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RESUMO 

 

 Este trabalho tem como finalidade apresentar um estudo sobre a evolução estelar e 

sua importância para o desenvolvimento da humanidade. Além de abordar como dá-se  a 

formação das estrelas, seu tempo de vida, de onde elas vieram e como elas morrem. São 

questões que ajudam a estabelecer um melhor conhecimento a respeito do universo como um 

todo. As estrelas nascem a partir do colapso gravitacional, de uma nuvem de gás e poeira de 

milhares de anos-luz de extensão. Quando formadas, as estrelas ficam em uma faixa do 

diagrama Hertzsprung-Russell (H-R), chamada sequência principal. Daí em diante elas 

vivem por muito tempo em equilíbrio entre a força gravitacional, que tenta contraí-las cada 

vez mais, e a pressão térmica que se opõe a essa força. O mecanismo pelo qual as estrelas 

conseguem gerar sua energia é a fusão nuclear, na qual, em seu primeiro estágio de vida, elas 

transformam 4 (quatro) átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. O tempo de vida das 

estrelas varia de acordo com sua massa inicial, sendo que, quanto maior a massa, mais curto 

será o tempo. Em média as estrelas com massas semelhantes a massa do Sol, vivem cerca de 

10 bilhões de anos. A fase final da vida das estrelas também depende de sua massa inicial, 

na qual estrelas com massas menores que 10 massas solares explodirão em uma nebulosa 

planetária, e o núcleo de cada uma dessas estrelas poderá se transformar em uma anã branca. 

Estrelas com massas entre 10 e 20 massas solares explodirão em supernovas e seus 

respectivos núcleos transformar-se-ão em estrelas de nêutrons e, se a massa exceder as 20 

massas solares, o destino da estrela é um buraco negro. 

 

Palavras-chaves: Colapso. Nuvem de gás e poeira. Formação estelar. 
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SUMMARY 

This work aims to present a study on stellar evolution and its importance in the development 

of mankind, in addition to addressing how the formation of stars occurs, their life time, where 

they came from and how they die. These are questions that help establishing a better 

understanding of the universe as a whole. The birth of the stars originates from the 

gravitational collapse of  a gas and dust cloud that have thousands of light-years in length. 

Once they are formed, the stars are in a range of the Hertzsprung-Russell diagram (H-R) 

called main sequence. Subsequently, they live for a long time in balance between the 

gravitational force, which tries to contract them more and more, and the thermal pressure that 

opposes this force. The mechanism that enables the stars to generate their energy is the 

nuclear fusion, by which, in their first stage of life, the stars transform 4 (four) hydrogen 

atoms into one helium atom.The lifetime of the stars varies according to their initial mass, so 

that, the higher the mass, the shorter the time. On average, stars with masses similar to the 

mass of the Sun live about 10 billion years. The final phase of the star's life also depends on 

its initial mass. In the case of stars with masses smaller than 10 solar masses they will explode 

in a planetary nebula, and the nucleus of each of these stars may turn into a white dwarf. Stars 

with masses between 10 and 20 solar masses will explode in supernovas and their respective 

nuclei will become neutron stars and, if the mass exceeds 20 solar masses, the star's fate is to 

turn into a black hole. 

 

Keywords: Collapse. Gas and dust cloud.  Star formation. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 Estrelas 

 

As estrelas fascinam as pessoas desde os tempos antigos. O mistério de ter luzes 

brilhantes, nas noites, chamava muita atenção e despertava o interesse em saber como são 

formadas tais luzes brilhantes e qual seria o motivo de suas energias. Na antiguidade, os 

primeiros instrumentos astronômicos usados pelo homem foram o olho e o cérebro humano. 

Com o auxílio desses instrumentos, os antigos astrônomos conseguiram olhar e procurar 

entender o mundo em que viviam. Apesar de usarem apenas os olhos e sua inteligência, os 

astrônomos antigos conseguiram -com bastante êxito- organizar as estrelas em diferentes 

constelações, as quais eram consideradas, indevidamente, como imutáveis. Além de sua 

beleza durante a noite, as estrelas desempenham um papel de suma importância no universo, 

fazendo parte de nossa cultura; e, no caso do Sol, fornecendo a energia necessária para 

vivermos. Apesar de vermos o Sol com tamanha luminosidade e com um tamanho muito 

maior do que as outras estrelas, ele é apenas mais um na imensidão da Via Láctea. Estima-se 

que existam entre 200 a 400 bilhões de estrelas nessa galáxia e existem bilhões de galáxias. 

Enquanto não tinha as ferramentas adequadas para estudar as estrelas, o ser humano 

usava sua intuição e imaginação para tentar entendê-las. Vale destacar o pensamento do 

chinês Chi Meng (25 a 250 d.c.), que dizia que o céu era vazio e sem substância ‘não tendo 

fronteiras’. Ele falava também a respeito da Lua e do Sol e das demais estrelas que, segundo 

ele, flutuavam no espaço. Apesar de ser uma leitura bastante avançada do universo, ela não 

discutia a natureza das estrelas. O conhecimento intuitivo das estrelas trouxe para os 

cientistas antigos utilidades práticas, como por exemplo: a criação de calendários, mapas e 

relógios. Na busca de um melhor conhecimento exato e científico, um dos primeiros 

cientistas a destacar-se, no que diz respeito ao que ocorre nos céus, foi Hiparco de Nicéia 

(190 a.C. — 120 a.C.) (Figura 1.1), considerado o precursor da astronomia científica. Um de 

seus trabalhos mais importantes na área foi a elaboração do primeiro catálogo de estrelas 

Capítulo 1 
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(com 850 estrelas), indicando suas magnitudes de acordo com seus brilhos. Outro grande 

astrônomo da antiguidade foi Ptolomeu (85 d.C. - 165 d.C.) (Claudius Ptolemaeus). A 

respeito desse grande astrônomo, Kepler de Souza Oliveira Filho (S.O. Kepler) e Maria de 

Fátima Oliveira Saraiva em Astronomia e Astrofísica diz: 

         foi o último astrônomo importante da antiguidade. Nã o se sabe 

se ele era egípcio ou romano. Ele compilou uma série de treze 

volumes sobre astronomia, conhecida como o Almagesto , que é 

a maior fonte de conhecimento sobre a astronomia na Grécia. A 

contribuição mais importante de Ptolomeu foi uma 

representação geométrica do sistema solar, com círculos, 

epiciclos e equantes, que permitia predizer o movimento dos 

planetas com considerável precisão, e que foi usado até o 

Renascimento, no século XVI.  (SOUZA; OLIVEIRA, 2014, P.5) 
  

  

 

Figura 1.1 Hiparco de Nicéia, um dos mais influentes astrônomos da antiguidade.  Foi também quem calculou, 

com margem de erro bem pequena, a distância entre a Terra e a Lua. Retirada de (Wikipédia, 2018). 

 

Com o avanço da tecnologia, e consequentemente, com o surgimento do telescópio, 

vale destacar o telescópio espacial Hubble (Figura 1.2), que é o mais importante telescópio 

no que diz respeito à observação do espaço. Com esse instrumento, tornou-se possível um 

conhecimento mais preciso a respeito das estrelas. Hoje sabe-se que as estrelas são esferas 

de gás, nas quais há um constante equilíbrio entre a força gravitacional, tentando contraí-la, 
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e a pressão térmica que não permite que essa contração ocorra. O mistério sobre como 

nasceram as estrelas intrigou durante muito tempo os cientistas. Segundo Vilas-Boas (2014, 

p 2 e 3) Laplace fala o seguinte sobre isso: 

         “Laplace (1749 -1827) propôs que o Sistema Solar nasceu de 

uma nuvem de gás primitiva em rotação (Nebulosa Solar).  Esse 

modelo estabeleceu a relação definitiva, comprovada 

posteriormente, entre o nascimento de uma estrela e uma nuvem 

de gás progenitora. Devido à similaridade entre as proposições, 

vale a pena mencionar o pensamento  dos filósofos pré-

socráticos Anaximandro e Anaximenes (~600 a.C.) segundo os 

quais “A Terra e todo corpo material se formaram da 

condensação de uma massa de ar giratória”. Vilas-Boas (2014, 

p 2 e 3), apud Laplace(1749-1827) 

 

A partir dessa análise de Laplace, surgiram várias discussões- que duraram por 

centenas de anos- sobre a possibilidade de seu pensamento estar certo. As observações 

indicam que as estrelas nascem da matéria interestelar, provavelmente quando uma nuvem 

de gás torna-se gravitacionalmente instável. O que aconteceria pela passagem de uma onda 

de choque, causada pela explosão de uma supernova nas proximidades, ou pela passagem de 

uma onda de densidade- como aquelas teoricamente responsáveis pelos braços espirais das 

galáxias- e colapsa. (SOUZA e OLIVEIRA, 2014) 

Porém não é qualquer nuvem que está sujeita ao colapso. Para que uma nuvem de gás 

e poeira seja capaz de gerar estrelas, é necessário que ela tenha uma massa mínima, chamada 

massa de jeans.  

Em 1937 Hans Albrecht Bethe (1906-2005) descobriu a teoria mais aceita sobre a 

fonte de energia das estrelas: são as reações termo-nucleares, na qual quatro prótons são 

fundidos em um núcleo de hélio. Ocasionando uma liberação de energia, que mantém a 

estrela luminosa por bilhões de anos. A reação que ocorre no interior de uma estrela é 

conhecida como fusão nuclear.  
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Figura 1.2 Telescópio espacial Hubble, visto do ônibus espacial Atlantis, em maio de 2009. O Hubble é 

um satélite astronômico artificial não tripulado que transporta um grande telescópio para a luz visível 

e infravermelha. Foi lançado em abril de 1990, a bordo do ônibus espacial. (Créditos: NASA) 

As estrelas se diferenciam em diversos aspectos, dentre eles, sua cor e brilho. O Sol 

e outras estrelas brilham como resultado de reações nucleares profundas em seus 

interiores. Essas reações transformam elementos leves em mais pesados e liberam energia no 

processo. Essas duas características moveram dois grandes cientistas a criar o 

diagrama   Hertzprung-Russell ou diagrama (H-R). Esse diagrama, de cor versus brilho, foi 

publicado independentemente pelo dinamarquês Ejnar Hertzsprung (1873-1967), em 1911. 

