignição do próximo ciclo de fusão. As camadas externas também se 

contrairão, podendo permitir a fusão dos elementos ali existentes. 

Com a fusão, grandes quantidades de energia são liberadas e a 

pressão de radiação irá equilibrar a atração gravitacional.  

Outro ponto importante é que a medida que a estrela realiza a 

fusão nuclear de elementos mais pesados, a fusão deles vai 

ocorrendo cada vez mais rápido, como pode ser observado na tabela 

3, com dados para uma estrela com 25 massas solares. 

Como já foi dito anteriormente, a estrela realiza a fusão nuclear 

porque ao juntar elementos mais leves em elementos mais pesados, 

acaba liberando energia, o que é algo muito importante para ela, pois 

                                                             
 12 O livro está disponível em: http://www.iag.usp.br/astronomia/livros-e-

apostilas. Acesso em 11 de Dezembro de 2015. 
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permite um equilíbrio contra a força gravitacional que atua para 

dentro. 

 

Tabela 3 – Estágios evolutivos de uma estrela de 25 vezes a massa do Sol. 

Estágio Temperatura central (K) Duração 

Fusão do hidrogênio 4 . 107 7 . 106 anos 

Fusão do hélio 2 . 108 5 . 105 anos 

Fusão do carbono 6 . 108 600 anos 

Fusão do neônio 1,2 . 109 1 ano 

Fusão do oxigênio 1,5 . 109 6 meses 

Fusão do silício 2,7 . 109 1 dia 

Colapso do núcleo 5,4 . 109 0,2 segundo 

Explosão de supernova Cerca de 109 horas 
                Fonte: Adaptado de Chaisson e McMillan, 2014. 

 

Mas quando o seu núcleo é composto de ferro esta 

característica deixa de existir. Os núcleos de ferro são tão compactos 

que, ao invés de liberar energia, eles acabam consumindo energia 

para realizar a fusão nuclear, algo que não é nada favorável para o 

equilíbrio de uma estrela. 

No entanto, as reações nucleares não cessam completamente, 

pelos menos aquelas que ocorrem em camadas concêntricas ao redor 

do núcleo de ferro, formadas por outros elementos químicos. 

Conforme ocorre a fusão do silício em uma camada 

imediatamente acima do núcleo composto de ferro, este último 

cresce e fatalmente atinge um determinado valor de massa muito 

grande, que não suporta a atração gravitacional e passa a ser 

contraído.  

Diferentemente das etapas anteriores, não haverá fusão 

nuclear para barrar a contração. Ao contrário, fótons altamente 

energéticos destroem os núcleos de ferro e produzem núcleos de 
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hélio e nêutrons, como mostrado na equação (6.3). Os núcleos de 

hélio, por sua vez, (equação 6.4) se quebram em prótons e nêutrons.  

 

        

         

 

Esse processo é chamado de fotodesintegração. Vale chamar a 

atenção para o fato que núcleos de ferro que demoraram milhões de 

anos para serem formados, durante a fase final da vida desta estrela, 

são aniquilados em segundos. 

 A região central, então, entra em colapso, pois para dividir 

núcleos de ferro em núcleos mais leves, é necessário a absorção de 

energia, ou seja, é um processo endotérmico. Como o processo de 

fotodesintegração consome energia, agora há ainda menos energia 

para equilibrar a estrela e isso acelera o colapso. 

Com aumento da densidade, os elétrons são agora 

“comprimidos” junto dos núcleos atômicos e capturados pelos prótons 

lá existentes, resultando em nêutrons e causando a liberação de 

neutrinos, num processo chamado de captura eletrônica. 

 

 

 

Quando a densidade do núcleo atinge cerca de 1015 g/cm³ 

cerca de 90% dele é formado por nêutrons e a pressão de 

degenerescência dos nêutrons interrompe o colapso. 

No entanto, não só o núcleo, mas toda a estrela em si, está 

colapsando e isto quer dizer que o seu envoltório está caindo em 

queda livre sobre o caroço da estrela. Consequentemente, o material 

do envoltório da estrela é rebatido, e passa a se mover no sentido 

oposto. 
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O que acontece com o envoltório da estrela é semelhante ao 

que acontece com uma bola lançada em direção a uma parede. A 

bola, no nosso caso é o envoltório estelar, que vem em alta 

velocidade, bate na parede, que no caso representa o núcleo da 

estrela, e retorna na mesma direção que estava vindo. 

