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Introdução 

Esta Unidade, composta por duas partes, conta a história dos átomos, dos elementos, das partículas 

subatómicas e de como o conhecimento das propriedades dos elementos foi organizado na tabela 

periódica. Na primeira parte a história centra-se nos átomos, elementos e partículas subatómicas. 

Trata-se de uma longa história que começa no início dos tempos, o Big-Bang origem do Universo, e 

pretende terminar, por agora, no modelo mais atual do átomo. 

Tudo no Universo, as estrelas, os buracos negros, a Lua, a Terra, nós próprios e a folha de papel onde 

este texto está escrito, faz parte das cenas desta história. O papel principal cabe, contudo, ao 

hidrogénio, o elemento mais abundante do Universo, o primeiro a ser formado a partir das partículas 

diferenciadas nos primeiros momentos, após a grande explosão e que vai servir de “combustível” para 

fabricar os outros elementos. São as estrelas que compõem o cenário onde se desenrolam estas 

espetaculares reações nucleares, autênticos berços de novos elementos e como tal merecem o devido 

destaque na primeira parte desta Unidade. A teoria da formação das estrelas e o modo como evoluem 

é uma das maiores produções científicas do século XX. É a partir dela que melhor se compreende 

como surgiram os elementos e como se encontram distribuídos pelo Universo. 

Quando se pretende estudar os átomos e os elementos a que dizem respeito, não nos podemos alhear 

do contexto em que essas entidades existem, do modo como apareceram e do fabuloso 

desenvolvimento científico e tecnológico que nos permite compreendê-los e para os quais a Química e 

a Física tiveram uma contribuição vital. 

E, porque o cenário em que tudo se desenvolve, abarca valores gigantescos de distâncias, tempos e 

temperaturas, comparados com os do mundo que nos rodeia, impõe-se que os alunos se confrontem 

com novas unidades de comprimento, de tempo e de temperatura mais adequadas àquelas situações; 

por outro lado, é fundamental que, no contexto universal, percebam que o planeta que habitam, 

maravilhoso e azul, esplendoroso de vida e do qual já se pensou ser o centro do Universo e do nosso 

sistema solar, não é mais do que um simples planeta que gira à volta de um banal sol, num dos muitos 

sistemas solares que o Universo contém e situado nos subúrbios da Via Láctea, a nossa galáxia. É, 

portanto, neste contexto que nos propomos dar resposta à questão “de onde vêm os elementos 

químicos?” 
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Objeto de Ensino 

1.1. Arquitetura do Universo 

 Breve história do Universo 

 Teoria do Big-Bang e suas limitações; outras teorias 

 Escalas de tempo, comprimento e temperatura 

 Unidades SI e outras de tempo, comprimento e temperatura 

 Medição em Química 

 Aglomerados de estrelas, nebulosas, poeiras interestelares, buracos negros e sistemas solares. 

 Processo de formação de alguns elementos químicos no Universo 

 As estrelas como "autênticas fábricas" nucleares 

 Algumas reações nucleares e suas aplicações 

 Fusão nuclear do H e do He 

 Síntese nuclear do C e do O 

 Fissão nuclear 

 Distribuição atual dos elementos no Universo 

Objetivos de Aprendizagem 

1.1. Arquitetura do Universo 

 Posicionar a Terra e a espécie humana relativamente à complexidade do Universo 

 Referir aspetos simples da Teoria do Big-Bang (expansão e radiação de base) e as suas limitações; 
referir a existência de outras teorias 

 Analisar escalas de tempo, comprimento e temperatura no Universo 

 Explicitar os valores das medidas anteriores nas unidades SI 

 Explicitar a organização do Universo em termos da existência de aglomerados de estrelas, 
nebulosas, poeiras interestelares, buracos negros e sistemas solares 

 Descrever o processo de formação de alguns elementos químicos no Universo, através de reações 
de fusão nuclear e por choques de partículas de massas, energias e origens diferentes 

