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1. O Sol e as estrelas

• Observações do Sol
• Estrelas
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6.96 x 1010 cm
700.000 km

Fotosfera

visível

• Observações do Sol

UTFPR – Setembro 2012                                                                                                           05/170



UTFPR – Setembro 2012                                                                                                           06/170



UTFPR – Setembro 2012                                                                                                           07/170

Diferentes comprimentos de 
onda: diferentes processos físicos



Visível

Região de

transição 

UV/CIV

Cromosfera - Coroa



Coroa - He/UV
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Coroa – Fe/UV



• Estrelas
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Estrelas de campo



Aglomerados  abertos
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Aglomerados  globulares
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Aglomerados estelares: importantes para estudar a 
evolução das estrelas

As estrelas dos aglomerados foram formadas ao mesmo  
tempo, estão à mesma distância, têm a mesma 
composição  química inicial, mas diferentes massas
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2. Estrutura estelar
• Propriedades físicas das estrelas
• Equações da estrutura interna
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• Propriedades físicas das estrelas

Massa:     M                          g
Raio:    R                                cm
Temperatura efetiva:  Tef     K 
Composição química          Z
Idade  t                                 ano
Velocidade de Rotação      km/s
Campo magnético              G

Densidade média:  ρ g/cm3

Gravidade:  g                        cm/s2

Luminosidade:  L                 erg/s
Fluxo:  F                                 erg cm-2 s-1 Å-1

Magnitude:  m, M               mag
Índice de cor:  B-V, U-B      mag
Tipos espectrais                  OBAFG
Classes de luminosidade   I,II,III,IV,V
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O diagrama HR

Eixo X:
Temperatura da
superfície

Eixo Y:
Luminosidade
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• Equações da estrutura interna

Equação de continuidade
Equação de equilíbrio hidrostático
Equação de equilíbrio térmico
Equação de equilíbrio radiativo
Equação de equilíbrio convectivo

Equação de estado
Opacidade
Taxa de produção de energia nuclear

{
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1. Equação de continuidade

2. Equação de equilíbrio 
hidrostático

3. Equação de equilíbrio 
térmico

4. Transporte de energia:

Equação de equilíbrio convectivo

Equação de estado

Opacidade

Produção de energia nuclear

Equação de equilíbrio radiativo



Variáveis

Os valores fotosféricos devem ser conhecidos por
meio de modelos de atmosferas

Em r = 0 devemos ter:      M(0) = 0, L(0) = 0

Em r = R devemos ter:  M(R) = M   ρ(R) = ρf T(R) = Tf

M(r)   P(r)   ρ(r)   L(r)

Condições de contorno:
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Exemplo: O Sol
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Exemplo: O Sol
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Helio sismologia
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Neutrinos



3. Atmosferas estelares
• Observações: contínuo e linhas 
• Modelos de atmosferas
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• Observações: contínuo e linhas 
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Leis de Kirchhoff
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• Modelos de atmosferas

A partir da análise dos espectros as estrelas é
possível obter as propriedades de suas
atmosferas: temperatura, densidade, pressão,
composição química, etc.
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Espectro de uma estrela fria
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Espectro de uma estrela quente



4. Ventos estelares
• O vento solar 
• Ventos estelares: observações
• Ventos estelares: teoria
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• O Vento solar

Fotosfera: visível Cromosfera/coroa: Halfa

Região de transição: UV Coroa: UV/He Coroa: UV/Fe

Cromosfera: Halfa



A Coroa quente se 
expande em direção 
ao meio Interplanetário: 
isto é o vento solar



Cauda de poeira: 
pressão da radiação

Cauda iônica: vento solar
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Indícios do vento solar: cauda dos cometas

Cometa Hale-Bopp



Velocidade e densidade
do vento solar:
Ulysses
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Polos: linhas abertas
vento rápido

Equador: 
linhas fechadas 
campo mais lento

UTFPR – Setembro 2012                                                                                                           45/170



Para existir um vento solar as partículas
ejetadas pelo Sol devem escapar
para o meio interplanetário.

Isto significa que as velocidades 
medidas devem ser maiores que
sua velocidade de escape.
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A taxa de perda de massa do Sol 
é muito pequena:

dM/dt ≈ 2 x 10-14 M /ano

Durante toda a vida do Sol, a massa perdida 
seria aproximadamente

M ≈ dM/dt x t ≈ (2 x 10-14) x (4.5 x 109) M

M ≈ 0.0001 M

UTFPR – Setembro 2012                                                                                                           48/170



• Ventos estelares: observações

Ventos e o diagrama HR
Imagens profundas
Perfis P Cygni
Linha Hα em emissão
Excesso infravermelho e rádio
Emissão molecular em estrelas frias
Emissão infravermelha por grãos
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32/60