Uma onda de choque se propaga para fora da estrela, mas que 

não é suficiente para destruí-la. Mas no caroço restou uma grande 

quantidade de neutrinos que, quando conseguem escapar do núcleo, 

carregam consigo uma enorme quantidade de energia. Este  “vento 

de neutrinos” arrasta o envelope ao redor do caroço, ejetando as 

camadas externas. 

O resultado disso é um processo rápido e extremamente 

violento de ejeção de massa, que libera cerca de 1053 ergs de energia 

sob a forma de neutrinos e 1051 ergs de energia sob as formas de 

energia cinética e luminosa. 

Tudo que foi descrito até aqui ocorre em poucos segundos, e é 

chamado de explosão de supernova de colapso. 

Estrela com massas iniciais entre  deixarão em seu 

centro um núcleo extremamente denso, composto de nêutrons. Já 

aquelas com massas maiores que esse valor, devem colapsar 

formando um buraco negro (PEREIRA et al,2003). 

As explosões de supernova, Figura 6.8, estão entre os 

fenômenos mais energéticos que ocorrem na natureza. Quando uma 

estrela passa por uma explosão de supernova, sua luminosidade 

aumenta tanto que uma única explosão de supernova pode ser mais 

brilhante do que uma galáxia inteira, mas por um curto período 

(CARROLL e OSTLIE,1996). 
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Figura 6.9 – O ponto brilhante no canto inferior esquerdo da figura é a Supernova 
SN 1994D que explodiu na borda da galáxia NGC 4526 Crédito: NASA. 

 

As supernovas são responsáveis por espalhar os elementos 

químicos pelo Universo, enriquecendo o meio interestelar e 

promovendo a criação de novas estrelas e nuvens moleculares. 
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TEMA 7 - OBJETOS COMPACTOS 

 

TENHO DÓ DAS ESTRELAS 

Tenho dó das estrelas 
Luzindo há tanto tempo, 

Há tanto tempo... 
Tenho dó delas. 

Não haverá um cansaço 
Das coisas. 

De todas as coisas, 
Como das pernas ou de um braço? 

Um cansaço de existir, 
De ser, 

Só de ser, 
O ser triste brilhar ou sorrir... 

Não haverá, enfim, 
Para as coisas que são, 
Não a morte, mas sim 

Uma outra espécie de fim, 
Ou uma grande razão — 

Qualquer coisa assim 
Como um perdão? 

 
                                         Fernando Pessoa 

 

 

7.1 Introdução 

 

O destino de uma estrela depende da sua massa inicial. As 

estrelas com massa inferior a 8 - 10 massas solares tornam-se anãs 

brancas. Já estrelas com massa compreendida entre 8 - 10 e 25 

(esse limite ainda não é bem definido) massas solares, sofrem uma 

explosão de supernova e o resto dela dá a origem a uma estrela de 

nêutrons. Por fim estrelas acima de 25 massas solares, transformam–

se em um buraco negro. 

Nas próximas linhas trataremos desses objetos exóticos, 

remanescentes de estrelas que um dia esgotaram o seu combustível 

e passaram por diversos processos físicos para não sucumbirem a 

força gravitacional. Até que... 
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7.2 Anãs Brancas 

 

A história das anãs brancas teve início na metade do século 

XIX, quando o matemático e astrônomo alemão, Friedrich W Bessel 

(1784–1846), ao estudar a estrela Sirius, localizada na constelação 

do Canis Major (Cão Maior), percebeu que ela apresentava um 

movimento oscilatório. Bessel argumentou que Sirius deveria ter uma 

companheira, que provocaria esse movimento de vai e vem. Tal 

hipótese estava fundamentada em uma análise de dados feita entre 

os anos de 1834 e 1844. 

Essa possível companheira de Sirius só seria observada no ano 

1862, quando Alvan Graham Clark (1832-1897) testava as lentes do 

novo telescópio refrator que havia construído para o observatório de 

Dearborn, nos Estados Unidos. 