 Distinguir, de forma simplificada, reação nuclear de reação química, frisando o tipo de partículas e 
as ordens de grandeza das energias envolvidas 

 Distinguir reação nuclear de fusão de reação nuclear de fissão 

 Caracterizar as reações nucleares de fusão para a síntese nuclear do He, do C e do O 

 Associar fenómenos nucleares a diferentes contextos de utilização (por exemplo, produção de 
energia elétrica, datação, meios de diagnóstico e tratamento clínicos) 
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 Interpretar a formação de elementos mais pesados à custa de processos nucleares no interior das 
estrelas 

 Analisar um gráfico de distribuição dos elementos químicos no Universo e concluir sobre a sua 
abundância relativa 

 Relacionar o processo de medição com o seu resultado – a medida – tendo em conta tipos de erros 
cometidos 

In programa da disciplina de Física e Química A 
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Breve Síntese 

A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar (formado pela estrela sol e planetas à sua volta), que 

está integrado numa galáxia chamada Via Lactea. A Terra é um planeta que se pensa ter sido formado 

há cerca de cinco mil milhões de anos a partir de uma nuvem de gás, gelo e poeiras que se teria 

condensado numa esfera com muitas água líquida superficial, rodeada por uma atmosfera gasosa, 

onde predominam agora o azoto, N2, e o oxigénio, O2. 

Para tentar explicar de onde e como apareceu o Universo e a energia que lhe deu origem, os cientistas 

foram estabelecendo enquadramentos teóricos a partir de evidências experimentais – o afastamento 

das galáxias (Hubble, 1929) e a radiação cósmica de fundo (Penzias e Wilson, 1956). Apesar da 

formulação e reformulação de teorias ao longo do século XX, nenhuma é ainda de aceitação universal, 

por não conseguirem explicar todos os factos conhecidos. 

Uma delas, chamada de Grande Explosão ou Big Bang, alega que houve um momento (há 15 mil 

milhões de anos, não havendo antes disso nem espaço nem tempo) em que a matéria agora conhecida 

estaria concentrada num ponto único de densidade incomensurável cuja explosão assinalaria o 

começo do Universo e que a expansão muito rápida de um caldo de partículas fundamentais podia 

explicar a abundância relativa dos elementos químicos no Universo. Mas esta teoria não explica, por 

exemplo, a ausência de antimatéria nem a distribuição heterogénea das galáxias, nem prevê se haverá 

ou não limite para a expansão referida. 

In Preparação para o Exame Nacional 2010 Física e Química A 

É aceite que a Terra se formou, há cerca de cinco mil milhões de anos, a partir de uma nuvem de gás, 

gelos e poeiras. Posteriormente este gás condensou-se numa esfera, com grande quantidade de água 

líquida à superfície. A esfera ficou envolvida por uma atmosfera gasosa rica em azoto e oxigénio. Neste 

planeta existe uma diversidade de seres vivos, que evoluíram tal como a espécie humana, que surgiu 

há cerca de dois milhões de anos. 

A Teoria do Big Bang preconiza que o Universo se formou a partir de uma grande explosão, ocorrida 

há cerca de quinze mil milhões de anos. A partir dessa explosão (tempo zero e temperatura infinita) o 

Universo passou a expandir-se muito rapidamente e a arrefecer progressivamente. Esta teoria, 

embora não seja a única a descrever a história do universo é a que tem maior aceitação pelos 

astrónomos. Para explicar a evolução do Universo podem ainda referir-se a Teoria do Universo 

Estacionário e a Teoria das Cordas. 

Aspetos relevantes na Teoria do Big Bang são: o afastamento das galáxias, que comprova a 

expansão do Universo, a radiação de base (ou de fundo) de microondas, detetada em qualquer 

direção, que comprova que houve libertação de radiação quando se formaram os primeiros átomos. 

Escalas de temperatura: A escala Celsius é a mais utilizada e tem como unidade o grau Celsius (ºC), 

na escala de temperatura absoluta não existem temperaturas negativas e a unidade é o Kelvin, K, 

unidade SI de temperatura. 

