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RESUMO 

 

 

Este trabalho mostra o estudo da variabilidade temporal e espectral de Sagittarius A, 

Centaurus A, OV236 e do anel de Einstein PKS1830-211 em campanhas de 

observação mensais realizadas de janeiro de 2004 a outubro de 2006.  Os dados 

observacionais foram obtidos através do Rádio-Observatório do Itapetinga nas 

freqüências de 22 e 43GHz. Os dados em 4,8, 8,0 e 14,5GHz para OV236 e PKS1830-

211 foram obtidos do Rádio-Observatório de Michigan. Também foram utilizados dados 

do SEST para OV236 em 100 e 230GHz, e dados do VLA em 23 e 43GHz  para Sgr A*. 

Foram feitas estimativas de período, variação angular e temperatura de brilhância. O 

modelo de Marscher e Gear (1985) foi aplicado a OV236.  Este é um trabalho de 

cooperação internacional entre Brasil (Itapetinga em 22 e 43GHz), Estados Unidos 

(Michigan em 4,8, 8,0 e 14,5 GHz e VLA em 23 e 43GHz) e Finlândia (Metsähovi em 

90GHz). 

 

 

 

Palavras-chave: AGN: Quasares �  contínuo rádio: variabilidade  
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ABSTRACT 

 

 

We present the results of a 2-year project to monitor the spectral and temporal variability 

of Sagittarius A, Centaurus A, OV236 and the Einstein�s Ring PKS1830-211 from 2004 

to 2006. The observational data were obtained from the Itapetinga Radio Telescope at 

22 and 43GHz. The data at 4,8, 8,0 and 14,5GHz for OV236 and PKS1830-211 were 

taken from the Michigan Radio Observatory. We also obtained previous observations of 

OV236 and PKS1830-211 at 100 and 230GHz from the Swedish-ESO Sub Millimeter 

Telescope (SEST), and VLA  23 and 43GHz data for Sgr A*. We estimated parameters 

such as period, angular size and brightness temperature and applied the Shock Wave 

Model (MARSHER; GEAR 1985) for OV236. The work we present here results from an 

international cooperation among Brazil (Itapetinga at 22 and 43GHz), EUA (Michigan at 

4,8, 8,0 and 14,5GHz, and the VLA at 23 and 43GHz) and Finland (Metsähovi at 

90GHz).    

 

 

 

Keywords: AGN: Quasars � radio continuum: variability 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quasares, blazares, radiogaláxias e galáxias Seyfert estão entre os fenômenos de 

maior energia do Universo, apresentando variabilidade em rádio, infravermelho, óptico,  

ultravioleta, raios-X e raios gama.  

Desde a descoberta, em 1963, da natureza extragaláctica dos objetos quase-estelares 

(SCHMIDT, 1963), as pequenas dimensões e a alta brilhância observada têm dificultado 

a compreensão da natureza física desses objetos.  

Este trabalho mostra o estudo da variabilidade temporal e espectral de Sagittarius A, 

Centaurus A, OV236 e PKS1830-211. Procurou-se observar essas fontes mensalmente 

entre os anos de 2004 e 2006. Foram determinados parâmetros como período, 

temperatura de brilhância e raio de variabilidade e foi aplicado o modelo de Marscher e 

Gear (1985).  O item 1.1 traz uma descrição geral e mostra as subclasses que compõe 

o fenômeno conhecido como AGN. O item 1.2 mostra os principais modelos propostos 

para explicar seu comportamento. O item 1.3 é uma discussão das características mais 

importantes do espectro contínuo dos núcleos ativos de galáxias. O item 1.4 é um 

histórico e apresenta a descrição geral de cada uma das radiofontes estudadas neste 

trabalho. A seção 2 descreve os radiotelescópios utilizados na obtenção dos dados, o 

procedimento adotado na coleta dos dados, métodos de correção, metodologia adotada 

para a redução de dados e tratamento de erros e mostra também como foi feita a 

conversão de valores de Temperatura de Antena (K) para Densidade de Fluxo (Jy). A 

seção 3 descreve os parâmetros calculados. Na seção 4 são apresentados os 

resultados. 
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1.1 Radiofontes  

As radiofontes estudadas neste trabalho estão associadas a núcleos de galáxias 

(AGNs1) de dimensões reduzidas e alta luminosidade. Suas principais características 

são o fato de que sua densidade de fluxo flutua num período de meses, semanas ou 

mesmo dias e que esses fenômenos são os mais intensos em termos de emissão 

contínua de energia que se conhece (tabela1). 

Tabela 1: Comparação entre a luminosidade do Sol, da Via Láctea e dos quasares. 

Objeto Luminosidade (erg.s-1) 

Sol 4 x 1033 

Via Láctea 1044 

Quasares 1045 - 1049 

 

Os objetos estudados neste trabalho e classificados daqui em diante como quasares, 

galáxias Seyfert, radiogaláxias ou blazares apresentam as características relacionadas 

abaixo:  

a) Quasares  

A aparência quase-estelar destes objetos vem da imagem puntiforme que eles 

apresentam quando observados no óptico. Aproximadamente 10% dos quasares 

emitem fortemente em rádio, sendo por isso conhecidos como radio loud2, os 

restantes são os chamados radio quiet3. Dentre os radio loud, encontram-se objetos 

                                            
1 Núcleo Ativo de Galáxia. Do inglês Active Galactic Nuclei. 
2 ruidoso, �barulhento�. 
3 silencioso, quieto.  
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com alto grau de polarização linear (da ordem de 10%) conhecidos como HPQ 

(Highly Polarized Quasars)4. Os radio quiet apresentam grau de polarização da 

ordem de 1%, neste caso sendo chamados de LPQ (Low Polarization Quasars)5.  

