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Curvas Experimentais e a Radiação de Corpo Negro 
     Utilizavam-se fornos isolados termicamente do ambiente com pequenas 

cavidades para medira apenas a radiação que saia. Os orifícios destes altos-

fornos funcionavam como corpos negros. 

Para grandes comprimentos 

de onda formato da curva de 

corpo negro ficaria 

justificado, pois tamanho 

limite das paredes não 

comportariam qualquer 

comprimento de onda. 

Para pequenos comprimentos 

de onda formato da curva de 

corpo negro ficaria justificado, 

pois tamanho limite das paredes 

não comportariam qualquer 

comprimento de onda. 



A Catástrofe do Ultravioleta e a Hipótese de Planck 
     O grande números de frequências possíveis na hipótese clássica de 

osciladores como geradores a radiação de corpo negro criava uma 

contradição gigante entre o esperado e observado que foi conhecida como 

catástrofe do ultravioleta. 

 hnE

Nem todas as frequências de 

oscilação seriam possíveis. Apenas 

aquelas que são múltiplas inteiras de 

uma certa frequência mínima 

poderiam ocorrer, pois por “alguma 

característica microscópica, a troca 

de energia entre a radiação e matéria 

em equilíbrio térmico não admitia 

qualquer frequência, apenas as 

ressoantes. Desta forma as trocas 

térmicas apenas ocorreriam e 

números inteiros desta frequência. 
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Lei de Planck e seus Extremos 
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     Planck conseguiu descrever uma expressão que conciliava os dois 

extremos considerando um balanço entre a energia térmica macroscópica e 

a energia interna microscópica. 



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 



Apontando Antenas Direcionais para o Céu 

     Usa princípio de ressonância para sintonizar estações ou canais. 

../../../Meus documentos/Sergio/Mestrado/Apresentacoes/My Documents/Sergio/Extragalatica/Seminario/Apendice.ppt#1. No Slide Title


• Sol (tempestades 

geomagnéticas) 

Emissores de Ondas de radio na Galáxia (radio sources) 

• Centro galáctico (e.g., Sagittarius A) 

• Remanescentes de Supernova 

(e.g., Cassiopéia A) 
• Pulsares 

• Regiões de formação estelar 



Pulsares em Nossa Galáxia 



Energia Acumulada por Grau de Liberdade 

     Como pela distribuição de Boltzmann a velocidade é vrms reflete energia 

das partículas em das partículas em três dimensões. A cada eixo de rotação 

é adicionado ½ kT a mais de energia por grau de liberdade. 



Distribuição de Energia no Gás que Compõem o MI 

    Além da energia de movimento das partículas, o modo como elas giram ou 

vibram contribuem com a energia total do sistemas: 
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1. n é o número quântico 

principal, relacionado a 

energia do orbital 

 

2.  O momento angular é 

quantizado segundo os valores: 

 

 

3.  A componente z do momento 

angular (magnético) pode ter 

valores de: 

 

 

em que mℓ é um número inteiro 

entre –ℓ e +ℓ. 

O Átomo de uma Perspectiva Quântica 
   A distribuição de probabilidade de elétrons é descrita por orbitais que são 

especificados por três números quânticos: n, ℓ, mℓ mais o spin. 

)1(L  

mLz 



Degenerecências 

   Pode haver mais de um estado com mesma 
energia E. Por exemplo, para um átomo de 

hidrogênio, números quânticos associados ao 
spin e ao momento angular não afetam a energia. 
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n l ml ms E (eV) 

1 0 0 +1/2 -13.6 

1 0 0 -1/2 -13.6 

2 0 0 +1/2 -3.4 

2 0 0 -1/2 -3.4 

2 1 0 +1/2 -3.4 

2 1 0 -1/2 -3.4 

2 1 1 +1/2 -3.4 

2 1 1 -1/2 -3.4 

2 1 -1 +1/2 -3.4 

2 1 -1 -1/2 -3.4 



Detecção do Hidrogênio Neutro 

•   o hidrogênio neutro (HI) 

•   detectado via emissão de 21 cm (1420 MHz) do HI: 

transição entre os estados de spin no estado fundamental do átomo de H 

•   detecção: linha de emissão em 21 cm 



Transições Hiperfinas: Hidrogênio Neutro (HI) 

+ - + - 

1 s 

Estrutura hiperfina  

do Hidrogênio 

Spin 

Nuclear 

Spin 

Eletrônico 

5,9x10-6 eV 

1420 MHz 

λ = 21 cm 

Nível Superior 

Polos alinhados 

(estado de 

energia maior) 

ΔE 

Polos opostos 

(estado de 

energia menor) 

    Mesmo em estado neutro o hidrogênio pode ser detectado. O processo para 

determinar sua energia é equivalente aos estados rotacionais, exceto pelo fato 

de que o spin é dado por 𝒔 = ±𝟏/𝟐 

Estado metaestável 

de 107 anos!  
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    Hidrogênio atômico neutro quente (HI) ocupa cerca de 30% do volume da 

ISM na Galáxia. 

