
NEBULOSAS – Nuvens de brilho no nascimento e morte das estrelas

Norma T. O. Reis (normareis@mec.gov.br)

1. Informações Básicas

Tudo no universo se distribui em grupos. Planetas ao redor de estrelas, estrelas nos chamados aglomerados 
estelares e galáxias em grupos chamados 'clusters'. Há ainda os grupos de 'clusters' de galáxias, chamados 
'superclusters'. O espaço entre as estrelas ou entre um aglomerado e outro, conhecido como meio interestelar 
é formada por regiões mais “vazias” (na verdade, o universo é composto em sua maioria da chamada matéria 
escura) e por partes mais densas, chamadas nebulosas, onde geralmente as estrelas são formadas. 

Nebulosas são vistas no céu como manchas difusas e irregulares. A palavra 'nebulosa' vem da palavra latina 
para 'nuvem1'. Elas são nuvens compostas de poeira interestelar, gás hidrogênio e plasma. Algumas nebulosas 
são berço de formação de novas estrelas, enquanto outras são restos de estrelas que chegaram ao término de 
seu ciclo vital. Muitas nebulosas se originam a partir de colapso gravitacional de gás no meio interestelar. Na 
medida em que o material se colapsa sob seu próprio peso, estrelas massivas podem se formar em seu centro. 
Algumas nebulosas são formadas como resultado de explosões de supernovas, de restos mortais de estrelas 
de vida curta e e grande massa2. 

As nebulosas se apresentam em diferentes formatos e tamanhos e são classificadas de acordo com o tipo de 
luz (radiação) que emitem. A radiação emitida pelas estrelas excita uma nuvem de gás e poeira que passa a 
emitir o brilho característico da nebulosa. Alguns tipos principais: planetárias, refletivas, emissão e de 
absorção. Acesse esse link da USP para saber mais sobre os tipos de nebulosas: 
http://www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/alem-do-sistema-solar/alem-do-sistema-solar.htm. Nebulosas 
planetárias, apesar do nome, não têm nenhuma relação com planetas. Esses objetos são os restos brilhantes 

1
 Sítio 'Pergunte a um Astrônomo', da NASA, http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/AskKids/nebula_whatis.shtml  

2  Watson, J and Kerrigan, M. The Sky Handbook. Thunder Bay Press. San Diego, California. 2009.

Fig. 1 – 'Cluster' de galáxias Abell 2218. Quase todos os objetos brilhantes nessa imagem obtida em 2001 pelo Telescópio Espacial 
Hubble são galáxias de um 'cluster' conhecido como Abell 2218. O cluster é tão massivo e compacto que sua gravidade distorce a luz 
das galáxias em seu interior. Crédito: Andrew Fruchter (STScI) et al., WFPC2, HST, NASA  
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de gás e poeira expelidos por estrelas de tamanho moderado, como o Sol, durante os últimos estágios de sua 
vida3. Em outras palavras, as nebulosas planetárias são a fase final da vida de uma estrela. O termo 'nebulosa 
planetária' deriva de uma certa semelhança com à aparência dos planetas gigantes gasosos observados pelo 
telescópio. Antes que os astrônomos soubessem que galáxias eram coleções distantes de estrelas, galáxias 
eram chamadas nebulosas por causa da sua aparência indistinta4. Atualmente, a palavra nebulosa é reservada 
para objetos extensos consistindo na maior parte de gás e poeira. Por isso, é importante não confundir 
nebulosa com galáxia. Para saber mais sobre a definição de galáxias, confira esse episódio do ABC da 
Astronomia da TV Escola: http://educacaoespacial.wordpress.com/category/abc-da-astronomia/  
 

2. Vídeos de nebulosas

                http://www.youtube.com/watch?v=Mx2xE2ATYOo 

                 http://www.youtube.com/watch?v=5bhlvSZkRVg 

3
 Sítio do Telescópio Espacial Spitzer, http://www.spitzer.caltech.edu/images/2056-sig09-001--Cat-s-Eye-Planetary-Nebula  

4
 Sítio do 'Sloan Digital Sky Survey, http://cas.sdss.org/dr5/pt/astro/stars/stars.asp  
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          http://www.youtube.com/watch?v=fJVPTJNiNA4 

          http://www.youtube.com/watch?v=dnDU7JJtVts 

A nebulosa de Órion

Essa nebulosa difusa é um dos objetos mais brilhantes no céu noturno, que chega a ser visível a olho nu em 
um local com pouca poluição visual. Ela se localiza na constelação de Órion. Uma referência para encontrar 
a constelação é localizar as três marias, facilmente identificáveis no céu de verão no hemisfério sul da Terra. 
Conhecida também como M42 ou NGC 1976, ela é composta sobretudo por estrelas jovens e quentes5.  

5 Sítio do Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, http://www.observatorio.ufmg.br/dicas05.htm   
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