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RESUMO

Este trabalho teve o objetivo de desenvolver um livro ilustrado educativo sobre o ciclo de vida 
das estrelas. O aluno Rafael Berto Maragni foi responsável pela produção dos textos, pela 
criação das ilustrações, pelo projeto gráfico e pela impressão do livro. Os textos foram escritos 
com base nas pesquisas realizadas na área de astronomia, com enfoque nos conhecimentos 
atuais sobre os ciclos de vida das estrelas. As ilustrações foram feitas com base nos textos e 
visaram representar de forma lúdica os fenômenos cósmicos abordados no livro.





ABSTRACT

This work had the purpose to develop an educative ilustrated book about the lifecycle of a 
star. The student Rafael Berto Maragni was responsible for the productin of the texts, for the 
creation of the illustrations, and for the graphic project and printing of the book. The texts were 
written based on the researches done in the field of astronomy, focusing on updated knowle-
dge about the lifecyles of the stars. The illustrations were made based on the texts and aimed 
on representing in a ludic way the cosmic phonomena aborded in the book.
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1 INTRODUÇÃO

Neste relatório se apresenta o desenvolvimento do livro A Vida de uma Estrela. Trata-se de um 
livro ilustrado educativo que apresenta o ciclo de vida de uma estrela no espaço usando uma 
linguagem de história contada.

A ideia de criar o livro A Vida de uma Estrela surgiu da vontade do autor em, por meio de 
seu objeto de trabalho (design e ilustração), divulgar conhecimentos ciêntificos e fomentar a 
ciência.

É da opinião do autor que o acesso aos estudos e pesquisas publicados em periódicos cien-
tíficos ou feitos em universidade, quando apresentados de maneira inteligível, é de interesse 
do  público leigo. Este tipo de projeto pedagógico é essencial para a construção de um mundo 
com mais igualdade.

Pode-se dizer que conhecimentos científicos em áreas de física, química e biologia dão a 
base para a construção de uma ética pessoal mais qualificada e fundamentada, que gera con-
sequência benéficas para a sociedade.

Foi guiado por essa vontade que o autor Rafael Maragni buscou contribuir para o acesso da 
ciência para o público leigo por meio do livro A Vida de uma Estrela.

O livro A Vida de uma Estrela tem como objetivo informar ao leitor sobre alguns comporta-
mentos de fenômenos cosmológicos para que ele compreenda a relação que esses eventos 
possuem com fenômenos terrestres, como a vida.

A ciência é composta , para fins didáticos, de áreas distintas, como física, psicologia, antropo-
logia, zoologia, química etc; mas pode-se dizer que todas essas áreas são, na verdade, espe-
cializações em se entender apenas uma coisa: o nosso universo. Essa separação é muito útil 
para fins práticos de pesquisa e estudos, mas possui alguns “efeitos colaterais”: para algumas 
pessoas fica a impressão de que algumas áreas não se relacionam com outras.

Considerando este problema, o livro A Vida de uma Estrela objetiva mostrar que alguns fenô-
menos cosmológicos na realidade fazem parte da mesma história que a história da vida no 
planeta Terra. Para atingir esse fim o livro apresenta detalhes do ciclo de vida de uma estrela 
no céu. 
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2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL

Conceber um livro cujo conteudo científico esteja ao alcance do leigo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Escrever a história do livro de acordo com os conhecimentos atuais na área;

Criar ilustrações que representem as etapas da história do livro;

Desenvolver e definir os aspectos editoriais do livro; 

Imprimir uma versão beta do livro.

3 CONTEXTUALIZAÇÃO

Muito antes do método científico ser desenvolvido, antes da prensa tipográfica de Guttenberg 
ser criada, antes da queda e do surgimento do Império Romano, antes mesmo da escrita e 
antes até da agricultura, os seres humanos já olhavam para o céu. E, antes de existirem seres 
humanos, as estrelas já brilhavam no céu.

