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Medida da Massa Dinâmica 
   Pelo livro de Carrol & Ostlie: 

   Luminosidade do aglomerado de Coma: 



Massa por Meio do Gás Ionizado 

• 
            
• 

se o gás estiver em equilíbrio hidrostático, 
  
dp / dr = −GM(r)ρ(r) / r2 
  
onde p e ρ são a pressão e densidade do gás e M(r) é 
a massa total dentro do raio r 
  
equação de estado: 
  
p = ρkT / (μmp) 

onde μ é o peso molecular médio (∼ 0.5 para um 
plasma ionizado) e mp é a massa do proton 

• logo, 

Centaurus 



Derivação da Massa do Gás Difuso de Um Aglomerado 



Exemplo: 
 
 
 
esfera isotérmica singular de raio R 
- ρ ∝ r -2 

- gás isotérmico: T = const. 
   
logo, a massa dentro do raio R será 
M ∼ 2 k T R / (G μ mp) 
   
aplicação: M87 (no aglomerado de Virgo) 
 M(<300 kpc) ~ 3 x 1013 Msol 

Massa por Meio do Gás Ionizado 



•    emissividade do gás: 

ε = 2.4 x 10-27ne
2 T1/2 erg cm-3 s-1 

•    luminosidade: LX ∼ ε V , onde V é o volume da região emissora 

Mecanismos de Emissão do Meio Intra-Aglomerado 
    O principal mecanismo de emissão do contínuo é radiação de 
bremsstrahlung (ou free-free) e portanto não é um radiação térmica (corpo 
negro) e sim um espectro de potência. A radiação emitida por um plasma 
quente deve obedecer: 

ε = 1.42 x 10-40ne
2 T1/2 W/m-3 



Exemplo de Medida da Massa por Meio da Emissão do Gás 
   Pelo livro de Carrol & Ostlie, massa do aglomerado de Coma: 

1.5Mpc 

8.8x107K 



•   fração da massa em gás quente: ~ 0.07 

(0.03 a 0.15 h-1.5 dentro de 1.5 h-1 Mpc) 

•   fração da massa em estrelas, gás frio, poeira: 

~0.02 – 0.03 

Frações de Massas 
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Relação entre Dispersão de Velocidade, Temperatura (e 
Massa Consequentemente) 



Buracos Negro no Centro da Nossa Gáláxia 
    “Fácil” de resolver angularmente, de modo que se pode usar a 3a. Lei de 
Kepler para determinação da massa. 

    Quando o objeto está passando próximo do periastro: 

aS2 = 1,4x1014m 

   Usando a 3a. Lei de Kepler: 

TS2 = 15,2 yr 
e = 0,87 

rp = 1,8x1013  
    = 120 UA 
    = 17 horas-luz 
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Raio de Schwarzschild  
   Usando a relatividade geral, Schwarzschild verificou que uma dada massa 
comprimida a um certo extremo geraria um potencial gravitacional tão 
intenso que nem a luz poderia escapar. 

R
GMvesc

2
=

c = velocidade da luz 

2
2

c
GMRS =

Relatividade 
Geral 

   Para o Sol (M = 1 Msol): kmRS 3=

   Como a expressão revela uma dependência linear entre raio e massa, 
pode-se escrever: 

[ ]solS MMkmR ⋅= 3][



Detecção de Buracos Negros em Outras Galáxias 
    Em M31 temos resolução angular o suficiente para enxergar mais próximo 
do núcleo. 



Detecção de Buracos Negros em Outras Galáxias 
    Observando a curva de rotação nas regiões centrais: 

The nuclear regions of NGC 7582 from [Ne II] spectroscopy at 12.8   m - an estimate of the black hole mass - M. 
Wold1, M. Lacy2, H. U. Käufl1, and R. Siebenmorgen1 A&A 460, 449-457 (2006)  



Cálculo da Massa de Buracos Negros a Aglomerados 
    Partindo da energia pontencial de uma esfera: 

    A dependência  da massa do raio faz toda a diferença para o conhecimento 
preciso da massa de um buraco negro. Assumindo constância: 

    O comportamento do conjunto de objetos na estrutura será dada pelo 
teorema do virial, que em termos estatísticos pode ser escrito: 

Considerando  
estrutura com N 
objetos de massa M, 
M = Nm 



Cálculo da Massa de Buracos Negros Aglomerados 

    O comportamento do conjunto de estrelas no bojo será dada pelo teorema 
do virial, que em termos estatísticos pode ser escrito: 

   Como vimos, a melhor hipotese que se pode fazer sobre a distribuição de 
velocidades é que ela seja uniforme para um sistema relaxado: 

assim, 

   Resolvendo para massa, lembrando que M = Nm: 

Massa de virial 

Considerando  
estrutura com N 
objetos de massa M, 
M = Nm 



Exemplo de Aplicação 
    Em M32 (satélite de M31) 



Detecção de Buracos Negros em Outras Galáxias 
    Comparando-se métodos independentes para medir a massa de um buraco 
negro (ex. dispersão de velocidades e curva de rotação) 



Buracos Negros em Galáxias Early Type 
    Comparando-se métodos independentes para medir a massa de um buraco 
negro (ex. dispersão de velocidades e curva de rotação) 

M87 

ngc4261 



Massa de Virial (Dinâmica) para Aglomerados de Galáxias 
    Comparando-se métodos independentes para medir a massa de um buraco 
negro (ex. dispersão de velocidades e curva de rotação) 



Relação da Massa do Buraco Negro e Massa do Bojo 
    Ferrarese and Merrit (2000) e Gebhardt et al. (2000) encontraram que  massa 
do BN é proporcional  à massa do bojo ⇒ sempre que há bojo há  BN? Parece 
que sim, inclusive na Via-Láctea !  
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Aparentemente há um efeito de mão dupla, a 
dispersão de velocidades do bojo parece favorecer 
a formação de buracos negros supermassivos. Por 
outro lado os buracos negros parecem condionar 
a formação e evolução e estruturas galácticas. 