Nebulosa Rosette

Ventos em estrelas quentes: 
bolhas de gás e poeira
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Nebulosa RCW 79

Ventos em estrelas quentes: 
bolhas de gás e poeira
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Nebulosa Omega (M17)

Ventos em estrelas quentes: 
bolhas de gás e poeira
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LL Orionis bow shock

Ventos em estrelas quentes: 
bolhas de gás e poeira



BAT 99-2

Grande Nuvem de Magalhães

Ventos em estrelas quentes: 
bolhas de gás e poeira
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Medidas quantitativas dos ventos: Perfis P Cygni
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• Ventos estelares: teoria
Interação de ventos
Equilíbrio hidrostático
Equações dos fluidos
Mecanismos de perda de massa
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Interação de ventos: nebulosas planetárias
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Equilíbrio hidrostático



Equações dos fluidos
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Topologia das soluções das equações hidrodinâmicas
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Mecanismos de perda de massa

Ventos coronais
Ventos produzidos por ondas sonoras
Ação da poeira circunstelar + pulsação
Ação da pressão da radiação em linhas
Campos magnéticos: ondas de Alfvén
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5. Estágios iniciais da evolução estelar

• Protoestrelas 
• Estrelas pré-sequência principal
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• Protoestrelas 

As estrelas são formadas a partir da condensação 
de nuvens moleculares. Uma vez formada uma 
estrutura central mais densa, esta atinge o 
equilíbrio hidrostático, enquanto as camadas mais 
externas continuam a cair. Parte da energia cinética 
deste gás é emitida na forma de radiação. Esta 
estrutura formada é uma proto-estrela, e sua 
temperatura central ainda não é alta o suficiente 
para a ignição nuclear.
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• Protoestrelas 

Uma trajetória típica no diagram HR para a evolução de 
uma proto-estrela com massa de 1 M está mostrada 
abaixo. O objeto alcança a sequência principal de idade zero 
(SPIZ) segundo a trajetória de Hayashi. 

Trajetória de
Hayashi



Ponto A: Formação do caroço estelar
Ponto B: Luminosidade máxima de uma protoestrela convectiva
Ponto C: Radiação começa a dominar no interior
Ponto D: Objeto se torna radiativo
Ponto E: Objeto alcança a SPIZ. Começo das reações nucleares

Escalas de  tempo de 105 anos
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Para estrelas massivas, parte da massa é perdida antes de ser 
atingida a sequência principal. As luminosidades e as 
temperaturas efetivas são mais altas. A figura abaixo mostra um 
esquema para uma estrela com 60 M.
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Na fase de proto-estrela a temperatura 
superficial é da ordem de 103 K, e a emissão 
de energia ocorre principalmente na faixa 
infravermelha do espectro. A emissão por 
grãos de poeira embebidos na nuvem proto-
estelar também contribui para a dissipação de 
energia cinética. Quando a densidade é 
suficientemente alta, a nuvem torna-se opaca.
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• Estrelas pré sequência principal

Na fase pré-sequência principal, a proto-estrela pode alcançar 
temperaturas centrais suficientemente altas para a ignição do H. 
Para massas baixas, da ordem de 0.08 M ou menores, isto não 
ocorre, e os objetos transformam-se em anãs marrons.

Objetos mais massivos podem formar estrelas T Tauri, com 
massas entre 0.2 M e 2 M e idades abaixo de 108 anos. Estas 
estrelas são pulsantes, com extensas zonas de convecção e 
atividade magnética superficial. No diagrama HR ocupam 
posição à direita do Sol, com taxas de perda de massa da ordem 
de 10-5 M/ano.
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Estrelas T Tauri



Estrelas T Tauri
Emission lines

Hβ
4861 Å

Hα
6563 Å 

Ca II
3933Å
3968Å 
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6. Estágios finais da evolução estelar

• Aglomerados estelares 
• Estrelas de pequena massa
• Estrelas massivas
• Nucleossíntese estelar
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Vantagens:

Diferença: massas

• Aglomerados estelares 

Mesma distância
Mesma idade
Mesma composição química

{
Galáctico (aberto) Globular
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Galácticos                                     Globulares
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• Estrelas de pequena massa

Os estágios finais da evolução 
estelar compreendem as anãs 
brancas, para estrelas com 
massas finais M < 1.4 M, 
as estrelas de nêutrons, para 
estrelas com massas no 
intervalo 1.4 < M (M) < 2, 
e os buracos negros, para 
estrelas com massas finais 
acima de M > 3 M. 
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Um resultado importante da teoria da evolução 
estelar é que a escala de tempo da estrela na 
sequência principal é inversamente proporcional a 
sua massa, isto é:

tSP ∝ M-a

Onde a ≈ 2. Portanto, as estrelas mais massivas 
consomem seu H nuclear mais rapidamente que 
as menos massivas, permanecendo menos tempo 
na sequência principal.
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Relação idade-massa
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Para as estrelas de baixa massa a evolução após a 
sequência principal está esquematizada na figura
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Ponto A: SPIZ
AB: Evolução na sequência principal
Ponto B: Esgotamento do H central
Pontos B, C: Queima de H em camada
Pontos C, D: Expansão, aumento do raio, RGB
Estrela torna-se gigante vermelha.



