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Visita ao Planetário do 

Ibirapuera
• Dia 30/8 (quinta-feira)

• 10h

• Parque Ibirapuera - Av. Pedro 

Álvares Cabral, s/n - Portão 10 

- Ibirapuera, São Paulo - SP, 

04094-000

• Transporte a partir da UFABC 

(Santo André) sai às 8h 

(encontro às 7h45), mas 

também é possível juntar-se ao 

grupo no Parque às 10h.

• https://parqueibirapuera.org/eq

uipamentos-parque-

ibirapuera/planetario-

ibirapuera-prof-aristoteles-

orsini/



O Meio Interestelar

Imagem de partes de M17 obtida nas 

bandas infravermelhas YJHK pelo 

telescópio Gemini Sul, com a câmera 

Flamingos 2.

Embora a maior parte da massa 

bariônica (que concentra de 10% a 

15% da massa total) da nossa 

galáxia esteja concentrada em 

estrelas, o meio interestelar não é 

completamente vazio. Ele contém 

gás e poeira, na forma de nuvens 

individuais, e também em um 

meio difuso. O meio interestelar 

contém tipicamente um átomo de 

hidrogênio por centímetro cúbico e, 

aproximadamente, 100 grãos de 

poeira por km³. 



O Meio Interestelar

O meio interestelar compreende todo 

o material entre as estrelas. A grande 

parte do gás é composta de 

hidrogênio, a poeira é composta 

principalmente de grafite, silicatos e 

gelo de água, em grãos de vários 

tamanhos, mas muito menores (da 

ordem de 1 micrometro) do que a 

poeira aqui na Terra. Raios cósmicos, 

que são partícula altamente 

energéticas, estão misturados com o 

gás e a poeira. 

• Gás Interestelar: 99%

• Poeira Interestelar: 1%



O Meio Interestelar



O Meio Interestelar

• Em zonas escuras, sem estrelas próximas, a temperatura média é de 

100 K ou -173°C.

Voyager 1.

• A temperatura no meio 

interestelar varia de 

poucos kelvin até milhares 

de kelvin, a depender da 

distância de estrelas ou 

fontes de radiação.

• Zero Absoluto: 0K ou -

273,15°C> a temperatura 

de menor energia possível.

Temperatura



O Meio Interestelar
Densidade

A densidade média do meio interestelar é de:

• Gás: 1 átomo por cm³

• Poeira: 1 partícula para cada trilhão (milhão de milhões ou 

10^12) de átomos

Para termos uma ideia o ar possui 3×10^19 átomos/cm³.

Esses materiais são tão 

finos, que se juntássemos 

todo o gás e poeira do meio 

interestelar contido em uma 

esfera do tamanho da Terra, 

ele caberia dentro de um 

dedal.



O Meio Interestelar
Composição

A composição química do gás interestelar é bastante simples, 

ele é distribuído assim (em número de partículas):

• 90% Hidrogênio (70% em massa)

• 9% Hélio (28% em massa)

• 1% Elementos Pesados (C, O, Si, Mg, Fe -> 1,5% em massa)

• O gás compõe 10% da massa visível da Via Láctea.

• O gás pode ser estudado pelas linhas de absorção e emissão 

(Espectroscopia -> Aula Sol)

• Já a poeira possui uma composição um pouco desconhecida, 

mas há indícios que seja formada dos mesmos elementos 

pesados do gás + “gelo sujo”, que é uma mistura de água 

congelada, amônio, metano e outros componentes. A poeira é 

criada em estrelas de baixa massa e temperatura; E talvez 

diretamente de átomos e moléculas em nuvens 

interestelares. A poeira interestelar também desempenha o 

importante papel de proteger o gás da radiação (absorve, 

reemite e espalha luz incidente).



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

• A poeira absorve, reemite e espalha a luz que incide 

nela.

• Objetos luminosos (estrelas, galáxias) parecem menos 

brilhantes quando vistos através de nuvens de poeira.

