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INTRODUÇÃO:

A compreensão acerca de como o sol brilha trouxe muitos avanços e novos desafios aos

campos da ciência que se propuseram a seu estudo. Em 1920 Arthur Eddington[1] propôs que a

produção de energia no núcleo do sol se daria pela fusão de quatro prótons originando um núcleo de

⁴He e energia correspondente à diferença de massa dos produtos e reagentes, como segue na reação

1 [2].

Gamow, von Weizsäcker, Critchfield e Hans Bethe[3] desenvolveram essa teoria propondo duas

cadeias de reações nucleares possíveis para tal resultado: o ciclo p-p e o ciclo CNO. A figura 1 detalha

cada um dos ciclos propostos e possíveis ramificações com suas respectivas probabilidades de

ocorrência. Cada reação destacada em cores na figura 1 está associada a um processo de emissão de

neutrinos eletrônicos.

Para que tais reações de

fusão atômica possam ocorrer, a

repulsão coulombiana devida

aproximação das cargas positivas

dos núcleos deve ser superada, o

que Gamow mostrou ser possível

devidos aos efeitos do tunelamento

quântico desde que a temperatura

no interior do sol seja da ordem de

~ 10⁷ K [4]. Essa estimativa

demonstra que as reações

nucleares são fundamentais para a

construção de um modelo do Sol e
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a detecção dos neutrinos eletrônicos de diferentes energias emitidos durante o processo é a única

maneira de testá-la .

Medidas recentes [3][5] do fluxo de neutrinos solares realizadas pelo experimento Borexino

confirmaram a presença de neutrinos com energias esperadas para o ciclo pp e CNO, sendo o ciclo pp

responsável por 99%[3] da produção de energia do Sol. Apesar de menos relevantes na produção de

energia, as medidas dos neutrinos do ciclo CNO fornecem indicações importantes sobre a

metalicidade (presença de elementos mais pesados que o 1H) do Sol.

As taxas de geração de energia obtidas do fluxo de neutrinos em conjunto com a

heliosismologia (o estudo das oscilações solares pela velocidade do som) impuseram condições sobre

a estrutura do Sol que culminaram no surgimento do modelo solar padrão (SSM, em inglês), onde

aproximamos o Sol como uma estrela esférica, quimicamente homogênea após sua formação, que

evolui entre configurações aproximadamente equilibradas sem perder massa considerável e atende

aos critérios de luminosidade, raio e metalicidade superficial do Sol observados atualmente [6][7].

Recentemente, foram desenvolvidos dois novos modelos solares, B16-GS98 e B16-AGSS09met [8],

que procuram incluir medidas mais recentes para o Sol atual em sua construção e comparar os

cenários de alta e baixa metalicidade solar.

Comparando os fluxos de neutrinos e a temperatura central para do Sol de acordo com o SSM,

Bahcall e Ulmer[9] mostraram ser possível analisar a dependência do fluxo de neutrinos com a

temperatura. A partir dessas relações e sua concordância com dados experimentais, supomos ser

possível estimar a temperatura no interior do Sol.

Esta pesquisa tem como objetivo compreender a atuação dos neutrinos solares como

ferramenta para investigar o interior do Sol e, a partir da análise de seus fluxos experimentais e

teóricos, estimar sua temperatura.

METODOLOGIA:
Em seu artigo, Bahcall e Ulmer [9] fornecem uma relação passível de análise apenas para o

fluxo pp (equação 2).

Essa expressão tenta modular, de acordo com os parâmetros do modelo solar usado, qual seria

a dependência do fluxo do ciclo pp com a temperatura central (Tc) do Sol.

Manipulamos a equação (2), que a princípio mostra apenas uma proporcionalidade entre o fluxo

e o quociente entre Tc e a temperatura central de acordo com o modelo solar (Tc,SSM=15.64 x 106 K [9]),

para que ela reproduza o fluxo observado de neutrinos por medidas experimentais. Assim, quando Tc =

Tc,SSM, o fluxo deve ser de 6 x 1010 cm-2s-1 [10], portanto, multiplicamos a relação por uma constante K =

(6 x 1010 cm-2s-1/0.92) de forma a obtermos a equação 3.
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Para avaliar a validade da equação 3 com Tc para um intervalo 13x106K > Tc > 17x106 K

realizamos uma análise de X² dada pela equação 4, onde usamos que o erro total σ = 0,7 é o maior

erro entre previsão e a medida experimental, ϕpp,exp é o fluxo experimental e ϕpp,th os diferentes valores

para o fluxo teórico do modelo solar. Usamos n = 70 valores de ϕpp,th entre o intervalo mencionado. A

análise foi realizada na plataforma Google Colab.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A análise de X² para os 70 pontos dentro do intervalo de temperaturas utilizado nos forneceu

um valor de X² = 18.83. A ordem do valor obtido é muito menor do que a ordem n = 70 o que sugere

uma boa concordância entre os resultados experimentais e previstos para o fluxo de neutrinos pp. Se

escolhemos um intervalo muito maior de temperatura central o valor de X² tem um deslocamento

considerável e a previsão passa a discordar dos valores experimentais. Isto sugere que a temperatura

da região do núcleo solar onde o ciclo pp ocorre deve estar no intervalo escolhido de temperaturas.

Apesar de ser um resultado satisfatório, o fluxo de neutrinos emitidos pelas reações pp não é o

fluxo com maior dependência com a temperatura [9] e portanto não constitui a melhor estimativa para a

temperatura do núcleo solar, o fato, ainda, da dependência do ciclo pp ser inversamente proporcional à

temperatura [7][9] sugere que essa expressão não é boa para regiões mais internas, supostamente

com maior temperatura. A análise do fluxo 8B ∝ Tc
25 deve constituir uma medida mais interessante

para tal estimativa [11].

Trabalhos recentes [7] fornecem relações mais sofisticadas para todos os fluxos de neutrinos

que podem ser melhor desenvolvidas para uma melhor estimativa da temperatura do Sol e

compreensão acerca da dependência dos fluxos com a temperatura. O uso de uma temperatura

central prevista pelo modelo solar mais atual B16 para os dois cenários de metalicidade solar traria

mais riqueza para a discussão dos resultados obtidos em conjunto com essas novas expressões.

CONCLUSÕES:

Neutrinos possibilitam muitas informações sobre o interior do sol e constituem uma fonte

experimental importante para o aprimoramento na construção dos modelos solares mais sofisticados e

próximos à nossa estrela.

Com esta pesquisa conseguimos obter uma estimativa grosseira da temperatura do interior do

Sol, entretanto análises futuras devem ser conduzidas com novas relações fornecidas[7] para a
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dependência dos fluxos de neutrinos com a temperatura para melhores estimativas utilizando os

últimos modelos solares disponíveis. O fluxo de neutrinos 8B deve ser o foco dessa próxima estimativa

uma vez que é o fluxo com maior dependência em T, e portanto deve ocorrer em regiões mais internas

do núcleo. Nesse sentido, o experimento Borexino e suas recentes detecções são fundamentais para

um estudo mais detalhado do interior do Sol e outras estrelas.
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