Apesar de sua observação, Sirius B, nome com o qual seria 

conhecida mais tarde, apresentava divergências em relação ao 

modelo estelar da época. A sua temperatura superficial era muito 

alta, da ordem de 10.000 K, e possuía uma luminosidade muito 

baixa, cerca de 10.000 vezes menos luminosa que a sua 

companheira. Além do mais, deveria ser uma estrela densa para 

influenciar gravitacionalmente o comportamento de Sirius A. 

A física que explicaria todo esse processo só seria desenvolvida 

no século seguinte, com base na Mecânica Quântica. 
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Figura 7.1 – Sistema binário de Sirius. Fonte: Comins e Kaufmann. Descobrindo o 
Universo, 8°Edição, 2010. 

 

As anãs-brancas ficam em uma região abaixo da sequência 

principal no diagrama H–R. Elas são um dos últimos estágios 

possíveis de uma estrela. Na verdade, elas são restos ou cadáveres 

das estrelas, que passaram pela fase das Gingantes Vermelhas e 

Nebulosas Planetárias. 

Uma das características das anãs-brancas é que elas possuem 

uma massa máxima, de cerca 1,4 massas solares, conhecido como 

Limite de Chandrasekhar. Elas possuem tipicamente um tamanho um 

pouco maior do que o da Terra.  

Por serem pequenas, embora tenham altas temperaturas 

superficiais, não são muito luminosas. Lembre-se que a luminosidade 

de uma estrela depende do seu raio, conforme apresentado na 

equação (4.10). 

 A origem dessa luminosidade é unicamente devida à energia 

térmica, ou seja, o calor ainda disponível do seu processo de 

formação. Entretanto, a estrela (se isolada) está fadada a esfriar 

lentamente. 

A densidade desses objetos podem alcançar valores da ordem 

de 109 kg/m3. Em outras palavras, uma colher de chá cheia da 
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matéria das anãs brancas, se levada para a Terra, pesaria 5 

toneladas.  

Como não realizam mais a fusão nuclear, outros mecanismos 

devem ajudar para contrabalancear o colapso gravitacional e assim 

manter a sua estabilidade. A pressão que suporta essa enorme força 

gravitacional é chamada de pressão de degenerescência dos elétrons. 

Aqui, um pouco de física moderna é necessária para explicar este 

efeito.  

As partículas que conhecemos podem ser classificadas em dois 

grupos: bósons, que têm spin inteiro, e férmions, que têm spin semi-

inteiro. Spin é um número quântico, uma forma de momento angular 

intrínseco característico das partículas. 

Um gás nas condições usuais que encontramos na Terra 

apresenta muitas partículas com energias distintas. As partículas 

colidem entre si e trocam energia sendo que não há muitas restrições 

a quais energias elas podem ter, é um processo probabilístico. Agora, 

um gás composto de bósons ou de férmions se comporta de maneira 

muito diferente quando tentamos comprimi-lo e isto está relacionado 

ao chamado Princípio da Exclusão de Pauli. 

O princípio da exclusão diz que dois férmions não podem ocupar 

o mesmo estado quântico, ou seja, exatamente a mesma energia, o 

mesmo spin entre algumas outras características (ou números 

quânticos) que acabam definindo seu estado. É isto que faz com que 

os elétrons, que são férmions, sejam arranjados em camadas 

eletrônicas em um átomo, por exemplo. Os bósons, por outro lado, 

não seguem este princípio e podem todos ocupar o mesmo estado 

quântico. 

Na natureza, as configurações mais favoráveis são aquelas de 

menor energia. Desta forma, se eu comprimir um gás de bósons e 

abaixar a sua temperatura, todas as partículas constituintes desse 

gás tenderão a ocupar o estado de menor energia. Por outro lado, em 

um gás de férmions isso é impossível de ser realizado. O que ocorre, 
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então, é que primeiro são ocupados os níveis mais baixos de energia 

por dois férmions, já que podem ter duas orientações de spins 

diferentes, para então se passar ao próximo nível. Quando esta 

ocupação dos níveis mais baixos de energia for completa, dizemos 

que o gás é degenerado. Quanto mais férmions tiver o gás, mais 

estados de alta energia serão ocupados, como representado na Figura 

7.2. 