Meio neutro quente (emissão em HI) 

VLBI 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.114 6/annurev.aa.28.090190.001243a 

• Está localizado principalmente em regiões de fotodissociação no entorno de regiões HII 

e nuvens moleculares. 

• Possui uma temperatura característica de ~8000K e densidade de ~0.5cm-3. 

• É rastreado através da linha de emissão de 21 cm do HI. 



    Um dos mais recentes foi promovido pelo grupo alemão GASSIII (Kalberla 

& Haund (2015). 

Dados de Mapeamento HI em Nossa Galáxia 



A Física em Nuvens Moleculares e Meio Interestelar Frio 

     Supondo que a atração entre dois átomos seja de natureza  

Coulombiana: 

𝑭𝑪 =
𝒁𝟏 ⋅ 𝒁𝟐𝒆

𝟐

𝒓𝟐
 =

𝒁𝟏 ⋅ 𝒁𝟐𝒆
𝟐

𝒓𝟎
𝟐 −

𝟐 ⋅ 𝒁𝟏 ⋅ 𝒁𝟐𝒆
𝟐

𝒓𝟎
𝟑 𝜹(𝒓) 

em que fizemos uma expansão em série em torno da posição de equilíbrio, 

considerando que r = r0 + δr, que está entre os átomos. Nessa situação, a 

aceleração relativa entre os átomos será: 

𝒅𝟐

𝒅𝒕𝟐
𝒓 =

𝒅𝟐

𝒅𝒕𝟐
𝒓𝟎 +

𝒅𝟐

𝒅𝒕𝟐
(𝜹𝒓) 

, onde  e a força será,  𝝁
𝒅𝟐𝒓

𝒅𝒕𝟐
 𝝁 =

𝒎𝟏𝒎𝟐

𝒎𝟏 +𝒎𝟐
 é a massa reduzida. 

    Como no caso de sistemas planetários, podemos considerar, ao lidarmos 

com a massa reduzida, que todo o movimento se dá em torno do centro de 

massa do sistema, considerando uma das partículas fixas nele, enquanto a 

outra se move em torno dela com a massa reduzida, deslocada de δr. 

Assim:  

𝝁
𝒅𝟐(𝜹𝒓)

𝒅𝒕𝟐
= −

𝒁𝟏𝒁𝟐𝒆
𝟐

𝒓𝟎
𝟐 𝜹𝒓 



O Potencial de Lenard-Jones 

     Uma solução geral para  equação diferencial resultante pode ser obtida 

ao buscarmos uma função cuja derivada segunda resulta no inverso dela 

mesma.  

𝝁
𝒅𝟐(𝜹𝒓)

𝒅𝒕𝟐
= −

𝒁𝟏𝒁𝟐𝒆
𝟐

𝒓𝟎
𝟐 𝜹𝒓 

    Sabemos que a função seno, cosseno ou 

exponencial complexa fazem isso. Ou seja, 

de modo simplificado, a expressão anterior 

reflete uma força centrípeta, cuja frequência 

é: 

𝝎 =
𝟐𝒁𝟏𝒁𝟐𝒆

𝟐

𝝁𝒓𝟎
𝟐  

que serve de base para o cálculo dos níveis 

de energia de um oscilador harmônico em 

mecânica quântica, cujos níveis energéticos 

são quantizados por um número inteiro n, tal 

que: 

𝑬𝒗𝒊𝒃,𝒏 = 𝒏 +
𝟏

𝟐
ℏ𝝎 = 𝒏 +

𝟏

𝟐
ℏ

𝟐𝒁𝟏𝒁𝟐𝒆
𝟐

𝝁𝒓𝟎
𝟐

𝟏
𝟐

 

Transições vibracionais nos 

comprimentos de onda de 1 

μm < λ < 20 μm, detectadas 

em ondas de rádio. 



Orion giant molecular cloud seen in CO emission, along 

with an optical image of the same region (image credit: 

CfA, Tom Dame) 

Observações do Gás Molecular 

     O Gás Molecular geralmente circunda regiões HII, onde a emissão de 

estrelas massivas promove localmente o aquecimento e consequente 

excitação e ionização. 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

s
tr

o
.p

ri
n

c
e
to

n
.e

d
u

/~
e
c
o

/r
e
s
e
a
rc

 

h
/S

F
R

re
g

/p
ro

je
c
t.

h
tm

l 



• São nuvens de H2  com temperaturas de 10-20K e densidades > 103  

cm-3. 