Buracos negros no núcleo de todas as galáxias? 



Núcleos Ativos de Galáxias 



 
 

SED – Spectral Energy Distribution 



  Galáxias de Núcleos Ativos correspondem a centros galácticos 
extremamente luminosos (-9 < MB < -30, 1038 < LX < 1048 erg/s) que podem 
ser tão ou mais brilhantes que a galáxia em que estão hospedados, 
ofuscando-a; 
 

  Possuem contínuo não térmico, mais brilhante em tanto em comprimentos 
de onda curtos (raios X e UC) quanto longos (IR and radio), com SED 
alargada em relação às “galáxias normais” 

 
  Linhas de emissão fortes (mais intensas do que uma galáxia SB) 
 
  Mecanismo de emissão deve ser fisicamente pequeno (menos de 1pc) pois 

luminosidade muda drasticamente em menos de 1 ano, de modo qeu 
mudanças instantaneas em objetos de tamanho limitado não poderiam ser 
maiores que o tempo que luz leva para atravessá-lo; 
 

  Não há correspondência direta enre a luminosidade do AGN e a 
luminosidade da galaxia hospedeira (independência entre processos 
energéticos do AGN e as propriedades globais da galáxia). 

Galáxias com Núcleo Ativos (AGN) 



Galáxias com Núcleo em Destaque no Óptico 
    Diversos objetos se destacavam pela emissão dos seus núcleos. 

NGC 4151:Tempo de 
exposição curto 

NGC 4151:Exposição 
média 

NGC 4151: Exposição 
longa. 
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 1909 – E. Fath [Lick Obs. Bull. 5, 71] encontrou que NGC 1068 (M77) tinha um 
espectro composto  por linhas de emissão brilhantes (Hβ, [OII] 3727Å, [NIII] 3869Å, 
[OIII] 4364, 4959 and 5007Å) e linhas de absorção, ao contrário de outras espirais, 
em que no núcleo dominavam espectros de absorção; 
 
1917 – V. Slipher [Lower Obs. Bull. 3, 59] confirmou a presença de linhas de 
absorção e emissão em M77; 
 
1926 – E. Hubble [ApJ 624, 321] mencionou a respeito de “nebulosas espirais raras” 
com núcleos estelares mas com espectros de nebulosas planetárias (eg. M77, NGC 
4051 e 4151) N1068 



Espectro de NGC 4151 

Galáxias com Núcleo em Destaque no Óptico 
    Em 1943 – C. Seyfert [ApJ, 97, 28] estudou sistematicamente o núcleo de 
galáxias com emissões nucleares, obtendo espectrogramas de 6 espirais (NGC 
1068, NGC 4151, NGC 1265, NGC 3516 e NGC 7469). 

Galáxias desse tipo viraram protótipo 
da classe de galáxias Seyfert! 

Linhas permitidas 
muito mais largas 

Linhas “nebulares” 
proibidas menos largas 

σ 

8500 km/s! 



Galáxias com Núcleo em Destaque no Rádio 
   Em 1933 K. Jansky [Proc. IRE 21, 1387] 
descobriu que a Via Láctea emite ondas de 
rádio. Nasce a Radioastronomia.  

   Por sua vez, em 1944 G. Reber [ApJ 100, 279] publica o 
primeiro mapa em rádio da nossa galáxia em 160 MHz, 
mostrando diversos máximo locais associados a fontes 
de rádio galáctica e extragaláctica 

 Radiotelescópio original  
Usado por G. Reber 

 Cas A 

 Plano 
Galáctico 

 Cyg A 

 Sag A 



Contrapartidas Opticas das Observações em Rádio 

1948 – J. Bolton 
[Nature 162, 141]  
publicou um catálogo 
com com 5 fontes 
discretas (CasA, CygA, 
CenA, HerA, TauA 
eVirA); 

    Baixa resolução de observações iniciais em rádio dificultavam a 
identificação dos objetos.  

1949 – Bolton, Stanley & Slee [Nature 164, 101] fez a primeira identificação óptica de 
fontes no rádio: Nebulosa do caranguejo (M1, TauA), M87 (VirA) and NGC 5128 
(CenA).  