 

Figura 7.2 - Representação da ocupação dos níveis de energia para um gás sob 
condições usuais, à esquerda, e um gás de férmions degenerado, à direita. Fonte: 
Adaptado de bustard.phys.nd.edu/Phys171/lectures/stardeath.html 
 

Quando o gás está em um estado muito denso, como é o caso 

da matéria no interior de uma anã-branca, os estados de menor 

energia, neste caso, dos elétrons, são preenchidos primeiro. Ao 

adicionar mais elétrons, só posso colocá-los em um estado de maior 

energia que os que já estão lá. Isto produz um movimento vigoroso 

dos elétrons, que se traduz em grande pressão exercida pela matéria. 

Esta é a origem da chamada pressão de degenerescência eletrônica 

que irá contrabalancear a força gravitacional e manter as anãs-

brancas estáveis. 

Como já dissemos, nem todas as estrelas terminam suas vidas 

como anãs-brancas. Algumas se tornam estrelas de nêutrons, e 

outras ainda se transformam em buracos negros. 
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7.3 Estrelas de Nêutrons 

 
Estrelas de nêutrons são objetos extremamente compactos, 

remanescentes da explosão de uma estrela de alta massa, entre 8-10 

a 25 massas solares. 

A previsão da existência desse tipo de estrela foi feita por 

Walter Baade (1893-1960) e Fritz Zwicky (1898-1974), poucos anos 

depois da descoberta do nêutron em 1932. 

 Por ser um objeto improvável na época e de pela sua difícil 

detecção, devido às dimensões reduzidas (raios da ordem de 10 km), 

os astrônomos só voltariam a sua atenção para as estrelas de 

nêutrons em 1967. 

Neste ano, Jocelyn Bell, uma estudante de doutorado orientada 

por Anthony Hewish, utilizando um radiotelescópio, detectou pulsos 

em rádio altamente regulares a cada 1,33 segundos. 

 A descoberta era tão surpreendente que a equipe da 

Universidade de Cambridge levantou a hipótese de que esses sinais 

poderiam ser de uma civilização extraterrestre avançada. Assim os 

sinais foram chamados de LGM1, sigla para Little Green Men 1, que 

significa pequenos homens verdes 1. 

Também se cogitou a possibilidade de ser uma anã branca em 

rotação, mas como essa rotação era muito rápida, ela não suportaria 

e se desintegraria.  

A tese que afirmava que a origem do sinal seria de uma 

civilização extraterrestre foi descartada logo em seguida pois outros 

sinais foram detectados em outras partes do universo. Por fim essas 

fontes de rádio detectadas foram chamadas de pulsares. 

O nome pulsar deve-se ao fato de que este tipo de objeto emite 

pulsos extremamente regulares de radiação em uma ampla faixa 

espectral, que vai desde ondas de rádio até raios gama. 

A revelação de que pulsares foram encontrados em locais de 

remanescentes de uma explosão de supernova, como nas 
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constelações de Caranguejo e Vela, contribuiu fortemente para a 

hipótese de que as estrelas de nêutrons eram os restos de uma 

supernova. Atualmente, sabemos que as estrelas de nêutrons são o 

resultado de uma supernova de colapso (CAVAGNOLI,2005). 

Após várias tentativas de astrônomos em explicar a gênese 

desses sinais, concluiu–se que os pulsares seriam estrelas de 

nêutrons em alta rotação.  

 
Figura 7.3 -  Nebulosa do Caranguejo, remanescente de uma explosão de 
supernova. No seu interior reside um pulsar, o chamado pulsar do Caranguejo. 
Fonte:http://www.fotosefotos.com/page_img/28510/galaxia_nebulosa_do_carangu
ejo. Acesso: 08 de Outubro de 2015  
 
 

Mas, afinal, como se formam as estrelas de nêutrons?  

Vimos que no final da evolução de estrelas de alta massa, 

quando é formado um núcleo de ferro, este núcleo fatalmente atinge 

uma massa grande demais e passa a colapsar sobre si mesmo.  

Durante o colapso ocorre o processo de quebra dos núcleos de ferro 

(fotodesintegração) para em seguida ocorrer o processo de captura 

eletrônica, no qual elétrons e prótons se combinam para formar 

nêutrons e neutrinos.  

Desta forma, quando se dá a explosão de supernova, o que 

restou no caroço da estrela tem uma composição predominantemente 

de nêutrons. A pressão gerada pelos nêutrons degenerados é 

suficiente para estabelecer um novo estado de equilíbrio neste resto 
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estelar, de forma semelhante ao que fazem os elétrons em uma anã-

branca. 