𝑇(𝐾) = 𝜃(º𝐶) + 273,15 

Na escala Fahrenheit a unidade é o grau Fahrenheit. ºF. 

𝑇(º𝐹) =
9

5
× 𝜃(º𝐶) +  32 
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Escalas de comprimento: a unidade de SI de comprimento é o metro, m. Usam-se outras unidades de 

comprimento se trabalhamos com o infinitamente pequeno ou com o infinitamente grande.  

Escala atómica: 1 pm (picómetro) = 10-12m, 1 A (angstrom) = 10-10 m, 1 nm (nanómetro) = 10-9 m. 

Escala espacial: 1 UA (unidade astronómica) = 1,4961011 m, 1 a.l. (ano-luz) = 9,51015 m, 1 pc 

(parsec) = 3,0861016 m. 

Na escala do tempo, que tem como unidade SI o segundo, s, utiliza-se o ano como unidade tempo 

para os acontecimentos que ocorreram no universo. 

Medição de uma grandeza física é a operação que consiste em comparar essa grandeza com outra da 

mesma espécie, usada como unidade. Medida é o resultado de uma medição. Uma medição está 

sempre sujeita a erros, que introduzem uma incerteza na medida. Erros acidentais ou fortuitos 

resultam de causas não controláveis, por isso não se podem eliminar, mas podem ser atenuados 

aumentando o número de medições. Estes erros dão-se quer por excesso quer por defeito. Erros 

sistemáticos são os que acontecem sempre, e podem resultar da utilização de instrumentos de medida 

mal calibrados, ou do método usado pelo observador. Estes erros dão-se sempre ou por excesso ou 

por defeito. Estes erros podem eliminar-se usando aparelhos calibrados e melhores métodos de 

medição.  

Quando para uma dada grandeza se faz apenas uma medição, utilizando um aparelho (ou um 

instrumento) com escala, a incerteza absoluta da leitura, eal, tem o valor de metade da menor divisão 

dessa escala. Se for utilizado um aparelho digital, a incerteza absoluta da leitura é igual ao menor valor 

que se pode ler nesse aparelho. O valor mais provável de uma grandeza, da qual se fizeram várias 

medições, é a média aritmética das medidas obtidas. Desvio, di, é a diferença entre o valor de cada 

medição, vi, da grandeza e valor mais provável,, dessa grandeza. 

𝑑𝑖 = 𝑣𝑖 − �̅� 

Incerteza absoluta da medição, eam, é o módulo do valor do desvio máximo. O resultado de uma 

medição deve escrever: valor mais provável ± o maior entre os valores de eal e de eam, seguindo-se a 

respetiva unidade. Este resultado significa que a medida exata da grandeza se encontra num intervalo 

de valores.  

Exatidão de uma medição indica a maior ou menor proximidade entre as medidas efetuadas e o valor 

verdadeiro da medida. Precisão de uma medição indica a maior ou menor dispersão das medidas 

efetuadas. Se as medidas diferirem muito umas das outras a medição é pouco precisa. 

A incerteza relativa, er, de uma medição pode calcular-se pelo quociente entre a incerteza absoluta 

da medição, eam, e o valor mais provável da medida, v, multiplicada por 100. 

𝑒𝑟 =
𝑒𝑎𝑚

�̅�
× 100 

Quanto menor for o valor da incerteza relativa de uma medição, mais exata é essa medição. 

Notação científica consiste em escrever os valores medidos recorrendo a potências de base 10. 

Ordem de grandeza de um número é a potência de base dez mais próxima desse número. 

Algarismos significativos de uma medida são os dígitos lidos diretamente na escala e o primeiro 

dígito incerto. 
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Regras para a contagem dos algarismos significativos numa medida: os algarismos significativos 

escrevem-se da esquerda para a direita, não contam como algarismos significativos os zeros colocados 

à esquerda do primeiro dígito não nulo, contam como algarismos significativos os zeros colocados à 

direita do último dígito não nulo. As potências de base 10 não entram para a contagem dos algarismos 

significativos. 