• Quanto maior a quantidade de poeira atravessada, 

maior a extinção, podendo tornar o objeto atrás 

invisível.



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

Como material tão rarefeito e esparso 

consegue bloquear luz das estrelas de 

forma tão eficaz?



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

Como material tão rarefeito e esparso 

consegue bloquear luz das estrelas de 

forma tão eficaz?

Resposta: A vastíssima extensão do meio interestelar 

e a extinção estelar da poeira.

• Distância típica das estrelas: 1 pc

• Tamanho típico das estrelas: 10^-7 pc

1parsec = 206.265 UA ou 3,1x10^16m ou 3,3 anos-luz)



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

• A extinção depende do comprimento de onda: luz de 

comprimento de onda curto (azul) é espalhado mais 

intensamente que luz de comprimento de onda comprido 

(vermelho). 

• Objetos vistos através de nuvens de poeira aparecem 

mais vermelhos.

• Avermelhamento interestelar.

• Poeira é mais transparente no infravermelho que no ótico.



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

Um feixe de luz pode ser absorvido ou espalhado somente 

por partículas com um diâmetro próximo ou maior que o 

comprimento de onda da radiação incidente;

O obscurecimento (absorção ou espalhamento) produzido 

pelas partículas aumenta com a diminuição do 

comprimento de onda da radiação.

Consequentemente, regiões de poeira interestelar (cujas 

partículas têm diâmetro de 10^-7m) são transparentes aos 

comprimentos de onda de rádio ou infravermelho (λ’s 

maiores que 10^-7m).

Mas são completamente opacos aos comprimentos de onda 

de ultravioleta e raios X (λ’s << 10-7m curtos). 



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

Então, quanto menor o comprimento de onda, mais opaco se 

torna o meio interestelar. Isso significa que, preferencialmente, 

comprimentos de onda menores (azuis) são “ barrados” pela 

poeira interestelar. Assim além de diminuir a luminosidade, as 

estrelas tendem a parecer mais avermelhadas.



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

B

A

O efeito cumulativo dos grãos numa nuvem de poeira faz 

com que:

• “A” veja a estrela atrás da nuvem mais fraca e 

avermelhada. Ela vê uma nebulosa escura.

• “B” veja a nuvem brilhando em azul. Ela vê uma nebulosa 

de reflexão.



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

B

ANebulosa escura. Barnard

68.

Nebulosa de reflexão. 



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

B

A



O Meio Interestelar
Extinção Estelar

B

A

• A poeira pode modificar a magnitude aparente e a cor de uma 

estrela, mas as linhas de absorção do espectro original da 

estrela não são modificadas possibilitando aos astrônomos 

identificarem seu tipo espectral.

• Desta maneira pode-se medir o quanto a luz original da 

estrela foi modificada (absorção geral e por cor) devido ao 

meio interestelar. Repetindo estas medidas em diferentes 

direções para muitas estrelas, os astrônomos puderam fazer 

um mapa da distribuição e propriedades do meio interestelar 

nas vizinhanças do Sol.



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

O Hidrogênio pode ser encontrado 

no meio interestelar de três 

maneiras:

• HI, ou hidrogênio 

neutro/atômico, espalhado em 

toda a Galáxia

• HII, ou ionizado, em nebulosas 

brilhantes chamadas nebulosas 

de emissão (ou regiões HII)

• H2, ou molecular, formando 

nuvens moleculares de diferentes 

tamanhos

NGC 346, região HII na 

SMC (Small Magellanic

Cloud, ou Pequena Nuvem 

de Magalhães)



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

Como detectamos o Hidrogênio Interestelar?

Via Láctea vista em HI.

No meio interestelar, os átomos de HI normalmente se encontram no 

estado fundamental, e são precisos fótons energéticos (ultravioletas) 

para excitá-los.



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

Como detectamos o Hidrogênio Interestelar?

• Pequena revisão da espectroscopia:

Quando um átomo absorve um fóton 

de UV ou de luz visível, a energia 

desse fóton pode excitar um dos 

elétrons desse átomo para um nível 

energético mais alto.