Sempre pairaram dúvidas a respeito da natureza dos milhares de pontos brilhantes que relu-
ziam sobre o profundo negro do céu nas noites. As ideias e explicacões para os corpos celes-
tes e seus movimentos foram se alterando ao decorrer dos tempos. O astrônomo britânico 
Sir Norman Lockyer escreveu em seu livro The Dawn of Astronomy (1894) que a astronomia 
antiga se divide em três fases consecutivas: primeiro uma civilização passa pela etapa de 
adoração, onde os fenômenos astronômicos são compreendidos como sinais, temperamentos 
ou mesmo manifestações de deuses; depois, a segunda fase consiste em uma assimilação 
dos fenômenos cosmológicos nas atividades ocorridas no planeta Terra, como influenciadores 
na agricultura, calendários e navegações; e, por último, a civilização entra em uma fase de 
estudar astronomia com o objetivo principal de adquirir mais conhecimento.

A astronomia atual já se encontra na terceira fase cunhada por Lockyer. Com o conheci-
mento que a ciência trouxe, hoje sabemos muito sobre as estrelas. O que são, quais são suas 
composições, seus tamanhos, distâncias até a Terra, seus comportamentos, tempo de vida, 
influência em outros corpos celestes e muitas outras informações. Esses conhecimentos são 
muito importantes, pois contribuem para a formação de uma compreensão sobre o universo 
mais completa e qualificada.

Mas somente a produção de conhecimento pela ciência não é suficiente para que as pessoas 
aprendam. O que é necessário também é a criação do acesso à esse conhecimento para o 
público.
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4 HISTÓRIA

A intenção do livro A Vida de uma Estrela é apresentar, em formato de história contada, um 
pouco do que se sabe a respeito da “vida” das estrelas. Isso quer dizer que, conhecer a narra-
tiva do livro é aprender como as estrelas se formam, como crescem, como se comportam em 
níveis atômicos, quais forças atuam nelas, como “morrem” e o que acontece com seus restos. 
A história do livro é o ciclo de vida de uma estrela.

4.1 TIPOS DE CICLOS

Existem diferentes ciclos de vida de estrelas. O atributo que determina qual será o ciclo de 
vida uma estrela é a massa dessa estrela no momento em que ela é formada. A massa de uma 
estrela é medida usando-se uma unidade chamada massa solar (MS). Uma (1) massa solar é 
igual à massa do Sol, a estrela do nosso sistema solar.

As estrelas são separadas em grupos diferentes com base em suas massas. Existem estrelas 
com menos de meia (0.5) massa solar; estrelas entre 0.5 e 2.5 massas solares que crescem 
mais, mas duram menos do que as de menos massa; entre 2.5 e 7 MS estão presentes estre-
las similares às da categoria que nosso Sol pertence; e, finalmente, as estrelas com mais de 
7 MS, que possuem características bem peculiares.

Figura 1 - Ciclo de vida de uma estrela
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A figura 1 ilustra alguns dos possíveis ciclos de vida que estrelas podem seguir. Dois tipos de 
estrelas não completam um ciclo, que são as anãs marrons e as anãs negras. Estas, após 
atingirem seus estágios finais, não produzem poeira cósmica, elemento necessário para uma 
possível futura formação de uma nova estrela. O livro A Vida de uma Estrela não irá contem-
plar esses dois tipos de estrelas em sua história. Apenas o ciclo fechado da imagem aparecerá 
no livro, com menção às estrelas de nêutrons e aos buracos negros.

4.2 O CICLO

O ciclo contado na história do livro A Vida de uma Estrela é o ciclo que segue uma estrela com 
mais de 7 MS no momento de sua formação.

Quando se aborda a vida de uma estrela dentro de um ciclo, não se tem um começo correto. 
Mas é mais comum adotar que o início do ciclo é na etapa em que tem-se a nuvem de poeira 
(ver figura 1). Essa etapa também é adotada como o início da narrativa do livro.

A história do ciclo de vida da estrela do livro começa com as nuvens moleculares. Essas 
nuvens são regiões do espaço com maior densidade de matéria, e são constituidas basica-
mente de Hidrogênio, o átomo mais leve e mais abundante do universo.

Os átomos de hidrogênio não são perfeitamente distribuídos de maneira homogênea. Isso faz 
com que existam áreas de maior concentração de massa nessa nuvem. Essas áreas possuem 
uma maior força gravitacional e, por isso, puxam mais matérias para si. Isso faz com que a 
nuvem diminuia de tamanho e se compacte mais.

A nuvem vai aos poucos se tornando o que chamamos de Glóbulo, que, basicamente, é a 
nuvem mais densa e menor. Vários Glóbulos podem se formar dentro da nuvem e cada um 
pode dar origem a uma estrela diferente, mas o livro apresenta a história da formação de ape-
nas uma estrela.