Regras para a contagem dos algarismos significativos nos resultados dos cálculos: nas somas e 

subtrações o resultado tem o mesmo número de casas decimais igual ao da parcela com menor 

número de casas decimais, nas multiplicações e divisões o resultado tem o mesmo número de 

algarismos significativos do fator, ou do divisor, com menor número de algarismos significativos. 

O Universo é imenso e está organizado de forma complexa. Aglomerados ou enxames de estrelas 

são grupos de estrelas, que situando-se suficientemente próximas umas das outras, estão associadas 

fisicamente. As estrelas de um aglomerado formaram-se conjuntamente, a partir da mesma nuvem de 

gás interestelar, têm aproximadamente a mesma idade e a mesma composição química inicial.  

Poeiras interestelares são grãos de matéria sólida dispersos no espaço interestelar. Estes grãos, 

pensa-se serem constituídos por grafite, silicatos e gelos.  

Na nossa galáxia, a Via Láctea, existe material que preenche o espaço entre as estrelas, as poeiras e o 

gás interestelar. Este material forma nebulosas. Em algumas nebulosas, os átomos dos gases, tendo 

sido ionizados por radiação ultravioleta, proveniente das estrelas mais próximas, emitem luz quando 

interagem com eletrões livres existentes no gás, são as nebulosas de emissão. As nebulosas escuras 

podem ser detetadas porque absorvem a luz das estrelas de fundo. Nebulosas de reflexão são as que 

difundem a luz que nelas incide. 

Buracos negros estelares são resíduos de estrelas de grande massa, que sucumbiram por ação das 

suas próprias forças gravitacionais, no fim das suas vidas. 

Sistemas solares, tal como aquele a que a Terra pertence, são formados por uma estrela em torno da 

qual orbitam planetas, eventualmente, satélites naturais desses planetas, asteroides, cometas e 

meteoritos. 

As estrelas são autênticas fábricas nucleares pois no seu interior decorrem reações nucleares. Nas 

reações químicas há modificações no arranjo dos eletrões, que pertencem aos iões, átomos ou 

moléculas dos reagentes, mas os núcleos atómicos não se alteram. Nas reações nucleares há 

alteração dos núcleos dos átomos dos reagentes, dando origem a elementos diferentes como produtos 

da reação. A energia envolvida numa reação nuclear é milhões de vezes superior à energia envolvida 

numa reação química. As reações nucleares, tal como as reações químicas, podem ser traduzidas por 

equações. Na escrita das equações nucleares têm que ser cumpridas as leis da conservação: do 

número de nucleões, a soma dos números de massa das partículas reagentes deve ser igual à soma dos 

números de massa das partículas produtos da reação; da carga elétrica, a soma dos números atómicos 

das partículas reagentes deve ser igual à soma dos números atómicos das partículas produtos da 

reação. 

O nuclídeo de um elemento é o núcleo de um isótopo desse elemento. Para um elemento de símbolo 

químico X a representação de um nuclídeo é: AZX. 

Além de nuclídeos, outras partículas intervêm nas reações nucleares, que têm representação 

simbólica específica: 
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𝑝𝑟𝑜𝑡ã𝑜 𝐻1
1  

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟ã𝑜 𝑛0
1  

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ã𝑜 𝑒−1
0  

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑟ã𝑜 (𝑎𝑛𝑡𝑖 − 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ã𝑜) 𝑒+1
0  

Fusão nuclear é uma reação nuclear que consiste na junção de núcleos leves dando origem a núcleos 

mais pesados e mais estáveis, libertando grande quantidade de energia. No Sol, como noutras estrelas, 

há reações de fusão nuclear com produção de hélio, a temperaturas extremamente elevadas, o que 

permite que haja emissão de luz. 