Este movimento de um elétron de um 

nível energético mais baixo para um 

nível energético mais alto, ou de um 

nível mais alto de volta para um nível 

mais baixo é chamado de transição.



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

Como detectamos o Hidrogênio Interestelar?

• Pequena revisão da espectroscopia:

Para que uma transição ocorra, a 

energia do fóton absorvido deve ser 

maior ou igual a diferença de energia 

entre os 2 níveis energéticos.

Na natureza, em geral, sua tendência 

é manter em seu estado de menor 

energia. Assim que o elétron volta a 

seu nível energético mais baixo, ele 

emite um fóton com a energia igual à

diferença dos níveis energéticos.



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

Como detectamos o Hidrogênio Interestelar?

• Pequena revisão da espectroscopia:

As transições de energia dos elétrons 

de cada elemento são únicas e 

diferentes umas das outras. Portanto, 

analisando as cores de luz emitidas 

por um determinado átomo, podemos

identificar tal elemento com base em 

seu espectro de emissão.



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

Como detectamos o Hidrogênio Interestelar?

Retornando ao problema da detecção do hidrogênio 

interestelar:

Solução -> Linha de 21cm. 

O hidrogênio atômico (HI) emite uma linha espectral no 

comprimento de onda de 21 cm, que é usada para mapear a 

distribuição desse gás e que teve um papel chave na 

determinação da estrutura espiral da Galáxia. 

A linha de 21 cm pode ser usada para mapear as localizações 

e densidades do HI e medir velocidades radiais pelo efeito 

Doppler e estimar campos magnéticos.

• Em torno das nuvens moleculares há uma camada de HI.



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

Como detectamos o Hidrogênio Interestelar?

A radiação de 21 cm do hidrogênio atômico foi predita 

teoricamente pelo dinamarquês H. C. van de Hulst, quando 

propôs, em 1944, que o átomo de hidrogênio emitiria uma 

radiação nesse comprimento de onda como resultado da 

variação do spin do elétron. Como o elétron e o próton são 

cargas elétricas girando, eles criam campos magnéticos locais 

que interagem, de forma que o estado de menor energia é com 

spins antiparalelos, e o de maior energia com spins paralelos. A 

diferença de energia destes dois níveis é de hν= 

9.7732770465.10^-25J, correspondendo a uma frequência de 

1.420,4MHz. 



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

Como detectamos o Hidrogênio Interestelar?

Portanto, a transição entre esses dois níveis de estrutura 

hiperfina dá origem a uma linha de comprimento de onda de λ 

= c/ν= 21,049 cm, na faixa de rádio. De vez em quando (uma 

vez a cada 500 anos) um átomo colide com outro, ganhando 

energia e ficando num estado excitado de spins paralelos. 

Quando volta ao estado fundamental (o que pode levar milhões 

de anos) emite a radiação de 21 cm. Essa linha indica que a 

temperatura do gás é de 10 a 20 K. A linha foi detectada pela 

primeira vez por astrônomos americanos, em 1951.



O Meio Interestelar
O Hidrogênio 

B

A

Como detectamos o Hidrogênio Interestelar?

Apesar do tempo médio 

necessário para o decaimento 

espontâneo do nível ao estado 

de mais baixa energia ser da 

ordem de 10^7 anos, a alta 

abundância de hidrogênio e o 

comprimento de onda longo da 

radiação que permite que ela 

atravesse distâncias muito 

maiores no meio interestelar 

do que a luz visível 

possibilitam que essa linha 

seja observada em todas as 

direções na Galáxia.



Nuvens Interestelares

B

A

• Nebulosas:

1. Nebulosas de Emissão

2. Nebulosas de Poeira
• Nuvens Moleculares

IC 434 (Barnard 33)

Mais conhecida como Nebulosa Cabeça de 

Cavalo (The HorseHead Nebula) 



Nuvens Interestelares

B

A

Nebulosas de Emissão

Nebulosa Da Lagoa, NGC 6523

Uma nebulosa de emissão é uma nuvem de 

gás ionizado que emite luz de várias cores. 