Estes são objetos bastante interessantes. Uma estrela de 

nêutrons tem tipicamente massa de 1,4 massa solar, o que significa 

ter em torno de 1057 nêutrons unidos pela gravidade e suportados 

pela pressão de degenerescência. Com raios típicos da ordem de 10 

km, sua densidade média é maior que a de um núcleo atômico. 

Para um objeto desses, a aceleração da gravidade na sua 

superfície é de cerca de 1,8.1012 m/s2. Se soltássemos um corpo a 1 

metro de altura, este corpo chegaria na sua superfície com uma 

velocidade de cerca 1900 km/s em 0,001 milissegundos. Se este 

corpo tivesse massa de 10 kg, chegaria na superfície com energia de 

4 quilotons. A velocidade de escape é da ordem de 1,9.108 m/s. Para 

comparação, a velocidade mínima para colocar um objeto em órbita 

da Terra é de 11,2 km/s. 

 

7.4 Buraco Negro 

 

Segundo Laplace (1796) 

 

Inúmeras estrelas apresentam em sua coloração e em seu 
brilho variações periódicas muito notáveis; existem umas 
que aparecem de súbito e outras que desaparecem, depois 
de terem, durante algum tempo, emitido uma luz muito viva. 
Que prodigiosas mudanças devem se operar na superfície 
desses corpos, para que eles sejam tão sensíveis a distância 
que nos separa; de quando eles devem ultrapassar aquelas 
que nós observamos na superfície do Sol! Todos esses corpos 
se tornam invisíveis no mesmo lugar onde formam 
observados, pois eles em nada mudaram durante o seu 
aparecimento; existem, portanto, nos espaços celestes 
corpos obscuros tão considerais, e talvez tão grandes em 
número, como as estrelas. 
Um astro luminoso de mesma densidade que a Terra, e cujo 
diâmetro fosse o Sol, não deixaria, em virtude de sua 
atração, que nenhum de seus raios luminosos nos atingisse; 
é possível que os maiores corpos luminosos do universo 
sejam por isto mesmo invisíveis. Uma estrela que, sem 
possuir tal grandeza ultrapasse consideravelmente o Sol, 
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provocaria uma sensível redução na velocidade da luz e 
aumentaria assim a extensão a sua aberração. 

 

 

Laplace, bem como John Michell (1724–1793) e Alexandre 

Humboldt (1796 -1858), foram os primeiros cientistas a introduzir as 

primeiras ideias sobre a existência dos buracos negros, apesar que 

muitas das ideias são diferentes, física e conceitualmente, da nossa 

concepção moderna. 

Já o termo “buraco negro” só começou a ser usado com o físico 

norte-americano John Wheeler, no ano de 1967. Antes disso eles 

eram chamados de estrelas invisíveis ou estrelas escuras.  

Após a explosão de uma supernova, o caroço estelar que restou 

desta explosão pode ser tornar uma estrela de nêutrons ou um 

buraco negro, tudo dependerá da massa restante desse caroço. 

Se a massa desse caroço for maior que cerca de 3 vezes a 

massa do Sol, nem a pressão de degenerescência exercida pelos 

nêutrons é capaz de suportar o colapso gravitacional. Neste caso, o 

caroço continuaria se contraindo, se contraindo, se contraindo, até... 

...formar um buraco negro. 

Podemos definir um buraco negro como sendo uma região do 

espaço na qual o campo gravitacional é tão intenso que a matéria e 

nem mesmo a própria luz pode escapar. Assim ninguém pode saber o 

que há dentro dele pois nenhuma informação consegue sair de lá. 
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Figura 7.4 – Essa imagem representa uma simulação computacional, de como 
seria um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. Fonte: NASA. 

 

Um buraco negro é separado do restante do universo por uma 

fronteira chamada horizonte de eventos. Dentro desta região, 

nenhum evento pode ser visto ou conhecido por qualquer observador 

externo. Mas vale dizer que o horizonte de eventos não se trata de 

uma superfície física, como a superfície que separa a água do mar do 

ar. 