E pelo americano Henry Norris Russell (1877-1957), em 1913, e é um gráfico em que cada 

ponto indica o brilho e a cor de uma determinada estrela.  Nesse diagrama, os astrônomos 

adotaram a convenção de que a temperatura cresce para a esquerda, e a luminosidade para 

cima. (SOUZA e OLIVEIRA, 2014) diz: 

A primeira coisa que se nota em um diagrama H-R é que as estrelas 

não se distribuem igualmente nele, mas se concentram em algumas 

partes. A maior parte das estrelas está alinhada ao longo de uma 

estreita faixa na diagonal que vai do extremo superior esquerdo 

(estrelas quentes e muito luminosas), até o extremo inferior direito 

(estrelas frias e pouco luminosas). Essa faixa  é chamada sequência 

principal. (SOUZA e OLIVEIRA p.242, 2014)  
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 O tempo de vida de uma estrela varia de acordo com sua massa. Quanto maior a massa 

da estrela, mais rápido ela vai esgotar o hidrogênio em seu interior, através da fusão nuclear, 

pois a pressão gravitacional é maior, exigindo assim uma maior queima de hidrogênio para 

contrapor essa pressão. Para ter uma ideia, as estrelas com massas aproximadamente iguais 

a do Sol, vivem em média cerca de 10 bilhões de anos, tempo que é calculado pela razão 

entre a energia que ela tem disponível e a taxa com que ela gasta essa energia, ou seja, sua 

luminosidade. Após a estrela transformar aproximadamente 10% do hidrogênio em hélio, a 

estrela começa a expandir e se afasta da sequência principal. A partir daí, ela passa por sua 

fase de gigante vermelha em que queima núcleos de hélio sintetizando também núcleos de 

carbono em elementos mais pesados. 

A fase final da vida de uma estrela depende da sua massa. Se, ela tiver inicialmente 

10 massas solares, após consumir o hidrogênio, no centro, a estrela passa, então, pela fase de 

gigante e depois de supergigante; ejeta uma nebulosa planetária e termina a sua vida como 

uma anã branca. Sua massa final será da ordem de 0,6 𝑀ʘ. 

Caso a estrela possua uma massa entre 10 e 20 𝑀ʘ a região central da estrela (após o 

colapso) ficará com uma massa maior que 1,4 𝑀ʘ e o colapso terminará de uma forma bem 

diferente: ela explodirá em uma supernova e o seu núcleo transformar-se-á em uma estrela 

de nêutrons, com uma temperatura superficial acima de 1 milhão de K, e raio de cerca de 20 

km. Caso a estrela tenha uma massa inicial entre 20 e 100 𝑀ʘ, após a fase de supernova, 

restará um buraco negro, com massa em torno de 6 𝑀ʘ. Vale destacar que é a partir das 

explosões de supernovas, que são liberadas as energias suficientes para sintetizar os núcleos 

de elementos mais pesados que o ferro. A (figura 1.3) ilustra todos os processos de evolução 

das estrelas. 
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Figura 1.3 Ilustração do processo de vida dos diferentes tipos de estrela, desde a fase de nuvem estelar, de gás 

e poeira, passando pela fase de protoestrela, depois dependendo da massa inicial, transformando em uma gigante 

vermelha, ou supergigante vermelha, e por fim se transformando em uma nebulosa planetária e, depois, virando 

uma anã branca, ou virando uma supernova, e  transformando-se em  um buraco negro, ou uma estrela de 

nêutrons. Disponível em: https://hypescience.com/ 

Entender todo esse processo de formação e evolução estelar é de suma importância 

para conhecermos mais um pouco sobre como o universo se formou. E ter uma ideia cada 

vez mais precisa de como será o seu futuro. 

O processo de formação estelar nos ajuda a decifrar como surgiram determinados 

elementos e também qual será o nosso futuro com relação ao sol, quanto tempo de vida terá, 

e como será o fim do sistema solar. Visto isso, o presente trabalho pretende contribuir para o 

estudo e análise do que ocorre na fase de vida de uma estrela e, posteriormente, abranger 

mais a respeito do estudo estelar. 
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1.2 OBJETIVOS   

   

 Geral  

   

O objetivo principal deste trabalho foi obter uma inicialização acadêmica-científico 

do processo de formação e evolução das estrelas, bem como as condições mínimas 

para que isso ocorra. Analisando o colapso gravitacional até a fase de protoestrelas e, 

por fim, analisando como ocorre a fase final da vida das estrelas. 

 

 Específicos 

 

1-    Efetuar um levantamento bibliográfico sobre a história do universo (estrelas) 

             2-    Estudar as condições mínimas para que ocorra a formação estelar, bem como 

calcular o tempo do colapso. 

3-    Estudar o que ocorre com a estrela quando ela está na sequência principal 

4-    Estudar a fase final da vida da estrela. 
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CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS ESTRELAS 

Grande parte das estrelas foi formada há bilhões de anos. Apesar disso, muitas estrelas 

ainda estão na fase de juventude e bilhões de outras em processo de formação. As estrelas 

nascem a partir de uma nuvem de gás e poeira. A maioria dessas nuvens (podendo ser também 

nebulosas) pode atingir centenas de anos-luz de extensão e possuir massa inicial em torno de 

105𝑀ʘ. Elas devem fragmentar-se durante o colapso em milhares de subcondensações, em 

que cada uma delas tem uma determinada massa estelar. A (figura 2.1) ilustra uma das mais 

famosas imagens do telescópio espacial Hubble (figura 1.2), no que diz respeito a uma nuvem 

de gás e poeira, é o chamado “pilares da criação”.  

Quando se fala “nuvem de gás e poeira”, é necessário destacar que a poeira 

interestelar é diferente da poeira presente aqui na terra. A poeira interestelar é cacterizada 

basicamente por possuir dimensões macroscópicas. Também é composta de materiais 

dielétricos e refratores, principalmente grafite, silicatos e gelo de água, em grãos de vários 

tamanhos, mas muito menores, cerca de 1µ𝑚 do que a poeira terrestre. A presença de grãos 

de poeira pode ser identificada pelos efeitos causados pela interação dos grãos com a luz 

proveniente das estrelas (BOSELLI 2012). 

 

Capítulo 2 



22 
 

 

Figura 2.1 “Os pilares da criação” são aglomerados de gás e poeira situada na nebulosa da Águia, e 

fica à cerca de 7.000 anos-luz da Terra. Créditos: NASA, ESA e a Equipe do Hubble Heritage (STScI / AURA). 

As nuvens interestelares são muito frias, podendo variar entre 10K a 100K. Elas 

também são bem pouco densas, cerca de algumas dezenas de átomos por 𝑐𝑚³, muito menos 

que qualquer vácuo conseguido aqui na terra. Por isso, sendo tão pouco densas, elas 

facilmente encontram o equilíbrio hidrostático. Apesar das baixíssimas pressões internas, é 

fácil perceber nuvens moleculares em expansão, haja vista que suas pressões internas são 

maiores que as forças de gravitação. 

As nuvens de gás e poeira são regiões extremamente ativas, no que diz respeito à 

formação estelar. Essas nuvens são formadas por cerca de 75% de Hidrogênio (na forma 

molecular, 𝐻2), uns 23% de Hélio e cerca de 1% a 2% de elementos mais pesados. As nuvens 

moleculares contêm grande quantidade de massa, de centenas a milhares de vezes a massa 

do Sol, porém apenas cerca de 2% da massa de uma nuvem molecular é transformada em 

estrelas. Na Via Láctea, há aproximadamente 2 a 4 bilhões de massas solares em gás 

molecular  e hidrogênio e, aproximadamente, três massas solares por ano são transformadas 

em estrelas. As nuvens moleculares possuem as seguintes propriedades: 

Densidade média n ≃104𝑐𝑚−3, composto, principalmente, de hidrogênio molecular; 
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Temperatura média T ≃ 10−30 K;  

Velocidade angular de rotação Ω ≃10−14 rad/s,  

Campo magnético médio B ≃ 20−30µG; 

Razão de gás ionizado (por raios cósmicos) para gás neutro 𝑛𝑖 𝑛⁄ ≃10−7; 

Tamanho R ≃1017 cm ≃ 0,05 𝑝𝑐 

 

Dependendo do tamanho e da massa inicial da nuvem de gás e poeira, nascem de 

centenas a milhares de estrelas. Podemos observar isso com o auxilio de um telescópio, um 

exemplo são as Plêiades, que podemos observar com um simples binóculo. Esse aglomerado 

é composto por, aproximadamente, 300 estrelas- e está a uma distância de 400 anos-luz (122 

parsecs) da Terra. Essas estrelas estão encobertas pelos restos de sua ”nuvem mãe,” chamada 

nebulosa de reflexão- uma nuvem de poeira que simplesmente reflete a luz de uma ou mais 

estrelas próximas. Podemos ver a ilustração dessa nebulosa envolta das estrelas na (Figura 

2.2.) 

 

 

Figura 2.2 As estrelas pertencentes às plêiades (também conhecidas como as sete irmãs) nasceram por volta de 

60 milhões de anos, e ainda dá para perceber restos de sua nuvem formadora. (Wikipédia, 2018). 
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Podemos perceber (através de sua baixa densidade) que as nuvens de gás e poeira não 

possuem condições favoráveis para a geração de estrelas em seu interior. No entanto, apesar de 

sua baixa produtividade, quase todas as nuvens produzem estrelas. Para explicar essa aparente 

incoerência, devemos observar os fatores externos e internos à nuvem.  Como por exemplo, as 

explosões das estrelas mais jovens e de maior massa, por serem formadas no interior da própria 

nuvem, quando elas explodem ocorrem à propagação de uma onda de choque, provocando 

instabilidade em toda a nuvem. O principal fator externo são os braços espirais das galáxias, capazes 

de comprimi-las localmente, aumentando a densidade local, e assim, provocando instabilidades 

gravitacionais locais. 

 

2.1Instabilidade gravitacional 

Quando a nuvem de gás e poeira (com tamanho de milhares de anos-luz) choca com 

outra, ou passa por uma região densa de um braço espiral de uma galáxia, ela começa a 

colapsar. A partir daí, por milhões de anos, a gravidade vai aos poucos fazendo com que a 

massa interestelar se contraia em direção ao centro e a densidade vá aumentando aos poucos. 

Começa aí o processo de formação das estrelas. A respeito da instabilidade gravitacional 

(SOUZA e OLIVEIRA, 2014) diz: 

As grandes nuvens moleculares geram estrelas no seu interior por 

causa de um fenômeno conhecido como instabilidade gravitacional.  

Num certo sentido, a instabilidade gravitacional pode ser entendida 

como o inverso do equilíbrio hidrostático que prevalece nas estrelas. 

Naquele caso, como vimos, o peso de uma camada é equilibrado pela 

diferença das pressões nos dois lados da camada. Se, por alguma 

razão, o peso da camada superar a diferença de pressões, teremos o 

inicio de um movimento de contração que pode se transformar num 

colapso, isto é, todas as camadas se precipitam em direção a um centro 

ao mesmo tempo.(SOUZA E OLIVEIRA, 2014) .  