4 𝐻1
1 →  𝐻𝑒2

4 +  2 𝑒+1
0 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

O valor da energia libertada nesta reação é da ordem de grandeza de 109 kJ/mol. Em estrelas com 

massa superior a oito vezes a massa do Sol, podem ocorrer, não só reação com produção de carbono-

12, mas também a obtenção de oxigénio-16. 

𝐶 + 𝐻𝑒2
4

6
12 → 𝑂8

16 +  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

A energia libertada nesta reação tem um valor com ordem de grandeza de 1011 kJ/mol. 

Fissão nuclear é uma reação nuclear que consiste na divisão de um núcleo pesado (Ar>200) quando 

bombardeado com neutrões, ou outras partículas, originando núcleos mais leves e mais estáveis, com 

libertação de grande quantidade de energia. A fissão nuclear do urânio-235 é usada na produção de 

energia, em reatores nucleares. 

𝑛0
1 + 𝑈 →

𝐵𝑎 +  𝐾𝑟36
94 + 3 𝑛0

1 +  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

56

139

92
235  

Cada um dos neutrões que se liberta pode atingir outro núcleo de urânio-235 produzindo mais fissões, 

ou seja, ocorre uma reação em cadeia. A energia libertada é da ordem de grandeza de 109 kJ/mol. 

Algumas aplicações da energia e das radiações produzidas em reações nucleares: radioterapia 

(eliminação de células estranhas), datação de solos e objetos vários, através de carbono-14 e outros 

isótopos, eliminação de pragas, esterilização de alimentos, estudo do metabolismo vegetal, deteção de 

fissuras e defeitos em peças metálicas. 

No Universo o elemento químico mais abundante, em número de átomos, é o hidrogénio (cerca de 

90%) seguido do hélio (cerca de 9%). Dos restantes, cerca de 1%, situam-se, por rodem decrescente 

de abundância em número de átomos, oxigénio, carbono, néon, azoto, magnésio, silício, ferro e o 

enxofre. Todos os outros elementos químicos podem ser considerados vestigiais no Universo.  

In Resumo Essencial de Física e Química 

Teoria do Big Bang 

De acordo com a teoria do Big Bang, o Universo surgiu de um estado de grande compressão e de 

temperatura e densidade muito elevadas (praticamente infinitas). Uma vez surgido, o Universo entrou 

em expansão, muito rápida de início e depois mais lenta. 

À medida que a expansão prosseguiu a temperatura foi sempre diminuindo. Os acontecimentos que se 

seguiram ao Big Bang dependeram desse arrefecimento. 
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Assim, aproximadamente dez microssegundos (1×10-5 s) após o Big Bang, o Universo era formado por 

um “caldo” inicial, a uma temperatura de cerca 1013 K, onde matéria e radiação, as duas formas de 

energia do Universo, se interconvertiam constantemente uma na outra. 

Nesse caldo já existiam partículas elementares, entre elas eletrões e quarks. A diminuição da 

temperatura permitiu a génese de protões (p) e de neutrões (n). Estas partículas, juntamente com os 

eletrões, tornar-se-iam mais tarde os “tijolos” que constituem os átomos.  

Cerca de 3 minutos depois do Big Bang, a uma temperatura de cerca de 300 milhões de Kelvin (3×108 

K) os protões e os neutrões ligaram-se entre si para formar os primeiros núcleos de átomos, fenómeno 

designado por nucleossíntese. Seriam eles o deutério ou hidrogénio-2, o hélio-3, o hélio-4 e o lítio-7 

para além do hidrogénio-1. 

Foi esta a primeira génese ou nucleossíntese dos elementos químicos, a nucleossíntese 

primordial. 

Após a nucleossíntese primordial, a expansão e o arrefecimento do Universo continuaram. Cerca de 

300 000 anos após o Big Bang e a uma temperatura de apenas 3000 K, deixaram de existir eletrões 

livres. Estes ligaram-se aos núcleos formando os primeiros átomos: de hidrogénio-1, de deutério, de 

hélio-3 e hélio-4 e lítio-7. 