Os quasares que apresentam espectro plano em rádio são conhecidos como FSRQ, 

ou quasares tipo radio loud com espectro plano. Os quasares que apresentam 

espectro inclinado em rádio são conhecidos como SSRQ. Essa classificação é feita 

tendo como referência o valor de -0,5 para o índice espectral medido a uns poucos 

GHz. 

b) Galáxias Seyfert 

São as galáxias ativas mais comuns no Universo próximo. Pelo menos 90% delas 

são espirais do tipo Sb ou SBb6.  Dentre as AGNs, as galáxias Seyfert são aquelas 

que apresentam menor nível de potência emitida. 

c) Radiogaláxias 

São galáxias que apresentam emissão em rádio muito maior que galáxias de 

luminosidade óptica semelhante. Podem ser compactas (estrutura nuclear) ou 

extensas (com jatos e lóbulos). No caso da presença de jatos, nota-se uma colisão 

dos mesmos com o gás da galáxia ou do meio intergaláctico, sofrendo 

desaceleração. É nessa região, no final dos jatos, onde são encontrados os lóbulos, 

                                            
4 Quasares com alto grau de polarização. 
5 Quasares com baixo grau de polarização. 
6 S de spiral, palavra inglesa que significa espiral. A classificação morfológica de galáxias espirais é 
designada pelas siglas Sa, Sb e Sc quando não apresentam barras. Se apresentam barras, a letra B é 
incluída na designação. As letras a, b e c se referem ao nível de abertura dos braços espirais. 
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estruturas formadas pelo depósito de material proveniente dos jatos. Dentro dos 

lóbulos são encontradas estruturas conhecidas como hot spots7 (figura 1). 

 

 
Figura 1: (a) Estrutura típica de uma radiogaláxia, mostrando o núcleo central, os lóbulos laterais e os hot 
spots. FONTE: Kraus (1986). (b) Uma radiogaláxia com dois lóbulos. Em geral, os lóbulos em rádio desse 
tipo de objeto são muito maiores que a galáxia onde eles se originaram.  Em verde, um mapeamento feito 
em rádio através do VLA. FONTE: http://www.astro.umd.edu/education/astro/actgal/lobed.html.  

 

As radiogaláxias podem ser divididas em dois grupos: 

• FR I � Fanaroff-Riley tipo I: Este tipo de radiofonte possui dois jatos relativísticos 

simétricos com relação a um núcleo central, apresentando um ângulo de 

abertura do jato maior que 15º. 

                                            
7 Expressão de origem inglesa e que significa �mancha quente�. 

a b



 14

• FR II � Fanaroff-Riley tipo II: Possuem dois jatos relativísticos luminosos que 

terminam em hot spots. Neste tipo de objeto, o conjunto lóbulo + hot spots 

constitui uma estrutura denominada � lado do jato� ou �jet side�. O segundo 

lóbulo (contra-lóbulo) pode ou não ser alinhado com a direção do jato, sendo 

menos luminoso que o lado do �jet side�. Normalmente, os ângulos de abertura 

do jato para FR II são pequenos (< 15º) e o núcleo é sempre visível. 

A divisão das radiogaláxias em FR I e FR II diz respeito também à luminosidade das 

fontes. As radiogaláxias FR I são menos luminosas que as FR II, e estas são mais 

luminosas que 2 x 1026 W Hz-1 (FANAROFF; RILEY 1974). 

d) Blazares 

Os blazares8 são uma classe violenta das AGNs que engloba os quasares radio loud, 

os OVVs (HPQs) e os objetos BL Lacertae. Estes foram inicialmente classificados como 

estrelas variáveis e chamados de BL Lacertae, com referência à constelação do 

Lagarto, onde o primeiro objeto desse tipo foi identificado. Estes objetos são 

caracterizados por um espectro contínuo não térmico e intenso sem linhas espectrais 

no óptico. Os BL Lac apresentam rápida variabilidade temporal (até 30% em 24 horas). 

Diversos objetos desse tipo com pequeno desvio para o vermelho são circundados por 

uma fraca nebulosidade óptica, o que sugere tratar-se de galáxias elípticas. A 

similaridade entre esses três tipos de fonte é o espectro rádio plano em comprimentos 

de onda centimétricos, polarização alta e variável, e pronunciada variabilidade de sua 

densidade de fluxo em todo o espectro eletromagnético.  

                                            
8 O termo Blazar vem da junção das duas palavras que compõem o termo �Blazing Quasars�, que 

significa �quasares com brilho muito forte�. 
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O movimento superluminal apresentado por essas fontes, juntamente com temperaturas 

de brilhância maiores que 1012 K (KELLERMANN; PAULINY-TOTH 1968) indicam a 

emissão de jatos relativísticos na direção da linha de visada do observador. 

Atualmente os blazares são definidos pela sua alta polarização e forte emissão em 

raios gama.   

A tabela 2 mostra uma comparação da luminosidade de uma galáxia normal como a Via 

Láctea, galáxias Seyfert, radiogaláxias e quasares. Como pode ser observado, as 

radiogaláxias e as galáxias Seyfert formariam uma ponte entre as galáxias normais e os 

Quasares. 

Tabela 2: Comparação da luminosidade e do comportamento em rádio para galáxias Seyfert, 

radiogaláxias e Quasares. 