 

Podemos assim, numa análise mais simplista, calcular o tempo de queda livre, ou seja, 

o tempo que a nuvem leva para entrar em colapso e se transformar em uma estrela. Para 

realizar tal cálculo, devemos desconsiderar alguns fatores, como rotação, pulsação, distorção 

por forças de maré, e campos magnéticos de larga escala. Para que o cálculo seja feito, é 

necessário assumir que a massa da nuvem possui simetria esférica. Além desses fatores 
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externos, devemos considerar que no interior da nuvem há equilíbrio hidrostático: todas as 

forças atuando em qualquer elemento de volume dentro da estrela têm de ser compensadas 

exatamente. As únicas forças que devem ser consideradas são: a força gravitacional, para 

dentro, e a força de pressão, para fora, (figura 2.3.). Vale salientar que se essas duas forças 

forem iguais, a nuvem continua em equilibro hidrostático, porém à medida que a gravidade 

vai aumentando, o colapso vai ocorrendo e a nuvem comprime-se cada vez mais. 

Figura 2.3 Ilustração simplificada de uma nuvem de gás hidrogênio, e posteriormente da nuvem 

homogênea e esférica, na qual a gravidade atua em direção ao centro, e a pressão térmica para fora da nuvem. 

Créditos: (Josiah Walton 2017). 

O tempo de colapso dessa nuvem é calculado considerando a nuvem como uma 

distribuição homogênea e esférica de gás e poeira, desprezando-se a pressão interna. Com 

isso, podemos usar a equação do movimento de um elemento de massa 𝑚, que se encontra 

na superfície de uma distribuição esférica de massa, 𝑀𝑟 = ∫ 4
𝑟

0
𝜋𝜌𝑟2𝑑𝑟 , na qual 𝜌  é a 

densidade média da nuvem e 𝑟 é o raio. Essa última equação é chamada de equação da 

continuidade. Então igualando as duas forças, ficamos com: 

                                                         𝑚
𝑑2

𝑑𝑡2
𝑟 = −

𝐺𝑀𝑚

𝑟2
;                                                      (2.1) 

Onde 𝐺 é a constante gravitacional. Se multiplicarmos a última equação por (
𝑑𝑟

𝑑𝑡

1

𝑚
), a nova 

equação ficará da seguinte forma: 

                                                        
𝑑𝑟

𝑑𝑡

𝑑2𝑟

𝑑𝑡2 = −
𝑑𝑟

𝑑𝑡

𝐺𝑀

𝑟2 ;                                                        (2.2) 
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Como       
𝑑

𝑑𝑡
(

𝑑𝑟

𝑑𝑡
)

2

= 2
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2

𝑑𝑟

𝑑𝑡
𝑒

𝑑

𝑑𝑡

𝐺𝑀

𝑟
= −

𝑑𝑟

𝑑𝑡
 (

𝐺𝑀

𝑟2 ), 

Substituindo cada termo na equação (2.2), e reorganizando obtemos: 

𝑑

𝑑𝑡
(
1

2
(

𝑑𝑟

𝑑𝑡
)

2

−
𝐺𝑀

𝑟
) = 0;    

Integrando essa ultima equação, obtém-se: 

                                             
1

2
(

𝑑𝑟

𝑑𝑡
)

2
−

𝐺𝑀

𝑟
= −

𝐺𝑀

𝑅0
;                                       (2.3) 

  Onde 
𝐺𝑀

𝑅0
; é a constante de integração que foi escolhida para ser igual à energia potencial 

inicial, visto que a energia cinética inicial é zero. 

    Para encontrar o tempo de colapso isolamos 
𝑑𝑟

𝑑𝑡
 na última equação, e ficamos com: 

𝑑𝑟

𝑑𝑡
= (2𝐺𝑀)1 2⁄ (

1

𝑟
−

1

𝑅0
)

1 2⁄

; 

Que resulta na integral, 

                              ∫ 𝑑𝑡 ′𝑡

𝑡0
=

1

√2𝐺𝑀
∫

𝑟

√𝑟−
𝑟2

𝑅0

𝑅

𝑅0
𝑑𝑟= (

3𝜋

32𝐺𝜌
)

1
2⁄

;                          (2.4) 

 

O resultado anterior é aproximadamente: 

                                                    𝑡𝑞 ≈
1

√𝐺𝜌0
;                                                  (2.5) 

  

Onde 𝜌0 é a densidade inicial da nuvem. Podemos perceber que o tempo calculado 

anteriormente depende apenas da densidade inicial da nuvem, ou seja, quanto menor a 

densidade, mais tempo a nuvem vai levar para se transformar em uma estrela, e o contrário 

também é verdadeiro. Para ilustrar melhor esse resultado, analisemos para uma nuvem com 
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densidade inicial dada por: 𝜌 = 10−24𝑔𝑐𝑚−3, o tempo de queda livre (Eq. 2.5) é da ordem 

de 108  anos. Esta simplificação do colapso, apesar de descrever de maneira aproximada a 

fase inicial do colapso, é adequada para calcular o tempo total do mesmo. 

Mas não é qualquer nuvem que está sujeita ao colapso, numa descrição mais completa 

deve ser incluída a pressão térmica. Com isso a temperatura 𝑇pode ser relacionada com a 

energia cinética dos átomos de um gás, através da fórmula: 𝐸𝑐 =
1

2
𝜇𝑣2 =

3

2
𝑘𝑇, na qual 𝑣 é a 

velocidade do átomo, 𝑘 é a constante de Boltzmann e 𝜇 é sua massa. As nuvens moleculares 

são compostas em sua maior parte por gás hidrogênio que possui massa dada por 𝜇𝐻 = 1, 

673.10−27kg. 

O princípio da equipartição de energia diz que a cada coordenada do espaço 

corresponde um determinado grau de liberdade contribuindo com 
1

2
𝑘𝑇 para a energia total. 

Porém, quando se fala de um gás molecular, a rotação e a vibração são importantes. Assim, 

os graus de liberdade referentes aos átomos devem ser considerados. Aplicando o princípio 

de equipartição de energia a cada grau de liberdade de um gás monoatômico composto de N 

átomos de massa μ, sua energia cinética ficará: 

                                       𝐸𝑐 =
1

2
𝑁𝜇𝑣2 =

3

2
𝑁𝑘𝑇 =

3

2𝜇
𝑀𝑘𝑇;                                             (2.6) 

 Em que M é a massa total do gás dada por  𝑀 = 𝑁𝜇. A energia potencial de uma 

esfera homogênea de massa M, raio R e densidade 𝜌 pode ser calculada adicionando uma 

camada infinitesimal de massa 𝑑𝑀𝑟 a uma esfera que já existe de raio 𝑟, e massa 𝑀(𝑟) =

4

3
𝜋𝜌𝑟3, com isso diminui a energia potencial negativa devido à adição da camada por um 

fator: 

𝑑𝐸𝑝 = −
𝐺𝑀𝑟𝑑𝑀𝑟

𝑟
; 

Como 𝑑𝑀𝑟 é a derivada da massa 𝑀(𝑟), temos que, 𝑑𝑀𝑟=4𝜋𝜌𝑟2𝑑𝑟, substituindo 

esse resultado, e o valor da massa 𝑀(𝑟) na equação de 𝑑𝐸𝑝,ficamos com: 

                                                   𝑑𝐸𝑝 = −
4

3
𝐺𝜌𝜋𝑟3 1

𝑟
4𝜋𝜌𝑟2𝑑𝑟;                                        (2.7) 
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A energia potencial gravitacional é conseguida integrando a equação (2.7) de zero até 

um raio R, 

                                                                𝐸𝑝 = ∫ 𝑑𝐸𝑝,
𝑅

0
;                                                    (2.8) 

Substituindo o valor de 𝑑𝐸𝑝, e resolvendo a integral para encontrarmos a energia 

potencial. 

                                                  𝐸𝑝 = ∫ −
4

3
𝐺𝜌𝜋𝑟3 1

𝑟
4𝜋𝜌𝑟2𝑑𝑟

𝑅

0
;                                      (2.9) 

                                                        𝐸𝑝 = −
3𝐺𝑀2

5𝑅
;                                        (2.10) 

A equação (2.10) foi deduzia considerando as estrelas como uma esfera homogênea, 

porém elas não são. A densidade das estrelas diminui com a distância ao centro, de modo que 

a equação (2.10) é mais exata escrita na forma: 

𝐸𝑝 = −
𝛽𝐺𝑀2

𝑅
; 

Onde o valor de  𝛽 depende da variação radial de densidade, e está entre [1 e 2]. De 

posse da energia potencial, eq. (2.10) e da energia cinética eq. (2.6), podemos aplicar no 

teorema do virial eq. (2.11). Esse teorema da dinâmica clássica, ou virial de Clausius, tem 

como seu criador, o alemão Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822-1888). 

O teorema do virial diz que a energia total se distribui de tal forma que na maioria da 

média do tempo. 

                                                                     𝐸𝑐 = −
𝐸𝑝

2
;                                                  (2.11) 

Essa última equação diz que quando o raio da estrela diminui a energia potencial, 

torna-se mais negativa. Segundo o teorema do virial, a configuração de equilíbrio é dada por: 

                                                                         
2𝐸𝑐

−𝐸𝑝
= 1;                                                  (2.12) 

Substituindo as energias encontradas nas equações (2.6) e (2.10), em (2.12), temos 

que: 
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(3𝑀𝐾𝑇/𝜇)

(3/5)𝐺𝑀2/𝑅
= 1;                                (2.13) 

A equação (2.12) diz que quando −𝐸𝑝 é maior ou 𝐸𝑐 é menor, obtém-se 
2𝐸𝑐

−𝐸𝑝
< 1 o 

que resulta na instabilidade gravitacional, iniciando o colapso gravitacional. Podemos, a 

partir da equação (2.13) encontrar um raio mínimo para que a nuvem entre em colapso. 

Isolando R dessa última equação ficamos com: 

                                                                    𝑅 < 𝐺𝑀/(5𝑘𝑇/𝜇);                                      (2.14) 

Esse é o raio mínimo necessário para que uma nuvem de gás e poeira entre em colapso 

gravitacional. Descoberto por Sir James Jeans, o critério de instabilidade gravitacional 

estabelece que flutuações de escala maior do que o raio de jeans é instável e por consequência 

aumentará seu tamanho. Essa instabilidade depende da temperatura, da massa da nuvem e da 

massa das partículas que compõem a mesma. Uma nuvem maior do que esse comprimento, 

não terá gravidade suficiente para superar as forças repulsivas de pressão de gás e condensar 

para formar uma estrela, enquanto uma nuvem que é menor do que o comprimento de Jeans 

terá grandes possibilidades de entrar em colapso. Para se ter uma ideia, uma massa de 104𝑀ʘ 

de hidrogênio molecular 𝐻2 com temperatura igual a 100 K, se tornará instável quando o raio 

inicial for menor que 68,49 anos-luz. 