A esta temperatura, a radiação deixou de ser absorvida pelas partículas existentes, de modo que 

começou a propagar-se no Universo, “enfraquecendo” devido à expansão. É essa radiação que nos 

chega atualmente na forma de radiação cósmica de microondas. 

À medida que o Universo se foi expandido e arrefecendo, os átomos formados pela nucleossíntese 

primordial aglutinaram-se em nuvens de gás.  

A certa altura, por ação da força gravitacional, verificou-se a contração das nuvens de gás, o que 

originou “grumos” de matéria – as protoestrelas. 

À medida que a matéria destas protoestrelas se comprimiu por ação da força da gravidade, a 

temperatura aumentou. Quando a temperatura atingiu no seu interior cerca de 10 a 15 milhões de 

Kelvin, iniciaram-se as reações nucleares de fusão do hidrogénio. 

O interior da estrela onde ocorre a fusão do hidrogénio é o núcleo ou coração da estrela, que se 

encontra a uma temperatura muito elevada; à sua volta, a temperatura é mais baixa. 

As quantidades colossais de energia. Libertadas na reação de fusão do hidrogénio, propagam-se até à 

zona exterior: a estrela começa a brilhar.  

 Por esta altura, as quantidades de energia libertadas intensificam profundamente a agitação das 

partículas, originando forças de pressão que tendem a expandir a matéria estelar, contrariamente à 

força de gravidade, que tende a comprimi-la. A estrela mantém-se neste equilíbrio durante a maior 

parte da sua vida, muitos milhões de anos – fase principal da vida da estrela. 

A duração da fase principal da vida das estrelas depende da sua massa inicial. As estrelas mais maciças 

queimam mais rapidamente o hidrogénio porque necessitam de maior quantidade de energia para 

equilibrar a contração gravitacional e, portanto, a sua temperatura é mais elevada, duram menos, mas 

brilham mais. 
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Quando todo o hidrogénio se transforma em hélio, as forças que contrariam a força da gravidade 

deixam de existir; o coração da estrela contrai-se. Esta contração reaquece o coração da estrela, cuja 

temperatura aumenta de tal modo que é suficiente para permitir novas reações nucleares: o hélio 

transforma-se em carbono e oxigénio. 

A energia libertada na fusão do hélio propaga-se a uma camada fina em volta do núcleo, aumentando a 

temperatura desta e levando à fusão do hidrogénio aí existente em hélio. 

Essa energia libertada nas fusões do hidrogénio e do hélio é de tal ordem que faz expandir a camada 

exterior da estrela, rica em hidrogénio, e onde não ocorre nenhuma fusão nuclear. 

Essa expansão faz diminuir a temperatura da parte mais superficial da estrela, que assume um aspeto 

avermelhado: transforma-se numa estrela gigante vermelha. 

Na fase de gigante vermelha, as estrelas têm, assim, três partes distintas: o núcleo ou coração onde 

está a ocorrer a fusão do hélio em carbono e oxigénio, a camada fina que envolve o núcleo, onde 

continua a ocorrer a fusão do hidrogénio em hélio, a camada exterior expandida de cor avermelhada. 

O que se passa a seguir depende da massa inicial da estrela. Em estrelas como o Sol ou com massa (M) 

inferior a oito vezes a massa do Sol (M0), enquanto no coração se finalizam as reações nucleares de 

produção do carbono e do oxigénio, é ejetado um “vento” rápido de matéria e de energia para o 

invólucro exterior que, por sua vez, é empurrado para o Espaço formando as nebulosas planetárias. 

No coração da estrela esgota-se o hélio e acabam as reações de fusão nuclear: a estrela entra em 

agonia. O coração da estrela começa a contrair-se, por efeito gravitacional, aumentando de 

temperatura e de densidade. Os núcleos e eletrões que existem no coração da estrela, muito próximos 

e muito quentes, exercem uns sobre os outros forças de pressão cada vez maiores. 