Ponto D: Queima de He (Helium flash)
Ponto E: Degenerescência, L diminui
Ponto F: Queima de H e He em camadas, AGB 
Ponto G: Pulsos térmicos, supervento
Estrela torna-se protoplanetária



Ponto H: Estrela ejeta camadas externas
Formação de nebulosa planetária
Ponto I: Anã branca, início da fase de resfriamento
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Na fase de nebulosa planetária, a estrela central é 
quente e compacta, sendo essencialmente a parte 
interna da progenitora gigante vermelha. A duração 
desta fase é da ordem de 104 anos.

Na fase de anãs brancas, não há mais reações 
nucleares, e a estrela entra na fase de resfriamento.
Esta fase prossegue até a fase de anã negra, quando 
o objeto é indetectável.
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NGC 7293
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NGC 6543 NGC 6826

NGC 3132 NGC 2392



As estrelas centrais das nebulosas planetárias são 
objetos muito quentes, podendo alcançar 200.000 K 
e suas luminosidades são cerca de 1000 vezes 
maiores que a do Sol.
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As anãs brancas têm massas 
M ≈ 0.6 M e raios da ordem 
do raio da Terra, R ≈ R/100, 
de modo que suas densidades 
são muito altas, causando a 
degenerescência dos elétrons. 
As massas dessas estrelas são 
inversamente proporcionais 
aos raios, havendo portanto 
um limite para a massa da 
estrela, que é o limite de 
Chandrasekhar, Mc ≈ 1.4 M. 



Um caso 
interessante é a 
evolução de anãs 
brancas em 
sistemas binários. 
Esses sistemas dão 
origem às 
supernovas tipo I, 
que tem um papel 
importante na 
nucleossíntese 
estelar.
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Resumo: Evolução de estrelas de pequena massa
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• Estrelas massivas

Estrelas massivas têm uma 
evolução diferente das 
estrelas de pequena 
massa: terminam como 
supernovas, estrelas de 
nêutrons ou buracos 
negros.
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• Estrelas massivas

A evolução de uma estrela de 5 M após a 
sequência principal está esquematizada na figura.
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Ponto O: Estrela chega à SPIZ
Ponto A: Final da permanência na SP
Ponto B: Final da queima de H no núcleo
Pontos C, D: Queima de He em camada



Pontos D,E:  Esgotamento do combustivel, contração
do núcleo, expansão da camada externa

Ponto E, F: Convecção, aumento da luminosidade
Pontos F,G,H: Fase gigante vermelha
Pontos G,H: Processo triplo-α, queima de He
Pontos I,J: Nova contração, nova queima de He
Ponto K: Queima de C, fase supergigante



As escalas de tempo das estrelas massivas são mais 
curtas, da ordem de 107 anos para M = 5 M. Isto 
explica a Lacuna de Herzsprung, isto é, o baixo 
número de objetos observado nesta fase. 

Instabilidades causam pulsações nas camadas mais 
externas das estrelas, originando as variáveis 
cefeidas (pontos I, J), importantes como indicadores 
de distâncias, pelo uso de uma relação período-
luminosidade.
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Para estrelas muito massivas, com M > 20 M, a 
evolução é particularmente afetada pela perda de 
massa. As camadas externas são perdidas, revelando 
o caroço interno com os produtos da nucleossíntese. 
Algumas dessas estrelas massivas não chegam ao 
ramo das gigantes, como as estrelas Wolf-Rayet, com 
abundâncias altas de N e C e linhas espectrais muito 
largas.
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A figura abaixo mostra esquematicamente as regiões 
de queima dos principais elementos em um 
diagrama densidade-temperatura.
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A composição química 
também tem um efeito 
importante na evolução 
das estrelas, uma vez 
fixada sua massa inicial. 
As principais diferenças 
referem-se à queima de 
He (Helium flash) e a 
posição das estrelas no 
ramo horizontal, 
observado em diagramas 
cor-magnitude de 
aglomerados globulares.



Em estrelas muito massivas, com massas nucleares 
acima de 1.4 M, a compressão leva à formação de 
uma estrela de nêutrons. Os raios destas estrelas são 
da ordem de até 20 km, e a região interna forma um 
fluido denso, enquanto que nas regiões externas 
ocorre uma mistura de um superfluido e uma 
estrutura cristalina.

