
O Sol
Você já notou como o Sol domina todos os fenômenos aqui no

planeta Terra? Tudo depende do Sol: o processo de fotossíntese
das plantas no continente e das algas e plânctons nos oceanos.
Influencia também no ciclo das águas e as estações do ano . Sem
falar que nos aquece e ilumina. Isso tudo acontece porque o Sol é
a fonte de energia que produz toda a dinâmica do Sistema Solar .

Figura 1: Dirigindo para o Sol: Solar Dynamics
Observatory (SDO), Nasa - App Nasa Você sabia?

O Sol ocupa um dos focos da órbita dos planetas no Sistema 
Solar e sozinho tem 99,8% de toda massa do Sistema.



Mas a sensação de estarmos aquecido, de que o Sol aquece a Terra é devido à produção de
fogo pelo Sol? Não!

O primeiro fato importante, é que no espaço não há oxigênio, um dos elementos necessário
para que haja a existência de fogo, de uma combustão. Portanto, esse calor que sentimos e também,
a cor avermelhada que visualizamos, não é referente à chamas ou fogo na superfície do Sol.

Para saber mais!
Para que ocorra uma combustão é necessário que haja três 

elementos básicos:
• Combustível: elemento que fornece energia para a queima;
• Comburente: elemento ou substância que reage com o combustível ;
• Ignição: elemento necessário para iniciar a reação entre combustível e 

comburente.



Raciocinando:
O que o Sol produz, que nos dá a sensação de calor? 

Afinal, se o Sol não é uma bola de fogo, o que ela é?
Uma bola de gás! Toda a energia que o Sol gera, além da luz que
nos ilumina, é proveniente de reações que envolve os gases presentes
em sua composição, que são realizadas dentro do núcleo (vide figura
2).

Lá dentro ocorrem reações de fusão nuclear a altíssimas
temperaturas, o que faz do Sol uma “fornalha” nuclear gigante!

Dica!
Como estrela, o Sol é uma bola de gás 
(92,1% de hidrogênio e 7,8% de hélio) 
mantida unida por sua própria gravidade.

Figura 2:  Vista das camadas do Sol. 



Esse processo de fusão nuclear, fenômeno no qual é a junção de dois
ou mais núcleos de um elemento químico, faz com que o hidrogênio e seus
isótopos, se transformem em elementos mais pesados!

O que ocorre no Sol é uma fusão termonu-
clear de elementos leves, H e seus isótopos (Deu-
tério e trítio) em Hélio e outros elementos mais 
Lembre-se…

Os  Isótopos  são  os  átomos  de  um  mesmo  elemento  químico  que
possuem o mesmo valor de número atômico, porém seus número de massa
são diferentes!

Anote e Lembre!

A  informação  de  que  um  elemento
químico é mais pesado que o outro,  no diz
respeito ao núcleo atômico daquele elemento!
O núcleo é formado por prótons, nêutrons e
outras subpartículas, e constituí a maior parte
da massa do átomo.

Portanto,  quando temos  a  informação
de  que  um  elemento  é  mais  pesado  que
outro, quer dizer que o  número de prótons
deste é maior do que aquele!

Figura 3: Evolução dos Modelos Atômicos

A energia gerada no núcleo é 
transportada para fora por 
radiação, que salta ao redor da 
zona radiativa, levando cerca de 
170.000 anos para ir do núcleo 
ao topo da zona convectiva!



Cruzadinha da Física

Horizontais Verticais
2. O Sol é composto de 92% de… ? 1. Fenômeno físico que ocorre no núcleo do Sol

5. Elemento mais pesado que outro, possui número
de … maior!

3. Possuem mesmo número atômico, mas número
de massa diferentes,

7. Energia gerada no núcleo do Sol é transportada
para fora por meio de … ?

4. O sol é uma bola de … ?

8. Além do calor, o Sol produz também … 6. Ocupa um dos focos da órbita dos planetas do
Sistema Solar



Voltando… 

A fusão de hidrogênio requer a colisão dos átomos a velocidades muito
altas, no intuito de quebrar a repulsão elétrica entre eles. E o núcleo do
Sol, é um ambiente perfeito para que tal processo ocorra!

Uma representação dessa fusão é mostrada a seguir!