  Como a massa total de uma nuvem de gás e poeira com densidade ρ e temperatura T 

é 𝑀 =
4

3
𝜋𝜌𝑅3, substituindo o raio encontrado na equação de jeans nessa ultima equação, 

ficamos com: 

                                                          𝑀 >
53 2⁄

(4𝜋 3⁄ )1 2⁄ (
𝑘𝑇

𝜇𝐺
)

3 2⁄

𝜌−1 2⁄ ;                                (2.15) 

O fator numérico da equação anterior equivale a 5,46 que, ao expressarmos as 

constantes 𝑘, 𝜇 e 𝐺em medidas MKS, obtemos a massa de Jeans em função da temperatura 

[K] e da densidade [kg 𝑚−3] do seguinte modo: 

𝑀𝑗[𝑀ʘ] > 2,58. 10−49√
𝑇3

𝜇3𝜌
; 
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Essa é a massa mínima necessária para que a nuvem ultrapasse o limite de estabilidade 

e inicie o colapso gravitacional. Essa massa é chamada massa de Jeans. Então, a massa de 

jeans nos dá a dimensão mínima de um fragmento com auto-gravitação, em qualquer estágio. 

Podem existir também fragmentos maiores, mas a menor escala em que a gravidade é 

importante é dada pelo critério de Jeans. 

Nota-se então, que com o auxílio do teorema do virial podemos perceber que não é 

qualquer nuvem que está sujeita ao colapso gravitacional. Para isso acontecer, ela precisa ser 

maior que uma determinada massa, chamada massa de Jeans. 

  

2.2 A fase de protoestrela 

 Então- obedecendo às condições anteriores de massa e raios mínimos- e, após sofrer 

uma instabilidade gravitacional, (por forças externas ou internas), a nuvem entra num 

processo de fragmentação. Ao passo que as nuvens se contraem, elas adquirem um 

movimento de rotação que vai fazendo, aos poucos, com que cada fragmento vá se achatando. 

Cada vez que a massa das regiões exteriores vai caindo em direção ao centro, o mesmo 

esquenta cada vez mais, através da conversão da energia potencial gravitacional em energia 

cinética. Forma-se, então, um coágulo de gás mais denso e quente no interior da nuvem: é a 

protoestrela. Por muito tempo, porém, a protoestrela continua encoberta por poeira e gás 

remanescente de sua nuvem geradora, a exemplo das Plêiades (figura 2.2.). À medida que a 

contração se desenvolve, a temperatura interna da protoestrela aumenta até que, em algum 

momento, a temperatura torna-se propícia ao início da fusão nuclear. A respeito do processo 

de formação das estrelas (SILK, 1988) diz:  

 

Durante os primeiros estágios de formação das estrelas, forma -se um 

compacto e opaco núcleo protoestelar,  que cresce em massa à medida 

que recebe mais matéria das regiões vizinhas mais difusas e 

transparentes. A matéria incorporada libera energia sobre a forma de 

calor, ao colidir contra o núcleo. O gás quente irradia a sua energia, 

enquanto tem prosseguimento a contração gravitacional do núcleo . 

(SILK, 1988)  
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Ou seja: para que a nuvem de gás e poeira continue seu colapso de forma eficiente, 

é necessário que ela seja capaz de irradiar parte de sua energia interna, o que faz com que a 

pressão interna para fora seja menor que a força da gravidade. Com isso, mais massa vai 

caindo em direção ao centro. A temperatura do centro da protoestrela aumenta cada vez mais. 

Enquanto continua caindo massa em direção ao centro do fragmento, ela ainda continua 

sendo uma protoestrela. O contrário também ocorre, ou seja, a massa não mais se altera, sua 

evolução futura está definida. Essa fase de contração protoestelar só terá seu fim quando a 

região central se torna tão densa e quente que começa a ocorrer reações nucleares. (A figura 

2.4) ilustra de forma simplificada esse processo, onde na parte final da figura vemos que elas 

estão em aglomerados, concordando com as observações. 

 

Figura 2.4 Esquema do processo de formação estelar, desde a nuvem molecular; passando pela divisão 

em fragmentos e, por fim, a fase de protoestrelas, na qual elas inicialmente ainda possuem o “resíduo” da nuvem 

molecular escura. Fonte: http://www.if.ufrgs.br/oei/stars/formation/form_st.htm 

A (figura 2.5) ilustra o processo que ocorre com um fragmento estelar, desde a fase 

em que está ocorrendo o colapso gravitacional, em que o fragmento é mais ou menos 
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esféricos, classe 0 (zero). Ao passo que se contraem, os fragmentos começam a girar, porém 

nos pólos a força centrífuga é nula e vai crescendo no sentido do equador. Sendo um glóbulo, 

aproximadamente esférico, a gravidade não varia. Isso faz com que a contração aconteça 

mais facilmente nos pólos, transformando o fragmento numa espécie de disco em rotação. 

Condensações presentes no disco podem gerar planetas, até mesmo outras estrelas que 

carregarão consigo grande parte do momento angular da protoestrela. Esse fato foi 

comprovado através dos planetas do sistema solar, que juntos, tem apenas 0,2% da massa do 

sistema solar, porém possuem cerca de 97% do momento angular do sistema. As classes I e 

II, e III. Da (figura 2.5), ajudam a ilustrar esse processo. 

 

 

Figura 2.5 Ilustração geométrica das protoestrelas de acordo com seu estágio evolutivo, dado em 

classes. A classe 0 é o seu estágio inicial e a classe III seu estágio final como protoestrela. Fonte: adaptado de 

https://ismlandmarks.wordpress.com/protostars/ 

2.3 O tempo de esfriamento 
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 Na primeira fase do colapso, o tempo de esfriamento não é muito importante, uma 

vez que, as densidades são baixas. Ao passo que a nuvem vai colapsando, a densidade começa 

a aumentar. O centro aquece cada vez mais. Com isso, o gás passa a emitir radiação de forma 

efetiva e isso acaba retardando o tempo em que o equilíbrio hidrostático deve prevalecer. Se 

a nuvem de gás puder dissipar, por radiação, a energia devido à compressão adquirida durante 

o colapso, ela continuará a colapsar. Quando a temperatura da nuvem é menor que 𝑇 =

3. 105𝐾, podemos encontrar a condição mínima para que a nuvem de gás de hidrogênio seja 

capaz de esfriar. A essa temperatura, o esfriamento é devido à combinação de elétrons e 

prótons. Tem-se que o tempo de esfriamento de uma nuvem é dado aproximadamente da 

seguinte forma: 

                                                               𝑇𝑒 = 3. 105𝑇
3

2⁄ 𝑛−1𝑠;                                       (2.16) 

E o tempo de colapso de uma nuvem encontrado é dado por: 

                                                          𝑡𝑞 =
1

√𝐺𝜌0
= 3. 1015𝑛−1

2⁄ 𝑠;                                  (2.17) 

Onde nas equações anteriores T é a temperatura, n é a densidade de átomos por 

centímetro cúbico, e 𝑛𝑚 foi substituído por ρ (densidade de massa por densidade de 

partículas). Fazendo uma proporção entre essas duas últimas equações, que representam 

escalas de tempo, a fim de descobrir a condição para uma nuvem em colapso ser capaz de 

esfriar. Ficamos com: 

                                                                 
𝑇𝑒

𝑇𝑔
= 10−10𝑇

3
2⁄ 𝑛

−1
2⁄ ;                                     (2.18) 

A massa de Jeans após substituir os valores das constantes fica: 

𝑀𝑗 = 1035𝑇
3

2⁄ 𝑛
−1

2⁄ 𝑔; 

Colocando 𝑀𝑗 em evidencia na equação (2.18) ficamos com a seguinte relação: 

𝑇𝑒

𝑇𝑔
= (

𝑀𝑗

1045𝑔
) = (

𝑀𝑗

5.1011𝑀ʘ
); 
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 Percebemos através desse resultado que uma nuvem de gás e poeira só será capaz de 

esfriar e colapsar, para formar estrelas, quando sua massa diminuir para 5.1011 𝑀ʘ. Porém 

há um momento em que o gás encontra-se quente demais para dissociar-se e emitir radiação. 

É o caso em que a temperatura inicial ultrapassa os 3.105𝐾. A essa temperatura corresponde 

o processo de radiação livre-livre, a escala de tempo para essa radiação é aproximadamente: 

                                                        𝑇𝑒 = 3. 1011𝑇
1

2⁄ 𝑛−1𝑠;                                            (2.19) 

Então, a relação entre o tempo de esfriamento e o tempo do colapso fica: 

𝑇𝑒

𝑇𝑞
= 10−4 𝑇1 2⁄

𝑛1 2⁄  = (
𝑅𝑗

3.1023𝑐𝑚
) = (

𝑅𝑗

3.105𝑎𝑛𝑜𝑠−𝑙𝑢𝑧
); 

Seguindo a mesma análise feita para a massa de jeans, vemos que numa nuvem quente 

em colapso, só ocorrerá à formação das estrelas caso o raio Jeans caia para cerca de 

3.105𝑎𝑛𝑜𝑠 − 𝑙𝑢𝑧. Grande parte dessa análise, feita anteriormente para uma nuvem de gás e 

poeira, consta na seção de notas do livro “O BIG BANG A ORIGEM DO UNIVERSO”, 

2𝑎Edição, Silk Joseph. 

 A massa de Jeans eq. (2.16) nos dá a massa mínima que uma nuvem de gás e poeira 

tem que ter para iniciar o colapso gravitacional e posteriormente se dividir em vários 

fragmentos, os quais se transformarão em estrelas. Cada fragmento, tendo sua massa típica 

estelar, ao tornar-se opaco também deve satisfazer ao critério Jeans. A velocidade com que 

uma partícula deste fragmento (a uma temperatura T) esfriará, é definida como: 

𝜎 𝑇4 𝑅𝑗 ⁄ 𝑒𝑟𝑔𝑐𝑚−3𝑠−1; 

Em que σ é a constante de Sefan-Boltzmann e tem valor igual a 

5,67. 10−5𝑒𝑟𝑔𝑠−1𝑐𝑚−2𝐾−4. 