Os Glóbulos continuam a puxar átomos de Hidrogênio para si, até se transformarem em proto-
estrelas. Nesse estágio, a protoestrela forma, ao seu redor, um disco de matéria que ela puxa 
com sua força gravitacional. Os átomos em seu interior estão extremamente quentes, mas 
não há energia o suficiente para se fundirem.

Devido à alta força gravitacional atuante no centro da protoestrela, os átomos de Hidrogênio 
possuem alta energia. Até um certo ponto a força gravitacional é tão forte que ela ultrapassa a 
energia nuclear fraca e isso causa a fusão entre dois átomos de Hidrogênio.

Em um efeito cascata, vários átomos de Hidrogênio começam a se fundir no centro da proto-
estrela, e cada fusão libera energia nuclear.

Quando essa energia nuclear, na forma de luz, consegue ir do centro até para fora da proto-
estrela é que, oficialmente, a estrela nasce, pois é aí que ela começa a brilhar. Como já dito 
anteriormente neste relatório, no livro A Vida de uma Estrela a história contada é a história de 
uma estrela que, no momento de seu nascimento, possui massa superior a 7 MS.
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Apresentando essa característica, a estrela inicia sua vida e por, um período, a única coisa 
que ela faz é “queimar seu combustível”, isto é, fundir átomos de Hidrogênios e liberar energia 
nuclear. Essa fusão de dois átomos de Hidrogênio cria um átomo novo chamado Hélio.

O Hélio é maior e mais pesado, e se acumula no centro da estrela. Conforme a estrela vai 
produzindo átomos de Hélio, ela vai ficando mais pesada. E, quanto mais pesada, maior força 
gravitacional ela exerce nos átomos do seu núcleo.

O processo de transformação de átomos de Hidrogênio em Hélio dura algum tempo, até que o 
número de átomos de Hélio seja maior que o número de átomos de Hidrogênio. Nesse ponto, 
a estrela está tão pesada que ela consegue fundir átomos de Hélio também, produzindo mais 
um novo tipo de átomo, o Lítio.

Esse processo se repete até que a estrela fabrica 8 tipos de átomos diferentes. Nesse está-
gio ela fica composta por várias camadas. Cada camada é composta por um tipo de átomo 
diferente. A camada mais interna da estrela, em seu núcleo, é onde fica o elemento mais 
pesado que a estrela consegue formar, o Ferro. Gradualmente, os átomos mais leves vão se 
agrupando de dentro para fora, em camadas, até que na superfície do Sol se localizem os 
Hidrogênios.

A estrela não consegue fundir átomos de Ferro pelo processo normal de fusão nuclear. Nesse 
estágio ela está muito pesada, sua gravidade é muito alta e sua produção de energia nuclear 
começa a diminuir. Mas a gravidade é tão forte que ela faz com que a estrela entre em colapso 
consigo mesma.

Esse é um momento único na vida da estrela, o fenômeno acontece extremamente rápido 
e é poderosíssimo em termos de produção de energia. Chama-se Supernova. Supernova é 
uma explosão causada pelo colapso da estrela. Os átomos são forçados a se fundirem subi-
tamente e é nesse momento que todos os elementos mais pesados que o Ferro, na tabela 
periódica, são formados.

O que sobra da estrela após uma Supernova é o seu núcleo, que pode virar duas coisas: uma 
estrela de neutrons ou um buraco negro. No livro ambos cenários são abordados.

Se a estrela não for suficientemente pesada, seu núcleo se transforma em uma estrela de 
neutrons. Esses corpos são muito pequenos em tamanho, às vezes apenas alguns quilome-
tros de diâmetros. Porém, são incrivelmente densos, e isso faz com que eles sejam muito 
pesados. Elas são compostos apenas por neutrons dos átomos do antigo núcleo da estrela, e 
possuem uma gravidade altíssima.

Porém, se a estrela for massiva o suficiente, seu núcleo pode se transformar em um buraco 
negro. Buracos negros são corpos com uma massa tão absurdamente alta que a sua gravi-
dade não permite nem mesmo que a luz escape. Por isso são negros. São os objetos com 
maior gravidade que se conhece.