A distância entre o centro do buraco negro até o seu horizonte 

de eventos é chamada de raio de Schwarzschild, dado por: 

 

 

 

Quanto maior for a massa do buraco negro, maior será o valor 

do raio de Schwarzschild. Para a Terra, o raio de Schwarzschild é de 

1 cm; para Júpiter, que é de cerca de 300 massas terrestres, é cerca 

de 3 m; para o Sol, com uma massa de 300.000 vezes a massa da 

Terra, o raio é de 3 km. 
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Apesar de não poderem ser “vistos”, há inúmeras evidências da 

existência de buracos negros pois sendo tão densos e massivos, eles 

influenciam de forma única a região ao seu redor. 
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3. ATIVIDADES DA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

ATIVIDADE 1 – O QUE SABEMOS SOBRE A VIDA DAS 

ESTRELAS? 

 

Objetivo 

Socializar os conhecimentos que os alunos possuem sobre a vida 

e a morte das estrelas. 

 

Orientações 

Professor para a realização desta atividade os alunos deverão 

responder previamente o questionário sobre os principais aspectos da 

vida das  estrelas. 

 É interessante, portanto, que a atividade ocorra em uma aula 

anterior, para que que você, professor, possa conduzir melhor a 

discussão, pois saberá quais são as possíveis ideias que os alunos já 

possuem sobre a temática estelar. 

 

Recurso didático 

Questionário:  

 

1. O que é uma estrela? 

2. Qual é o formato de uma estrela? Faça um desenho. 

3. Do que são feitas as estrelas? 

4. As estrelas são diferentes? Explique 

5. Qual é a fonte de luz e energia das estrelas? 

6. As estrelas permanecem sempre iguais ou mudam com o tempo? 

Explique. 

7. Existem diferenças ou semelhanças entre o Sol e as demais 

estrelas? Explique. 
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ATIVIDADE 2 – IMAGEM ASTRONOMIA DO DIA 

 

Introdução 

 

Todos os dias, desde o dia 16 de junho de 1995, a NASA, junto 

com outras instituições e pessoas, desenvolvem o projeto “Astronomy 

Picture of the Day” (APOD, Imagem Astronômica do Dia), que são 

imagens ou vídeos diferentes, colocados diariamente, sobre alguma 

parte do nosso Universo e acompanhados com uma breve explicação 

escrita por um astrônomo profissional. 

Nestes quase 16 anos tivemos a oportunidade de apreciar e de 

conhecer diversas imagens de objetos astronômicos. Por exemplo, no 

dia que esse texto estava sendo escrito, a imagem do dia era a 

seguinte, Figura 1. 

 

 

Figura 1 –  Galáxia espiral barrada - NGC 1300  
Crédito: Hubble Heritage Team, ESA, NASA 

 

Objetivo 

Familiarizar os alunos com o tema, ou seja, fazer com que eles 

se interessem pelos assuntos que serão abordados. 
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ATIVIDADE 3 – “MINHA QUERIDA ESTRELA” 

 

Objetivos 

Ao final desta atividade, o aluno deverá: 

 Saber quais são os principais instrumentos, técnicas ou 

métodos que são utilizados para quantificar os principais 

parâmetros ou características da estrela. 

 

Orientações 

Professor, esta atividade deverá ser realizada antes de começar 

a trabalhar com os conceitos relacionados às características das 

estrelas. Este será provavelmente o primeiro contato dos alunos com 

as principais características das estrelas, e durante a realização da 

pesquisa que eles farão provavelmente termos ou conceitos novos 

irão aparecer. Contudo, tranquilize os alunos, dizendo que alguns 

deles serão abordados e sanados nas próximas aulas da SE. 

 

 

Recursos didáticos 
Folha da atividade 
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Atividade –“Minha querida estrela” 

 

O objetivo desta atividade é escolher uma estrela, exceto o Sol, e 

fazer uma pesquisa sobre os valores dos seus principais parâmetros. Além 

disso, você terá que dizer quais foram os instrumentos, procedimentos ou 

métodos utilizados para a obtenção deles. Preencha a Tabela 1, com os 

dados encontrados. 