 Mapa do céu inteiro em 11 cm 
(2.7 Ghz) com fontes 

extragalácticas mais brilhantes 
que 2Jy [Wall & Peacock  

MNRAS 216, 173] 

   Posteriormente, em 1959 – Edge et al. [MNRAS 67, 37] publicou o “Third Cambridge 
(3C) Catalog”, com 471 fontes rádio mais brilhante que 9 Jy, em 159 MHz (e depois 177 
MHz) no hemisfério norte (a maioria extragaláctica) 



CygA 

Contrapartidas Ópticas e Primeiras Radiogaláxias 
    Radiogaláxias: São radiofontes muito intensas, nas quais o meio galáctico 
pode ser distinguido do núcleo. 
 1953 – Jennison & Das Gupta [Nature 172, 996] descobriu que CygA correspondia a 
um objeto com duas componentes separadas de 1.5’, sendo que em 1951 ela foi 
identificada como um objeto extregaláctico, ao contrário de CasA e PupA 
(remanescentes de supernovas); 

1954 – Baade & Minkowski [ApJ 119, 
206], usando posições interferométricas 
obtidas por Smith [1951, Nature 168, 
555], localizou opticamente CygA e 
CasA, a primeira sendo uma fonte 
extragaláctica (vLOS = 26830 km/s), com 
linhas de emissão ([NeV], [OII], [NeIII], 
[OIII], [OI], [NII] and Hα) apresentando 
larguras da ordem de 400 km/s, e 
morfologias distorcidas (galáxias em 
colisão?). Com a identificação óptica e 
as medidas das velocidades fica 
estabelecido uma classe de objetos: as 
radio-galaxias.  

1960 – R. Minkowski [ApJ 132, 908] identificou a radio-galáxia 3C295 
como membro do aglomerado de galáxias em z ~ 0.46. 

3C 295 



3C 273 

Contrapartidas Ópticas e Quasares 

1960 – A. Sandage, utilizando posições 
precisas no rádio de T. Matthews, identificou 
3C48 com uma “estrela” variável de 
magnitude 16 associada a uma fraca 
nebulosidade. Também apresentava um 
espectro com excesso no UV quando 
comparado com estrelas normais e linhas 
alargadas em comprimentos de onda “não 
usuais”. Such class of objects became known 
as “quasi-stellar radio sources” or quasars. 

1962 – Hazard, Mackey & Shimmins [Nature 
197, 1037], usando uma ocultação lunar de 
3C273, localizaram com precisão melhor que 
1” 2 componentes: um objeto de aparência 
estelar de  13 mag e um jato apontando na 
direção oposta dess “estrela”. 

    Quasares são fontes de aparência estelar (na banda ótica) porém com 
emissão muito intensa na banda de rádiofreqüências (z até 6.5).  

3C 48 



Contrapartidas Opticas: Quasares, BSO e QSO 
1963 – M. Schmidt [Nature 197, 1040] encontrou que 4 das linhas de emissão 
observadas em 3C273 concordavam com os comprimentos de onda de Hβ, Hγ, Hδ e Hε, 
a um z = 0.16, e também MgII 2798Å pode ser visto no UV.  J. Oke também encontrou a 
linha Hα de 3C273 no IR, e J. Greenstein identificou MgII no espectro de 3C48 em z = 
0.37, demonstrando conclusivamente que os quasares eram extragalácticos. 

1965 – A. Sandage [ApJ 141, 1560] descobriu uma grande população de objetos “radio-
quiet” semelhantes a quasares (identificados pelo excesso no UV), conhecidos como 
“objetos estelares azuis” (BSO) ou “objetos quase estelares” (QSO), que logo se 
percebeu serem mais comuns do que os quasares originais. 



1950 – Alfvén & Herlofson [Phys. Rev. 78, 616] propôs que a emissão sincrotron como 
fonte da emissão radio das “radio estrelas” que foram posteriormente identificadas 
como radiogaláxias. 
 
1964 – E. Salpeter [ApJ 140, 796]  e Ya. Zeldovich [Dokl. Akad. Nauk. SSRS 155, 67] 
sugeriram a idea de que a fonte de energia de quasares fosse buracos negros. 
 
1965 – Bahcall & Salpeter [ApJ 142, 1677] sugeriram a possbilidade de que nuvens ao 
longo do caminho óptico imporiam um padrão de absorção na parte azul do da linha de 
Lyα do espectro (conhecido como floresta Lyα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1967 – De Young & Axford [Nature 216, 129] propôs que os lobos duplos seriam lobos 
de plasma confinados por ram pressure ao se expandir pelo meio intergaláctico. 

Interpretações Teóricas 



BL Lac 

1974 – Khachikian & Weedman [ApJ 192, 581] propôs a divisão de galáxias Seyfert (Sy) 
em tipo 1 (com asas de linhas permitidas alargadas e linhas proibidas estreitas) e tipo 2 
(tanto com linhas permitidas e proibidas mais estreitas). 
 
1974 – Fanaroff & Riley [MNRAS 167, 31] classificaram as radio-galáxias (ou fontes 
“radio loud”) de acordo com a morfologia ou as componentes dos lobos, como tipo I 
(jatos de dois lados, extremiddades difusas e baixa luminosidade) e tipo II (“hot spots” 
nas regiões externas, alta luminosidade, jato de um lado ou  par com diferentes 
intensidades). 
 
 

Interpretações Teóricas e Classificação: BL-Lac 

1980 – Heckman [A&A 87, 152] identificou galáxias com linhas de emissão de baixa 
luminosidade, com capacidade de produzir apenas linhas de elementos de baixa 
ionização, passando a ser chamados de LINERS. 