Considerando o fragmento como sendo aproximadamente igual ao comprimento 

jeans. A medida do tempo de esfriamento é a razão da energia térmica de um volume, dividida 

pela velocidade com que ocorre o esfriamento por radiação. Então o tempo de esfriamento 

fica da seguinte forma: 



35 
 

𝑇𝑒 ≈
𝑛(

3

2
𝑘𝑇)

(𝜎𝑇4 𝑅𝑗⁄ )
; 

Sendo 𝑛  a densidade de partícula, k a constante de Boltzmann que é igual a 

1,38065. 10−16𝑒𝑟𝑔/𝐾−1. 

 Fazendo a comparação entre o tempo de esfriamento e o tempo do colapso 

gravitacional eq. (2.5), obtemos:  

  𝑡𝑞 = 𝑇𝑒; 

1

√𝐺𝜌0
= 

𝑛(
3

2
𝑘𝑇)

(𝜎𝑇4 𝑅𝑗⁄ )
; 

 

Reorganizando a equação anterior, encontramos que: 

(𝐺𝜌0)−1 2⁄  = 
3

2

𝑛𝑘𝑇

𝜎𝑇4 (
𝑘𝑇 𝑚⁄

𝐺𝜌0
)

1 2⁄

; 

Que após um reagrupamento para isolar 𝑛, encontramos que: 

𝑛 =
2

3
𝜎𝑇5 2⁄ 𝑚1 2⁄ 𝑘−3 2⁄ ; 

No que resulta a seguinte massa para os fragmentos: 

𝑀𝑗 =  𝜋
𝑑

6
𝑅𝑗

3 =  
𝜋

6
𝑑 (

𝑘𝑇

𝑚

1

𝐺𝜌0
)

3 2⁄

; 

Inserindo 𝑛  na equação anterior através da relação 𝜌0 = 𝑛𝑚 , e substituindo seu 

respectivo valor, e os valores das respectivas constantes, chega-se ao valor de 

(
𝑘𝑇

𝑚𝑐2)
1 4⁄

massas solares. O coeficiente (
𝑘𝑇

𝑚𝑐2)
1 4⁄

varia entre 0, 001 e 0,01, enquanto 𝑇 de 10 

a 104 K e as nuvens esfriarão (na ausência de qualquer fonte externa de calor) e se ajustarão 

a uma temperatura dentro desse valor. 
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A vida das estrelas 

 Assim que os fragmentos alcançam a fase de protoestrela, eles estão perto de seu 

estágio final de evolução, uma vez que eles ainda continuam cercados por poeira interestelar. 

A fase inicial da protoestrela corresponde apenas a cerca de 1% de sua massa final. Essa 

baixa massa inicial é explicada pelo fato que a massa ao redor continua ainda a cair em 

direção ao centro da protoestrela, acumulando-se em suas regiões mais externas. Essa fase 

dura milhões de anos, e após esse tempo começam ocorrer reações de fusão termonuclear em 

seu centro. Um forte vento estelar (radiação de partículas) é produzido pela estrela e acaba 

por varrer de volta para o meio interestelar todo o material que a envolvia, dando fim assim 

à queda do gás em direção ao centro. A protoestrela é agora considerada uma estrela jovem, 

e está na sequência principal. Assim, por bilhões de anos transformará hidrogênio em hélio.  

  

3.1 O Diagrama de Hertzsprung-Russell 

 Duas características são essenciais no estudo da evolução estelar, a cor e brilho da 

estrela: a cor depende de sua temperatura superficial, enquanto que o brilho depende da luz 

que ela irradia por segundo, através de toda a sua superfície. Essas duas características deram 

origem ao Diagrama de Hertzsprung-Russell ou (Diagrama H-R). Esse diagrama permite 

determinar a idade e o estado evolutivo de uma estrela, representando essas estrelas em um 

gráfico indicando a sua magnitude absoluta ou brilho contra sua temperatura e cor. Existem 

vários tipos diferentes de diagramas. Eles podem ser usados para diferentes regiões do 

espaço. Um exemplo é o diagrama da (figura 3.1), que é um diagrama para estrelas nas 

proximidades do Sol. 

Capítulo 3 
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Figura 3.1 Ilustração do Diagrama H-R, mostrando algumas estrelas conhecidas que estão nas proximidades 

do Sol. A temperatura superficial cresce da direita para esquerda, enquanto que a luminosidade cresce de baixo 

para cima. Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node2.ht. 

 A (figura 3.2) ajuda a entender melhor o diagrama H-R, bem como tornar mais claro 

o entendimento de onde estão localizados os diferentes tipos de estrelas. Ele está dividido em 

quatro regiões, que recebem nomes diferentes de acordo com a cor e luminosidade. As 

estrelas mais luminosas, por exemplo, são chamadas de supergigantes, pois a luminosidade 

depende da área (eq. 3.1), ou seja, quanto maior a luminosidade maior será a estrela. Essas 

estrelas estão localizadas acima e à direita da sequência principal. As mais frias e mais 

luminosas são chamadas de gigantes vermelhas. As estrelas da sequência principal são 

simplesmente chamadas de estrelas normais, por que são as mais comuns. As estrelas- 

localizadas na parte inferior esquerda do diagrama- são pouco luminosas e relativamente 

quentes. Elas são chamadas anãs brancas.  
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Figura 3.2 Explicação da localização das diferentes estrelas nos diagrama H-R. fonte: adaptado de 

http://www.if.ufrgs.br/oei/stars/hr/diag_hr.htm. 

3.2 A Sequência principal 

 A Sequência principal é uma faixa no diagrama H-R, de fundamental importância na 

interpretação de tal diagrama. O fator fundamental que determina a presença de uma 

estrela na sequência principal é sua massa. Quanto maior a massa de uma estrela, maior 

será sua temperatura e, consequentemente, maior será sua luminosidade. O Sol possui 

temperatura aproximadamente de 5800K, temperatura considerada intermediária se 

comparada a outras estrelas, por isso também, sua cor é intermediária, amarelo claro. As 

estrelas de menor tamanho que o Sol, a exemplo das anãs brancas, possuem temperaturas 

que podem variar desde 3500 K até 170 mil K. Elas possuem uma coloração 

aproximadamente branca, por outro lado, também existem as estrelas bem maiores que o 

Sol. Elas são chamadas de gigantes vermelhas em referência ao seu tamanho e a sua cor. 

Essas estrelas possuem temperaturas em torno de 3000 K. 
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 As estrelas- que estão na sequência principal diferenciam-se muito no que diz respeito 

à massa. Essas massas podem ficar entre 0,1 𝑀ʘ a 10 𝑀ʘ. Entretanto, a maioria tem massas 

da ordem de 0,8 𝑀ʘ. Apesar da grande parte das estrelas da sequência principal possuírem 

essas massas, citadas anteriormente, existem estrelas cujas massas podem chegar até a 60 𝑀ʘ. 

Essas estrelas são 10 milhões de vezes mais brilhantes que o Sol.  

 No que diz respeito ao raio, as estrelas pertencentes à sequência principal variam de 

0,1 até 25 vezes o raio do Sol, no caso das estrelas mais brilhantes. As estrelas por serem 

constituídas em sua maior parte, entre 70 a 80%, de hidrogênio, permanecerão por muito 

tempo irradiando energia, na sequência principal. Visto que o seu processo de produção de 

energia é através da conversão dos núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio. Ao passo que 

o hidrogênio presente no interior da estrela é transformado em hélio, ela começa a sair da 

sequência principal, e se transformará numa gigante vermelha. Os trabalhos dos físicos 

Schönberg e Chandrasekhar (1942) dizem que, quando cerca de 10% a 15% da massa total 

de hidrogênio de uma estrela tiver sido transformada em hélio, a pressão gerada pela queima 

do hidrogênio no núcleo da estrela não será mais suficiente para manter o equilíbrio. A estrela 

passa a sofrer transformações estruturais que a levam para longe da sequência principal. O 

tempo de vida da estrela na sequência principal dependerá de sua massa inicial. Quanto maior 

a massa, maior o tempo de vida nessa parte do diagrama. 

 Acima da sequência principal, estão as gigantes vermelhas: estrelas que já esgotaram 

grande parte de seu estoque de hidrogênio e, por isso, possuem temperaturas superficiais 

muito baixas. Contudo, apesar da baixa temperatura, elas possuem altíssimas luminosidades, 

haja vista as suas áreas superficiais serem tão grandes, fazendo com que possuam 

luminosidades centenas de vezes superiores a do Sol. Parece contraditório que as gigantes 

vermelhas possuam uma luminosidade tão superior a do sol, uma vez que não mais contam 

com a maior parte do hidrogênio contido inicialmente. Porém, ao passo que a energia do 

centro diminui, a pressão térmica direcionada para fora da estrela, também diminui e, com 

isso, a força gravitacional domina novamente sobre a estrela, fazendo com que ela se contraia, 

liberando assim, parte da energia potencial gravitacional. Isso mantém a luminosidade da 

estrela por algum tempo. Esse novo colapso da massa externa ao núcleo permanece até que 
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o centro possua temperatura suficiente para realizar a reação nuclear de outros elementos, 

como o carbono. 

 Após a fase de gigante vermelha, na qual o combustível novamente se esgota, e o 

colapso começa a contrair a estrela. A estrela chega a um ponto em que seu tamanho se 

assemelha ao da terra, porém, com cerca de uma massa solar, por isso a alta densidade. É à 

fase de anã branca e, com isso, a estrela ingressa abaixo da sequência principal, em que possui 

altas temperaturas superficiais e baixa luminosidade. 

 A anã branca é o ultimo estágio da evolução de muitas estrelas. Em que não mais 

ocorre fusão em seu interior. Sua luminosidade é devido à energia térmica adquirida durante 

toda a sua vida. 

