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O NOME DA VEZ
Mário Schenberg

Mário Schenberg, físico brasileiro, natural de Recife – Pernambuco, nasceu no dia 2 de julho de 1 91 4, destacou-se no cenário da
ciência, pesquisa, docência e política, além de ser um grande crítico das artes. Foi considerado um dos físicos mais importantes da sua
época, fazendo parte do processo da iniciação do estudo da física no Brasil . Veja a l inha do tempo abaixo.
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As fases que uma
estrela passa ao longo de sua
vida depende de sua massa,
pois a massa determina o
tempo que uma estrela vai
permanecer em dados
períodos de sua evolução. Por
exemplo é possível determinar
o tempo que uma estrela pode
levar a ter o seu colapso

gravitacional , esse cálculo e
chamado de limite de
Schenberg-Chandrasekhar.

As estrelas se formam a
partir de nuvens
interestrelares, por um
processo de instabil idade
gravitacional.

Na fase pré - sequência
principal, dependendo de sua
massa, o núcleo pode alcançar
temperaturas suficientemente
altas para a ignição do
hidrogênio (H) tornando - se
uma estrela. Mas isso não
ocorre com objetos de massa
muito baixa e não chegam a se
tornar estrelas, se transformam
em anãs marrons, que são
difíceis de serem encontradas.

A FÍSICA DO COTIDIANO
Evolução Estelar

4a. Edição

3



Estrelas de baixa massa, passam pelo
estágio de sequência principal de idade zero,
que é o inicio da sequência principal onde se
inicia a queima do H, após essa queima a
estrela entra na fase de gigante vermelha,
fase que ocorre a expansão da estrela e a
queima do Hélio (He). Ao atingir uma certa
temperatura a estrela l ibera gases para se
resfriar assim ela começa a diminuir de
tamanho, logo após o resfriamento um nova
expansão. Essa fase de variação de
temperatura correlacionado com o tamanho
pode culminar em um ejeção das camadas
externas da estrela que envolvem o núcleo,
formando assim uma nebulosa planetária, e
seu núcleo uma estrela com alta temperatura
e bri lhante, que vai esfriar e perder
luminosidade até atingir a fase de anã
branca.

Estrelas muito massivas, na fase de
sequência principal, iniciam a queima do H. A
cada contração do núcleo a uma nova
queima de H, até a estrela atingir a fase de
gigante vermelha aumentando sua
luminosidade. O núcleo continua a aumentar
a temperatura até iniciar a queima do He,
onde a cada nova contração inicia a queima
do He. Quando a estrela vai chegar a uma
fase que as contrações vão desencadear a
queima do Carbono (C) juntamente com a do
He, essa fase e denominada de super
gigante. As próximas fases da estrela de
pende de sua massa, se for uma massa
relativamente pequena se torna uma estrela

de nêutrons, se a massa for relativamente
grande se transforma em um buraco negro.

PRÊMIO NOBEL
Mario Schenberg nunca ganhou o

Prêmio Nobel apesar de seus vários
trabalhos e realizações no ramo da física.
Apesar disto, Schenberg trabalhou com
grandes nomes internacionais que ganharam
tal prêmio como o grande físico indiano
natural izado norte americano Subrahmanyan
Chandrasekhar (1 91 0 – 1 995), participando
diretamente em suas pesquisas e
colaborando decisivamente para o melhor
entendimento da evolução estrelar, que é
uma parte importante da astrofísica. Esses
trabalhos, deram a Subrahmanyan o Prêmio

Nobel em 1 983 por suas pesquisas
relacionadas a evolução das estrelas, prêmio
ao qual foi dividido com o também norte-
americano Wil l iam A. Fowler. Muitos
acreditam que o único motivo para
Schenberg não ter ganhado o prêmio em
conjunto foi sua nacionalidade.

GEORGE GAMOW
Durante sua vida, Schenberg teve a

oportunidade de colaborar com grandes
cientistas, dentre esses destacamos George
Gamow (1 904 – 1 968), astrofísico nascido
em Odessa - Rússia e natural izado norte
Americano. Schenberg ajudou Gamow a
desenvolver o processo Urca, que explica o
mecanismo de esfriamento das estrelas no
fim de sua vida, nesse efeito destaca-se o
papel desempenhado pelos neutrinos.

Gamow propôs o esse nome para o
processo fazendo uma ligação ao um fato
ocorrido no Cassino da Urca, no Rio de
Janeiro, onde o dinheiro dos antigos
apostadores sumiam repentinamente.

Subrahmanyan
Chandrasekhar

George Gamow

Cassino
da Urca
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GLOSSÁRIO E CURIOSIDADES
Astrofísica, é o ramo da astronomia

que estuda a Física do Universo, onde inclui-
se estrelas, galáxias e meio interestelar, e
também das suas interações, como também
luminosidade, densidade, temperatura,
composição química.

Supernova (http: //chandra.si.edu/)

Evolução estrelar, é o processo de
constante modificação estrelar , que é a
transformação das estrelas em seu ciclo de
vida que ocorre vagarosamente de pode
levar bilhões de anos.

CBPF, e o Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas, tem como objetivo a
investigação científica, a formação, o
treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal
científico e o desenvolvimento de atividades
acadêmicas de pós-graduação em Física

Teórica e Física Experimental, Física
Aplicada e Cosmologia.

O Limite de Schenberg-

Chandrasekhar diz que quando o núcleo
isotérmico de hélio corresponde a 1 0% da
massa inicial de hidrogênio da estrela, não é
mais possível manter o equilíbrio hidrostático
no núcleo se a pressão é dada por um gás
ideal. Se o núcleo não estiver degenerado, a
difusão térmica rapidamente equipara a
temperatura do núcleo com aquela camada
onde ocorre a queima de hidrogênio.