1978 – Miller et al. [ApJ 219, 85] mediu z = 0.07 
para o objeto BL Lacertæ, identificada 
originalmente como uma estrela variável de 
curto período (1-2 semanas) em 1926 por 
[Hoffmeister] e como uma fonte de rádio na 
década de 60 por [M. Schmidt], tornando-se 
protótipo de uma nova classe de objetos “radio 
loud” (objeto compacto, variável, e quase sem 
linhas de emissão) 



Tipos de AGNs 
    Classificadas de acordo com sua aparência e natureza da radiação 
emitida. Em ordem de descoberta: Seyferts,  Radio Galáxias, Quasares,     
BL Lac (Blazares), LINERS (Low Ionization Emission Regions) 
 Galáxias Seyfert (Carl Seyfert – 1943): Apresentam um núcleo ativo muito 

brilhante . A energia emitida pelo núcleo é várias vezes maior que energia 
da galáxia hospedeira.  

A velocidade de rotação do gás varia de: 
1000 e 10000 km/s Seyfert 1 – Linhas largas 
200 e 1000 km/s Seyfert 2 – Linhas estreitas 
 

NGC 2110 
NGC 7469 



Galáxias Seyfert - Características 

 Sy 1.5, 1.8 and 1.9  -  Tipos intermediários de Sy em 
que linhas permitidas relativamente largas e extreitas 
são encontradas. 

  
 Núcleos brilhantes (+ que hospedeira) 
    
 Apresenta linhas de emissão fortes de elementos 

de alta excitação 

  Usualmente apresentam emissão intensa e 
variável em raios X e também em IR 

  90% das Sy são S(B)b 

  Sy 2: Apresentam ambos tipos de linhas 
(permitidas e proibidas) alargadas por efeito 
Doppler devido à dispersão de velocidades da 
ordem de 500 km/s 

NGC 5548 
  Sy 1: Apresentam linhas proibidas como as das Sy 

2, mas as linhas permitidas  tem asas muito 
alargadas  por velocidade da orde de 1000-5000 
km/s 

NGC 3277 

  Contínuo  em X com quebra em 200 keV 



M94 

NGC 7814 

currently they are considered to represent the low luminosity tail of  
        Sy phenomenon 

  Regiões de Linhas de Emissão de Baixa Ionização (Low 
Ionization Nuclear Emission-line Regions ). Linhas: [OI], [OII], 
[NII], [SII], etc; 

LINERS - Características 

 Geralmente identificadas pelas seguintes razões:  
 [OII]λ3227 / [OIII]λ5007 ≥ 1 ,[OI]λ6300 / [OIII]λ5007 ≥ 1/3  
 também: [NII] / Hα ≥ 0.6  e [OIII] / Hβ ≤ 3 

  AGNs de relativa baixa luminosidade; 

  80% dos LINERS mais próximos são S(B)a, ou S(B)b (S(B)c 
e E são menos frequentes; 
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Diagrama de Diagnóstico para AGNs 



 
 

FRI  -  quando os “hot spots” estão próximos do 
AGN, apresentando pequena potência em 
rádio 

FRII  -  quando os “hot spots” estão afastados do 
AGN e tem alta potência (P1.4GHz ~ 1024.5 W/Hz) 

  Fontes de rádio extragaláctica associadas com galá-
xias elípticas relativamente normais; 

Radiogaláxias - Características 

  Espectro no óptico pode ou não apresentar linhas de 
emissão. Quando observadas podem ser alargadas 
(BLRG) ou estreitas (NLRG) 

  Geralmente apresenta fontes nucleares compactas e 
duas regiões amorfas de brilho em rádio (lobos em 
rádio), sempre dispostas de modo simetricamente 
oposto ao núcleo a centenas de pc do centro; 

  Frequentemente os lobos e a fonte central são 
conectadas por estruturas colimadas chamadas jatos 
as vezes visíveis no óptico (M87=3C274); 

  Dentro dos lobos o brilho superficial tem picos que 
definem o tipo de radiogaláxia: 



 
 

Os Tipos de Radiogaláxias 

FRI 

FRII 



 
 

 
  Quasi-Stellar Radio Sources 
  São fontes de rádio, que no óptico basicamente fontes pontuais não resolvidas 

(brilho do núcleo ofusca o brilho estelar) 
  Possuem altos redshifts cosmológicos (os mais distantes tem z > 6) 
  Espectros parecem de Sy 1, com perfis alargados com componentes muitas vezes 

altamente assimétricos; 
  MB < -22.3,   LX > 1044 erg/s,   U-B < 0.4 

PKS 1117 

Composite FIRST quasars 

QUASARS- Características 



Espectros do SDSS 



 
 

  Quasi-Stellar Objects ; 
  São os AGNs mais luminosos; 
  Apresenta as mesmas propriedades observáveis de quasars (pontuais, redshifts 

cosmológicos, espectros de Sy 1) exceto por não terem emissão no rádio forte 
(são fontes “radio-quiet”) 

  São 20 vezes mais frequentes que quasars; 
  Na média são mais fracos que quasars. 

QSOs - Características 



    A distribuição de quasars (radio loud e radio quiet) com o redshift também 
mostra evolução. Suas frequências são maiores entre z ~ 1 – 3 e seu número 
cias para reshifts maiores (parcialmente afetado por efeito de seleção). 