Objeto Luminosidade (erg.s-1) Comportamento em rádio 

Via Láctea (Sgr A) 1044 Ativo  

Galáxias Seyfert 1043 � 1045 Silencioso  

Radiogaláxias 1043 � 1045 Ativo  

Quasares 1045 -1049 Ativo (loud) ou silencioso (quiet) 

 

1.2 Modelos 

Na tentativa de explicar a enorme quantidade de energia emitida por um volume de 

espaço relativamente pequeno, bem como a presença de jatos e o comportamento das 

AGNs em geral, foram propostos diferentes modelos, que serão aqui relatados de forma 

sucinta. No item (a) serão descritos os modelos que procuram explicar a fonte de 
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energia das AGNs. No item (b) será feita uma análise geral dos principais modelos que 

tentaram explicar sua variabilidade temporal e espectral. O modelo de Marscher e Gear 

(1985) será explicado com mais detalhes, visto que será aplicado aos dados 

observacionais de OV236. 

a) Mecanismos de Emissão 

• Radiação Sincrotrônica: Basicamente são elétrons relativísticos em um campo 

magnético. A figura 2 mostra um típico espectro sincrotrônico para uma fonte 

homogênea. Quando a freqüência de observação é menor que a freqüência de 

�turnover�, a fonte aparece opticamente espessa devido à auto-absorção (self-

absorption) do gás ionizado presente na região. O índice espectral para essa 

região é de 2,5.  Acima da freqüência de �turnover� o espectro da fonte é do tipo 

lei de potência, Sν = να, onde  α é o índice espectral. 

 
Figura 2: Espectro sincrotrônico para uma fonte homogênea.  

FONTE: FERRARI (2005). 
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• Auto-Absorção: Um elétron absorve um fóton sincrotrônico emitido por outro 

elétron. A freqüência de �turnover�, que delineia o limite entre a região 

opticamente espessa e opticamente fina do espectro, depende do tamanho da 

fonte, luminosidade, linha de visada do observador, etc. 

• Espalhamento Compton Inverso: Elétrons sincrotrônicos relativísticos interagem 

com fótons, doando-lhes energia. Este processo é uma fonte de energia para 

campos de fótons,  enquanto provoca o �esfriamento� dos elétrons, no sentido de 

lhes diminuir a energia. 

• Síncrotron-Auto-Compton (SSC): Ocorre quando os fótons espalhados por efeito 

compton inverso são aqueles criados pela radiação sincrotrônica dos próprios 

elétrons que participam do processo compton. 

b) Mecanismos de Conversão de Energia para AGNs 

• O Modelo de Disco de Acresção9 

Este modelo, proposto por Rees em 1984, propõe o mecanismo gravitacional de 

acresção de matéria como responsável pela grande eficiência (~10%) na conversão 

de energia para as AGNs.  O núcleo ativo seria formado por um disco de acresção 

constituído de uma grande quantidade de material intergaláctico orbitando um objeto 

denso e compacto localizado no seu centro. Devido à conservação de momento 

angular, as velocidades tangenciais do disco tornariam-se maiores na direção do 

núcleo compacto e a viscosidade seria responsável pelo aquecimento do gás. 

                                            
9 O correto em português seria �acréscimo�,  relacionado ao processo de atração gravitacional que o 
buraco negro exerce no gás. O termo acresção foi, no entanto, adicionado ao jargão usado pelos 
cientistas no Brasil por se parecer mais com �accretion�, que é o termo em inglês. 
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Lightman (1976) demonstrou que para o caso de um buraco negro de 10 M
!
 e uma 

taxa de acresção de 7 x 1017 g s-1 poderia-se chegar à produção de um espectro de 

raios-X na faixa de 8 a 500 keV. Segundo o seu modelo, ilustrado na figura 3, os 

raios-X são produzidos na parte mais interna e quente do disco (região I). As regiões 

II e III produzem espectros de corpo negro modificados pelo efeito de espalhamento, 

com temperaturas da ordem de 106 K na superfície. A região IV é a mais externa e 

fria do disco, contribuindo com um espectro de corpo negro na faixa do ultravioleta. 

As radiações de mais alta energia provenientes das regiões mais internas do disco 

de acresção poderiam ionizar uma nuvem de gás existente ao seu redor. Esse 

mecanismo serviria de base para os modelos de reprocessamento descritos a 

seguir. Além disso, se for considerada a presença de campo magnético em regiões 

onde existe gás ionizado, conforme mostra a figura 4, poderia ocorrer o efeito de 

�congelamento� das linhas de campo magnético. Esse efeito acontece quando a 

energia térmica, kb  x T, das partículas ionizadas é maior que a densidade de 

energia do campo magnético expressa por  B2 / 8 π10. Nesse caso, as partículas 

arrastam as linhas de campo magnético no seu percurso11.  

                                            
10 Kb = 1,3806 x 10-23 J/K é a constante de Boltzmann. B é o campo magnético. 
11 O mesmo efeito ocorre no vento solar. 
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Figura 3: A parte superior da figura mostra um corte em perfil do disco de acresção. A parte inferior 
mostra o disco visto de cima. A região IV é a mais externa e fria do disco. Ela é responsável por  
emissões de corpo negro na faixa UV. As regiões II e III produzem espectros de corpo negro modificados 
por espalhamento causado pelas partículas aí presentes. Os raios-X mais energéticos são produzidos na 
região I, que é a região mais aquecida.  

FONTE:  SHAPIRO; LIGHTMAN; EARDLEY (1976) 

 

A origem dos jatos pode ser explicada dessa maneira, como sendo o resultado da 

ejeção de bolhas de partículas carregadas (plasmons12)  contendo linhas de campo 

magnético congeladas. Assim, o material do jato se originaria do próprio disco de 

acresção e de suas vizinhanças e seria ejetado daí devido a instabilidades do 

próprio disco. 

                                            
12 Plasmon é uma palavra derivada de �plasma� e se refere a um aglomerado tal como uma bolha desse 
material. 
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Figura 4: Presença do campo magnético na região do disco de acresção. As linhas de campo são 
arrastadas pelo plasma por efeito de congelamento.  

FONTE: PRINGLE (1981).  

 

• Modelo de Reprocessamento 

Este modelo prevê a possibilidade de que os fótons ultravioleta e ópticos 

observados sejam um efeito secundário proveniente de fótons de energias mais 

altas, originados numa coroa muito quente (região interna de um disco de acresção 

conforme explicado no item anterior) e reprocessados por nuvens de gás 

opticamente espessas ou pelas regiões mais externas do disco de acresção.  

