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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 instantâneas em objetos de tamanho limitado não poderiam ser 
maiores que o tempo que luz leva para atravessá-lo; 
 

  Não há correspondência direta entre a luminosidade do AGN e a 
luminosidade da galáxia 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 Ópticas 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) e 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 extragaláctico, 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”. Essa classe de objetos ficou 
conhecida como “quasi-stellar radio sources” 
ou 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 dessa “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 ideia de que a fonte de energia de quasares fosse buracos negros. 
 
1965 – Bahcall & Salpeter [ApJ 142, 1677] sugeriram a possibilidade 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, extremidades 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 estreitas 
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 ordem de 1000-5000 
km/s 

NGC 3277 

  Contínuo  em X com quebra em 200 keV 



M94 

NGC 7814 

  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 

QUASARS- Características 



Espectros do SDSS 



 
 

  Quasi-Stellar Objects ; 
  São os AGNs mais luminosos; 
  Apresenta as mesmas propriedades observáveis de quasares (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 quasares; 
  Na média são mais fracos que quasares. 

QSOs - Características 



    A distribuição de quasaers (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 características 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 quasares; 
 São correntemente classificados como blazares, juntamente com objetos BL Lac; 
 Tendem a se encontrar a z relativamente maiores que BL Lacs 

3C 345 

OVVs - Características 



 
 

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

3C 371 

BL Lac - Características 

  Fontes pontuais como quasares; 

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

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

 São linearmente polarizados (associado à rotação Faraday). 



 
 

Galáxias 
 
 

                ativas             “normais” 
                 (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 detectou hosped. em apenas 3/8  
 quasars – todas observações em  gE    dis QSOs e quasars observados) 
                      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 toroide, 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 toroide opticamente espessa (para o UV e o óptico) e 
massiva, composta principalmente de gás 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 vórtice, 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 partículas relativísticas  ejetadas pelo mecanismo central pelo disco de acresção 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? 
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