A fonte mais comum desta ionização são 

fótons altamente energéticos emitidos de 

uma quente estrela vizinha. Entre os 

diferentes tipos de nebulosas de emissão 

estão as regiões H II, nas quais a formação 

estelar decorre e jovens, massivas estrelas 

são protagonistas nas fotos que obtemos.

Elas contêm pelo menos uma estrela O ou 

B (de alta massa) recém-formada que 

emite radiação UV.

A radiação UV ioniza o gás nas regiões 

próximas à estrela, e assim o gás passa a 

emitir luz visível, o que torna a nuvem 

brilhante.



Nuvens Interestelares

B

A

Nebulosas de Emissão

Nebulosa Da Lagoa, NGC 6523

• A temperatura nesse tipo de nebulosa pode 

chegar até ~8000 °C, próximo à estrela.

• Nebulosas de Emissão são extremamente raras, 

representando apenas 1% das nebulosas 

existentes.

• A cor da nebulosa depende da sua composição 

química e quantidade de ionização. Devido à alta 

prevalência de hidrogênio no gás interestelar, e à 

sua relativamente baixa energia necessária, 

muitas nebulosas de emissão são vermelhas. Se 

mais energia estivesse disponível, outros 

elementos poderiam ser ionizados e então 

apareceriam as cores verde e azul. Ao examinar 

o espectro de uma nebulosa, os astrónomos 

podem deduzir o seu conteúdo químico. A 

maioria das nebulosas de emissão contêm cerca 

de 90% de hidrogénio, sendo os restantes 10% 

hélio, oxigénio, nitrogênio e outros elementos.



Nuvens Interestelares

B

A

Nebulosas de Emissão

Nebulosa de Órion, NGC 1976

• A nebulosa Orion é, provavelmente, a 

nebulosa mais ativamente estudada do 

céu.

• Descoberta em 1610

• Cerca de 1.600 anos-luz de distância

• 25 anos-luz de diâmetro, uma 

densidade de 600 átomos/cm³ e 

temperatura de 70K

• Trata-se de uma região de formação 

estelar: em seu interior as estrelas 

estão nascendo e começando a brilhar 

constantemente. Há uma enorme 

concentração de poeira estelar e de 

gases nessa região, o que sugere a 

existência de água, pela junção de 

hidrogênio e oxigênio.

• É uma das nebulosas mais brilhantes, e 

pode ser observada a olho nu sobre o 

céu noturno.
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Nebulosas de Emissão

Thor’s Helmet, NGC 2359



Nuvens Interestelares

B

A

Nebulosas de Emissão

Nebulosa Pata de Gato, NGC 6334



Nuvens Interestelares

B

A

Nebulosas de Emissão

Nebulosa do Coração, IC 1805



Nuvens Interestelares

B

A

Nebulosas de Poeira

• Também chamadas de Nebulosas 

Escuras, representam 99% das 

nebulosas existentes.

• São regiões bastante escuras do 

espaço interestelar, uma vez que a 

luz não consegue atravessá-las.

• Sendo muito mais frias que as 

nebulosas de emissão, são também 

mais densas, cerca de 1000 vezes 

mais.

• Possuem uma média de 1000 átomos 

por cm³.

• A maioria das nebulosas de poeira tem um tamanho maior que o nosso sistema 

solar.

• Apesar do nome, a nebulosa é constituída principalmente de gás, assim como o 

meio interestelar.

• O nome vem do fato de que a absorção da luz ocorre devido à poeira existente 

na nuvem.

• Essas nebulosas costumam apresentar formas irregulares.

Snake in The Dark, Barnard 72



Nuvens Interestelares

B

A

Nuvens Moleculares

• Nuvens moleculares, como o nome indica, são compostas 

predominantemente de moléculas, mas ainda se 

encontram poeira e gás interestelar nelas.