 

3.3 Lei de Stefan-Boltzmann 

 Para que possamos fazer uma melhor análise de como se comporta uma estrela na 

sequência principal, contamos com o auxílio da lei de Stefan-Boltzmann. O fluxo (energia 

por unidade de área, por unidade de tempo) de um corpo negro de temperatura 𝑇 é dado 

por: 

F = 2π ∫ cos θ sin θ dθ ∫ Bν(T)dν = σT4∞

0

π
2⁄

0
; 

B(T) ≡ ∫ Bνdν =
2h

c2 ∫
ν3dν

e
hν
KT−1

∞

0

∞

0
; 

Fazendo β= 
hν

KT
; 

 

𝐵(𝑇) =
2

𝑐2 (
𝐾𝑇

ν
)

4

∫
𝛽3𝑑𝜈𝛽

𝑒𝜈(1−𝑒−𝜈)

∞

0
; 

 

=
2ν

𝑐2
(

𝐾𝑇

ν
)

4

[6 ∑
1

(𝑛+1)4
∞
𝑛=0 ]; 
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=
2ν

𝑐2 (
𝐾𝑇

ν
)

4 𝜎4

15
=

𝜎𝑇4

𝜋
; 

 

Quanto mais afastada do núcleo for à camada da estrela, mais “fria” ela será. Então devemos 

escrever para o fluxo da fotosfera: 

F ≡ σTefe
4 ; 

Onde Tefe é a temperatura efetiva. Então para uma estrela esférica de raio R, a luminosidade 

é obtida multiplicando-se o fluxo pela área da fotosfera 4πR2, logo a luminosidade fica: 

                                                                    L = 4πσR2Tefe
4 ;                                            (3.1) 

 Vemos através da equação anterior que tanto o raio quanto a temperatura, influenciam 

na luminosidade da estrela. Embora a temperatura seja mais decisiva, pois a luminosidade 

depende de 𝑇4, ou seja, um fator de apenas 100 em temperatura resulta em um fator de 108 

em luminosidade. Podemos através da (eq. 3.1) fazer uma comparação entre a luminosidade, 

a temperatura efetiva e o raio da estrela. Como exemplo, podemos calcular a temperatura 

efetiva do Sol. Sabendo que a luminosidade do Sol, ou seja, sua energia total emitida é Lʘ =

3,85. 1033erg s−1, e o raio do Sol sendo Rʘ= 6,9598. 1010𝑐𝑚, então através da (eq. 3.1) e 

após substituir as constantes, encontramos que a temperatura efetiva do sol é: 𝑇𝑒𝑓𝑒
ʘ = 5400K. 

Com isso podemos também calcular a energia que atinge a Terra por unidade de área e de 

tempo, através da equação: 

𝐹⨁ =
𝐿ʘ

4𝜋𝑟2
; 

Na qual 𝑟 é à distância do Sol a Terra, e equivale a 1 unidade astronômica (𝑈𝐴) = 150 

milhões de km. 

 

3.4 Classificação das estrelas quanto ao espectro e a temperatura 

 As estrelas possuem diferentes classificações: de acordo com sua massa, sua 

luminosidade, seus tamanhos, suas temperaturas, seus espectros. Dentre outras 
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classificações, vamos analisar a classificação no que diz respeito ao espectro. Quando é 

determinada a temperatura de uma estrela, é analisado seu espectro. Este é obtido, quando 

um feixe de luz passa por uma fenda e atravessa um prisma de vidro.  

 Cada elemento químico está associado a uma linha escura no espectro de uma estrela. 

Como as estrelas possuem em sua composição basicamente as mesmas quantidades de 

elementos, cerca de 70% de hidrogênio, 28% de hélio e 2% para os demais elementos. As 

diferenças nas linhas espectrais, muitas vezes encontradas ao analisar estrelas é determinada 

pelas diferenças de temperaturas na superfície. 

 Em relação aos espectros e à temperatura, (SOUZA e OLIVEIRA, 2014) faz a seguinte 

classificação em função decrescente: 

• O - estrelas azuis, com 𝑇𝑒𝑓𝑒 ≃  20000 a 40000 𝐾, apresentam linhas de HeII 

(hélio uma vez ionizado), e ultravioleta forte e linhas do HI fracas. 

Exemplo: Mintaka. 

• B - estrelas branco-azuladas, com 𝑇𝑒𝑓𝑒 ≃  15000 𝐾, com linhas de HeII e 

as linhas do HI visíveis. Exemplos: Rigel e Spica.  

• A - estrelas brancas, com 𝑇𝑒𝑓𝑒 ≃  9000 𝐾, com linhas de HI muito fortes. 

Exemplos: Sírius e Veja. 

• F - estrelas branco-amareladas, com 𝑇𝑒𝑓𝑒 ≃  7000 𝐾, com linhas de metais. 

As linhas do HI ficam mais fracas, mas ainda são bem visíveis. As linhas 

do CaII ficam fortes. Exemplos: Canopus e Procyon.  

• G - estrelas amarelas, com 𝑇𝑒𝑓𝑒≃5500 𝐾, como o Sol, com fortes linhas de 

metais e HI fraco. CaII (H e K) dominantes. Exemplos: Sol e Capela . 

• K - estrelas alaranjadas, com 𝑇𝑒𝑓𝑒 ≃  4000 𝐾 , com linhas metálicas 

dominantes. A banda G é muito forte. Contínuo azul fraco. Exemplos: 

Aldebarã e Arcturus.  

• M - estrelas vermelhas, com 𝑇𝑒𝑓𝑒 ≃  3000 𝐾 , com bandas moleculares 

(TiO) muito fortes. Exemplos: Betelgeuse e Antares . 
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 Percebe-se então que, quanto mais quente for a estrela, mais azul ela será. E quanto 

mais fria, mais vermelha. As estrelas azuis chegam até cerca de 100 massas solares. São as 

mais luminosas da sequência principal e estão no canto superior esquerdo do diagrama H-R, 

tendo assim tipo espectral O ou B.  

 Apesar de essas estrelas serem extremamente grandes, suas densidades são 

baixíssimas. Essas estrelas têm volumes de cerca de 60 milhões de vezes o volume do Sol, 

porém a sua massa é, de apenas, 50 vezes a do Sol. 

 As estrelas que possuem as mais baixas luminosidades são chamadas de anãs 

marrons. Elas são muito difíceis de serem detectadas por suas baixas luminosidades. A 

(figura 3.3) é uma ilustração de WISE J085510.83-071442.5, da anã marrom mais fria já 

encontrada, com temperaturas entre 285 e 260 K. Uma estrela anã marrom é, às vezes, 

chamada de “estrela falha”, porque não tem massa suficiente para brilhar por fusão. No 

entanto, uma anã marrom é mais massiva que um planeta, de acordo com Nemiroff e Bonnel, 

(1999). As anãs marrons não são as mais densas e menos luminosas que existem. Há também 

as anãs brancas, na margem inferior esquerda do diagrama H-R, as estrelas de nêutrons e os 

buracos negros. 

 

Figura 3.3 Ilustração da anã marrom mais fria já encontrada, chamada de WISE J085510.83-071442.5. Sua 

massa é estimada em 3 a 10 vezes a massa de Júpiter. Fonte: adaptado de Universidade Estadual da Pensilvânia 

/ NASA / JPL-Caltech,2014 
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A fonte de energia das estrelas 

 Como visto na seção 3.4, a observação do espectro de uma estrela é um dos meios 

para determinar a sua temperatura. O tipo espectral também permite estimar as massas das 

estrelas através das relações a seguir: 

                                                               𝑀 ≥ 3𝑀ʘ → 𝐿 𝛼 𝑀3;                                            (4.1) 

3𝑀ʘ ≥ 𝑀 ≥ 0,5𝑀ʘ → 𝐿 𝛼 𝑀4; 

𝑀 ≤ 0,5𝑀ʘ → 𝐿 𝛼𝑀2,5; 

 Então, quanto maior for à massa, mais quente ela será. A (figura 4.1) ilustra a relação 

massa luminosidade para estrelas na sequência principal, na qual o círculo amarelo 

corresponde ao sol. 

 

Figura 4.1 Gráfico da relação massa luminosidade para estrelas na sequência principal. Fonte: adaptado de, 

Astronomia e Astrofísica, 2014 

Capítulo 4 
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 A relação 4.1 mostra que, quanto maior a massa da estrela, mais rápido ela vai 

consumir seu estoque de hidrogênio, visto que sua luminosidade é imensa. O processo de 

fusão nuclear é o responsável pela energia das estrelas. E o ciclo próton-próton é quem 

predomina no interior das estrelas, por necessitar de temperatura maior que oito milhões de 

Kelvin para ser realizado. Enquanto a maioria das estrelas possui temperaturas superiores a 

10 milhões de Kelvin. 

 

4.1 Produção de energia das estrelas 

 O principal processo de produção de energia das estrelas é a nucleossíntese.  A maior 

parte das reações nucleares em seu interior é a queima de hidrogênio 4 1𝐻→ 4𝐻𝑒. Essa reação 

corresponde a uma liberação de energia em torno de 26,72 𝑀𝑒𝑉 para cada núcleo de 4𝐻𝑒 

produzido. 

 As partículas elementares, como por exemplo: os bárions, os mésons, os léptons e os 

fótons, são as principais constituintes do interior das estrelas. Todos os fenômenos estão 

relacionados a quatro interações fundamentais a interação gravitacional, a interação fraca, a 

interação forte e a interação eletromagnética. A força forte atua entre os bárions e é 

responsável pela estabilidade dos núcleos atômicos, sendo também a de maior intensidade 

entre as quatro forças fundamentais, uma vez que garante a estabilidade dos núcleos atômicos 

contra a força eletrostática repulsiva. 

 Um potencial coulombiano dado por 𝑈(𝑟) = 𝑍𝑒/ (4𝜋𝜀0𝑟) é criado em um núcleo 

composto de Z prótons, sendo 𝑒 uma carga elementar positiva. Para dois núcleos diferentes, 

por exemplo, 𝑍1 𝑒 𝑍2, separados por uma distância 𝑟, a força eletrostática repulsiva entre eles 

é dada por:  

𝐹𝑐 =
𝑍1𝑍2𝑒2

(4𝜋𝜀0𝑟2)
; 

E isso equivale a uma energia potencial de, 

𝐸𝑝 =
𝑍1𝑍2𝑒2

(4𝜋𝜀0𝑟)
; 
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 Quando os dois núcleos se aproximam -um do outro- até a distância de alcance da 

força nuclear forte, que corresponde a aproximadamente 2.10−15𝑚 , ocorre reações 

nucleares. Segundo as leis da física clássica, a relação 4.2 tem que ser satisfeita para que 

ocorra a fusão de dois núcleos. 

                                                  𝐸𝑐 =  
𝑚𝑉2

2
≥  𝐸𝑝 =

𝑍1𝑍2𝑒2

(4𝜋𝜀0𝑟)
;                                              (4.2) 

 Porém, as energias cinéticas das partículas no centro de uma estrela, a temperatura de 

107𝐾, não chegam a atingir 1𝑀𝑒𝑉, energia características de prótons e nêutrons capazes de 

superar as distâncias nucleares necessárias para se fundirem. Então, a única possibilidade de 

realizar a reação nuclear é através do efeito quântico de tunelamento de uma barreira 

potencial. 

 

4.2 Fusão termonuclear 

 Estrelas com temperaturas centrais entre 8 milhões K e 300 milhões K podem realizar 

três tipos de reações nucleares: o ciclo CNO (Carbono-Nitrogênio-Oxigênio), a cadeia p-p, e 

o processo 3𝛼. Este último refere-se à queima de hélio e os dois primeiros à queima de 

hidrogênio. 

