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INTRODUÇÃO: 

Desde a formação de uma protoestrela até a sua morte, uma estrela pode evoluir de maneiras distintas, 

influenciada, principalmente, por sua massa [1]. Nesse sentido, a morte de uma estrela massiva (estrela com massa 

entre 10𝑀⊙ e 100𝑀⊙) pode ocorrer por meio do seu colapso gravitacional, seguido por sua explosão em uma 

supernova tipo II e formação de uma estrela de nêutrons ou um buraco negro [2]. Esse processo é responsável pela 

emissão de um fluxo de neutrinos [1].  

Embora uma supernova tipo II constitua um ambiente dinâmico com densidades e temperaturas extremas 

que pode aprisionar fótons, a baixa seção de choque dos neutrinos produzidos por reações nucleares os permite a 

atravessar a matéria [3]. Além disso, como possuem carga nula [4], eles possuem desvio desprezível em relação a 

campo eletromagnéticos desde a sua emissão por uma supernova até a Terra. Assim, como os mecanismos que 

promovem o colapso e a explosão da estrela não são totalmente conhecidos, uma futura detecção de neutrinos de 

supernovas possibilitará a obtenção de dados acerca dos interiores estelares, os quais não podem ser diretamente 

observados [5]. 

Em 1987, foram detectados antineutrinos eletrônicos pelo Kamiokande-II [6], pelo Irvine–Michigan–

Brookhaven (IMB) [7] e pelo Baksan Scintillator Telescope (BST) [8], provenientes da explosão da supergigante 

azul Sanduleak-69 202 na Grande Nuvem de Magalhães, ou a supernova 1987A, a única supernova detectada por 

meio de neutrinos até hoje [9]. Contudo, além de antineutrinos eletrônicos, uma supernova tipo II produz todos os 

sabores de neutrinos e de antineutrinos (eletrônico, muônico e tauônico), e os neutrinos primariamente emitidos por 

reações podem sofrer conversões de sabor ao longo de sua propagação pela estrela em colapso [10]. 

Os sabores de neutrinos correspondem à sobreposição de autoestados quânticos, os autoestados de massa 1, 

2 e 3 [4]. Nesse viés, cada sabor de neutrino apresenta um comprimento de onda característico e a sua propagação 

espacial ou temporal pode resultar em conversões do seu sabor, induzidas pela diferença de massa dos neutrinos 

[11]. Assim, cada sabor de neutrino têm uma probabilidade de sobrevivência e de conversão até a sua detecção na 

Terra [12]. 

Em uma supernova, essas conversões de sabor ocorrem por efeitos da matéria, os efeitos Mikheyev-

Smirnov-Wolfenstein (MSW), causado por reações de espalhamento de neutrinos [13], e Coletivo, marcado por 

auto interações entre neutrinos [14], além das influências causadas pela propagação da onda de choque [10]. No 

presente trabalho, serão consideradas apenas interações em regiões intermediárias da estrela que não afetem a 

dinâmica da explosão. 

Assim sendo, na próxima detecção de neutrinos de supernovas, planejada por experimentos como o o Deep 

Underground Neutrino Experiment (DUNE) [15], o Hyper-Kamiokande (Hyper-K) [16] e o Jiangmen Underground 

Neutrino Observatory (JUNO) [17], é imperativa a consideração das distorções que essas mudanças de sabor 
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causarão sobre o espectro de neutrinos a ser detectado. Nesse viés, a partir dos neutrinos de supernovas, espera-se 

elucidar o mecanismo de explosão da estrela, a formação de estrelas de nêutrons e de buracos negros, a hierarquia 

de massas dos neutrinos, a nucleossíntese estelar, entre outros [5]. 

No desenvolvimento do trabalho, será discutida como ocorre a morte de uma estrela em uma supernova tipo 

II, supernova formada pelo colapso gravitacional de uma estrela massiva que contém hidrogênio em seu espectro 

[5]. Em seguida, será apresentado o comportamento do neutrino na matéria conforme o efeito MSW. 

METODOLOGIA: 

A pesquisa se pautou na conciliação de conceitos da Astrofísica Estelar, do Modelo Padrão das Partículas 

Elementares e da conversão de neutrinos, aplicados a neutrinos produzidos por supernovas tipo II. Para tanto, foram 

utilizados livros e artigos e deduzidas as equações de evolução do neutrino no vácuo e segundo o efeito MSW para 

duas e três famílias de neutrinos. Para mais, realizou-se estudo computacional em Python a respeito da influência 

da densidade sobre os sabores de neutrinos, código ainda em desenvolvimento.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

I) A dinâmica da supernova 

Quando uma estrela massiva está na sequência principal do diagrama de Hertzprung Russel (HR), ela realiza 

fusão nuclear de hidrogênio principalmente pelo ciclo CNO e, posteriormente, continua a fundir elementos cada 

vez mais massivos [1]. Com o prosseguir das reações, a estrela ganha a estrutura chamada de “casca de cebola”, em 

que camadas de elementos mais leves ficam cada vez mais externos, enquanto elementos com maiores massas são 

fundidos no núcleo [18].  