• São muito maiores do que as nebulosas de emissão e 

possuem uma alta densidade, podendo atingir 10^12 

moléculas/m³. Algumas vezes, a detecção por luz visível 

das nuvens moleculares não é possível e por conter 

somente hidrogênio na forma de H2, não se pode detectar 

por ondas de rádio.

• Para estudarmos essas nuvens, procuramos por outras 

moléculas presentes como CO, acido cianídrico (HCN), O2 

e amônia (NH3).



Nuvens Interestelares

B

A

Nuvens Moleculares

• Essas outras moléculas são bilhões de vezes menos abundantes que o 

hidrogênio dentro das nuvens moleculares, porém são muito 

importantes para determinarmos a estrutura a as propriedades 

físicas das nuvens.

• Com o estudo dessas moléculas, é possível concluir os seguintes 

resultados (Para nuvens moleculares gigantes):

• Nuvens moleculares nunca estão isoladas;

• Estas formam complexos de ate 50 parsec (1,5×10^18 metros) de 

extensão;

• Elas contêm gás suficiente para formar milhões de estrelas como o 

Sol ;

• Existem aproximadamente 1000 destes complexos em nossa Galáxia.

• Nuvens moleculares são estruturas muito importantes para a 

evolução do Universo.

• Elas são responsáveis pelo nascimento de planetas e outros corpos 

celestes.

• É nelas também que surgem um dos corpos celestes mais 

interessantes, as estrelas.



Estrelas

B

A

Uma estrela é uma grande e luminosa 

esfera de plasma, mantida íntegra pela 

gravidade e pela pressão de radiação.

Para se manterem vivas, usam como fonte de energia a fusão nuclear no 

seu interior, principalmente pela cadeia de próton-próton (Aula Sol). 

Porém, para temperaturas mais elevadas (interior de estrelas 

massivas), dominam as reações de catálise, como as do ciclo CNO!



Estrelas

B
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O que define a estrela e a separa de outros corpos celestes (como anãs 

marrons, anãs brancas e estrelas de nêutrons) é a fusão nuclear.

As estrelas são classificadas de acordo com a sua massa e 

consequentemente, sua capacidade de fusão. Quando um objeto celeste 

esta abaixo de 0.072M☉ (massas solares), não conseguem estabelecer 

uma fusão H → He estável nos seus núcleos (ex: anãs marrons). Porém, 

para a formação de uma estrela, há um limite que é dado pelo fato de 

que a fusão nuclear começa antes da estrela se formar. Dependendo de 

sua massa, a pressão da radiação emitida por esta fusão nuclear desfaz 

a estrela antes dela se formar.

Esta massa limite não é bem determinada, e pode ser da ordem de 150 

M☉.
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Classes de Estrelas

 Classe I: Hipergigantes

 Classe II: Supergigantes

 Classe III: Gigantes

 Classe IV: Subgigantes

 Classe V: Anãs (Normais 

da sequencia principal)

 Classe VI: Sub-anãs

 Classe VII: Anãs brancas

• O: de 25000K a 50000K (N II, He I, Si IV) 

– cor azul

• B: de 11000K a 25000K (H I, He I, Si III) 

– cor azulada

• A: De 7500K a 11000K (H I, Si II) – cor 

branca

• F: De 6000K a 7500K (H I, Fe II, Ca II) –

cor branco-amarelado

• G: De 5000K a 6000K (Fe II, Ca II) – cor 

amarela (o sol se encontra nesta classe)

• K: De 3500K a 5000K (Ca I, Fe I, CH) –

cor laranja

• M: De 2700K a 3500K (Fe I, TiO) – cor 

vermelha
“Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me”

Tipo Espectral de Estrelas

(Voltaremos às classificações na próxima aula!)



Estrelas

B

A

https://www.youtube.com/watch?v=Nx1PhtMM2zA

Let’s talk about

size!
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Formação de Estrelas

Estrelas se formam pelo colapso gravitacional de nuvens de gás.

