
















Por Borb, CC BY-SA 

3.0,   

https://commons.wi

kimedia.org/w/inde

x.php?curid=680469

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=680469








Pressão 

interna

Gravidade

Gravidade

GravidadeGravidade













M = Massa do Sol
R = Raio do Sol
L = Luminosidade do Sol

* Nosso Sol é uma 
estrela do tipo G







http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node2.htm

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node2.htm


























http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/radiacao-conducao-conveccao.htm

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/radiacao-conducao-conveccao.htm


Se a massa da estrela é menor 
que 0.4Mʘ, a energia é 

transportada por convecção.



Se a massa da estrela estiver 
entre 0.4Mʘ e 4Mʘ a energia é 
transportada por radiação até 

regiões mais afastadas do 
núcleo e depois transportada 

por convecção para fora;



Se a massa da estrela for maior que 
4Mʘ, ocorre o processo inverso, a 

energia é transportada por 
convecção para as regiões mais 

afastadas do núcleo e depois 
transportada por radiação para fora.



Assim, a estrutura interna de uma estrela como o Sol pode
apresentar 3 regiões principais:

• Um núcleo, onde ocorre a geração de energia pela fusão de
Hidrogênio em Hélio

• Uma zona convectiva

• Uma zona radiativa







Após queimar todo o Hidrogênio em seu núcleo, a estrela passa por 
uma transformação.

A fusão ocorre em uma fina camada ao redor do núcleo, e como a 
energia não é suficiente, o núcleo colapsa.

O núcleo da estrela se contrai e a camada acima dele cai sobre ele, 
pois o peso das camadas superiores é maior do que ele pode 

suportar, já que a pressão interna é menor. 



Como o balanço entre gravidade e pressão é perdido, o colapso do 
núcleo aumenta:

• a temperatura da estrela em regiões internas;
• a camada que queima H;
• a luminosidade da estrela.
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As camadas externas se reajustam. O envelope também se aquece e expande,
em reação a superfície da estrela esfria.

Nessa fase a temperatura da superfície da estrela cai. Isso faria sua
luminosidade diminuir, porém como seu tamanho aumenta, devido à
expansão do envelope, a luminosidade também aumenta.

Isso faz com que a estrela
caminhe pelo diagrama
Hertzsprung-Russell, indo para a
direta, tornando-se Subgigante e
depois para cima, tornando-se
Gigante Vermelha.



Subgigant

e





http://professor.ufabc.edu.br/~pieter.westera/AstroAula08.pdf

Nesta fase, segundo alguns 
modelos, o Sol será tão 

grande que engolirá a Terra. 
Em outros modelos, isso não 

aconteceria.

http://professor.ufabc.edu.br/~pieter.westera/AstroAula08.pdf




Nesta fase a temperatura no núcleo atinge 100 milhões de 
Kelvin, essa temperatura é alta o suficiente para formar 

Carbono.

O processo de formação de Carbono é o α triplo.
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Quanto às massas:
• Estrelas com massas menores que 0.45Mʘ não alcançam

a temperatura necessária para realizar este processo.

• Para estrelas com massas entre 0,45 Mʘ e 2Mʘ essa 
reação começa de forma drástica, num  processo 
chamado “flash do hélio”.

• Já para estrelas com massas maiores, o inicio da fusão 
em Hélio ocorre de forma mais suave.
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Acima do núcleo existe uma camada que ainda queima Hidrogênio.
Enquanto o núcleo se expande, o envelope se contrai e esquenta.

Neste ponto a estrela se desloca do ramo
de gigantes vermelhas para um ramo
chamado Ramo Horizontal, por um
caminho ainda não muito bem conhecido.
Ainda não foi observada uma estrela
fazendo esse caminho.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsd
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Após a queima do Hélio acabar, o núcleo se contrai mais uma vez.

Temos então 3 camadas:
• O núcleo.
• A camada acima do núcleo que 
continua a queimar Hélio.
• A camada acima da anterior, que
continua a queimar Hidrogênio.

A estrela se desloca mais uma vez no 
diagrama, agora para Gigante do Ramo 
Assintótico.
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Anã Branca



Núcleo

Nebulosa do Anel (M57) – constelação de Lira.
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Nebulosa Olho de Gato



Nebulosa planetária Abell 39
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Depois de mais ou menos 50 mil anos, esses elementos se misturam com o
meio interestelar. Sim, aquele que pode formar aglomerados e dar origem à
novas estrelas.

Aqui termina o desenvolvimento deste tipo de Estrela:

Sem mais produzir energia nuclear,  agora só resta a energia térmica, a anã 
branca continuará brilhando cada vez menos à medida em que for 
esfriando, e hipoteticamente, num futuro distante, se tornará um objeto 
frio, denso e escuro chamado anã negra.

Modelo de evolução: http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/mevolsol.gif

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node14.htm#a
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Para estrelas cujo núcleo tem massa total maior que 25 
vezes a massa do Sol, o seu destino é se tornar uma estrela 

de Nêutrons.