Este tipo de modelo requer uma conexão entre eventos em raios-X e no 

óptico/ultravioleta, tendência geralmente observada.   
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• O Modelo de Starburst13 

O modelo proposto por Terlevich et al. (1992) mostra um cenário alternativo para a 

atividade das AGNs. Esse modelo postula a existência de um aglomerado estelar 

jovem, massivo e de alta metalicidade no núcleo das galáxias ativas, conseqüência 

natural do estágio final de formação de galáxias. As supernovas, explodindo em um 

meio circunstelar de alta densidade, dariam origem a remanescentes que, no 

processo de resfriamento, tornar-se-iam altamente radiativos. Este modelo é limitado 

no sentido de não explicar a existência de jatos e componentes extensas.  

• Modelos Unificados 

Segundo os Modelos Unificados para AGNs, as diferenças básicas apresentadas pelos 

diversos tipos de objetos como quasares, galáxias Seyfert, radiogaláxias e blazares, 

poderiam ser explicadas pelo ângulo formado entre a  linha de visada do observador e 

o eixo de propagação do jato. Conforme a figura 5, um observador situado em uma 

linha de visada formando um ângulo menor que 44º em relação à direção de 

propagação do jato perceberia um quasar radio quiet. Se o ângulo fosse ainda menor, a 

fonte seria percebida como um quasar radio loud. Se continuássemos a diminuir esse 

ângulo, o observador perceberia propriedades como aumento no grau de polarização, 

grandes variações na densidade de fluxo em curtos períodos de tempo e propagação 

do jato a velocidades superluminais, propriedades atribuídas aos blazares. Devido ao 

fenômeno de abrilhantamento Doppler, esse também seria o motivo porque muitos 

quasares são identificados com apenas um jato. O jato apontado para o observador 

seria abrilhantado, enquanto o jato oposto sofreria o efeito contrário. Seria por esse 

                                            
13 Starburst: do inglês: Star  =  estrela. Burst = explosão ou rajada.  
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motivo que um observador situado em qualquer parte do Universo teria a impressão de 

que todos os quasares no Universo teriam seus jatos apontados para ele. 

Observadores situados em linhas de visada com 44º < θ ! 90º perceberiam uma menor 

manifestação energética. 

 

Figura 5: Esquema de unificação de Barthel (1989) para radiogaláxias, quasares e blazares.  

FONTE: TURMINA (2002) 
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c) Modelos da Região de Emissão Rádio para AGNs 

Um dos primeiros a tentar explicar o espectro dos objetos quase estelares foi Slish 

(1963). Baseado na reabsorção sincrotrônica, ele obteve equações para o cálculo das 

dimensões angulares das fontes a partir da freqüência do máximo de emissão, da 

densidade de fluxo e do índice espectral. Concluiu que a dependência do campo 

magnético é pequena. 

A idéia de nuvens magnetizadas de partículas relativísticas veio com Shklovsky (1960), 

primeiramente para explicar o comportamento do fluxo de remanescentes de 

supernova. Mais tarde (SHKLOVSKY, 1965) esse modelo foi adaptado para explicar a 

variabilidade de fontes compactas. Segundo ele, as partículas eram ejetadas de regiões 

espacialmente pequenas e opticamente espessas, tornando-se opticamente finas à 

medida que se expandiam adiabaticamente.  No primeiro estágio da explosão, 

opticamente espesso, a densidade de fluxo aumentava com a freqüência e nos estágios 

posteriores de expansão, opticamente finos, decrescia com a freqüência. Após o início 

da explosão, as nuvens se expandiam, o campo magnético diminuía e a potência da 

emissão rádio decrescia. Os modelos desenvolvidos por van der Laan (1966), Pauliny-

Toth e Kellermann (1966, 1968) e Kellermann e Pauliny-Toth (1967) são similares a 

este. Inicialmente, quando as previsões do modelo foram comparadas com os dados 

observacionais de 3C 120 (PAULYNY-TOTH, KELLERMANN, 1968), houve um bom 

acordo entre as observações e o modelo. Posteriormente, à medida que outras fontes 

foram observadas, começaram a aparecer discrepâncias entre os dados e o modelo, 

que não conseguia explicar características como: a) o tempo de subida de um evento 

pode ser maior que o seu tempo de descida, b) o fluxo pode não atingir seu valor 



 24

máximo nas freqüências altas antes de atingir o seu valor máximo nas freqüências mais 

baixas e c) o espectro pode ser plano abaixo da freqüência de máximo, contrariando a 

previsão do modelo canônico de um índice espectral de 2,5.  

Os modelos que se seguiram , como os de Peterson e Dent (1973), Condon e Dressel 

(1973), Pacini e Salvati (1974), Peterson e King III (1975) de Bruyn (1976), Marscher 

(1977) e Spangler (1980) foram uma tentativa de explicar essas discrepâncias. Esses 

autores modificaram as considerações básicas assumidas anteriormente, assumindo 

agora uma injeção contínua de partículas e inomogeneidade espacial. O resultado foi 

uma maior consistência dos modelos com as observações.  

Também surgiram modelos como os de Blandford e Königl (1979) e Königl (1981), que 

consideravam a emissão rádio se originando em um jato relativístico e que as 

variabilidades temporal e espacial poderiam ser atribuídas ao movimento de 

inomogeneidades nos jatos (nós).  

Outros modelos, como os de Pacholczyk e Scott (1976) consideraram a reaceleração 

por ondas de choque de partículas esfriadas adiabaticamente. 