A dado momento, essas forças de pressão equilibram a força da gravidade. O coração da estrela, muito 

denso e quente, para de se contrair. É, agora, uma esfera de matéria incandescente de densidade 

muito elevada, uma anã branca que, sem combustível nuclear, irá arrefecendo, emitindo cada vez 

menos luz, transformando-se num resíduo estelar frio e sem brilho. Uma caixa de fósforos cheia de 

matéria de uma anã branca pesaria várias toneladas! 

Para estrelas de massa cerca de oito vezes maior do que a massa do Sol, quando todo o hélio se 

consome no coração da estrela, este contrai-se de novo e reaquece. A energia então libertada é 

suficiente para que o carbono e o oxigénio iniciem reações de fusão nuclear: o carbono produz néon e 

magnésio, o oxigénio produz silício e enxofre. O coração da estrela volta a contrair-se quando se 

esgotam os elementos referidos. Tem início uma nova fase de reações nucleares: o silício e o enxofre 

produzem ferro. 

Ao mesmo tempo que no coração da estrela se produz ferro, as reações nucleares prosseguem nas 

camadas exteriores, que se expandiram devido à energia propagada a partir do interior – fase de 

estrela supergigante vermelha.  

Neste estado, a estrutura da estrela faz lembrar a de uma cebola: um coração de ferro, rodeado de 

camadas sucessivas de silício e enxofre, depois de néon e magnésio, em seguida de carbono e oxigénio, 

depois de hélio e, finalmente, a mais externa de hidrogénio. 

Como a energia libertada no coração da estrela não é suficiente para que se inicie a fusão do ferro, as 

reações nucleares param. A partir dessa altura, o coração da estrela (ferro) colapsa rapidamente 
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devido à força gravitacional, libertando gigantescas quantidades de energia que atingem brutalmente 

as camadas exteriores, aquecendo-as e empurrando-as pelo espaço, a velocidade elevadas, numa 

descomunal explosão – forma-se uma supernova. 

Uma estrela quase invisível a olho nu torna-se repentinamente biliões de vezes mais brilhante, 

obscurecendo tudo o que encontra à sua volta. 

Devido às elevadas temperaturas, dão-se novas reações nucleares no envelope gasoso, em expansão, 

onde se produzem os elementos mais pesados, do ferro ao urânio. 

A grande maioria dos elementos químicos, desde o carbono ao urânio, são produzidos no 

interior das estrelas ou aquando da sua morte. Por isso, a sua génese denomina-se por 

nucleossíntese estelar. 

Os resultados destes acontecimentos violentos são um resíduo estelar compacto de ferro e um 

invólucro gasoso em expansão rápida, que comprime e penetra o meio interestelar. 

O material das nuvens de gás em expansão, resultante da explosão da estrela, é pois muito diferentes 

do da nuvem de gás que, inicialmente, originou a estrela que explodiu. Está enriquecido com os 

elementos produzidos na estrela durante a sua explosão, elementos esses que irão integrar as novas 

estrelas – estrelas de segunda e terceira gerações – e os planetas. 

Quanto ao resíduo estelar, o seu destino depende da massa inicial da estrela. 

Para estrelas de massa inicial inferior a 25 vezes a massa solar a compressão cada vez maior de 

resíduo leva a que os núcleos colidam e se desagreguem. Os protões transformam-se em neutrões, 

dando origem a uma esfera, com uma densidade de centenas de milhões de toneladas por cm3, o que 

equivale, por exemplo, à massa de um petroleiro concentrada na cabeça de um alfinete. 

Atinge-se um equilíbrio entre as forças de pressão dos neutrões e a força da gravidade. O que resta do 

coração da estrela torna-se numa estrela de neutrões ou pulsar. 

Para estrelas de massa inicial superior a 25 vezes a massa solar, o resíduo estelar torna-se ainda mais 

denso do que a estrela de neutrões, um estado de matéria mais condensado, com uma força de 

gravidade tão elevada que nenhuma força interior a consegue compensar. A matéria está tão 

condensada que é como se tivéssemos toda a matéria da Terra condensada numa ervilha. Desta 

estrela em agonia nada escapa, nem mesmo a luz. Forma-se um buraco negro. 