Núcleos de Hidrogênio Fusão

Liberação de 
pósitron

Liberação de 
neutrinos

Criação do 
Deutério

Anote e Lembre! 
Não se esqueça que, quando vamos representar um elemento químico, 
usamos sua abreviatura, os números de prótons e de massa (conforme 
a tabela periódica dos elementos químicos)!

Para saber mais!
Os Isótopos são os átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo 
valor de número atômico, porém seus número de massa são diferentes!



A imagem acima, representa a colisão de dois pares de núcleos de hidrogênio (H), no qual se fundem originando
dois núcleos de Deutério (D). Isso faz com que ocorra a liberação de dois pósitrons e dois neutrinos! E não termina
por aí! O deutério formado, colide com um outro núcleo de hidrogênio, formando o hélio - 3. A imagem abaixo
representação esse processo de fusão: 

Repare que na imagem anterior, há
a  formação  de  um  novo  elemento,
representado  pela  letra  grega  γ (se
pronuncia  gama):  Raios  –  Gamma,  uma
radiação de alta frequência e energia. 

Núcleos de
Deutério 

Núcleos de
Hidrogênio Raios - Gamma

Núcleo de 
Hélio - 3

No núcleo do Sol, onde há altas temperaturas, a cada segundo, aproximadamente 657 milhões de toneladas de hidrogênio sofrem fusão 
entre si, transformando-se em 653 milhões de toneladas de hélio (veja o primeiro diagrama). As 4 milhões de toneladas de massa 
restantes, são compostas pelos pósitrons e os neutrinos, este no qual representam a energia radiante que nos aquece e nos ilumina!



E por  fim,  temos  a  fusão  de  dois  núcleos  de  hélio  – 3,  ambos
provenientes de duas reações semelhantes ao diagrama da página anterior, que
da origem a um núcleo de Hélio e mais dois núcleos de Hidrogênio! 

Portanto, temos toda a cadeia de produção de energia que ocorre dentro
do núcleo do Sol. 

Núcleo de 
Hélio - 3

Núcleo de 
Hélio - 3

Núcleos de
Hidrogênio

Núcleos de
Hidrogênio

Núcleo de Hélio



Praticando a Física
1. Porque o núcleo do Sol é um lugar perfeito para a fusão de dois

núcleos de hidrogênio?

2. Quais são os isótopos de hidrogênio presentes na produção de energia do
Sol? Explique o que são isótopos.

3. Leia as afirmações a seguir e diga quais são verdadeiras (V) e quais são
falsas. Justifique as falsas no espaço abaixo.

a) ( ) Fusão nuclear é um processo de divisão de dois núcleos de elemento
químico;

b) ( ) A fusão de dois núcleos de hélio – 3 resulta em dois núcleos de
Hélio e um de Hidrogênio;

c) ( ) O calor que chega na Terra e nos ilumina é proveniente dos raios –
gamma, no qual é uma parte muito pequena resultante da fusão de
um núcleo de Deutério e um núcleo de hidrogênio;

d) ( ) A partícula neutrino, é resultante, junto com o pósitron, de um
processo de fusão nuclear entre dois núcleos de hidrogênio;

e) ( ) Ao representar um elemento químico, usamos sua abreviatura, o
número de nêutrons e massa ;

f) ( ) O elemento químico hidrogênio é mais pesado que o hélio.



4. Sabemos que por segundo, no núcleo do Sol, 657 milhões de toneladas
de  hidrogênio  sofrem fusão.  Disso  tudo,  653 milhões  de  toneladas
transformam-se em hélio e o restante em raios – gamma e pósitrons.
Qual é a porcentagem de quantidade que chega na Terra? 

5. O  processo  de  fusão  nuclear  que  ocorre  no  núcleo  do  Sol,  é
denominado como fusão termonuclear. Porque? 

6. No estudo  dessa  prancha,  você  viu  que  o  Sol  é  composto  por  sua
maioria de gás hidrogênio! E que ele se transforma, pela fusão nuclear
de  dois  núcleos  de  hidrogênio,  em  hélio  e  em  outras  entidades:
pósitrons, raios – gamma e neutrinos. O que você acha que irá acontecer
ao Sol, ao acabar esse gás hidrogênio?
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