
Vida e
Diagrama ilustrativo

morte de uma estrela
das diferentes fases da vida de uma estrela

Nêblrlo6a
Ás esgeìàs nascem de ruvenc de 8ás e poekas,
no meio inter€stelar.

EsEelaüposol-M>8lrío ..
Á conu-aição da nuvem pÌoto<stelaÍ
6"" 

"r6sirqi 
a tààpentun, o gue pe-

mi!€ que se iniciem c reacçôes dc fu-
são do hidrogénio fm héUo.
NascÈ á èsbÊle.

,. PÍoto+stÍ€la
I was n"b,uos-as torman-se áirirGI de matéria que se contieeE p9Ì
; :cçar aagàrvidade, aeuecenlo,

{

Estrelâ maciçâ -M > 8Mo
ciimri á massa da esÈla É rouito €l€-
vaita; a tontracção. gravitacional da
nuv€m pI oto-€stclar só pára quan-
do a t€mperature ul?âpassa os 20
milhôes de x. ocore tamb€m a fu-
iãodollemlle. '

são esE€tas íirüito gnandê,trilhan-
teS e branco,aguìa.r"",

slrplrEigaDtÊnrrEdln
Nocoraçâo ilacstreb
vão-se êsgotand! os
gucesaivos combustí-
úcls nudeares: ll,lle,
O.G,.,.,f". .,
âs Í€acçfus ouçleares
p-rosseguern nas ra-
rnadas.externas, que
se ilìlatam t€nando
uma cor arrerme&ràda"

Eupcrnoìra
O smbustível nuclear
icaba, na csÈeìa. Âs
suas eâmadas àxts-
nás sãàJaaçadas ao
tspaço, nüma vioÌenra
qpfosâo
São produidc.os ele
mentos mais pesadoo,
deede o ftro aotrânb

Euno negÌo - M61s > 25 Me
Deüdo à sua orBema densidade e não havendo nada que
Eave a conu'acÍão graütacional, o resÍduo estelar úans-
íoma-se num bunco negro que engole tudo à sua rcltâ.

ciga!ileE;matha
No (bEção da €srela
eggota-se o hidrogé-
niq . , ...
gcoÍÌe fusão H€ -c, o.
Emlrolta Aocôrâção da
eslrela core a fusão
H -lle.
A camaata €xterior di-
iata-se e fica averme.
IhaÌla.

Nebulose plenetáÍia
Noesadofinaì, já ins-
táv€], a estr€la €iecta
as suas c:madas ex-
tenaS no espaço in-
t€restelai

Âaã braaca
No seu centro fica o resíduo
estelar,onde já nâo oconem
reacçôes iucìeares.

Anã castanha
A pouó e pouco, a anã branca
vai perdendo energia, escure-
cendo no lspaço.

fsE€ladeneüÈõ€s
- viddd < 25 tuo
O coÌação da es-
treìa é agora um
cadáver estelar
mútiisimo denso,
constituído, íun-
damentalmente,
por neutões.
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