Evolução dos QUASARS e QSOs com o Tempo 



Evolução dos QUASARS e QSOs com o Tempo 



 
 

 Broad Absorption Line QSOs 
 Apresentam linhas de absorção extremamente alargadas e desviadas para o azul, 
associadas a linhas de ressonância UV. 

BAL-QSOs - Características 



Markarian 421 

Blazares 
   São objetos também de aspecto pontual, que emitem grandes energias dos 
seus núcleos, não apresentam caracterísitcas proeminentes em seus 
espectros, que não tem características térmicas. Entre eles se destacam  
OVVs e os objetos BL Lacertae. 



 
 

  Optically Violently Variable quasars 
  Podem variar em brilho por grandes fatores em escalas de tempo de semanas; 
  São fontes  de rádio intensas e compactas; 
  Emissão no rádio e no óptico é extremamente polarizada; 
 Possui espectro similar ao de quasars; 
 São correntemente classificados como blazars, juntamente com objetos BL Lac; 
 Tendem a se encontrar a z relativamente maiors que BL Lacs 

3C 345 

OVVs - Características 



 
 

  Também são fortes fontes de compactas de radio sources (como 
OVVs) 

3C 371 

BL Lac - Características 

  Fontes pontuais como quasares; 

  Também fontes variáveis, podendo varia luminosidade de uma 
ordem de magnitude em menos de 1 mês; 

  Apresenta contínuo não térmico em lei de potência muito brilha-
nte quase sem linhas espectrais (seja emissão ou absorção); 

 São linearmente polarizados (associado à rotação Faraday). 



 
 

Galáxias 
 
 

                ativas             “normal” 
                 (7%)               (93%) 
 
 
     SB            LINER         AGN 
  (85%)      (15%)        (0.5%) 
 
 
          radio-quiet → S?          radio-loud → E? 
                  (99%)            (1%) 
 
 
    Seyfert   NELG   QSO           quasars     blazar     radio-galaxy 
    (97.5%)         (<1%)  (2.5%) 
 
                               (radio) 
Sy2     Sy1.5-1.9       Sy1       BAL                OVV              BL Lac       FR I   FRII 
(60%)    (10%)         (30%)                  (opt—UV) 
                                  NLRG    BLRG 

O Zoo de AGNs 



 
 

Espectros Típicos de AGNs 



 
 

3C 273 [SDSS] 

3C 273 - host 3C 273 [HST] 

 LINERs – maioria S 
 Seyferts – maioria S 
 QSOs – algumas gE, outras S (perfil exponencial)    
                   (HST detected hosts on only 3/8 of the 
 quasars – todas observações em  gE    observed QSOs and quasars) 
                      ou em sistemas em inteiração 
 blazars – grande maioria de BLLac hospedadas por E (mas PKS 1413+135 uma S edge-on) 
 radio-gal – quase sem exceção são E ra
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Galáxias Hospedeiras de AGNs 



 
 

Galáxias Hospedeiras de AGNs 



    Enquanto em princípio os diferentes 
tipos de AGN possam ser fisicamente 
não correlacionados, é geralmente 
aceito que eles sejam basicamente um 
simples fenômeno, cuja diferença 
observational pode ser explicada por 
três fenômenos: 
 

• alguns objetos são intrinsicamente 
mais brilhantes que outros; 
 
• alguns objetos produzem jatos de 
partículas relativísticas, enquanto 
outros não; 
 
•  Eles tem orientação randômica, mas 
seus padrões de radiação são 
extremamente anisotrópicos (isto é, 
observamos diferentes coisas 
dependendo da direção da linha de 
visada em relação ao AGN.) 

Modelo Unificado 





 Mecanismo central (fonte de energia) – Buracos negros supermassivos alimentados por um disco 
de acreção. Não pode ser observado por ser muito pequeno (~ 10-5 pc) 
 
 Disco de Acresção – Disco de acresção controla a atividade do AGN. É responsável por um 
contínuo quase-térmico (com máximo no UV distante e no raios X “moles”) , possui grande 
variabilidade. Também é responsável pelos jatos. É difícil de observar (~ 10-3 pc) 
 
 Broad-Line Region (BLR) – Região de nuvens de gás de alta velocidade (acima de 5000 km/s), alta  
densidade, e altamente ionizada (pelo menos no centro), obscurecida pela poeira de um torus, a não 
ser que seja observado de uma direção próxima do eixo de simetria. São responsáveis pela região de 
linhas largas permitidas (0.1 – 30 pc) 
 
 Equatorial Torus –  Estrutura em forma de torus opticamente espessa (para o UV e o óptico) e 
massiva, composta principalmente de gas molecular e poeira (tendo tamanhos acima de centenas de 
pc) 
 
 Narrow-Line Region (NLR) – Região com um conjunto de nuvens de baixa velocidade (~ 500km/s), 
baixa densidade, e menos aquecidas. Aquelas mais próximas ao eixo de simetria são ionizadas pela 
radiação do mecanismo central, formando um vortex, visível em todas as direções. São responsáveis 
pelas linhas estreitas (proibidas e permitidas). Com tamanho típico de ~ 1 kpc) 
 
 Jatos e lobos – plasma (material ionizado) de partículas relativísticas ejetadas pelo mecanismo  
central de particulas relativisticas  ejetadas pelo mecanismo central pelo disco de acreção e 
colimada pelo reforço do mecanismo de emissão sincrotron  (estruturas de 0.1 kpc – 1 Mpc) 

Modelo Unificado 



Modelo Unificado de AGNs 

3C175 

   AGN são galáxias de núcleo ativo. Associa-se a atividade do núcleo a um 
buraco negro supermassivo observado por diferentes perspectivas.  