A vida de uma estrela, inclusive o colapso inicial, é uma constante batalha 

entre a atração gravitacional, querendo contrair a nuvem/estrela, e (vários 

tipos de) pressão, tentando inflá-la. Durante o colapso, esta pressão é a 

pressão térmica, devida ao movimento das partículas compondo a nuvem.

Tudo começa nas nuvens 

moleculares gigantes. Elas são 

conhecidas como “berçário das 

estrelas”. Nesse ambiente, existem 

tantas moléculas e poeira, que a 

forca gravitacional acaba atraindo-

as para perto uma das outras.

Quanto mais poeira e mais 

moléculas se juntam, maior é essa 

força e mais massa vai se 

acumulando.
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Formação de Estrelas

Nebulosa M16 -

Pilares da 

Criação.

Os pilares, 

nuvens com 

cerca de 7 mil

anos-luz de 

altura, é um 

exemplo de

Nuvem 

Molecular 

Gigante.

A nuvem de gás e poeira é distorcida, perturbada e 

fragmentada em nuvens menores pela gravidade, 

que começa a agir devido ao acúmulo de matéria.
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Formação de Estrelas

Sabemos que a nuvem é formada de poeira + moléculas + gás e, em geral, 

elas estão em equilíbrio hidrostático.

Para que o colapso ocorra, as nuvens devem sofrer algum tipo de 

perturbação externa. Essas perturbações podem ser:

• Supernovas;

• Colisões com outras nuvens;

• Ondas de radiação de outras estrelas;

• Mudanças aleatórias que produzem regiões de maior densidade.

Uma grande nuvem molecular passa por dois processos antes de formar 

uma estrela:

1) Fragmentação: a nuvem se fragmenta em pedaços menores com 

densidades médias maiores.

2) Contração (colapso): fragmentos se tornam instáveis gravitacionalmente 

e colapsam, formando estrelas.
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Formação de Estrelas

Critério de Jeans

Quais as condições pro colapso de uma nuvem de densidade ρ e 

massa M e raio RC acontecer?

• Se a temperatura T é grande, a nuvem é muito quente,

o que impede de haver o colapso.

• Se a densidade é grande, a gravidade é maior,

portanto uma massa menor é necessária.
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Formação de Estrelas

Critério de Jeans

Após o colapso, as novas partes da nuvem original possuem massas 

diferentes. Essas massas podem:

Dependendo da massa da nuvem original, vão se formar estrelas 

individuais ou aglomerados estelares. 

• Se M for da ordem de 10^4 a 10^5 massas solares, a nuvem se 

fragmentará em vários pedaços, cada qual formando uma estrela 

(aglomerados estelares). 

• Se M for da ordem de 10 a 10^2 massas solares, apenas uma estrela 

isolada (ou sistema binário/múltiplo) se formará.
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Formação de Estrelas

Cada fragmento pode seguir um destino diferente a depender de sua massa. 

A gravidade começa a forçar a nuvem para um único ponto, aumentando a

temperatura do gás.
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O gás colapsa e começa a girar e achatar, ficando em formato de disco.
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O disco começa a girar cada vez mais rápido atraindo mais material a sua 

volta, criando um núcleo denso e quente, chamado de Protoestrela. Nesse 

estágio, a protoestrela ainda não é visível devido a estar dentro da nuvem 

de gás. É neste disco que podem se formar planetas, como no sistema solar.
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Os jatos bipolares afastam a nuvem que encobria a protoestrela. É possível 

vê-la agora. Esses jatos ocorrem devido à grande aceleração da massa que é

atraída pela estrela. Essa massa chega a velocidades suficientes para serem 

ejetadas pelos polos da protoestrela. Podem perturbar outras nuvens 

moleculares.
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Nesse ponto, a protoestrela já esta quente o suficiente para começar a fusão 

de átomos de hidrogênio, criando hélio e energia. E então, a estrela nasce.
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