Mas além do núcleo, o que sobra da estrela são uma variedade de átomos que são arre-
messados para todas as direções por conta da explosão da Supernova. Esse átomos estão 
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muito dispersos, mas, com o decorrer do tempo, começam a formar nuvens moleculares, 
assim como as nuvens do começo do livro. Assim, o ciclo se fecha com essas novas nuvens 
iniciando novamente o processo de compactação por conta da gravidade em áreas de maior 
densidade, podendo assim formar novas estrelas.

As novas nuvens moleculares, entretanto, são mais ricas em diversidade de átomos, e podem 
formar, além de novas estrelas, planetas, como o planeta Terra. E é somente com a rica diver-
sidade dos átomos produzidos em Supernovas que a vida poderia surgir em planetas como 
esses.

4.3 AS VISÕES

Um diferencial que se buscou explorar no livro A Vida de uma Estrela foi o de contar a história 
sob a óptica de 3 visões diferentes; são elas: visão macro, visão micro, visão invisível.

A visão macro será a abordagem da história com o que se enxerga a olhos nus. Nessas partes 
da história o leitor verá a estrela em seu tamanho natural, como se estivesse presente perto 
dela. Essa visão mostra a estrela em larga escala, e é a visão mais comum apresentada no 
decorrer do livro.

A visão micro mostrará a composição atômica da estrela. Seria como se o leitor possuísse um 
microscópio que pudesse enxergar os átomos, um a um. A função dessa visão é mostrar o 
comportamento e as estruturas dos átomos quando isso for importante para o melhor enten-
dimento da história.

A visão invisível mostrará o que não se pode ver de maneira nenhuma, que são as forças e as 
energias. A força gravitacional e a energia nuclear são elementos fundamentais que influen-
ciam na história e precisam ser mostrados em algumas páginas.

Essas visões aparecerão ao decorrer do livro de várias maneiras. Algumas partes da história 
serão vistas apenas sob a visão macro, outras serão uma mistura entre macro e micro, outras 
ainda uma mistura das três. O uso de cada visão varia com a necessidade da importancia que 
se tem de mostrar algum elemento durante a narrativa do livro.

No capítulo 5.4 deste relatório encontra-se explicada a maneira em que foi definida a repre-
sentação de cada visão dentro do livro.

5 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do livro será aqui neste relatório separado nas sub-seções:

•  Textos

•  Formato

•  Tipografia
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•  Espelho

•  Estilo Visual

•  Paletas de cor

•  Ilustrações

Esta foi a sequência cronológica do desenvolvimento do projeto, embora em diversos aspec-
tos estas etapas se deram simultâneamente. O conteúdo foi determinante para a definição do 
formato e vice-versa. 

5.1 TEXTOS

A primeira parte do desenvolvimento prático foi a criação dos textos da narrativa do livro. Os 
conteúdos obtidos nas pesquisas (referenciadas neste relatório no capitulo XXX) foram adap-
tados para se transformarem nos textos do livro.

Após a pesquisa, procurou-se separar e retirar o conteúdo dispensável, para que o livro não 
possuísse uma carga muito alta de informações técnicas.

Por ser um livro de história contada, e por ser feito para o público leigo com enfoque no público 
infantil, estabeleceu-se uma linguagem simples e pouco técnica.

Como elemento narrativo, foram utilizados personagens-guias. A história é contada por perso-
nagens, em seus respectivos balões de fala.

Artur Castelo Branco, mestrando em Física na Universidade de Brasilia, pontuou erros e rea-
lizou a revisão técnica do texto. Paralelamente, procurou-se modular o texto por páginas, 
relacionando-o com as ilustrações.

5.2 FORMATO

Figura 2 - Formato fechado 30x32 cm, formato aberto 30x64 cm Escala 1:5
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A escolha de um formato grande prioriza a horizontalidade do livro quando aberto e a neces-
sidade das imagens ganharem escala; formato que permita a modularidade, favorecendo a 
subdivisão das páginas em narrativa distintas. Este formato permite o aproveitamento de três 
lâminas por folha. 

O livro retrata corpos astronômicos que, em relação aos objetos do dia-a-dia humano, são 
imensos. É muito difícil se ter uma real noção dos tamanhos de corpos como estrelas, nuvens 
cósmicas, nebulosas, tendo em vista essa magnitude, procurou-se escolher um formato que 
evoque a grandeza dos elementos para que esses corpos possam expôr seus majestosos 
tamanhos.