NLR -Origem das 
linhas estreitas 

BLR-Origem das 
linhas largas 



• Quasares emitem 3.3x1046 
ergs s-1  
 

• Em 108 anos: 1062 ergs =  1011 
SN’s (energia nuclear) 
 

• Precisaríamos a energia da 
explosão de todas as estrelas 
de uma galáxia como 
supernovas: isto não se 
observa! 

Porque BN’s são necessários? 



 A Energia dos AGNs 

Energia nuclear EN=0.007mc2=6.3×1018 ergs para m=1g; numa estrela, fusão 
nuclear ocorre com 10% da massa;  

1062ergs= 6.3× 1018 ergs/g× 0.1 × 2×1033g/estrela × 1011estrelas (M da Via 
Láctea) 

 

Energia gravitacional EG=GMm/R; para m=1g: 

EG (Sol)=2x1015ergs; EG (Anã branca)=1017ergs; 

Mas para objetos compactos (Estrela de nêutrons ou BN): 

EG (BN)=1020 ergs/g; 

1062ergs=1020 ergs/g× 2×1033g/estrela × 5× 108estrelas 



 The Central Engine: size 

 the maximum size of the central source is determined by its temporal variability – suppose a  
         spherical variable source, the information of the change in brightness arrives at the observer           
         first from the center and after from the edge: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ℓ2 = (ℓ1 + r) / cos θ ≈ ℓ1 + r 
 
 Δt = (ℓ2 – ℓ1) / c = r / c   ⇒   r ≈ c Δt = (c Δt) / γ             1/γ = (1 – v2/c2)1/2 

   
         since continuum (core) variability spreads from days to decades (in the optical), r ≤ 10 AU  
         (or 5×10-5 pc) 
 
 variations in X-rays tend to be faster than variations in the IR light – it seems that the former  
         comes from a much smaller region of the AGN 



 we may also estimate the minimum mass of the central source by using the Eddington limit   
         (maximum luminosity a spherically symmetric source, in hydrostatic equilibrium, can have  
         without being disrupted by radiation pressure): 
  (G M mp)   ≥   σT (1+X) L 
         r2                   8 π c r2 
         where   mp is the proton mass (the gravity acts mainly on protons) 
                      σT is the effective Thomson cross-section of protons 
                      X is the mass fraction of H (~ 0.7) 
  ⇒   L  <  LEdd  =  8 π G c mp M  ≈  1.47 × 1038 M/M [erg/s] 
                                    σT (1+X) 

 
         since the observed luminosity of quasars (the most luminous AGNs) goes from 1044 to 1048  
         erg/s: 
  M   >  1046 / 1038  ≈  108 M 
 
         a mass of 108 M inside a volume around (10AU)3 is supposed to be a supermassive BH 

 
 this is the same mass one finds considering the radius found from variability as the 
Schwarzchild 
         radius (escape velocity greater than c): 
  MBH  ≥  c2 RS / 2 G  ≈ 108 M 

 The Central Engine: mass 



 although we considered spherical accretion for the rough estimates of central engine properties 
       using the Eddington limit, in real AGN it is not reasonable*: gas will have some net angular 
       momentum 

• gas clouds, by dynamical friction (collision w/ other clouds), may approach the BH 
   (loose angular momentum) 
• the energy lost in collisions will heat up the gas (K → T) 
• since the clouds (and stars, if it is the case) move in quasi-Keplerian orbits (expected for a  
    very massive compact central object)†, their inner parts will circulate faster – viscosity  
    will act between neighboring clouds at different radii and they will loose more energy  
    in the form of heat (G → K → T) 
• the consequence is that the inner parts of the gas clouds will fall inwards to even smaller  
    orbits (will spirallize) – this process will continue until a complete accretion disc is  
    formed around the BH 

 

 the geometry of the accretion disc is probably also that of a torus, which has a higher stability 
         than a disc and, moreover, allows us to explain the collimation of matter and radiation been 
         ejected 

 

 however, the physics of these accretion discs is still poorly understood, and their existence and           
         scale are still controversially discussed 

* it is known that the Eddington limit may be exceeded by a factor of a few in nonspherical accretion 
† measures of Keplerian motions have already been possible (like in the maser ring of NGC  4258, at the 
distances      

  0.14-0.28 pc [Herrnstein et al. 1999, Nature 400, 539]) 

