
Evolução Estelar

Vimos anteriormente que a 
formação do sistema solar se dá 
no momento da formação da 
própria estrela do sistema:

nebulosas gasosas (H e He) 
comprimidas por turbulências, 
como explosões e o movimento 
dos braços espirais => colapso 
gravitacional

vários glóbulos geram várias 
estrelas (aglomerado de estrelas)

colapso em rotação => disco

colapso para quando há equilíbrio 
entre a gravidade e a pressão de 
radiação (equilíbrio hidrostático)



O núcleo da estrela continua acretando matéria 
das camadas externas => mais denso e quente 
=> Em torno de 8 milhões de Kelvin (ou 
Celsius) iniciam as reações nucleares estáveis 
=> estrela (sequência principal)

Massa mínima: 10% da massa do Sol
                          (0,08 massas solares ou 

       70 massas de Júpiter)

Menos massa que isso: anã marrom

No Diagrama H-R:

Sequência Principal: região em que quanto 
menor a temperatura, menor é a luminosidade 
(raio constante).

90% da vida da estrela transformando H em He 
no núcleo.

Posição da estrela na sequência principal, 
sua cor e o tempo que em ficará nessa 
fase dependem da sua massa (Sol: 10 
bilhões de anos; 0,8 Ms ainda na SP!).





Saída da Sequência Principal (para m > 
0,45 M

S
):

Gigantes e Supergigantes Vermelhas: 
região de baixa temperatura e alta 
luminosidade (=> raio grande).

Reduz o H => Núcleo colapsa => retoma 
queima de H no núcleo e começa queima 
de H na camada externa.

Acaba o H => núcleo de He e queima 
de H em torno do núcleo => camada 
externa se expande (Lî)

Daqui a 5 bilhões 
de anos: Sol 2 mil 
vezes mais 
luminoso e raio 
100 vezes maior.



Queima de H na camada => 
Temperatura do núcleo aumenta => 
100 milhões de Kelvin: He → C
(0,45 Ms a 2 Ms ocorre o flash de He)



Ramo Horizontal: região de luminosidade constante.

No núcleo: He → C
Na camada: H → He
Depois, no núcleo: C e He → O

=>  Aumento de temperatura  => R diminui e pode oscilar (RR Lyrae: m pequena e 
período de horas;  Cefeidas: m grande e período de dias)  



Ramo Assintótico das Supergigantes: região de temperatura constante.

Acaba o He do núcleo => núcleo de C e O;
Queima de He na primeira camada
Queima de H na segunda camada

=>  M < 10 Ms: núcleo de C e um pouco de O (1 bilhão de K para queimar C)
      M > 10 Ms: processo continua por neônio, magnésio, silício, até ferro

Final das estrelas: 

0,08 Ms < m < 0,45 Ms: Para em He no núcleo => 
Anã Branca

No Diagrama H-R: região de alta temperatura e 
baixa luminosidade => raio pequeno



0,45 Ms < m < 8 Ms: Para no C e O no núcleo e uma região externa de partículas 
perdidas por vento estelar (nebulosa planetária) => ejeção da nebulosa => anã 
branca com 0,6 Ms e raio de 10.000 km e alta densidade.

Sol: 340 mil M
T
 no raio aproximado da Terra



8 Ms < m < 25 Ms: Para no Fe no núcleo => colapso das camadas externas 
sobre o núcleo comprimindo-o até um violenta ejeção das camadas externas 
(90% da massa) => explosão de supernova => se sobrar: estrela de nêutrons

1,46 Mse raio de cerca de 20 km

Se tiver campo magnético forte, emitirá luz direcionada em um cone em volta 
dos polos magnéticos, como um farol: pulsar



m > 25 Ms: fase de gigante e supergigante juntas e vai transformando os 
elementos até o Fe (quando passa pela fase de Wolf-Rayet - brilho variável 
com envoltório de poeira ejetado pela estrela devido à forte pressão de
Radiações) => colapso da estrela e ejeção da maior parte de sua massa 
(supernova)=> buraco negro

6 Ms e raio do horizonte de 18 km.
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