As ilustrações do livro, em geral, são grandes, ocupando a página toda. As menores são utili-
zadas para ilustrar alguma informação adicional.

A página de formato quadrado é ideal para as ilustrações mais frequentes do livro, favore-
cendo a interseção das três narrativas onde desenhos das estrelas ganham muito enfoque.

A página dupla oferece um formato de paisagem, ótimo para os grandes eventos do livro, que 
exigem maior horizontalidade da  página.

A página quadrada favorece a divisão em colunas para adição de ilustrações menores ou 
informações que merecem menos destaque.

Alguns exemplos de modulações dentro do formato aberto do livro (escala 1:10):

Figura 3 - Exemplos de modulações dentro do formato aberto do livro

5.3 TIPOGRAFIA

O livro A Vida de uma Estrela possui pouco texto, basicamente apenas as falas dos guias, 
contando a história. Tendo isso em vista, optou-se por utilizar apenas uma família tipográfica. 
A família escolhida foi a Kinesis.
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A fonte foi usada no livro em seu peso semibold, corpo 24 pt, entrelinha de 28,8 pt.

A escolha da fonte foi dada devido à sua boa legibilidade e aos diferenciais em seu desenho, 
como as serifas diagonais nas descendentes de algumas letras e os pingos dos i’s e dos j’s.

5.4 ESPELHO

Após o desenvolvimento do texto e sua subdivisão por página, o primeiro passo foi criar ras-
cunhos iniciais para cada página. Esses rascunhos iniciais foram feitos mais com o intuito de 
experimentar diferentes layouts de ilustrações dentro do espaço do formato do livro aberto.

Tentou-se explorar diversas maneiras de dispor os elementos das ilustrações dentro das pági-
nas: foram criadas ilustrações no centro da página, padronagem, elementos diagonais etc. 
Esses rascunhos permitiram definir toda a estrutura narrativa do livro, conciliando texto e ima-
gem. Abaixo algumas fotos do processo de criação desses rascunhos iniciais:

Figura 4 - Rascunhos iniciais
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Figura 5 - Rascunhos iniciais

Figura 6 - Rascunhos iniciais
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Figura 7 - Rascunhos iniciais

Para concluir a estrutura narrativa realizou-se o espelho do livro. No espelho produziu-se 
rascunhos mais detalhados, definindo melhor tamanhos, formas, quantidades e posições dos 
textos. O espelho contribuiu para a visualização geral do livro e suas ilustrações, bem como a 
definição final da quantidade de páginas do livro.

Figura 8 - Espelho
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Figura 9 - Continuação do espelho

5.5 ESTILO VISUAL

Concluido o espelho iniciaram-se as pesquisas e os estudos para se definir o estilo visual. Foi 
definido que o livro contaria com 3 estilos visuais diferentes em suas ilustrações, ressaltando 
as três visões da história: visão macro, visão micro e visão invisível.

Visão macro: ilustrações com maior variedade de cores e formas orgânicas. O conteúdo des-
sas ilustrações são as estrelas vistas a olho nu, às vezes ilustradas em maior e menor escala; 
também estão presentes as nuvem de poeira com nuances de cores e alguns outros elemen-
tos mais lúdicos e de brincadeira.

Visão micro: para gerar um certo contraste de estilo, definiu-se que as ilustrações da visão 
micro seriam visualmente mais simples, com pouca variação de cores e formas. Ilustrações 
vetoriais, de cores chapadas e formas simples foram selecionadas como referências visual.

Visão invisível: As ilustrações da visão das energias procuram expressar as  as forças gravita-
cionais e a energia nuclear. Por ser a mais simples, em termos visuais, das 3 visões, buscou-
se resoluções gráficas que possuíam apenas 2 elementos e de alto contraste entre eles.