 

4.2.2 Cadeia próton-próton 

 As estrelas da sequência principal, que têm temperaturas superiores a oito milhões de 

Kelvin, têm seu processo de geração de energia obtido predominantemente pelo ciclo p-p. A 

energia desse ciclo é proporcional a quarta potência da temperatura. O ciclo começa pela 

fusão de 4 núcleos de hidrogênio (prótons), ordenados em dois pares, colidindo um com o 

outro. Esse é o passo mais lento do nucleossíntese e, considerando a estrela com uma massa 

típica (solar), dura em torno de 1010  anos. Esse primeiro passo é responsável pela 

determinação da vida da estrela. O resultado dessas colisões é um núcleo de deutério, um 

pósitron e um neutrino. Por sua vez, ao colidirem com os elétrons, os pósitrons, aniquilam-

se, emitindo fótons de alta energia, que são os raios gama, ao passo que cada núcleo de 
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deutério colide com um próton gerando um núcleo de 3𝐻𝑒 e emitindo energia. A última parte 

deste ciclo é a fusão dos dois núcleos de 3𝐻𝑒 resultando no isótopo mais estável do hélio,4He, 

e dois prótons livres. Essa última parte do ciclo dura cerca de 106 anos. Os dois prótons 

resultantes da fusão, irão se colidirem e reiniciar o ciclo. A (figura 4.2) ilustra melhor esse 

ciclo, no qual o resultado total desse processo é (4H → 4He + 2e+ + 2νe + γ). 

 

Figura 4.2 Ilustração do processo de fusão do Hidrogênio em Hélio. Fonte: adaptado de ASTRONOMIA E 

ASTROFÍSICA, 2014. 

 Temos então: a massa de um núcleo de hélio é cerca de 1% menor que a soma das 

massas dos 4 prótons que, inicialmente, fundiram-se.  Isso é explicado pelo fato de que a 

energia liberada no processo de fusão equivale a uma perda de massa. Essas duas estão 

relacionadas pela famosa fórmula de Einstein 𝐸 =  𝑚𝑐2, em que 𝑐 simboliza a velocidade da 

luz.  

 O ciclo p-p libera uma energia dada por ∆𝑚𝑐2 ≈26,7 𝑀𝑒𝑉. Essa energia corresponde 

a um defeito de massa de 0,71%. A cadeia próton-próton, além da forma descrita 

anteriormente (PPI), também possui mais dois processos, o PPII, e o PPIII. Todos esses três 

processos estão esquematizados de uma forma mais completa na (figura 4.3), bem como suas 

respectivas energias. 
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 Podemos ver, através da (figura 4.3), que o ciclo que tem a maior produção de energia 

é o PPI. De fato, no Sol, o PPI contribui com cerca de 85% de toda a luminosidade. 

 

 Figura 4.3 Ilustração dos três processos da cadeia próton-próton, bem como suas respectivas energias. 

Fonte: adaptado de ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA, 2014. 

 

4.2.3 Ciclo CNO 

 Atualmente, sabe-se que o ciclo do carbono contribui pouco para a geração de energia 

para estrelas de baixa massa, como o Sol, haja vista que suas temperaturas centrais são baixas. 

O ciclo CNO é o processo que predomina no interior das estrelas de altas massas e que, por 

consequência, possui altas temperaturas- que estão acima de 18. 106 K- sendo também 

estrelas com massa maior do 1,2 𝑀ʘ , A energia desse ciclo é proporcional a vigésima 

potência da temperatura. A (figura 4.4) mostra os tipos de ciclos CNO com suas respectivas 

energias (ao lado), nas quais a última parte possui uma menor probabilidade. 
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Figura 4.4 Os diferentes tipos de ciclo CNO, que ocorrem em sua maior parte em estrelas com altas 

temperaturas. Fonte adaptada de: ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA, 2014. 

 O primeiro passo desse ciclo dura cerca de 107 anos, em condições típicas de duas 

massas solares. O quarto passo, que determina o tempo de vida da estrela, dura cerca de 

108anos. Esta reação é a que mais fornece energia no centro das estrelas, depois da queima 

de hidrogênio. Durante a evolução de uma estrela, episódios de mistura convectiva levam 

material sobre o que tenha operado o ciclo CNO, desde o interior da estrela até a superfície, 

alterando a composição observada da estrela. (A figura 4.5) ilustra melhor o ciclo CNO. 
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Figura 4.5 Ilustração do ciclo Carbono-Nitrogênio-Oxigênio. Fonte: adaptado de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_CNO 

4.2.4 Processo 3𝛼 

 Ao passo que os ciclos anteriores vão fundindo o hidrogênio em hélio, o núcleo da 

estrela fica quase que todo composto de hélio e, a camada rica em hidrogênio continua 

produzindo mais energia e depositando mais hélio fabricado pelas reações de fusão. O caroço 

central aumenta de temperatura, porém ela nem se expande nem se contrai. A temperatura 

aumenta e atinge 100 milhões de Kelvin, temperatura necessária para ocorrer reações de 

fusão de hélio em carbono, através do processo chamado de processo de triplo alfa. A reação 

triplo α, foi proposta pelo americano Edwin Ernest Salpeter (1925 - 2008), fundindo três 

núcleos de hélio (partículas α) em um núcleo de carbono. Este processo está esquematizado 

abaixo. A energia desse processo é proporcional a quadragésima potência da temperatura. 
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A (figura 4.6) ilustra melhor esse processo. 

 

Figura 4.6 A reação nuclear de fusão só ocorre para temperaturas acima de 100 milhões de kelvin e em núcleos 

estelares com uma grande abundância de hélio. Portanto, este processo só é possível nas estrelas mais velhas, 

nas quais o hélio produzido pelas cadeias próton-próton e o ciclo CNO se tenha acumulado no núcleo. Fonte: 

adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_triplo-alfa. 

 Esse tipo de reação libera uma energia que aumenta rapidamente a temperatura no 

centro da estrela. Em circunstâncias normais, este aquecimento levaria a um aumento de 

pressão, fazendo com que o caroço central se expandisse e resfriasse até uma configuração 

de equilíbrio. Porém, a degenerescência dos elétrons faz com que a temperatura suba. 

Aumento de temperatura significa aumento de produção de energia, pelo processo triplo alfa. 

O que só faz aumentar ainda mais a temperatura, e assim por diante. 

 Existem também outras reações nucleares nas estrelas. Por exemplo, nas estrelas com 

massa muito grande, de mais de oito massas solares, ocorre a fusão do neônio e do oxigênio. 

A (figura 4.7) resume os tipos de reações, suas massas necessárias, densidades e temperaturas 

mínimas para ocorrer à fusão. 
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Figura 4.7 Ilustração dos diferentes tipos de fusão nuclear que acontecem nas estrelas. Disponível em: 

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node10.htm 
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A fase final da vida das estrelas 

5.1 Estrutura estelar 

 Basicamente as estrelas podem ser divididas em duas regiões principais: a atmosfera 

e o interior. A atmosfera é a parte que concentra menos massa em uma estrela, sendo a sua 

camada mais externa. O interior é a região central da estrela, possuindo a maior parte da 

massa. Sendo assim, a região mais densa, onde ocorre a fusão nuclear. As principais 

características do interior estelar são: 

• Região central - onde se produz a energia via reações nucleares. 

• Envelope radiativo- onde energia é transportada por radiação. 

• Envelope convectivo- região no interior estelar onde energia é transportada por 

convecção. 

• Fotosfera - fina camada externa de onde emana o grosso da luz emitida pela estrela. 

É onde se originam fenômenos como manchas e protuberâncias. 

• Cromosfera - região rarefeita da atmosfera da estrela onde ocorre a transição entre 

fotosfera e coroa. 

• Coroa - região extremamente rarefeita e quente, de onde emana o vento estelar. 

 A cromosfera é uma região de coloração alaranjada acima da fotosfera. O espectro de 

cromosfera, contrariamente ao da fotosfera, é um espectro de emissão, o que indica a 

presença de gás quente e ionizado. Já a coroa estelar é uma região onde há grande quantidade 

de gás em emissão. 

5.2 O Tempo de vida das estrelas 

 A vida das estrelas é uma constante evolução. Após o colapso gravitacional e após a 

fase de protoestrela, a estrela entra na sequência principal do diagrama H-R, e por ali fica por 

bilhões de anos. Porém, quando ela sair da sequência principal terá pouco tempo de vida. 

Capítulo 5 
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Esse tempo pode ser calculado pela razão entre a energia que ela tem disponível e a taxa com 

que ela gasta essa energia, ou seja, sua luminosidade. Como a massa influencia em quase 

todos os processos da estrela, ela também influencia na luminosidade, ou seja, o tempo de 

vida é controlado pela massa da estrela, justificando assim o fato que as estrelas mais 

massivas viverem menos. 

 Então, na sua fase de vida mais longa, a estrela gera energia através de fusões 

termonucleares. Em estrelas como o Sol, as reações mais importantes são as da cadeia P-P 

(seção 4.2.2), na qual produz-se energia através da transformação de quatro núcleos de 

hidrogênio (quatro prótons) em um núcleo de hélio (partícula α). A energia gerada é através 

da diferença de massa existente nessa transformação, exposta através da equação de 

Einstein: 𝐸 = 𝑚𝑐2. A diferença de massa é obtida pela relação a seguir, em que, 𝑚𝛼 é a 

massa do hélio, e 𝑚𝑝 é a massa do hidrogênio.  

4𝑚𝑝(4,0324𝑢) → 1𝑚𝛼(4,0039𝑢) 

Sendo 𝑢 = 1,66. 10−27Kg, e 𝑚𝛼 é a massa do hélio. 