Jones et al. (1974) desenvolveram o modelo canônico com o objetivo de determinar o 

campo magnético e a dimensão angular de uma fonte não térmica. Este modelo 

combina informações de polarização, profundidade óptica na região de auto-absorção 

do espectro e espalhamento compton. Botti (1990) aplicou esse modelo para Centaurus 

A com o objetivo de explicar a variabilidade encontrada nesta fonte em rádio e raios-X. 

Ele obteve um θ = 0,34 mas,  δ = 0,98 e B~ 0,02 gauss, que é um valor de campo 

magnético dentro da faixa esperada para fontes compactas (B~10-1 a 10-5 gauss). 
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Os modelos acima consideram velocidades relativísticas para os elétrons presentes na 

região emissora, mas não levam em conta uma expansão relativística da própria região 

emissora. Sendo assim, eles explicam razoavelmente o comportamento de apenas 

algumas AGNs com variações em períodos da ordem de anos. A aplicação desses 

modelos para casos de variação rápida resulta em temperaturas de brilhância muito 

altas, excedendo o limite imposto pelo esfriamento compton inverso, conforme será 

visto na seção 3. Por esta razão, Rees (1967) sugeriu que a fonte estivesse se 

expandindo com velocidade próxima à da luz. A idéia básica do modelo é a seguinte: 

considera-se uma concha esférica no referencial da fonte, cuja superfície se expande 

com velocidade radial v a partir de um raio inicial r = 0. As variações rádio que ocorrem 

são devidas à mudanças no seu diâmetro aparente e não em sua brilhância superficial. 

Se o contorno da fonte se expande em velocidades próximas à da luz, as taxas de 

aumento de seu tamanho angular e luminosidade podem ser enormes. O observador vê 

um esferóide com foco no ponto S e excentricidade v/c (figura6).  
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Figura 6: Esquema ilustrativo de uma expansão relativística com velocidade v vista por um observador.  

FONTE: REES (1967). 

 

Neste modelo existem três fases de evolução.   

Na primeira fase, a fonte tem dimensões pequenas, o campo magnético é forte, os 

elétrons relativísticos são orientados por esse campo e a absorção pelo meio (auto-

absorção) é importante. Nessa fase, a radiação percebida pelo observador provém de 

uma fina camada situada na superfície do esferóide em expansão e a dependência da 

densidade de fluxo no tempo é dada por: 

 

3

1 tS ∝                                                                                                                              (1) 
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 Na segunda fase, a região externa da fonte se torna transparente, enquanto a auto-

absorção continua sendo importante nas regiões mais internas. A radiação observada 

provém das regiões mais próximas à superfície do esferóide e a densidade de fluxo 

num dado instante é função do índice espectral α: 
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∝ tS   (α " 0)                                                                                                  (2) 
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Na terceira fase, a auto-absorção é desprezível em toda a fonte e a equação que a 

define é: 
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Da mesma forma que no modelo de Jones et al. 1974, o perfil espectral também se 

desloca para freqüências menores, conforme o tempo passa. 

Um outro modelo que também considera um esferóide como o da figura 2 é o de Terrell 

(1977). Neste modelo, ao contrário do modelo de Rees (1967), considera-se tão 

somente as emissões das regiões opticamente espessas, sendo que a emissão da 

parte opticamente fina não é considerada. Este modelo também demonstra que a fonte 

não precisa se expandir relativisticamente para explicar a variabilidade rápida, sendo 

esta afirmação também contrária à do modelo de Rees (1967). Terrell (1977) subdivide 

a expansão de uma fonte em quatro fases.  
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A primeira fase corresponde ao início da expansão onde a região mais próxima ao 

observador, na superfície do esferóide, torna-se transparente no centro.   

Na segunda fase, a parte frontal do esferóide torna-se opticamente fina e, portanto, não 

é considerada. Nesta fase, a luminosidade provém da parte posterior da fonte. 

Na terceira fase ocorre o decréscimo da velocidade de expansão e a superfície 

emissora tem um raio máximo R. 

Na quarta fase a fonte torna-se totalmente transparente, logo a superfície emissora 

desaparece. 

Neste modelo, a duração de um evento é limitada pelo seu raio efetivo REF: 
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 Onde TEF é a duração do evento. 

A equação acima mostra que a duração do evento depende unicamente do tamanho 

efetivo da fonte, não importando se a fonte apresenta expansão relativística. Em 

contraste, Rees (1967) afirma que a duração do evento depende do fator de Lorentz. 

Sendo assim, quanto mais relativística for  a velocidade de expansão da fonte, tanto 

mais impulsivo será o evento observado. 

O trabalho de Jones e Tobin (1977) foi muito importante para os subseqüentes modelos 

de Marscher e Gear (1985) e também de Türler (1999). Nele é mostrado que modelos 

de fontes esféricas expandindo-se adiabaticamente onde se considera a contribuição 

radiativa do volume inteiro da fonte são ineficientes na produção de variações 

superluminais. Isso se deve ao fato de que no centro desse tipo de fonte as velocidades 
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de expansão são relativamente baixas.  As altas velocidades estão vinculadas às 

componentes de maiores raios. Isto sugere que as conchas seriam as estruturas mais 

eficientes na produção de efeitos superluminais. Elas poderiam ser criadas por ondas 

de choque ultrarelativísticas geradas por explosões que se propagam através de 

distribuições de gás tipo disco, que se localizam nas regiões internas dos núcleos dos 

quasares. As ondas de choque relativísticas seriam, portanto, responsáveis por acelerar 

os elétrons a altas energias. 