Os itens 5.5.1, 5.5.2 e 5.5.3 apresentarão figuras com painéis visuais e ilustrações que foram 
usadas como referência e inspiração para a criação das ilustração do livro A Vida de uma 
Estrela.
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5.5.1 VISÃO MACRO

Figura 10 - Painel visual visão macro Autores: Nick Liefhebber; Yukai Du; Sergiy Maidukov; David Pocull

Figura 11 - Referência estética para a visão macro Autor: Gaston Pacheco
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Figura 12 - Referência estética para a visão macro Autor: Alexandra Zutto

5.5.2 VISÃO MICRO

Figura 13 - Painel visual visão micro Autores: Ty Dale; Maus Bullhorst; Martín Azambuja
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Figura 14 - Referência estética para a visão micro Autor: Markers Company

Figura 15 - Referência estética para a visão micro
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5.5.3 VISÃO INVISÍVEL

Figura 16 - Referência estética para a visão invisível

Figura 17 - Referência estética para a visão invisível Autor: Ken Lo



31

Figura 18 - Referência para a versão invisível Autor: Raphaëlle Martin

5.6 PALETAS DE COR

5.6.1 VISÃO MACRO

A visão macro é a que possui maior variedade de cores. Por representar vários estágios 
diferente da estrela, como poeira, estrela jovem, Supernova, estrela de neutrons e buracos 
negros, várias paletas de cores foram selecionadas, abrangendo toda a variedade de ilus-
trações dessa visão. Abaixo estão figuras das paletas separadas por uso em páginas:

Figura 19 - Paleta de cores das páginas 8, 9, 12 e 13 

Figura 20 - Paleta de cores das páginas 14 e 15
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Figura 21 - Paleta de cores das páginas 16 e 17  

Figura 22 - Paleta de cores da página 44

Figura 23 - Paleta de cores da página 46

Figura 24 - Paleta de cores da página 47

Figura 25 - Paleta de cores da página 48
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5.6.2 VISÃO MICRO

A visão micro consiste na representação gráfica dos átomos que compõe a estrela. A 
solução visual encontrada consiste em duas decisões.
Primeiro decidiu-se ilustrar os átomos como formas geométricas simples, como círculos, 
quadrados, losangos e outras formas. Os átomos são as peças mais fundamentais que com-
põe toda a matéria que existe no universo, e representá-los com formas geométricas simples 
foi a solução que se achou para capturar essa característica de serem como a menor e mais 
simples unidade de construção de tudo.
A segunda decisão diz respeito às cores. A diferença de um tipo de átomo para outro é o 
número de eletrons, protons e neutrons que eles possuem. Então a diferença entre, por ex-
emplo, um átomo de Hidrogênio e um de Hélio, é de apenas 1 número atômico. Então decid-
iu-se que haveria pouca diferença de cor entre os tipos dos átomos. Para isso foram escolhi-
das duas paletas de cores, uma com uma sequência de cores análogas, cada cor para cada 
tipo de átomo abordado no livro, e uma segunda paleta de cores auxiliares.

Figura 26 - Paleta de cores principal

Figura 27 - Paleta de cores auxiliares

5.6.3 VISÃO INVISÍVEL

A visão invisível tem o impacto visual mais leve no livro, e por conta disso foi definida apenas 
uma paleta de cores (figura x) que seria usada em todas as imagens: A cor azul é para as 
forças gravitacionais e a cor rosa da outra extremidade é para a energia nuclear. As cores em 
tons de amarelo no centro são cores auxiliares usadas ocasionalmente em fundos.

Figura 28 - Paleta de cores visão invisível
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6 PÁGINAS FINAIS

Com o espelho pronto e seus rascunhos, as paletas de cores e as referências visuais, foram 
desenvolvidas algumas páginas com as ilustrações finais e os textos aplicados. Abaixo estão 
algumas destas páginas, e também algumas páginas que estão quase finalizadas. As figuras 
foram colocadas verticalmente para poder aparecem em tamanho maior.

Figura 29 - Páginas 6 e 7
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Figura 30 - Páginas 8 e 9



36

Figura 31 - Páginas 10 e 11
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Figura 32 - Páginas 12 e 13
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Figura 33 - Páginas 14 e 15
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Figura 34 - Páginas 16 e 17
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Figura 35 - Páginas 20 e 21
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Figura 36 - Páginas 46 e 47
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Figura 37 - Página 19 não finalizada

Figura 38 - Página 33 não finalizada
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Figura 39 - Página 44 não finalizada

Figura 40 - Página 48 não finalizada
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O livro A Vida de uma Estrela foi, desde a concepção da ideia de sua criação, focado na pro-
dução de suas ilustrações. O autor do livro, apesar de prezar pelos elementos editoriais do 
projeto, focou mais tempo e dedicação na criação das ilustrações, muito por conta do tempo 
disponível para o desenvolvimento.