Logo a diferença de massa é  ∆𝑚 =  (4, 0324 − 4,0039)𝑢 =  0,0285𝑢 

Então dividindo pela massa inicial encontramos que: 

0,0285𝑢

4,0324𝑢
= 0,007 = 0,7% 

A fusão nuclear ocorre em uma pequena parte da estrela, em seu núcleo, onde estão 

apenas 10% de toda a massa da estrela, uma vez que, somente essa parte da estrela possui 

densidade e temperatura suficientes para permitir as reações termonucleares. Esse é o limite 

de Schenberg-Chandrasekhar, publicado em 1942 pelo brasileiro Mário Schenberg (1914-

1990) e pelo indiano Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995) e corresponde ao ponto da 

evolução de uma estrela em que o balanço de pressão no núcleo isotérmico não pode ser mais 

alcançado.  Então a energia na sequência principal é: 

𝐸𝑠 = 0,007. 0,1. 𝑚𝑐2; 

Podemos ter uma ideia dessa energia, ao substituir a massa do Sol, encontramos que 
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𝐸𝑠 = 0,007. 0,1. 𝑚𝑐2; 

𝐸𝑠 = 0,007. 0,1.1,99.  1030𝑘𝑔. (3.108𝑚/𝑠)2; 

O que resulta uma energia de 1,26. 1044 J, então o tempo de vida da estrela na 

sequência principal, é obtido dividindo a energia pela luminosidade. Para o Sol, obtemos o 

seguinte tempo: 

𝑇𝑠 =
1,26.1044𝐽

3,9.1026𝐽/𝑠
= 3,29. 1017𝑠 = 1010 𝐴𝑛𝑜𝑠; 

Generalizando esse último resultado para uma estrela qualquer, encontramos que: 

𝑇𝑠 =
𝐸𝑠/𝐸𝑠

ʘ

𝐿 𝐿ʘ⁄
. 1010𝑎𝑛𝑜𝑠; 

                                                     𝑇𝑠 =
1

(𝑀 𝑀ʘ⁄ )2 1010𝑎𝑛𝑜𝑠;                                          (5.1)                                                                                           

 Então vemos que o tempo de vida de uma estrela na sequência principal depende 

apenas de sua massa, ou seja, as estrelas com massas maiores possuem um tempo de vida 

menor em relação às estrelas menos massivas. Após o tempo da eq. 5.1, a estrela consome 

todo o seu estoque de hidrogênio central e sai da sequência principal, começando então a se 

mover no diagrama H-R, em direção à região superior direita, das “estrelas gigantes 

vermelhas”. Como nessa primeira fase de sua vida, a estrela fundiu hidrogênio em hélio, a 

região central agora é constituída quase que inteiramente de hélio e não produz mais energia 

alguma. Porém, durante todo esse tempo ocorre um acúmulo de uma grande quantidade de 

energia em seu centro, e ela passa a irradiar pela superfície. Com o passar do tempo, a região 

exterior vai caindo em direção ao centro da estrela aumentando assim a densidade e, 

consequentemente, a temperatura. Essa contração faz com que uma parte da energia seja 

liberada através da energia gravitacional; e a outra parte seja convertida em calor no centro 

da estrela. A figura 5.1, (a), (b) e (c) ilustra esses três possíveis processos de queima de 

combustível. 
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(a)                                     (b)                                                       (c) 

Figura 5.1 (a) Queima de Hidrogênio no núcleo da estrela, (b) queima de Hidrogênio na camada acima do 

núcleo e (c) possível queima de elementos mais pesados, caso a massa seja acima de 10 massas solares. Retirada 

de: http://astro.if.ufrgs.br 

 Ao passar do tempo, a estrela aumenta o seu brilho e se torna, de fato, uma gigante 

vermelha. A respeito desse processo (SILK, 1988. Pag. 258) diz: 

Quando o núcleo da estrela se aquece – a velocidade com que a estrela emite radiação se eleva 

drasticamente, e o envoltório exterior se expande cem vezes ou mais. Essa expansão da 

atmosfera estelar resulta no esfriamento das camadas exteriores da estrela. A radiação emitida 

torna-se extremamente vermelha. A estrela transforma-se então numa gigante vermelha 

luminosa. (SILK, 1988. Pag. 258) 

 

 Após sair da sequência principal, a produção de energia da estrela é muito pequena. 

Nessa fase, ela transforma hidrogênio em hélio na camada acima do núcleo, se ela for muito 

massiva- com massa da ordem de 10 𝑀ʘ - atingirá temperaturas adequadas para poder 

também fundir elementos mais pesados, como por exemplo, hélio em carbono, carbono em 

oxigênio, dentre outras, até chegar à síntese do ferro. Porém, nenhum acréscimo de energia 

pode ser extraído da síntese do ferro, uma vez que ele se funde em elementos mais pesados, 

e os núcleos resultantes pesarão mais que os núcleos que os construiu, essa fase que a estrela 

possui ferro em seu interior, será o fim da vida da estrela. É nessa fase do colapso que a 

estrela ejeta a maior parte de sua massa como supernova. 
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5.3 Anãs brancas 

 Após consumir todo o hélio de seu centro, acaba a produção de energia nuclear e o 

centro se contrai até se tornar uma anã branca (Figura. 3.5). Nesta fase, as camadas externas 

ao núcleo da estrela constituem a chamada “nebulosa planetária”, nome dado pela forma 

desse gás-que fica nas camadas exteriores- lembrarem a forma de um planeta. As anãs 

brancas se resfriam muito lentamente. A respeito dessa fase evolutiva da estrela (Rainer 

Madejsky, 2010) diz:  

Estrelas com massa entre 0,5 𝑀ʘ  e 4 𝑀ʘ  não atingem a temperatura central 

necessária para iniciar a queima de carbono. A fase evolutiva termina com a queima 

do hélio que resulta numa parte central de carbono e oxigênio, com o gás de 

elétrons completamente degenerado. Nesta fase, a estrela encontra-se no diagrama 

Hertzprung-Russell na região das gigantes vermelhas. O vento estelar forte resulta 

em perda da grande parte do envelope de hidrogênio. Neste processo originam as 

nebulosas planetárias que representam uma fase evolutiva das estrelas, na qual se 

formam as estrelas compactas anãs brancas. (RAINER MADEJSKY, 2010) 

 

Porém, depois, de cerca de um bilhão de anos, a anã branca irradia toda a sua energia 

interna, tornando-se um objeto sólido, uma anã preta, irradiando todo seu calor. Porém, a 

estrela só se tornará uma anã branca se satisfizer o limite de Chandrasekhar, de ter menos de 

1.4 massas solares após irradiar toda a sua energia. 

 Uma anã branca é uma estrela que teve, no início de sua vida, massas iniciais entre 

0,8 e 10 massas solares. Tudo indica que dentro de uns cinco bilhões de anos, o Sol também 

tornar-se-á uma anã branca.  A (figura 5.2) ilustra os tamanhos de Sirius B, que é a anã branca 

em órbita de Sirius A, (e começou sua vida como uma estrela azul com cinco vezes a massa 

do Sol) e da Terra. 
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Figura 5.2 Ilustração comparando os tamanhos entre a anã branca, Sirius B, e a terra, apesar de Sirius ser uma 

estrela, o seu tamanho é aproximadamente igual ao tamanho da terra Fonte: adaptado 

de http://www.decifrandoastronomia.com.br/2016/10/a-vida-e-o-tempo-de-sirius-b_4.html 

 

5.4 Estrelas de nêutrons e buracos negros. 

 Se no inicio de sua vida a estrela possuir entre 10 a 20 massas solares, na sua fase 

final ela explodirá como supernova, e se transformará em uma estrela de nêutrons, com massa 

um pouco maior que 1,4 𝑀ʘ e raio de cerca de 10 km. Seu tamanho extremamente pequeno 

implica que elas giram muito rápido, devido à conservação de momento angular. As 

densidades dessas estrelas são muito altas, algo em torno de 1000 trilhões de gramas/𝑐𝑚3, 

para ter uma ideia, uma colher de 5 ml desse material, teria mais de 5,5 bilhões de toneladas 

de massa. O limite máximo para a massa dessas estrelas é em torno de 3 massas solares. Se 

o colapso continuar os nêutrons não serão capazes de suportar o colapso de uma massa maior 

que esse valor. Se a massa for maior que este valor crítico, a implosão continua até produzir 

um buraco negro. A respeito dessa fase (SOUZA OLIVEIRA, 2014) diz: 

 



59 
 

“Se a estrela iniciar sua vida com massa entre 25 e 100 𝑀ʘ , após a fase de 

supernova restará um buraco negro, com massa da ordem de 6 𝑀ʘ , e raio do 

horizonte de cerca de 18 km. O raio do horizonte, ou raio de Schwarzschild [Karl 

Schwarzschild (1873-1916)], é a distância ao buraco negro dentro da qual nem a 

luz escapa: 𝑅𝑠𝑐ℎ  = 2GM/ 𝑐2 . Para algumas estrelas massivas, os modelos de 

deflagração da explosão de supernova prevêem dispersão total da matéria.” 

  

 A (figura 5.3) ilustra todos os processos da evolução estelar, desde a fase de 

protoestrela, até se transformar em uma anã branca, para massas iniciais até 8 𝑀ʘ; até estrela 

de nêutrons, para massas entre 8 e 25 massas solares, e em um buraco negro, para massas 

entre 25 e 100𝑀ʘ. O buraco negro é a fase mais densa possível para o fim de vida de uma 

estrela. É tão denso que nem a luz consegue escapar dele. 

 

 

Figura 5.3 Esquema de todo o processo de vida das estrelas, desde a fase de protoestrela, até sua fase 

final, que pode ser uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo de sua massa 

inicial. Fonte: adaptado de http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node14.htm 

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node14.htm
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Conclusões e perspectivas  

 Como o próprio título deste trabalho sugere, “Uma visão geral do processo de 

formação das estrelas”, pôde-se perceber que, ao longo da dissertação, a finalidade foi 

abordar o surgimento, o processo de evolução e o fim das estrelas. Todo o processo foi 

descrito de forma detalhada para uma melhor compreensão. Assim, foi possível trazer 

algumas considerações sobre a formação das estrelas. Uma análise importante foi a do tempo 

de esfriamento, que é importante para que a nuvem consiga esfriar de forma efetiva e vir a 

se transformar em uma estrela. Percebe-se que as estrelas desempenham um papel relevante 

na evolução do universo, visto que as estrelas fazem parte do universo. 

 As estrelas nascem a partir do colapso gravitacional de uma nuvem de gás e poeira, 

composta em sua maior parte de gás hidrogênio e uma fração considerável de hélio. O tempo 

de vida das estrelas depende de sua massa inicial, quanto maior a massa, menos tempo de 

vida a estrela terá. Algumas vivem milhões de anos, outras podem viver bilhões de anos. A 

massa da estrela é também importante para análise de outros fatores, como sua luminosidade, 

que, em geral, é proporcional ao cubo da massa. Após serem formadas, as estrelas produzem 

energia através da fusão termonuclear, ocorrendo em seu núcleo, numa região com cerca de 

apenas 10% de sua massa total. As principais reações que ocorrem no centro das estrelas são 

a cadeia p-p, o ciclo CNO e o processo triplo alfa, cada um desses depende de uma 

temperatura específica para ocorrer. 

 O processo final da vida de uma estrela também dependerá de sua massa. Assim, a 

estrela pode se transformar em uma anã branca, em uma estrela de nêutrons ou em um buraco 

negro. Como perspectiva, colocamos a necessidade de estudar o estado evolutivo das estrelas 

de diferentes idades, visto que só podemos estudá-las por uma pequena fração de tempo de 

suas vidas. 

 

Capítulo 6 
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