Estrelas com essa massa, passam pela fase de Supergigante
e formam um núcleo de Ferro. 

Isso tem como consequência uma morte catastrófica!



Até aqui, vimos que estrelas com massas intermediárias 
conseguem atingir altas temperaturas e pressão dando 

continuidade ao processo de fusão até formar o Fe.

A produção e queima destes elementos acontecem em camadas, 
onde os elementos mais pesados ficam mais próximos ao centro. 

Assim, essas estrelas formam núcleos de Fe.
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Até o ferro, a fusão nuclear acontece de forma “espontânea”. O 
ferro é o último elemento no qual , para criá-lo, a estrela gera 

energia. Elementos mais pesados do que o ferro gastariam energia 
para serem feitos.

Elementos mais pesados precisam de muito mais energia para 
serem criados, por isso só surgem num momento especial: na 

morte da estrela.



Fusão de Hidrogênio → Hélio.

Fusão de Hélio → Carbono, Oxigênio e Neônio.

Fusão de Carbono, Oxigênio e Neônio → todos os elementos 
até o Silício.

Fusão de Silício → todos os elementos até o Ferro.



6 × 108 K
Carbono→Neônio e 

Hélio
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24𝑀𝑔

4𝐻𝑒

16𝑂

16𝑂

12𝐶

12𝐶
1.5 × 109 K 

Oxigênio→Silício e 
Hélio

1.2 × 109 K
Nêonio→magnésio e 

Oxigênio

2.7 × 109 K 
Silício→Níquel e Cobalto 

(rapidamente) →Ferro





Na formação de Fe termina a produção de elementos químicos pela 
estrela, pois os elementos acima deste necessitam de muita energia 

para serem formados.

Cada mudança na produção de novos elementos gera menos 
energia, fazendo com que cada fase fique mais curta.

Nessa fase, a estrela oscila em caminhos horizontais no diagrama 
HR, mas sua luminosidade é constante





Com esse núcleo de Fe, a estrela não consegue mais realizar o 
processo de fusão, e assim não produz mais energia.

Assim a gravidade vence a pressão, e  comprime mais o núcleo 
vencendo a pressão de degeneração eletrônica, fazendo surgir uma 

estrela de nêutrons instável.

O núcleo colapsa violentamente sobre seu próprio peso em alguns 
segundos.

http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/Aula20-122.pdf
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As camadas superiores, contendo aproximadamente 90% da massa da estrela,
colapsam sobre este núcleo e, após o comprimirem ao máximo são
empurradas para fora, com velocidades de milhares de quilômetros por
segundo. Esta explosão é chamada Supernova.

Tanta energia é liberada nessa explosão que a estrela brilha tanto quanto
todas as estrelas da galáxia juntas!

O que resta dessa explosão é uma estrela de Nêutrons.

Simulação: http://giphy.com/gifs/supernova-snhtml-I5KLRmuu8jGzS

falaremos mais sobre o momento da Supernova adiante!

http://giphy.com/gifs/supernova-snhtml-I5KLRmuu8jGzS




A pressão de
degenerescência dos
nêutrons impede que a
estrela continue colapsando
desde que sua massa final
seja menor do que 3 massas
solares.

Uma Estrela de Nêutrons é um objeto extremamente denso: com
massa de ~1,4 Massas solares e um raio de cerca de apenas 20km.

http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/Aula20-122.pdf
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São estrelas de nêutrons que giram muito rapidamente.

Se o eixo de rotação não coincidir com o eixo magnético, um 
pulso de raio-X é visto pelo observador de forma periódica. 

A periocidade dos pulsares é tão exata quanto relógios 
atômicos usados em satélites.



Imagem: X-ray: NASA/CXC/Univ of Toronto/M.Durant et al; Optical: DSS/Davide De Martin 

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/vela2012.html#.VVtXyFVVhBc

O Pulsar de Vela está cerca de 1.000 anos-luz da Terra, tem cerca de 19,31 Km de

diâmetro, e faz mais de 11 rotações completas a cada segundo, mais rápido do que um

rotor de helicóptero.



https://physicsforme.files.wordpress.com/2011/05/neutron-stars-may-gradually-become-strange-stars-2.jpg

Esquema de um Pulsa genéricoEsquema de um Pulsar genérico



Se as estrelas conseguem produzir elementos 
químicos somente até o Ferro, como explicar a 
existência de outros elementos químicos além 

desse?











Imagem: Adam Bloco , Mt. Lemmon SkyCenter ,U.Arizona http://apod.nasa.gov/apod/ap140124.html

Essa foto foi feita em 21 de janeiro de 2014. Ocorreu na galáxia M82 que está a 12 milhões de anos-luz de
distância (a explosão da supernova aconteceu 12 milhões anos atrás, que a luz só agora está atingindo a
Terra), tornando supernova SN 2014J um dos mais próximos a ser visto nas últimas décadas.
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Imagem: http://hypescience.com/wp-content/uploads/2012/08/ciclo-de-vida-estrela.jpg







Somos poeira 
das Estrelas!
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