O projeto de diplomação foi executado em menos de um semestre, e por conta disso não foi 
possível desenvolver uma pesquisa mais aprofundada no projeto gráfico do livro. Para futuros 
melhoramentos do projeto, então, pretende-se realizar mais estudos nas questões editoriais, 
como mais embasamento para escolha tipográfica, mais experimentação com layouts da pá-
gina. Pretende-se também reforçar e definir com mais clareza o escopo do livro, seu público 
alvo e sua linguagem, bem como aspectos de impressão e de comercialização.
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ANEXO I - LIVRO







Textos, ilustrações e diagramação
Rafael Berto Maragni

Consultor técnico
Artur Castelo Branco



Introdução



Introdução



Eu sou o Grande.Olá! Eu sou o Pequeno. E eu sou o Olhão.

Nós três iremos guiar você por uma história que conta o ciclo de vida de um Estrela do 
céu. Desde antes do seu nascimento, passando por quando ela morre, até quando ela volta a 
viver! Para isso iremos usar três visões diferentes.



Então nos acompanhe nessa história para entender 
como nascem, vivem, morrem e renascem as es-
trelinhas que você enxerga no céu durante a noite!

E eu irei mostrar as forças e energias, que 
são invisíveis mesmo usando aparelhos 
como microscópios.

Eu irei mostrar pra 
vocês o que acontece 
com a Estrela em 
larga escala, ou seja, 
o que os seus olhos 
conseguem ver.

Eu irei mostrar as 
coisas minúsculas, 
as mais pequeninas, 
que compõe tudo o 
que existe.



Era uma vez, em um lugar muito, muito 
distante do planeta Terra, uma nuvem 
gigante que flutuava livre pelo espaço.



Essa nuvem era enorme! Mas, se você 
olhasse bem de perto, você veria que ela 
era feita de bilhões e bilhões de pequenos 
pedacinhos, chamados átomos!



Os átomos ficavam muito longe um dos outros; 
mas, aos poucos, algo os puxava para mais perto.



Essa força que puxava os pequeni-
nos átomos é a chamada gravidade! 
Você já ouviu falar nela, não é?



A gravidade, devagarzinho, ia se 
compactando cada vez mais a enorme 
nuvem, tornando-a menor e mais densa.



E, quanto mais densa, mais próx-
imos os átomos ficavam entre si! 
Por enquanto, todos os átomos que 
compõe a nuvem são chamados de 
Hidrogênio. São os átomos mais 
simples e mais leves que existem.



A nuvem vai se compactando tanto e acaba se tor-
nando cada vez mais algo parecido com uma bola 
de basquete! É o que chamamos de Protoestrela.



A Protoestrela é como se 
fosse um neném ainda na 
barriga da mãe, se prepa-
rando para se tornar uma 
Estrela um dia.



Para nascer, a Protoestrela continua juntando átomos 
de Hidrogênio para si, com ajuda da gravidade.



Até que, em um certo momento, a 
enorme força da gravidade faz com 
que alguns átomos de Hidrogênio se 
fundam, liberando energia nuclear.

 Você deve conhecer ela já, mas 
pelo nome de luz.



Então vários átomos de Hidrogênio começam a se 
fundir também, produzindo um efeito cascata.



Quando finalmente a luz que estava presa 
dentro da estrela consegue sair é que, 
oficialmente, a Estrela nasce!



Ah, e quando dois Hidrogênios se 
juntam eles formam um novo tipo de 
átomo, maior e mais pesado, o Hélio!



E toda vez que um novo átomo de Hélio é 
criado, energia nuclear é liberada.



A energia nuclear é “inimiga” da energia gravitacional.



Enquanto a gravidade puxa átomos para o centro da Estrela, 
a energia nuclear sai de dentro pra fora da Estrela!



Quanto mais Hélios vão 
surgindo na estrela, menos 
energia nuclear é liberada 
em relação à energia da 
gravidade.



Até que a quantidade de átomos de Hélio ultrapassa 
a quantidade de átomos de Hidrogênio.