Marscher (1978) desenvolveu o modelo �signal-screen�, no qual uma onda 

eletromagnética de certa energia atinge um anel de gás com certa espessura e raio. A 

onda eletromagnética   de baixa freqüência acelera os elétrons a energias relativísticas 

e se propaga esfericamente desde uma região central, com velocidade próxima à da 

luz. A colisão ocorre somente em grandes raios, que é onde se localiza esse anel de 

gás que envolve a região. Desta interação surge uma onda que se expande 

relativisticamente, acelerando partículas na frente de choque, o que produz nessa 

região uma súbita geração de elétrons relativísticos e/ou amplificação do campo 

magnético congelado no plasma. Em conseqüência, a emissão sincrotrônica resultante 

é observada como uma explosão na densidade de fluxo. Uma vez que a onda de 

choque deixa esse anel de gás, este se expande e esfria, adiabaticamente ou por 

perdas sincrotrônicas ou compton. Neste estágio, o fluxo decresce para todas as 

freqüências. Se as perdas que ocorrem forem radiativas ao invés de um esfriamento 

adiabático, espera-se um declínio mais rápido do fluxo em freqüências mais altas. 

A descoberta dos jatos (COHEN et al. 1977) mudou o rumo dos modelos.  O espectro 

sincrotrônico e compton de um jato relativístico foi calculado por Blandford e Königl 

(1980), Marscher (1980b) e Marscher e Gear (1985). 
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Hughes et al (1985,1989a,1989b,1991) propuseram um modelo de choque baseado em 

código numérico simulando um choque gerado por starburst como se fosse um pistão. 

Este modelo explica satisfatoriamente variabilidades em freqüências baixas mas não 

incorpora perdas de energia radiativas dos elétrons. Isto seria importante para altas 

freqüências e também nos estágios iniciais da evolução do choque.  

O modelo de Marscher e Gear (1985) reproduz de uma maneira mais natural as 

propriedades primárias da explosão sugerindo que as mesmas são causadas por ondas 

de choque passando por um jato relativístico cônico e adiabático. 

Neste modelo, conforme mostra a figura 7, é considerado um jato cônico com ângulo de 

abertura 2φ constante .   

 

Figura 7: Esquema da geometria de um jato cônico relativístico caracterizado por um fator de Lorentz Γ e 
com ângulo de abertura de 2φ. Por convenção, assume-se que o eixo do jato é o eixo x e  que ele forma 
um ângulo θ com a linha de visada. Os elétrons e o campo magnético são injetados no ponto x = R0.    

FONTE: MARSCHER, GEAR (1985). 

 

A região da figura 7 denominada �Gerador Central de Energia� não é discutida neste 

modelo e diz respeito ao mecanismo de geração dos elétrons relativísticos e do campo 
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magnético. Conforme discutido anteriormente nesta introdução, nos dias de hoje 

considera-se que esse mecanismo pode ter como base um disco de acresção (modelo 

do disco de acresção) ou explosões de supernova (modelo do starburst).  

A região da figura onde se lê �pipeline�14 é uma região por onde passam os elétrons 

relativísticos e o campo magnético antes de serem injetados no interior do cone. 

Considera-se que os elétrons relativísticos e o campo magnético sejam injetados num 

ponto x, a uma distância R0 do vértice do cone. Este vértice não coincide 

necessariamente com a fonte de energia central. O eixo do cone forma um ângulo θ  

com a linha de visada. Considera-se θ >> φ. O plasma injetado em R0 flui estavelmente 

com uma velocidade relativística, caracterizada por um fator de Lorentz Γ constante. 

Assume-se que o fluxo no jato é adiabático e que o fator Doppler δ é constante. 

Considera-se que a distribuição de energia dos elétrons é dada pela equação 6:  

 

sKEEN −=)(                                                                                                                     (6) 

 

e que a densidade de fluxo (S) é dada por uma lei de potência: 

 

αν∝S                                                                                                                              (7) 

 

                                            
14 Pipeline é uma palavra de origem inglesa associada às linhas de montagem em processos fabris. Os 

elementos estão sujeitos a uma organização pré determinada, como uma fila, por exemplo,  e adentram o 

local de processamento de maneira ordenada. 
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onde s é o índice do espectro de energia dos elétrons relativísticos, s = 1-2α, α é o 

índice espectral e K é um parâmetro da distribuição de energia do elétron, variando com 

a distância R* ao vértice do cone. A densidade do campo magnético é dada pela 

equação 8. 

 

a
RB

−∝ *                                                                                                                          (8) 

 

onde a é o parâmetro que controla o decaimento do campo magnético com a distância. 

Do modelo de Marscher e Gear (1985) esse parâmetro pode assumir os valores 1 ou 2. 

Marscher e Gear estudaram a formação de ondas de choque geradas por perturbações 

na pressão em algum ponto do mesmo. Durante a evolução da onda de choque o 

volume emissor se expande. Os elétrons sofrem primeiramente perdas compton e 

depois perdas sincrotrônicas, à medida que o evento se desenvolve. Durante o último 

estágio, adiabático, as perdas radiativas não têm importância. 

Assume-se que a densidade de plasma é constante na região do choque até uma 

distância xMAX atrás da frente de choque. Além dessa distância a densidade cai a zero. 

No percurso que vai de R0 até xMAX os elétrons perderão grande quantidade de energia 

por perdas sincrotrônicas e compton. 

No estágio inicial, quando as perdas compton são relevantes, a densidade de fluxo 

aumenta em todas as freqüências devido à colisão dos elétrons relativísticos com os 

fótons emitidos presentes no meio. A densidade de fluxo a uma determinada freqüência 

pode ser calculada por: 
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A freqüência de máximo é dada pela equação 10. 
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E a máxima densidade de fluxo é 
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Da teoria sincrotrônica (PACHOLCZYC 1979), a densidade de fluxo na parte 

opticamente fina: 
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onde S é a densidade de fluxo na região opticamente fina, R* é a dimensão 

perpendicular à linha de visada, x� é uma distância ao longo da linha de visada e K é o 

parâmetro da distribuição de energia do elétron. 