Observacionalmente, as estrelas de nêutrons 
correspondem aos pulsares, descobertos em 1967 a 
partir da detecção de radiação pulsada em 
comprimentos de onda de rádio.
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As principais 
características observadas 
dos pulsares podem ser 
explicadas pelo modelo 
de farol, com uma estrela 
de nêutrons em rotação 
em um campo magnético 
dipolar. Nesse caso, a 
compressão das linhas de 
força magnéticas leva a 
um campo com 
intensidade da ordem de 
1010 B.
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Os eventos que dão origem aos pulsares e estrelas 
de nêutrons são as explosões de supernovas, que 
ocorrem quando a região central colapsa 
violentamente, esgotados os combustíveis nucleares. 
O colapso resulta na ejeção violenta das camadas 
externas, deixando um objeto colapsado, e 
formando mais tarde um resto de supernova.
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120.

1.2 × 1014 km

Nebulosa do 
Caranguejo 



As supernovas de tipo I têm 
um máximo de 
luminosidade bem definido 
e um declínio gradual no 
seu brilho. São formadas 
por estrelas de massa 
intermediária. As 
supernovas de tipo II
apresentam um pico mais 
largo, um declínio mais 
rápido e linhas de H. São 
originadas por estrelas 
massivas, e ocorrem em 
espirais e em regiões de 
formação estelar intensa.
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As supernovas são eventos raros. Um caso 
particularmente importante é o da supernova 1987a, 
que surgiu em fevereiro de 1987 na Grande Nuvem 
de Magalhães. A partir da posição da supernova 
pode-se concluir que a estrela era uma supergigante 
azul com massa de cerca de 20 M.
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No caso de remanescentes mais massivos, M > 3 M

a teoria da evolução estelar prevê um colapso total, 
levando à formação de buracos negros. A densidade 
torna-se infinita no centro, correspondendo a uma 
singularidade. No caso de uma estrela com uma 
massa solar, o raio do objeto colapsado é da ordem 
de 3 km, chamado raio de Schwarzschild. A 
densidade deste objeto é da ordem de 1016 g/cm3, 
semelhante à densidade na região central de uma 
estrela de nêutrons.

UTFPR – Setembro 2012                                                                                                           116/170



Supernovas: estrutura interna
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Como a luz não pode escapar 
de um buraco negro, sua 
detecção depende da 
existência de outros objetos 
em sua vizinhança. Por 
exemplo, em um sistema 
binário, a matéria de uma 
estrela caindo sobre o buraco 
negro é aquecida, emitindo 
raios X que podem ser 
observados. O material 
acrescentado ao buraco negro 
forma um disco de acréscimo, 
que emite os raios X.
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Diversos processos afetam a evolução estelar, e 
devem ser considerados em modelos mais 
sofisticados. Alguns exemplos: 

∗ Perda de massa
∗ Presença de sistemas binários
∗ Rotação
∗ Pulsação e variabilidade
∗ Campos magnéticos
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• Nucleossíntese estelar

Nucleossíntese é a produção dos elementos 
químicos. Pode ser classificada basicamente em 
quatro processos:

Nucleossíntese primordial
Nucleossíntese interestelar
Nucleossíntese estelar
Nucleossíntese estelar explosiva
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Nos primeiros minutos após o Big Bang foram 
formados os elementos D,  3He, 4He, 7Li no processo 
chamado de nucleossíntese primordial. Os outros 
elementos foram formados somente após a 
formação das primeiras estrelas e galáxias

Alguns elementos leves (6Li, 7Li, 9Be, 10Be) foram 
(e ainda são) formados no meio interestelar, pela 
colisão de raios cósmicos com átomos do gás 
interestelar. Este processo é chamado espalação
(spallation) ou nucleossíntese interestelar. Os demais 
elementos são formados basicamente pelas estrelas.
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Nucleossíntese estelar

Queima de H

O processo mais simples de nucleossíntese quiescente é a 
queima de H com a formação de 4He, que pode ocorrer por 
meio da cadeia próton-próton ou do ciclo CNO. A cadeia 
próton-próton ocorre em estrelas com temperaturas centrais 
da ordem de 107 K, aproximadamente, suficientemente 
altas para que a energia cinética dos prótons possa ultrapassar 
a barreira coulombiana de potencial repulsivo que existe entre 
eles. São necessários quatro prótons para cada núcleo de 4He 
produzido, gerando energia, pósitrons e neutrinos no processo. 
É o processo padrão nas estrelas de baixa massa, e está 
ocorrendo no Sol há cerca de 4 bilhões de anos, sendo, em
última análise, responsável pela luminosidade solar. 
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Estrelas mais massivas, com núcleos mais quentes (T > 2 107 K), 
transformam  H em He pelo ciclo CNO. O 12C é um catalisador, 
não foi produzido na própria estrela, mas fazia parte da nuvem 
interestelar que deu origem a ela. Elementos como 14N e 16O 
podem também ser produzidos nesta fase. 