A essa altura a gravidade está muito, muito forte. Isso faz 
com que átomos de Hélio comecem a se juntar também, cri-
ando outro novo átomo: Lítio!



Agora, com 3 tipos de átomos diferentes, a 
energia nuclear volta a ser liberada!



Vale lembrar que todas as estrelas do universo são 
classificadas por suas massas. O Sol, por exemplo, é 
uma estrela pequena.



Mas na nossa história, vamos contar 
o que acontece com as estrelas que 
são bem grandes!



O ciclo de criação de novos átomos acontece várias vezes, até 
que a estrela fica com 8 tipos diferente de átomos!

1 2

3 4

5 6
7 8



E cada átomo criado é mais pesado do que o anterior que o formou.



Com essa variedade de tipos de átomos, a 
Estrela acaba virando algo parecido como 
um bolo de camadas! Os átomos mais 
pesados ficam no fundo, o centro da estrela, 
enquanto os mais leves ficam nas camadas 
mais externas.



A essa altura a estrela já está muito velinha. 
Já viveu durante milhões e milhões de anos!



Aqui chegamos em um ponto em que a gravidade não 
consegue mais fazer os átomos mais pesados (que são 
chamados de Ferro) da estrela se fundirem. Então a energia 
nuclear começa a perder feio a batalha.



Mais e mais os átomos mais leves como o Hidrogênio e o 
Hélio vão se juntando e criando os átomos mais pesados. 
Mas sempre o Ferro recusa a se fundir.



Até que a Estrela fica tão pesada, mas tão pesada, que algo incrível 
acontece com ela. A Gravidade dá seu golpe fatal: ela força o Ferro a 
se fundir a qualquer custo!!



Essa fusão é diferente das outras que aconteceu antes. Isso faz com 
que a estrela exploda como uma imensa bomba, criando uma onda 
de choque que sai de dentro pra fora da estrela. Essa explosão nós 
chamamos de…





Supernova.



Supernova é uma explosão colossal que marca o fim da vida nossa Estrela.



As Supernovas são um dos fenômenos mais 
bonitos da natureza. Ela podem acontecer de 
tamanhos, cores e formas muito variadas.



A Estrela não é mais uma grande bola de 
fogo. O que sobra dela é apenas o seu núcleo 
e restos atirados pra longe pela explosão.
Vamos ver do que eles são feitos!



Primeiro o núcleo.  Se a estrela for tiver 
muita massa, o núcleo pode virar duas coisas. 
Vamos ver um de cada vez.



Primeiro o núcleo pode se transformar no que 
chamamos de Estrela de Neutrons.

Se chama assim 
porque ela é compos-
ta apenas de Neu-
trons, que são uma 
das partes que com-
põe os átomos.



Os Neutrons ficam extremamente pertos um 
do outros, super compactados! Isso faz com 
que a Estrela de Neutron, apesar de pequena, 
seja estupidamente pesada!

Um pedaço de uma estrela de neutrons do 
tamanho de um cubo de açucar pode ter o 
mesmo peso que o monte Everest todo!!



Ou então o núcleo pode virar um Buraco Negro. 
Você já deve ter ouvido falar neles. São um dos 
objetos mais misteriosos do universo.



O Buraco Negro se chama assim porque ele é tão 
absurdamente pesado, que a gravidade não deixa 
nem a luz ! Assustador, não?



Mas e os restos que a Estrela ejetou 
com a explosão da Supernova?

Eles são como sementes que 
adubam o universo. Sabe por quê?



Quando a gravidade dá seu golpe final, o que causa a Supernova na nossa Es-
trela, ela força a fusão de vários átomos! Isso cria dezenas de átomos novos, 
impossíveis de serem criados somente na barriga da Estrela.



Portanto os restos da Estrela são ricos em diversidade de áto-
mos. 20, 30, 40 tipos diferentes, às vezes!!



E esses restos começam a flutuar pelo espaço em enormes 
nuvens. Epa, a gente já viu isso antes, não?



Essas enormes nuvens flutuantes são o que deram origem à 
Estrela no começo do livro, lembram?



E, além da Estrela, essa nuvem 
também forma planetas!
E sabe o que Planetas podem criar?!



Você!



Sim, vários átomos do seu corpo foram criados durante a 
explosão de uma Supernova.
Você, eu, todos nós somos feitos de poeira de estrela!