Durante essas reações nucleares, a estrela mantém seu equilíbrio hidrostático devido ao contrabalanceamento 

entre as pressões externas e internas. Nesse sentido, a força gravitacional devido à massa estelar é oposta à força de 

pressão de radiação e à força de degenerescência de elétrons [2]. Porém, esse contrabalanceamento ocorre apenas 

até a estrela atingir a massa de Chandrasekhar [19], pois, nesse momento, o núcleo da estrela é composto por ferro, 

cuja alta energia de ligação implica na não liberação de energia em sua fusão, requerendo mais energia do meio 

para o processo [10]. Como ocorre a emissão de neutrinos nas reações termonucleares, a estrela tem uma perda de 

energia constante [10], logo, quando o elemento a ser fundido é o ferro, não há energia o suficiente para a fusão. 

Assim, o núcleo da estrela contrai e aquece. O aumento de energia térmica possibilita as reações de 

fotodesintegração do ferro e do hélio [2]: 

𝐹𝑒56 + γ → 13𝐻𝑒4 + 4𝑛 

𝐻𝑒4 + γ → 2𝑝+ + 2𝑛 

Além disso, conforme ocorre a produção de prótons pelas reações de fotodesintegração, as elétron-capturas 

se tornam possíveis [2]. Essas reações corroboram para que a pressão de degenerescência dos elétrons capturados 

cesse, produzindo também neutrinos eletrônicos que escapam da estrela com energia [2]: 

𝑝+ + 𝑒− → 𝑛 + ν𝑒 

Sem a pressão de degenerescência, começa o período de implosão, em que a estrela começa a colapsar sobre 

si mesma aproximadamente em queda livre [3]. Nesse sentido, as camadas mais externas do astro caem sobre as 

mais internas e transformam energia potencial gravitacional em energia térmica [19].  

À medida que matéria é acrescentada à estrela em formação, o aumento da temperatura possibilita as reações 

de aniquilação e os processos térmicos [3]. Portanto, pode ocorrer a criação de todos os sabores de neutrinos e de 

antineutrinos. No entanto, conforme a densidade da estrela atinge valores da ordem de 1012 a 1014𝑔/𝑐𝑚3, a matéria 

se torna um meio opaco até para essas partículas [15]. Dessa maneira, são formadas superfícies limite no interior da 

estrela em colapso, a esfera de transporte e a esfera de energia, em que, respectivamente, neutrinos muônicos e 

tauônicos, e eletrônicos ficam aprisionados [3].  
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Contudo, a adição contínua de matéria nas camadas mais internas aumenta cada vez mais a densidade do 

astro. Assim, quando densidades nucleares são atingidas, o princípio de exclusão de Pauli impossibilita a maior 

compressão da matéria, estagnando a implosão de forma abrupta [20]. 

Além disso, a pressão interna é alta o suficiente para que a matéria se torne nuclear, por conseguinte, a força 

nuclear forte produz uma onda de pressão em oposição à continuação do colapso [21]. Essa onda, também chamada 

de onda de choque, dá início à explosão da estrela e se propaga às regiões externas dela, ganhando velocidades 

supersônicas e se tornando responsável pela ejeção de matéria [03]. 

Porém, a onda de choque estagna devido à perda de energia, haja vista que a energia cinética da matéria em 

queda devido à onda de choque é dissipada em energia térmica por meio de neutrinos [3], que, por sua vez, irradiam 

da estrela. Além disso, também contribuem para essa perda energética a turbulência e os movimentos convectivos 

da estrela. 

Consoante ao Mecanismo de Explosão Atrasada, a explosão pode continuar a ocorrer por intermédio da 

deposição de energia por neutrinos [22]. Nesse sentido, os neutrinos que ficaram presos nas esferas de neutrinos 

realizam capturas eletrônicas que reaquecem a onda de choque e possibilitam a continuidade da explosão [03]. 

II) Os efeitos da matéria na estrela em colapso 

A evolução de um neutrino pode ser descrita pela equação de Schrödinger, onde t é o tempo, |ψ > é a função 

de onda que representa o neutrino, 𝐻 é a Hamiltoniana do sistema e |ψ(0) > é a função de onda do neutrino em seu 

estado inicial (tempo zero) [12]: 

𝑖
𝑑

𝑑𝑡
|ψ > = 𝐻 |ψ(0) > 

Nesse sentido, sabe-se que os neutrinos inicialmente produzidos em uma supernova tipo II são, 

majoritariamente, eletrônicos [10]. No entanto, à medida em que se propagam na estrela por um tempo infinitesimal, 

a matriz de mistura do neutrino é alterada pela adição de uma fase temporal, que modifica, portanto, a amplitude de 

transição do neutrino e pode resultar na mudança de sabor [11]  

No entanto, as conversões de sabor devido à propagação espacial, que podem ocorrer também no vácuo, 

ganham características específicas na matéria. Nesse sentido, o efeito MSW, marcado pela influência da densidade 

sobre os neutrinos, é causado por reações de espalhamento, haja vista a presença de elétrons, núcleons e núcleos de 

elementos na matéria estelar [13]. 