 

Tabela 1 – Principais parâmetros das estrelas 

 

Nome da estrela 

(Localização) 

 

 

Característica 

 

Unidade de medida 

Instrumento| 

Método de obtenção 

 

Valor 

Temperatura    

Luminosidade    

Magnitude aparente    

Magnitude absoluta    

Composição química    

Massa    
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ATIVIDADE 4 – CONSTRUÇÃO DE UM ESPECTROCÓPIO 

 

Objetivos 

 

Entender como a luz pode ser utilizada como fonte de informação, 

construção de um espectroscópio, observar, investigar e 

compreender os espectros contínuo e discreto de diferentes fontes de 

luz. 

 

Orientações 

Esta atividade foi baseada na dissertação de mestrado de

Brockington (2005). 

Professor, para esta atividade você irá precisar dos seguintes 

materiais: fita isolante, fita adesiva, papel color set preto, CD, cola, 

régua, estilete, tesoura, tubo papelão (por exemplo, tubo de papel 

higiênico ou papel toalha) ou tubo de PVC preto. 

Nos recursos didáticos existe o indicativo de um site, que 

apresenta todos os passos necessários para a construção do 

espectroscópio com os alunos, outra possibilidade, é pedir a eles que 

façam uma pesquisa na internet e que construam os próprios 

espectroscópios. 

 

Recursos didáticos 

Nesta página13,http://atp.usp.br:9080/rid=1LYWVCZB7-

46ZBJP-167/REA%206.1.1.1.pdf, estão descritos todos os passos 

necessários para a construção de um espectroscópio simples, mas 

funcional.  

 

 

                                                             
13 Acesso em 20 de abril de 2016 
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Atividade –“O que a luz pode nos falar sobre as estrelas? 

” 

 
Objetivo: Nesta atividade iremos estudar os espectros de emissão de 

algumas fontes de luz. 

Sendo assim para cada uma das fontes de luz observadas, você 

deverá registar se o espectro é continuo ou discreto, e utilizando lápis de 

cor representa-los na tabela abaixo 

 
 

 

 

Fonte de Luz 

 

Espectro 

 

 

 

Espectro observado 

 

 

Cores que se 

destacam 
Continuo Discreto 

Vela      

 

 

Lâmpada incandescente        

Lâmpada fluorescente        

Lâmpada de vapor 

sódio 

       

Lâmpada ultravioleta 

fluorescente (luz negra) 

       

Fonte: Brockington (2005) 
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ATIVIDADE 5 – CONSTRUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO 
DIAGRAMA H-R 
 

Objetivos 

Ao final desta atividade, o aluno deverá: 

 Compreender a importância da elaboração de gráficos para 

análise de dados, interpretação de informações e estudo de 

fenômenos; 

 Compreender e ser capaz de construir um diagrama 

Hertzsprung–Russell; 

 Ser capaz de identificar as principais propriedades das estrelas 

e entender como elas estão relacionadas, através do diagrama 

Hertzsprung–Russell. 

 

Orientações 

É fundamental, professor, que discuta previamente com os 

alunos, como construímos um gráfico em um papel Monolog e a 

importância desse tipo de gráfico na ciência experimental. 

 

Recursos didáticos 

Tabela com dados da luminosidade e índice de cor de algumas 

estrelas e folha de papel monolog. 
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Atividade – Construção do diagrama H-R 

 

Calcule o índice de cor para cada estrela da Tabela 1 e depois coloque 

os resultados obtidos nela. 

Construa um gráfico da luminosidade em função do índice de cor, 

neste caso, os dados da luminosidade deverão ficar sobre o eixo-y e os 

dados do índice de cor sobre o eixo–x. 

Tabela 1 – Dados de algumas estrelas mais conhecidas. 

Luminosidade (Sol =1) m (B) m (V) Índice (B – V) 
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Luminosidade (Sol =1) m (B) m (V) Índice (B – V) 
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Fonte: GREGORIO-HETEM et al 

Questões 

 

1) Com base no gráfico construído, o que podemos dizer sobre a 

distribuição das estrelas no diagrama H–R? 

 

 

 

2) É possível identificar regiões isoladas no diagrama Hertzsprung–

Russell? Justifique a sua resposta. 
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ATIVIDADE 6 – TEMPO DE VIDA DAS ESTRELAS 

 

Objetivos 

Ao final desta atividade, o aluno deverá saber: 

 Que a massa é o principal parâmetro para entendermos a 

evolução de uma estrela. 

 Compreender que estrelas com maior massa serão aquelas que 

irão evoluir mais rapidamente, enquanto, estrelas com menor 

massa serão aquelas que irão demorar mais. 