 The Central Engine: the Accretion Disc 



 by default, accretion power (transformation of gravitational potential energy into radiation) is the  
         most reasonable mechanism* to generate AGN luminosities in the required small volumes for 
         considerable long times 
 

 we may suppose that all the potential energy of the accreting matter is converted in luminosity: 
  L  ≈  dt |U|  =  dt (G M MBH / r)  =  G MBH dtM / r  =  (RS c2 / 2r) dtM 

         and, since the energy conversion efficiency is defined as 
  η = L / (dtM c2)  ⇒  η = 0.5 RS/r 
         and taking r = 3RS (the smaller radius at where an orbit can be stable around a BH without      
          rotation):  
   η = 0.17   [for comparison ηH→He ~ 0.007] 
         With this efficiency, an accretion rate of 10 M/year corresponds to a L ≈ 6×1046 erg/s. The           
          efficiency may be still higher in a Kerr BH (η ~ 0.4), giving 0.5 to 50 M/year for  
          maintaining the same luminosity. The minimum accretion rate is about 0.2 M/year. 
 

 the profile of relativistic broadened Fe lines (subjected to gravitational redshift), produced in the  
         accretion disc, is a test for the accretion disc model and suggests that the central BH rotates  
         (Kerr BH) 
 

 the lifetime of the AGNs, tAGN, is given by the accretion rate and the amount of available material. 
         Woltjer [1959] estimated that  
  tAGN ≈ AGN fraction × age of the galaxies = 0.01 × 1010 ~ 108 years 

 The Central Engine: accretion rate 

* Other than matter-antimatter annihilation, this is the most efficient process for converting mass in energy ever 
     conceived! 



 observational evidences of the accretion disc are also indirect,  
         approaches that have been reported include: 

• quasi-thermal excess in UV and soft X-ray (multiple blackbodies) 
• polarized emission scattered off a disk-like structure 
• two-peaked disk-like emission profiles 
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N1097 - UV 

N1097, core - VLT 

 The Accretion Disc (X-rays and UV-blue bump) 



 The BLR (broad permitted lines) 

 region of dense (intense lines), fast moving clouds (broad 
         lines) 
 absorb UV and X-rays and emit the characteristic lines 

 
  the discovery of BLR emission in polarized light of the  
         Sy2 galaxy N1068 (photons emitted in the BLR can 
         pass up the vortex and them be scattered into our LOS  
         by free electrons that lie within our FOV) [Antonucci &  
         Miller 1985, ApJ 298, 935] was one of the first strong  
         evidences in favor of the unified model  

N1068 - HST 

N1068 – 2MASS 

SDSS 



 The Equatorial Torus (IR continuum)  

 composed of dust particles and molecules 
 optically thick to UV and visible radiation but transparent  
     to mid-IR and hard X-ray emissions, so AGNs may be  
     rather isotropic in these wavelengths 
 the dust particles are heated by radiation from the central  
     engine (UV) until they are warm enough to radiate 
     energy (IR) at the same rate they receive it 

N7052 – HST 

 as dust will vaporize (or sublimate)  
     at T > 2000K, the torus must be  
     cooler than this 
 
 the torus is probably responsible  
     for the collimation of the  
     broad ionization cone (vortex tube) 



 The NLR (narrow  forbidden lines) 

 regions of low-density (less intense lines), slowly moving clouds (less broad emission lines) 
 absorb UV and X-rays and emit the characteristic forbidden lines* 

 

  NLR configuration is expected to be quite elongated, typically with the highest ionization  
        material in a biconical configuration centered at the nucleus (vortex tube) – this is 
interpreted  
        as the illumination pattern of radiation escaping the torus   
 so, other strong evidence in favour of the unified model is  
         considered to be the discovery of  wedge-shaped  
         regions of photo excited gas on some AGNs  
         (like NGC 1068) 

N1068 - NOAO N1068 - HST 

* The excited states responsable for their production are so long lived that, at higher densities the atom or ion is  
    likely to be de-excited by collisions w/ other particles before a foton can be emitted spontaneously 



 The Jets (radion emission) 

 jets are aligned to the rotation axis of the accretion 
disc   
       (collimation) 
 the radiation from jets is produced by relativistic e– 

       spiralling in the magnetic field (we see only e–,  
       since p+ are less efficient radiators by mp+/me–) 
 they undergo the acceleration: 
 a = (e/m) v × B 

 

 the continuity of jets in direction indicates that central 
       generator has a memory over millions of years 

 for some nearby  
       AGNs (like M87 
       and CenA), the         
       projected speed  
       of motion of jet  
       blobs outward  

       from the core is  
       subluminal, but for most of AGNs it is superluminal  
       (1-10c) – a natural explanation is (backwards) time  
       dilatation in material approaching us at ~ 0.9c. 

M87 

vapp = v sinθ / (1 + β cosθ)              β = v/c 



 The Lobes 

 formed by plasma confined by ram pressure when trying to expand into intergalactic medium 
 the unified scheme predicts that radio-galaxies will have larger projected sizes for the double 
         radio sources than quasars, which will, in turn, look larger than blazars, all which are 
         apparently true [Barthel 1989, ApJ 336, 606] 
 it also predicts that double-lobe luminosities should be compared for all, since the lobes are not 
         expanding relativistically and therefore are nearly isotropic radiators 

 hot spots have been pictured as encounter surfaces  
       between the jet flows and a mostly unseen surrounding  
       medium, with compression of the magnetic field  
       occurring and thus vastly increased emissivity 

CenA (radio-gal) 

VLBI 0235+164 (blazar) 



 Still unknown 

 where does the radio continuum come from? 
 just what is the role of jets? (they might be an important mode of energy transport from the core 
         to the surroundings, rather than radiation being the whole history) 
 how they get accelerated to begin with and how they manage to stay so well collimated? 