• Nuvens moleculares compreendem ~30% da massa da ISM na 

Galáxia, porém ocupam somente ~0,05% do volume. 

• A maioria das nuvens moleculares são ligadas gravitacionalmente 

com as regiões de formação estelar. 

Nuvens moleculares (de H2) 



Propriedades principais: 

 

• Tamanhos: ~1 parsec (10 e 50 parsecs) 

• Massas: 1000 massas solares (até 105 MSol) 

• Temperaturas: 10-20K 

• Densidades: Densidades >106  cm-3 (103-106) 

Glóbulos de Bok (Bart Bok) 

     Este valor de densidade é ~1020  vezes menor que a densidade típica de uma estrela. Isso 

significa que o colapso de uma nuvem até uma estrela é um longo caminho... 



Formação Estelar  e o Tempo para Formação das 

Populações Estelares 

   Diversos processos competem para uma medida da velocidade em que 

estrelas se formam a partir do gás. Uma parte do tempo é “morto” sem a 

formação de estrelas, como o tempo de colapso: 
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Formação secular 

2/1
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    A formação pode se dar de quatro formas (Madore, 2010): 

1.   Formação quiescente, em que estrelas se formam naturalmente ao 

entenderem o critério de Jeans em uma massa de gás em colapso; 

2. Formação induzida, associada efeito interno da galáxia periódicos; 

3. Formação impulsiva relacionada a eventos aperiódicos como 

encontros e colisões de galáxias; 

4. Formação de fluxo, em que mecanismos de perda de momento 

angular limitam as taxas de formação estelar especialmente nos 

núcleos galácticos; 

Assumindo massa distribuida 

com densidade constante 
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Tempos em Etapas de Colapso para Formação Estelar 



Exemplo de Nuvens Moleculares (de H2) ou GMCs (Giant 

Molecular Clouds) 



Mais Glóbulos de Bok 

 Barn 163 



 B72JMS 

Forma Circular de Alguns Glóbulos de Bok 



Formação de Sistemas Planetários a partir de Nuvens 

Moleculares 



Formação de Protoestrelas e Discos 



T Tauri Vistas no Infravermelho: Discos e Jatos 

 



Objetos Herbig-Haro  

 



Formação Estelar  e a Densidade de Gás 

   Sanduleak (1969) verificou que na pequena Nuvem de Magalhães uma 

relação de potência entre a densidade superficiais de estrelas e o brilho 

integrado em 21 cm. 
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A Taxa de Formação Estelar 

   Mede direta ou indiretamente com que velocidade uma massa de gás se 

transforma em estrelas. Ou seja: 

SFR

*
SFR

M
f




   Considerando apenas o tempo de queda livre como o tempo significativo 

para formação estelar e que a própria massa é proporcional à densidade: 

2/3

g2/1

g

g

C

g

SFRf 











Note o índice n = 1,5 

 
]s/erg[1026,1

HL
]ano/M[ SFR

41sol





Parametrização da lei de Schmidt obtida por (Kennicutt 1998b) com 

n=1,4. Círculos representam galáxias normais, circunferências os 

bojos dessas galáxias e estrelas representam galáxias starburst. 

n

gSFR  

   Como apenas podemos medir massas 

projetadas no plano do céu, as taxas podem 

ser parametrizadas por superfície: 

onde SFR é a taxa superficial de formação 

estelar,  uma constante, g a densidade 

superficial de gás  e n a potência. 
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A Via Láctea: Observações de Gás no Rádio 

     Observação de linhas moleculares do gás CO (Dame, Hartmann, & 

Thaddeus (2001) ApJ, 547, 792) 
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Estados Rotacionais 

     Átomos que formam moléculas podem girar. Classicamente: 

   Novamente, como em sistemas planetários, podemos considerar o 

sistema girando em torno de um dos membros, com massa equivalente à 

massa reduzida. Deste modo: 

𝑰 =
𝒎𝟏𝒎𝟐

𝒎𝟏 +𝒎𝟐
𝒓𝟐 = 𝝁𝒓𝟐 

onde r = r1 + r2.  

   Para moléculas diatômicas: 

mas o momento angular na Mecânica Quântica também é quantizado, de 

modo que                          , assim: 



Estados Rotacionais 

     Chamando cada massa de mi = AimH, sendo Ai o número atômico, 

obtemos: 

     Em escala de eV, pode-se escrever: 

     A mudança de energia associada a 

uma transição entre J e J-1 resulta em: 

que também em escala de eV, pode-se  

escrever: 



Transições Hiperfinas: OH- 

     Envolvem os números quânticos de spin. O caso do OH. 



Diferentes Mapas da Galáxia 

http://mwmw.gsfc.nasa.gov/mmw_sci.html 