 

Orientações 

No material do professor, ver capítulo 4, existe uma discussão 

com exemplos, sobre o tempo de vida das estrelas. É importante 

dizer que normalmente os alunos acreditam que as estrelas com 

maior massa serão aquelas que terão o tempo de vida maior, o que 

está errado. 

 

Recursos didáticos 

 Folha de atividade 
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Atividade – Tempo de vida das estrelas 

 

Imagine que três carros estejam percorrendo uma mesma estrada, 

sabe-se que o carro A possui um tanque com 10 litros de gasolina e que o 

seu consumo é de 0,5 litro por hora. Já carro B tem um tanque com 20 

litros de gasolina, mas o seu consumo é de 10 litros por hora. Por fim, o 

carro C, consome 20 litros de gasolina por hora e tem um tanque com 80 

litros”. 

a) Sem realizar nenhuma conta, diga qual será o carro que terá um 

tempo de viagem maior nesta estrada? Porque? 

b) Quais são as possíveis variáveis que podem influênciar no tempo 

de viagem desses carros? 

c) É possível estabelecer um algoritmo para o cálculo do tempo de 

viagem de cada carro? Qual? 

d) Calcule o tempo de viagem de cada carro. 

e) Os valores números obtidos estão de acordo com as suas 

hipóteses iniciais? Se a resposta for negativa, justifique o motivo 

desta divergência. 
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ATIVIDADE 7 – A HISTÓRIA EVOLUTIVA DE UMA ESTRELA  

 

Objetivos 

Ao final desta temática, o aluno deverá: 

 Conhecer as principais fases do processo evolutivo das 

estrelas com massas próximas a do Sol; 

 Compreender quais são os principais processos físicos que 

ocorrem no núcleo de uma estrela de massa parecida com 

o Sol ao longo da sua evolução; 

 Entender o papel do equilíbrio hidrostático na evolução 

estelar. 

 

Orientações 

Professor, atente para o fato que a fase da Nebulosa Planetária 

e da Anã Branca ocorrem simultaneamente. 

 

Recursos didáticos 
Folha de atividade que deverá ser entregue ao aluno 
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Atividade – “A história desta estrela começa quando ...” 

 

Objetivo 

As frases abaixo representam diversas fases de uma estrela, com 

massa próxima a do Sol, passa ao longo do seu processo evolutivo. O 

objetivo do grupo é organizar essas diversas fases, começando desde o seu 

nascimento dessa estrela até a sua possível morte. Sendo assim,  indique 

por números a sequência da evolução dessa estrela. 

 

 Quando quase todo o hidrogênio se esgotar, as reações nucleares irão diminuir de 

intensidade, e consequentemente a pressão de radiação ira decrescer, não sendo 

capaz de contrabalancear a força gravitacional. 

 

 Devido a expansão a densidade da nebulosa diminuirá progressivamente até que 

seu brilho superficial se torne tão tênue, que ela não poderá ser mais vista. 

 

 As estrelas vivem a maior parte de suas vidas nesta fase, caracterizada por sua 

estabilidade, isto é, as estrelas estão em equilíbrio hidrostático, realizando a fusão 

nuclear do Hidrogênio em hélio. 

 

 A energia gerada pela camada de hidrogênio, que envolve o núcleo inerte de hélio, é 

maior do que quando a estrela estava em equilíbrio hidrostático, isso provoca a 

expansão das camadas mais externas da estrela. A estrela aumenta a sua 

luminosidade e a sua temperatura superficial diminui. Ela passa a ser chamada de 

gigante vermelha. 
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 Terminadas as condições para fusão de H ou He, as camadas externas da estrela 

são expulsas, formando uma nebulosa planetária. 

 

 

 Em razão da força gravitacional, o núcleo continua se contraindo e se aquecendo, 

quando a temperatura alcançar 100 milhões K, o hélio do núcleo se converterá em 

carbono e oxigênio. 

 

 O que sobra após a expulsão da nebulosa planetária é uma "estrela morta", pois 

não realiza mais faz fusão nuclear, chamada anã branca. 

 

 Se a temperatura no centro da protoestrela atingir cerca de 10 milhões de graus, 

iniciam-se as reações de fusão nuclear do hidrogênio em hélio. 
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