Queima de He e elementos pesados

O processo de queima de H ocorre até que esse combustível se 
esgote na região central quente, levando a um colapso desta 
região, incapaz de suportar o peso das camadas superiores. Há 
então um novo aquecimento a temperaturas acima de 108 K, 
quando o próprio He se funde em 12C, no processo conhecido 
como triplo-α, por envolver 3 núcleos de hélio, ou seja, 3 
partículas alfa: 
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Nesta fase as camadas externas da estrela se expandem e 
resfriam, e a estrela torna-se uma gigante vermelha. 
Dependendo de sua massa, as estrelas podem desenvolver 
regiões com múltiplas camadas em que há reações nucleares, 
como por exemplo a queima de 4He em 12C no núcleo e a 
queima simultânea de 1H em 4He em uma camada adjacente 
ao núcleo e um pouco mais fria do que este. 

Parte do 12C formado pode também se converter em 16O, se 
a temperatura central for suficientemente alta. Estrelas com 
massas semelhantes à do Sol ou maiores, até um limite da 
ordem de 8 M, geralmente não conseguem ir além deste 
estágio e não podem formar elementos químicos mais 
pesados, a não ser no caso de sistemas binários.
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Acima de cerca de 8 M -
o valor exato depende da 
composição química - as 
temperaturas centrais atingem 
valores acima de 109 K. Essas 
estrelas formam os elementos 
mais pesados 16O, 20Ne, 24Mg, 
28Si, 32S, 36Ar, 40Ca. Esses 
elementos são chamados 
elementos alfa, pois são 
formados pela captura de um 
núcleo de 4He (partícula alfa). 
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Captura de nêutrons: processos s e r

Em temperaturas da ordem ou maiores que 108 K, 
ocorrem reações que produzem nêutrons, como:

Esses nêutrons podem ser capturados por outros
núcleos, aumentando seu peso atômico e formando 
elementos sucessivamente mais pesados.
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A captura de nêutrons pode ocorrer pelo processo s
(de slow, lento) ou pelo processo r (de rapid, rápido),
dependendo do fluxo de nêutrons disponível. No 
processo s, o fluxo de nêutrons é pequeno, e o 
núcleo formado sofre decaimento beta. Com a 
liberação de um elétron, o número atômico é 
aumentado e um núcleo estável é formado. 

Os elementos da parte central da tabela periódica 
são formados por este processo. Esse processo 
ocorre em gigantes frias e a captura se dá em escalas 
de tempo longas com relação à escala de 
decaimento beta, alcançando o 209Bi com Z = 83.
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Se o fluxo de nêutrons for mais elevado, o tempo de 
captura decresce, até ficar abaixo da escala de 
tempo do decaimento beta. Nesse caso, formam-se 
Os elementos do processo r, situados no final da 
tabela periódica. O processo aplica-se aos nuclídeos 
não alcançados pelo processo s, e aqueles além do 
209Bi, ocorrendo basicamente nas explosões de 
supernovas, o que constitui a nucleossíntese 
explosiva. Em temperaturas acima de 2 × 109 K pode
ocorrer ainda o processo p, em que prótons são 
capturados por núcleos com A > 76.
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Por exemplo, um núcelo semente, como 56Fe pode
capturar nêutrons formando 57Fe, 58Fe, 59Fe e, por
decaimento beta, 59Co, que de forma análoga produz 
60Ni, etc.
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Processos s e r
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No sistema solar, 
são produzidos 
principalmente 
pelo processo s os 
elementos Y, Ba, 
Sr, Zr, La e Ce. Pelo 
processo r são 
produzidos Eu, Dy 
e Sm. Divididos 
entre os dois 
processos estão 
Rb, Pr e Nd.
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7. Formação de estrelas
• Nuvens moleculares
• Colapso e fragmentação
• Instabilidade e formação estelar
• Rotação e campo magnético 
• A função de massa (IMF)
• A taxa de formação estelar (SFR)
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O estágio de formação das estrelas é, 
provavelmente, o menos conhecido de todas as 
etapas da evolução estelar.

As nuvens moleculares são verdadeiros berçários de 
estrelas, onde objetos jovens e brilhantes estão 
imersos em nuvens de gás e poeira. Essas nuvens 
podem ser observadas em comprimentos de onda 
de rádio, como por exemplos medidas da linha 
milimétrica do CO.