Nesse viés, o espalhamento causa pequenas variações na amplitude do movimento dos neutrinos, logo, ele 

atua como um índice de refração que resulta em mudanças na probabilidade de oscilação, pois esse fenômeno 

corresponde à adição de elementos diagonais na Hamiltoniana do sistema, em que 𝐻0 é a Hamiltoniana no vácuo e 

V é o potencial dos neutrinos na matéria [13]: 

𝐻 = 𝐻0 + 𝑉 

 Tal potencial é descrito pela constante de acoplamento de Fermi (𝐺𝐹) e pelo número de densidade de 

elétrons 𝑛𝑒, que, por sua vez, está vinculado à densidade do meio: 

𝐻 = 𝐻0 + √2𝐺𝐹𝑛𝑒 

Além disso, o atual trabalho adota a aproximação do comportamento da estrela por um regime adiabático, 

em que a variação da densidade da estrela é lenta o suficiente para que transições não lineares entre os neutrinos 

devido ao efeito MSW possam ser desprezadas [13].  

 Para mais, conhecido como “mecanismo de oscilação ressonante”, o efeito MSW se baseia no cruzamento 

dos neutrinos em uma camada de ressonância [13], que corresponde a uma região em que os neutrinos ficam sujeitos 

a duas ressonâncias (High-ressonance e Low-ressonance, respectivamente [23]). A Low-ressonance ocorre nas 

camadas mais externas do manto estelar, tanto para a hierarquia de massas normal (NH), quanto para a hierarquia 

de massas invertida (IH) [23], e corresponde a conversão entre 𝑣𝑒 e 𝜈𝜇  para a densidade de 102𝑔/𝑐𝑚3 [24], 
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enquanto a High-ressonance requer densidades mais altas, ocorrendo, portanto, em regiões internas da estrela, mas 

somente no cenário da hierarquia de massas normal (NH) [23]. A High-ressonance corresponde à máxima 

conversão entre 𝑣𝑒  e 𝜇𝜏 em uma densidade da ordem de 108𝑔/𝑐𝑚3 [24].  

Para densidades ainda maiores, dentro das esferas de neutrinos, domina o efeito Coletivo, em que ocorrem 

interações entre os próprios neutrinos [14]. Nesse sentido, independentemente das diferenças de energia envolvidas, 

ocorre um comportamento único sobre os sabores de neutrinos, que pode ser do tipo bipolar próximo à proto-estrela 

ou do tipo sincronizado em regiões mais externas, ainda dentro das esferas de neutrinos [14]. Porém, as auto 

interações estão além do escopo desse trabalho. 

 Com a propagação da onda de choque, a adiabaticidade do sistema é violada [13], pois ela rompe as esferas 

de neutrinos. A onda de choque altera, portanto, em uma grande velocidade, a densidade das regiões da estrela em 

que se propaga [13], enquanto um perfil adiabático necessita de mudanças lentas na densidade.  Esse rompimento 

é responsável pela liberação de energia e de número leptônico, até então contidos no meio opaco [03].  

Esses neutrinos liberados, ao ultrapassarem a onda de choque em movimento, se propagam pela estrela e 

pelo espaço no período de difusão [03], constituindo uma grande parte do fluxo a ser medido. Como ocorre a 

dispersão dos neutrinos com a propagação da onda de choque, as densidades caem o suficiente para que o efeito 

MSW deixe de ocorrer [10]. 

CONCLUSÕES: 

Neutrinos estão intrinsecamente ligados à efetividade da explosão de uma estrela em uma supernova tipo II 

porque eles são capazes de atravessar a matéria estelar, retirando energia do meio, e porque estão vinculados ao 

reaquecimento da onda de choque. Além disso, a sua detecção pode ajudar a solucionar perguntas fundamentais da 

Física, uma vez que a observação de seu fluxo fornecerá informações acerca da supernova. Porém, como neutrinos 

e antineutrinos de todos os sabores podem ser produzidos em uma supernova tipo II e os efeitos da matéria podem 

causar a conversão de sabor dos neutrinos produzidos à princípio, é imperativo que as distorções que essas 

conversões de sabor irão causar sobre o número de eventos detectados e o seu espectro sejam considerados pelas 

futuras detecções. 
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