A freqüência do máximo de emissão é dada pela fórmula: 
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A essa freqüência corresponde o fluxo máximo: 
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A uma distância R do vértice do cone, o parâmetro K da distribuição de energia do 

elétron tem a forma: 
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Reescrevendo as equações 12, 13 e 14, temos: 
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No estágio dois, dominado pelas perdas sincrotrônicas, a densidade de fluxo pode 

permanecer constante, aumentar ou cair lentamente com o tempo, dependendo do 

valor do índice de energia dos elétrons relativísticos, s. 
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Em seguida surge o estágio adiabático, que existe devido ao fato de que o tempo de 

vida radiativo dos elétrons é maior que o tempo necessário para que eles cruzem o 

limite da frente de choque. Neste último estágio, quando x = xMAX, tem-se: 
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A distância da origem até a região onde houve o choque, em épocas distintas, pode ser 

inferida por: 
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onde Γs e  δs são os fatores de Lorentz e Doppler15 do choque, t1 e t2 são os tempos 

correspondentes às épocas 1 e 2 e βs é a velocidade de expansão do choque. 

Esse modelo foi aplicado com sucesso a uma explosão detectada em 1983 em rádio e 

no infravermelho para o quasar 3C273 após a subtração de uma componente 

quiescente de variação desprezível na escala de tempo estudada.  

Valtaoja et al.(1992) mostraram um modelo generalizado de choque descrevendo 

qualitativamente os três estágios da evolução do choque (crescimento, platô e 

decaimento) sem descrever detalhes, mas tentando comparar a teoria com as 

observações. 

Em 1999, Türler, Courvoisier e Paltani publicaram um modelo que segue a mesma idéia 

geral do modelo de Marscher e Gear (1985). A aproximação proposta neste modelo não 

supõe a necessidade de subtração de um espectro quiescente.  

A idéia principal é a decomposição em uma série de explosões de um conjunto de 

curvas de luz abrangendo um determinado período de tempo.  

Duas abordagens diferentes foram aplicadas. Na primeira abordagem, a curva de luz de 

cada explosão foi modelada de acordo com uma função analítica arbitrária capaz de se 

ajustar suavemente de acordo com a freqüência. Na segunda abordagem, as curvas 

foram modeladas seguindo o modelo sincrotrônico para um espectro de auto-absorção. 

Os resultados obtidos através da aplicação deste modelo foram consistentes com os 

resultados obtidos por Marscher e Gear (1985). A principal vantagem do modelo de 

Türler et al. (1999) sobre este último é a generalização que permite considerar um jato 

                                            
15 O fator de Lorentz e o fator Doppler estão relacionados à velocidade relativística de expansão das 
componentes do jato. 
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não-cônico com regiões de estreitamento onde o aumento da velocidade poderia 

originar novos aumentos na densidade de fluxo. 

  

1.3 Espectro Contínuo de  AGNs 

As AGNs exibem emissão significante em praticamente todas as freqüências estudadas 

até agora. Seu espectro se estende do rádio aos raios-X apresentando praticamente a 

mesma potência por década de freqüência (MANNERS 2002).  

O espectro contínuo das AGNs é não térmico em sua origem. Essa conclusão pode ser 

tirada da forma do espectro, ou seja, uma lei-de-potência. O índice espectral 

geralmente se situa entre zero e um (0 e 1). Pode-se atribuir o grosso do espectro de 

AGNs à emissão sincrotrônica, primeiramente devido às características de energia de 

banda larga atribuída à emissão e também devido à similaridade desse espectro com 

fontes sincrotrônicas conhecidas, tais como remanescentes de supernova e radiofontes 

extensas (PETERSON, 1997). 

No final da década de setenta, o melhor modelo para produzir o contínuo de banda 

larga era o mecanismo Sincro-Auto-Compton (SSC). Este modelo requer que haja 

correlação entre raios-X e rádio.  Dada uma distribuição de energia lei-de-potência, 

elétrons relativísticos em um campo magnético poderiam produzir um espectro lei-de-

potência em muitas décadas de freqüências. É também possível produzir a emissão em 

energia mais alta, superior a raios-X, via processo SSC. O processo SSC torna-se 

importante quando a densidade de radiação sincrotrônica torna-se suficientemente alta 

para que os fótons emitidos sejam espalhados (pelo processo compton inverso) pelos 

muitos elétrons que são responsáveis pela radiação sincrotrônica. 
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Ao observarmos o espectro de energia médio de AGNs (figura 8) vemos que abaixo de 

energias de 1 keV, existem dois gaps16 significantes na cobertura espectral, onde os 

dados não estão disponíveis:  

• no ultravioleta extremo (EUV - 1016 Hz)  

• em comprimentos de onda milimétricos.  

O gap no ultravioleta extremo é devido primariamente à opacidade do meio interestelar 

em nossa própria Galáxia. Entre aproximadamente 100 e 912 Å, a absorção pelo 

hidrogênio neutro no nosso disco Galáctico torna a detecção de alguma fonte 

extragaláctica virtualmente impossível. Entre 1 e 300µm ocorre a absorção de vapor de 

água pela atmosfera da Terra. Os dados obtidos acima de 1µm são obtidos através de 

um número limitado de janelas atmosféricas transparentes no infravermelho próximo 

que vai até aproximadamente  20 µm. Toda a informação ente 12 e 100µm foi obtida 

acima da atmosfera da Terra com o uso do Satélite Astronômico Infravermelho IRAS 

(Infrared Astronomical Satellite). A ausência de dados em comprimentos de onda 

maiores que 300µm (1012 Hz) pode ser explicada pela ausência de detectores com 

sensibilidade suficiente nessa faixa do espectro, apesar da opacidade da atmosfera 

terrestre ser baixa o suficiente para permitir observações da superfície da Terra. 