• Nuvens moleculares
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Orion
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Orion
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Emissão de CO em rádio
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• Colapso e fragmentação

A complexidade do problema da formação estelar 
pode ser avaliada pela simples comparação das 
dimensões e massas das nuvens moleculares e das 
estrelas. As nuvens moleculares gigantes (GMC) têm 
dimensões maiores ou da ordem de 
5 pc e massas acima de 10000 massas solares, 
enquanto que uma estrela tem raios da ordem de 
1011 cm (caso do Sol) e massas da ordem da massa 
solar. Isto significa que as densidades médias das 
estrelas são cerca de 20 ordens de grandeza maiores 
do que nas nuvens moleculares.
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A idéia da formação estelar, proposta na década de 1950, 
considera que estágios sucessivos de fragmentação e colapso 
são eficientes para reduzir as massas das nuvens moleculares 
até as dimensões estelares. Este processo é denominado 
fragmentação hierárquica, e é influenciado pelas condições 
físicas da nuvem, como sua massa, dimensões, presença de 
campos magnéticos, rotação, não homogeneidades, emissão 
de radiação e pelos processos de aquecimento e resfriamento 
do gás interestelar. 

A emissão da radiação tem um papel essencial, uma vez que 
durante o colapso a temperatura das regiões centrais 
aumenta e parte do excesso de energia deve ser perdida na 
forma de radiação para que o colapso prossiga.
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A energia produzida é, em última análise, responsável 
pelo gradiente de pressão que equilibra a atração 
gravitacional do gás, formando um objeto em 
equilíbrio hidrostático. 

Do ponto de vista observacional, diversos objetos 
estelares jovens (YSO, young stellar objects) podem 
ser identificados. Além de estrelas O, B e associações, 
outros exemplos são as T Tauri e objetos Herbig-Haro, 
em que são observados jatos e outras estruturas 
dinâmicas.
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Observações da emissão de CO revelam a existência 
de aglomerações, ou clumps dentro das nuvens 
moleculares gigantes, com massas abaixo de 100 
massas solares, identificadas como novas estrelas 
em formação. 

O processo de colapso gravitacional e fragmentação 
leva à formação de objetos estelares com massas no 
intervalo observado, desde 0.01 até 100 massas 
solares. 
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• Instabilidade e formação estelar

Para uma nuvem homogênea, infinita e em repouso, as 
instabilidades produzem uma contração gravitacional se 
as perturbações aplicadas tiverem um comprimento de 
onda superiores a uma escala de comprimento chamada 
comprimento de Jeans.
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A massa correspondente a uma nuvem com dimensões 
dadas pelo comprimento de Jeans é a massa de Jeans:

com T em K e ρ em g/cm3.



Para provar a relação de Jeans basta admitir que a 
energia cinética de uma partícula de massa m a uma 
distância R do centro da nuvem de massa M deve ser 
igual  à energia potencial desta nuvem:
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Nesse caso, a instabilidade se propaga, havendo a 
formação de um objeto colapsado em uma escala de 
tempo da ordem do tempo de queda livre tql, isto é, o 
colapso é essencialmente controlado pela gravidade. O 
tempo de queda livre pode ser estimado por
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Onde a densidade está em g/cm3 e tql em anos.



Em uma nuvem interestelar com T ∼ 100 K, µ ∼ 1 e  
n ∼ 1 cm-3, obtemos MJ ∼ 105 M e tql ∼ 108 anos,  isto 
é, as massas são da ordem das massas dos 
aglomerados globulares e das nuvens moleculares 
gigantes. À medida que o colapso se processa, a 
densidade aumenta e tanto MJ como tql decrescem. 

Por exemplo, considerando uma região com T ∼ 50 K,  
µ ∼ 1 e n ∼ 106 cm-3, obtemos    MJ ∼ 40 M e  tql ∼ 104

anos. Neste caso, a região que sofre o colapso pode 
tornar-se efetivamente uma unica estrela.
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A aplicação destas relações às condições interestelares 
mostra que as nuvens que se condensam têm massas 
muito superiores ás massas das estrelas normais. 
Portanto, foram desenvolvidos modelos de formação 
estelar que incluem a fragmentação das nuvens 
originais, para levar à formação de objetos com as 
massas estelares usuais. 

Nesse caso, à medida que a nuvem colapsa, 
fragmentos desta nuvem tornam-se instáveis e 
colapsam mais rapidamente que a nuvem original. A 
fragmentação termina quando a massa dos 
fragmentos é da ordem da massa das estrelas.
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• Rotação e campo magnético

Uma nuvem interestelar que sofre colapso para 
formar estrelas deve conservar seu momento 
angular. Portanto, a protoestrela deve perder parte 
do momento angular antes de chegar até a fase da 
sequência principal. Uma solução para este 
problema é a formação de discos e anéis, que se 
condensam formando estruturas que transportam 
parte do momento angular original. 
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Um problema semelhante ocorre com o campo 
magnético. Considerando um campo original 
como vimos anteriormente, pela conservação do 
fluxo magnético pela estrela em colapso o campo 
resultante seria também muito alto, da ordem de 
109 G para o caso do Sol. Portanto, a solução 
deste problema envolve também a difusão do 
campo magnético, assim como do momento 
angular. Evidências observacionais de objetos 
estelares jovens confirmam essas características.
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As nuvens interestelares difusas são mantidas em equilíbrio 
de pressão pelo gás diluído e quente que as envolve. Nas 
nuvens mais densas, opticamente espessas, a gravidade da 
própria nuvem tem um papel importante, levando ao seu 
colapso e formação de uma protoestrela. Se a nuvem estiver 
imersa em um campo magnético, o campo pode 
contrabalançar a ação da gravidade, aumentando a massa 
de Jeans necessária para o colapso. 