 
 
 why some AGNs produce jets (radio loud) and others not (radio quiet)? 
 is it really associated with host morphology (ellipticals = radio loud, spirals = radio quiet)? 
 is it a difference in the ISM? 
 is it a difference in the spin properties of the BH? (current thinking relates the presence of the  
         jets to the angular momentum of the BH, with only the faster spinning BH able to produce  
         jets. The novel element is that a high spinning rate could be achieved not by accretion but 
         by the merger of two massive BH following the collision and merger of their host galaxies 
         – are most of the radio loud galaxies gE which result from collision of other galaxies?)    

 
 
 
 it also remain to be clarified by what process and with what efficiency the potential energy of 
         accreting matter can be transformed in radiation (which depends on viscosity, that depends 
         on turbulence and magnetic processes...) 

[e.g. Volonteri et al. 2007, ApJ 667, 704; Alonso et al. 2007, MNRAS 375, 1017] 



 Induced activity 

 a bright enough AGN may alter its surroundings by  
 

• ionizing all the ISM 
 

• sweeping the area clean via a wind  
 

• triggering star formation 



 AGN evolution 

 once a BH has gobbled up everything that lies within its sphere of influence, it must shut down 
         by lack of fuel; if its host galaxy now undergoes a close encounter with a companion galaxy, 
         the distribution of gas and stars around the BH may be radically restructured, and fresh  
         material may enter the BH’s sphere of influence 
 so, AGN activity is an episodic phenomenon 
 there may be a link between the brightness of the AGN and the time interval since it was last  
         gravitationally disturbed (very often AGNs occur in interacting or merge galaxies) 
 
 once no more perturbations light up the BH,  
         the nucleus become a “normal” galactic  
         nucleus – in the current cosmological scenario  
         we suppose that all the galaxies pass by at  
         least an AGN phase; after that the BH  
         remains inactive in the galaxy core 
 most nearby galaxies have shown, by  
         photometric and spectroscopic observations,  
         to possess a BH at their center, including  
         our Milky Way {the high orbital speed of stars  
         close to the MW center indicates a mass of  
         about (3.7 ± 0.2) × 106 (D/8 kpc) M in a  
         region of  10 AU  
         [Ghez et al. 2005, ApJ 620, 744] 



 AGN evolution 



 AGN evolution: evolution of quasars and QSOs 

 the luminosity function of QSOs, separated in redshift bins, clearly shows that the characteristic   
         magnitude, M*, grows with redshift, that is the QSOs were more luminous in the past 
 one may conclude that, in the past, supermassive BH were feed more efficiently, probably due to  
         merge between very gas rich (proto)galaxies 



 A Energia dos AGNs 

 
A energia dos AGNs vem da acreção de matéria ao 

Buraco Negro central: transformação de energia 
potencial gravitacional em energia radiativa + 

cinética dos jatos 
 

A acreção se dá através de um “disco de acreção”, 
que se forma para conservação do momentum 

angular 



  fluxos de resfriamento 
 
 
 

•    o gás quente emite radiação de bremsstrahlung e se resfria 
 Λ(T,Z): taxa de resfriamento do gás = energia perdida em erg cm−3 s−1 

 depende da temperatura e da metalicidade do gás 

• tempo de resfriamento de um gás com densidade ρ e temperatura T: 

 tresf = −E / (dE/dt) ~ 3ρkT/[2μ Λ] 
 
 

•    para um aglomerado de temperatura T e densidade eletrônica ne : 
 
 

 tresf  ∼ 9 x 107  (T / 108 K)−1/2  (ne / cm-3)-1  anos 
 
 

 no centro dos aglomerados o tempo de resfriamento é menor que a idade 
 do universo: o gás nas regiões centrais dos aglomerados se resfria 

 
 
 

   



fluxos de resfriamento 

• até há alguns anos se achava que o gás frio caia sobre a galáxia 

 central (a pressão não mais segurava a gravidade), produzindo um 
 fluxo de acresção de algumas dezenas a centenas de M⊙/ano 
•    parte do gás se resfria: em alguns aglomerados se observam 

 filamentos de gás ionizado (T ~ 104 K) 
•    mas com os satélites de raios-X Chandra e XMM-Newton 

 descobriu-se que o gás não se resfriava muito: alguma coisa está 
 aquecendo o gás 

 

•    choques? núcleos ativos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  filamentos de gás 
“frio” em Perseus 



fluxos de resfriamento 

• Aglomerados cool-core (CC) x non-cool-core (NCC): 
–  devido ao resfriamento do gás, alguns aglomerados ficam com a 
 região central fria (temperatura menor ou da ordem de 2 Kev): 

 são os CC 
–  Normalmente os CC são aglomerados em equilíbrio, enquanto 

 que os NCC mostram evidências de fusões ou colisões entre 
 aglomerados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  filamentos de gás “frio” em Perseus 



Estruturas em Larga Escala e 
Princípios de Cosmologia 



Modelo de Evolução Galáctica 
    Liden Bell.. 



Galáxias Starburst 
    Liden Bell.. 
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