Conforme o que acabamos de estudar, a maior parte dos elementos químicos foram gerados após o 

Big Bang (nucleossíntese primordial) ou durante a evolução das estrelas (nucleossíntese estelar). 

Mas o Universo é atravessado por partículas de elevada energia – raios cósmicos – que são protões 

e/ou eletrões movimentando-se a grande velocidade. Estes protões e eletrões provêm das explosões 

das supernovas e de outros violentos fenómenos cósmicos. 

Estas partículas colidem com elementos existentes no espaço interestelar, dividindo e originando 

elementos leves, antes inexistentes – o lítio-6, o berílio e o boro – e completando assim a formação dos 

elementos químicos. 

Este processo de génese dos elementos químicos chama-se nucleossíntese no meio 

interestelar. 
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Os elementos que formam o nosso corpo, como o cálcio dos ossos, o ferro do sangue e todos os outros 

elementos, foram gerados no interior das estrelas, na matéria que as formou ou na matéria que delas 

resultou. 

Somos feitos de matéria cósmica, somos poeira de estrelas. 

In Jogo de Partículas. 

Chamadas de Atenção 

 Atenção ao reduzires temperaturas nas 

escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin pois não podes 

usar a regra de 3 simples pois não há 

proporcionalidade direta. Tem que se usar as 

fórmulas que estão presentes no formulário ao 

qual têm acesso. 

 Atenção que para reduzir de fahrenheit 

para Kelvin têm que usar ambas as expressões 

matemáticas! 

 Nas distâncias do universo podem usar-se 

regras de 3 simples pois há proporcionalidade 

direta.  

 Atenção que para passar de ano luz para 

unidade astronómica pode ser necessário usar 

duas regras de 3 simples! 

 Não se esqueçam que o ano-luz é uma 

unidade de distância e não de tempo. Se uma 

estrela está a 3 anos-luz de nós só levaríamos 3 

anos a lá chegar se viajássemos à velocidade da 

luz! A luz dessa estrela é que leva três anos a 

chegar à Terra porque a luz anda à velocidade da luz no vácuo! 

 A temperatura é a manifestação macroscópica da agitação (energia cinética) das partículas e a 

temperatura absoluta tem em conta a agitação das partículas, daí não ter números negativos. 

 Atenção que não existe graus centígrados! 

 Para calcularmos o ano-luz podemos fazê-lo de modo muito simples: primeiro calculamos a 

duração de um ano em segundos: 1 ano  365 dias  24 horas  60 minutos  60 segundos. Em 

segundo lugar multiplicamos pela velocidade da luz no vácuo 3108 m/s. 

 Provas a favor da teoria do Big Bang: expansão do universo, a descoberta da radiação cósmica 

de microondas e a abundância dos elementos químicos leves no Universo. Limitações da teoria do 

Big Bang: por que ocorreu o Big Bang? Como ocorreu? Havia algo antes do Big Bang? Qual o 

destino do Universo? 

 Existem outras teorias. A Teoria da Expansão Permanente defende que o Universo expandir-se-

á para sempre, com as galáxias a afastarem-se continuamente umas das outras. A Teoria do 

Universo Oscilante ou Pulsátil defende que verificar-se-á um retardamento progressivo da 

expansão até à situação extrema de se inverter o sentido do movimento das galáxias, que passarão 

a aproximar-se. Iniciar-se-á, então, uma contração do Universo, que culminará com um 

esmagamento a que os cientistas chamam de Big Crunch, a que poderá seguir-se um novo Big Bang 
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recomeçando tudo de novo. A Teoria do Estado Estacionário defende que a expansão se produz 

porque se cria constantemente nova matéria. Enquanto as galáxias se afastam umas das outras 

formam-se novas galáxias nos intervalos, a partir de nova matéria em formação contínua, à taxa 

exigida para compensar a diluição provocada pela expansão. 

 