O resultado é uma estrutura quase estática, em que o 
colapso é dificultado nas direções perpendiculares às linhas 
de campo. O colapso ocorre inicialmente ao longo das linhas 
de campo, estendendo-se para direções perpendiculares a 
elas quando a densidade da nuvem for muito alta.
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Na estrutura formada, a força magnética na região em que o 
colapso é impedido é paralela e com sentido contrário à força 
da gravidade. O campo afeta as partículas carregadas, que 
tendem a se afastar da região central da nuvem (círculo 
fechado na figura), enquanto que os átomos neutros, atraídos 
apenas pela gravidade, seguem uma trajetória oposta (círculo 
aberto na figura), o que constitui a difusão ambipolar.
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Esta difusão produz uma fricção entre as partículas 
carregadas e as neutras, reduzindo sua velocidade. O 
resultado é um retardamento do colapso 
gravitacional, além de um aquecimento friccional da 
nuvem. 

A escala de tempo de difusão ambipolar depende da 
ionização fracional do gás, sendo da ordem de 
td ∼ 4 x 105 anos para um grau de ionização de 10-8 e 
td  ∼ 4 x 106 anos para um grau 10-7. Após este 
período, o colapso prossegue até a formação da 
protoestrela.
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• A função de massa inicial (IMF)
A formação estelar permite formar estrelas com massas 
diferentes, com um máximo da ordem de 150 massas 
solares, segundo indicam observações em aglomerados 
estelares. Entretanto, a distribuição das massas não é 
homogênea, havendo mais estrelas de pequena massa, 
abaixo de 3 M aproximadamente. 

Essa condição pode ser expressa por meio da Função 
de Massa Inicial, ou IMF (Initial mass function), a 
distribuição das massas das estrelas ao nascer. A IMF é 
sujeito de intensas pesquisas, em particular com 
relação à sua dependência com o tempo e com a região 
considerada.
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A IMF mede basicamente o número de estrelas 
formadas em função de sua massa. No estudo clássico 
de Salpeter em 1955, a IMF é definida como
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Nesse caso, o resultado obtido por Salpeter  é

A função φ(m) é o número de estrelas formadas no 
intervalo de massa entre m e m+dm por massa total 
formada.



Salpeter (1955)



Em princípio, a obtenção da IMF é simples. Podemos 
observar a distribuição das estrelas com uma dada 
luminosidade, obtendo a chamada função de 
luminosidade. Esta função pode ser convertida em  
uma função de massa, adotando uma relação entre a 
massa das estrelas e sua luminosidade. Sabemos que 
as estrelas menos massivas são menos brilhantes, e as 
estrelas mais massivas são mais brilhantes. 
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A função resultante reflete a distribuição atual das 
massas das estrelas, sendo chamada função de massa 
atual, PDMF (Present Day Mass Function). Ela difere   
da IMF que queremos obter, pois as estrelas mais 
massivas vivem menos, enquanto que as menos 
massivas vivem mais. Assim, a fração de estrelas 
massivas observadas hoje deve ser menor que na 
época de sua formação, de modo que para obter a IMF 
devemos corrigir a PDMF.
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Zeilik et al.

Função de luminosidade da região galáctica local
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Portanto, para obter a IMF, é necessário corrigir a 
PDMF para compensar as estrelas que já evoluiram e 
que não são mais observadas. Isto pode ser feito 
considerando um modelo para evolução das estrelas.

O resultado obtido confirma as expectativas: para 
massas pequenas, as duas funções (IMF e PDMF) são 
indistinguíveis, mas para massas maiores a IMF é maior 
que a PDMF.
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Maciel e Rocha-Pinto
(1998)
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Atualmente,  a IMF pode ser determinada com razoável 
precisão até pequenas massas, correspondendo a 
algumas massas de Júpiter:

MJ = 1.9 x 1030 g = 0.0010 M

muito abaixo do limite inicial determinado por Salpeter 
em 1955. Esta IMF aplica-se de modo geral a diferentes 
ambientes, como discos, esferóides, aglomerados 
globulares, sugerindo um mecanismo universal para a 
formação estelar. 
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Chabrier (2005)



• A taxa de formação estelar (SFR)

Assim como a IMF mede o número de estrelas 
formadas por unidade de massa, a taxa de formação 
estelar ψ (ou SFR, de Star Formation Rate) mede o 
número de estrelas formadas por unidade de 
tempo.