Neutrinos são partículas
subatômicas, pertencente ao léptons, os
componentes da matéria, com quarks e
elétrons. Os neutrinos têm massa assumido
ser zero, mas nunca foi medida, no entanto,
reconhece-se que não é. Eles são emitidos
em abundância pelas estrelas durante o
colapso de uma supernova. Os neutrinos

viajam à velocidade da luz. Eles interagem
muito fracamente com a matéria. Centenas
de bilhões de neutrinos passam por nossos
corpos a cada segundo, até mesmo uma
parede gigante de chumbo pode parar
neutrinos. Muito raramente, ocasionalmente,
um neutrino atinge o campo. O que explica
porque eles são muito difíceis de detectar.

Prêmio Nobel é uma das mais
prestigiadas premiações do mundo. Todos os
anos, pessoas que fizeram pesquisas de
grande valor para o bem do ser humano em

diversas áreas, como Química, Física,
Medicina, Literatura, Economia e Paz, são
escolhidas e premiadas. A história do Prêmio
se inicia com seu fundador, Albert Nobel, o
inventor da dinamite. Após sentir o desgosto
das mortes e da destruição causada pela
sua invenção, Nobel propôs a criação de
uma premiação que prestigiasse aqueles
que, no futuro, servissem ao bem da
humanidade. Assim, Alfred Nobel deixou sua
herança de 32 milhões de coroas suecas
para a criação de uma instituição que teria a
função de administrar a premiação: a
Fundação Nobel.

Medalha do Prêmio
Nobel da Física

(www.nobelprize.org)
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Cassino da Urca foi construído em
1 922, como parte do contrato de
urbanização do bairro, um aterro em torno do
morro da Urca, um nome derivado de sua
semelhança ao casco das urcas, os navios
de carga portugueses na época do
descobrimento. O Cassino da Urca foi
inaugurado em 1 933, para disputar público
com o então famoso cassino do Copacabana
Palace. Em pouco tempo, transformou-se na
mais emblemática casa de espetáculos,
musicais e eventos artísticos da América
Latina, reunindo artistas e desenvolvendo
um conceito todo brasileiro de cultura. O
Cassino da Urca ganhou marca de prestígio
internacional, nos anos 30 e 40.

Cassino da Urca em 201 3

Colapso Gravitacional : No dicionário
colapso significa falência ou esgotamento, e
gravitacional significa que está relacionado a
gravidade, o que nos levaria a concluir que o
Colapso Gravitacional é o esgotamento da
força gravitacional. Porém essa conclusão
está errada, Colapso Gravitacional se
enquadraria melhor em esgotamento da
estrela devido a forças gravitacionais. O fato
é que esse é um fenômeno pelo qual todas
as estrelas passarão um dia, pois as estrelas
são corpos gasosos (o estado na realidade é
de plasma mas para o momento gasoso é
suficiente) muito massivos e por conta disso,
existem uma grande força gravitacional em
todas as suas partes. Por ter o corpo gasoso,
a estrela é facilmente comprimida pelas
forças gravitacionais, porém quando há
pressão suficiente para que existam reações
nuclear, as explosões gerada pelas reações
nucleares são o motivo da estrela equil ibrar
as forças gravitacionais não deixando que
ela seja comprimida drasticamente. O
Colapso Gravitacional ocorre quando a
estrela esgota seu combustível para fazer as
reações nucleares e por conta disso a força
gravitacional prevalece, comprimindo a
estrela, que agora bri lha pouco e vai
esfriando até não poder mais ser detectada.
Portanto de forma resumida Colapso

Gravitacional é a ruína da estrala.

Uma supernova na galáxia M1 00, pode ser o
mais jovem buraco negro formado.
(http: //chandra.si.edu/photo/2011 /casa/)

Plasma: Estado da matéria similar ao
gás, porém devido as altas temperaturas
seus átomos estão todas ionizadas. Ou seja,
os núcleos atômicos estão separados de
seus elétrons.
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DESAFIO
Mário Schenberg deu grandes contribuições para o estudo das estrelas, e estudando estrelhas em geral associamos características de
observação direta, como espectro luminoso (que pode ser inclusive associado a cor), distância e tamanho aparente, com
características que não podemos observar diretamente, como temperatura, massa e idade. Dentro desta perspectiva, você saberia dizer qual
a cor teriam as estrelas mais quentes e qual a cor teriam as estrelas mais frias?

HORIZONTAL
5. Livro publicado por Mario Schenberg, 7.
Processo que explica o mecanismo de
esfriamento das estrelas, 8. Astrofísico
nascido em Odessa

VERTICAL
1 . Indiano que ganhou o Nobel com ajuda de
Schenberg, 2. Cidade natal de Mario
Schenberg, 3. Físico ital iano que trabalhou
com Schenberg em 1 938, 4. O que
determina a fase de uma estrela, 6. Estrela
no fim da vida
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Resposta do desafio

As estrelas mais quentes seriam as mais azuladas e as mais frias seriam mais vermelhas. Isso fica claro quando analizamos
o comprimento de onda da luz, dependendo do comprimento ela terá uma coloração diferente.

Esse comprimento depende da energia transportada, quando a luz é azul ela transporta mais energia logo a onda é menor e
quando transporta menos energia a onda tem um maior comprimento e a luz tende a ser vermelha.

Podemos usar como exemplo a vela. Na sua base a chama é mais quente logo a cor tende a ser azul pois suas ondas de
luz transportam muita energia e a medida que a chama vai se distanciando da base ela tende a ficar mais vermelha pois
transporta menos energia com sua luz assim emitindo menos calor que a base.