A rigor, tanto a IMF como a SFR dependem da massa 
e do tempo. Em uma aproximação geralmente 
adotada, a IMF depende apenas da massa, 
enquanto que a SFR depende apenas do tempo.

UTFPR – Setembro 2012                                                                                                           164/170



Na prática, a SFR é geralmente considerada 
constante, isto é ψ(t) ≈ ψ. 

Em alguns casos, entretanto, é necessário levar em 
conta a dependência temporal, havendo diversas 
formulações na literatura, aplicáveis a regiões 
diferentes da Galáxia ou a outras galáxias. 

Nesse caso, costuma-se definir uma SFR relativa, 
dada pela função b(t) tal que b = 1 corresponde a 
uma SFR constante, b > 1 a uma SFR crescente e 
b < 1 a uma SFR decrescente.
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Exemplos de variações na SFR
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A SFR é frequentemente considerada constante na 
Galáxia, mas diversos trabalhos têm sugerido a 
existência de bursts, ou surtos de formação estelar.

De acordo com um modelo recente, houve pelo 
menos 3 surtos na Via Láctea, um deles há cerca de 
5 bilhões de anos, em que houve a formação do 
Sistema Solar.
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Rocha-Pinto et al.
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Gás Estrelas Restos

Evolução : gás e estrelas
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FIM
UTFPR – Setembro 2012                                                                                                           170/170


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	Número do slide 29
	Número do slide 30
	Número do slide 31
	Número do slide 32
	Número do slide 33
	Número do slide 34
	Número do slide 35
	Número do slide 36
	Número do slide 37
	Número do slide 38
	Número do slide 39
	Número do slide 40
	Número do slide 41
	Número do slide 42
	Número do slide 43
	Número do slide 44
	Número do slide 45
	Número do slide 46
	Número do slide 47
	Número do slide 48
	Número do slide 49
	Número do slide 50
	Número do slide 51
	Número do slide 52
	Número do slide 53
	Número do slide 54
	Número do slide 55
	Número do slide 56
	Número do slide 57
	Número do slide 58
	Número do slide 59
	Número do slide 60
	Número do slide 61
	Número do slide 62
	Número do slide 63
	Número do slide 64
	Número do slide 65
	Número do slide 66
	Número do slide 67
	Número do slide 68
	Número do slide 69
	Número do slide 70
	Número do slide 71
	Número do slide 72
	Número do slide 73
	Número do slide 74
	Número do slide 75
	Número do slide 76
	Número do slide 77
	Número do slide 78
	Número do slide 79
	Número do slide 80
	Número do slide 81
	Número do slide 82
	Número do slide 83
	Número do slide 84
	Número do slide 85
	Número do slide 86
	Número do slide 87
	Número do slide 88
	Número do slide 89
	Número do slide 90
	Número do slide 91
	Número do slide 92
	Número do slide 93
	Número do slide 94
	Número do slide 95
	Número do slide 96
	Número do slide 97
	Número do slide 98
	Número do slide 99
	Número do slide 100
	Número do slide 101
	Número do slide 102
	Número do slide 103
	Número do slide 104
	Número do slide 105
	Número do slide 106
	Número do slide 107
	Número do slide 108
	Número do slide 109
	Número do slide 110
	Número do slide 111
	Número do slide 112
	Número do slide 113
	Número do slide 114
	Número do slide 115
	Número do slide 116
	Número do slide 117
	Número do slide 118
	Número do slide 119
	Número do slide 120
	Número do slide 121
	Número do slide 122
	Número do slide 123
	Número do slide 124
	Número do slide 125
	Número do slide 126
	Número do slide 127
	Número do slide 128
	Número do slide 129
	Número do slide 130
	Número do slide 131
	Número do slide 132
	Número do slide 133
	Número do slide 134
	Número do slide 135
	Número do slide 136
	Número do slide 137
	Número do slide 138
	Número do slide 139
	Número do slide 140
	Número do slide 141
	Número do slide 142
	Número do slide 143
	Número do slide 144
	Número do slide 145
	Número do slide 146
	Número do slide 147
	Número do slide 148
	Número do slide 149
	Número do slide 150
	Número do slide 151
	Número do slide 152
	Número do slide 153
	Número do slide 154
	Número do slide 155
	Número do slide 156
	Número do slide 157
	Número do slide 158
	Número do slide 159
	Número do slide 160
	Número do slide 161
	Número do slide 162
	Número do slide 163
	Número do slide 164
	Número do slide 165
	Número do slide 166
	Número do slide 167
	Número do slide 168
	Número do slide 169
	FIM