O espectro de energia (figura 8) mostra a existência de muitas características como 

depressões largas e bumps17, que fornecem informações importantes para a origem da 

emissão. Pode-se pensar em diferentes processos físicos para explicar essas 

características. 

                                            
16 Um espaço vazio. 
17 Elevações súbitas que acontecem em certos comprimentos de onda. 
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Nota-se uma estrutura larga que domina o espectro entre 4000 Å e 1000Å (UV). Ela é 

conhecida como �big blue bump�18. Acredita-se que esta característica seja térmica na 

sua origem, porém não se sabe se ela é opticamente espessa (corpo-negro) ou 

opticamente fina (emissão free-free19). Se opticamente espessa,  ela poderia se originar 

de um disco de acresção em torno de um buraco negro.  

 
Figura 8: Vista geral do contínuo de AGNs quietas e ativas em rádio.  

FONTE: PETERSON (1997). 

 

 

                                            
18 Uma elevação súbita e intensa em comprimentos de onda compreendidos entre o azul e o ultravioleta. 
19 Bremsstrahlung térmico. Bremsstrahling é uma palavra de origem alemã. Brems guarda relação com o 
ato de frear  e Strahlung significa irradiação. Logo, Bremsstrahlung é um tipo de emissão devida à 
aceleração/desaceleração de partículas carregadas. 

Big Blue 

Bump 
Suave 

Bump 

Rádio quieto 

Radio ativo 

Quebra do 

submilimétrico
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Muitas AGNs mostram um mínimo local em torno de 1 µm. Pensa-se que isto 

representa o mínimo entre um espectro térmico quente (big blue bump) e um espectro 

térmico frio, devido à emissão originada pelos grãos de poeira aquecidos (T~2000K). 

O suave bump em comprimentos de onda mais longos que 1 µ é chamado �bump no 

infravermelho�. O espectro decresce rapidamente em baixas energias e o ponto em que 

isto ocorre abruptamente é conhecido como a �quebra do submilimétrico�. 

a) Contínuo Ultravioleta-Óptico 

Como visto nos parágrafos anteriores, a característica dominante do espectro na faixa 

ultravioleta-óptico é um �big blue bump�, que é atribuído a alguma espécie de emissão 

térmica do núcleo ativo, com uma temperatura de 10 5±1 K. A faixa espectral ultravioleta-

óptico é onde se poderia procurar evidência de um espectro devido a um disco de 

acresção. Da teoria do disco de acresção, em torno de um buraco negro de 10 8 M
!
 

chega-se ao valor de 100 Å (3,6 x1016 Hz) ou 100 eV, para o comprimento de onda (ou 

frequência) da emissão maximizada da parte interna do disco. Isto corresponde ao 

extremo ultravioleta ou a região de raios-X moles no espectro. 

b) Contínuo Infravermelho 

A existência de um �bump� no infravermelho tem levado à conclusão que a emissão 

precisa ser térmica. Na região nuclear da fonte há poeira aquecida numa temperatura 

de cerca de 2000 K. Em 1 µm existe um mínimo no espectro de energia das AGNs. 

Esse mínimo é uma característica de todas as AGNs já estudadas. A temperatura mais 

alta que os grãos de poeira suportam é de 2000 K. Em temperaturas maiores os grãos 

de poeira sublimam. Provavelmente os grãos de poeira mais próximos do núcleo das 
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AGNs são de grafite, pois em altas temperaturas eles conseguem manter a estrutura 

coesa no estado sólido melhor do que os grãos de silicato.  

O contínuo do infravermelho mostra a mesma variação que o contínuo UV/Óptico, mas 

com um atraso (time delay20) significante. Isto é interpretado como o efeito do tempo de 

viagem da luz, que ocorre devido à separação entre as regiões emitindo no UV/Óptico e 

Infravermelho. A emissão no contínuo do UV/Óptico vem de uma região muito 

compacta e a emissão no Infravermelho vem da poeira, muito distante da fonte central. 

As variações ocorrem quando a emissividade da poeira muda em resposta ao contínuo 

ultravioleta-óptico que a aquece. Em certas fontes já se registrou um atraso de cerca de 

400 dias entre o ultravioleta-óptico e o infravermelho próximo. Nestes casos, pode-se 

concluir que a emissão no infravermelho está uns 400 dias-luz da fonte central 

ultravioleta/óptica. 

c) Contínuo Rádio 

O espectro rádio é a parte do espectro que não tem uma origem térmica (PETERSON, 

1997). Os índices espectrais em rádio das componentes compactas das AGNs são 

geralmente planos, porém em comprimentos de onda mais curtos têm a forma de uma 

lei-de-potência. A radiação é considerada não térmica e o mecanismo de emissão, 

sincrotrônico. 

O achatamento do espectro rádio é devido à estrutura complexa da fonte. Cortes em 

baixa freqüência na região opticamente espessa, normalmente atribuídos à auto-

absorção sincrotrônica, são observados em algumas fontes, mas a dependência em 

                                            
20 Atraso de tempo. 
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freqüência não é tão forte como pode ser visto na relação S α ν 5/2, com o índice 

espectral com valor 2,5. Provavelmente isso também se deva à estrutura complexa da 

fonte, com diferentes regiões tornando-se opticamente espessas em diferentes 

freqüências e superposição de explosões em diferentes freqüências. Em rádio 

observam-se variabilidades em todas as freqüências com escalas de horas, dias, 

semanas, meses e anos. 

Espectro rádio plano (α ~ 0)  e variabilidade rápida sugerem que a radiofonte compacta 

tenha estrutura em pequena escala. Isto estimula o desenvolvimento de Interferometria 

de Linha de Base Muito Longa, mais conhecida pela sigla VLBI. Esta técnica permite 

observações de radiofontes com resolução de milisegundos de arco. Utilizando o VLBI 

nota-se que as fontes compactas possuem componentes múltiplas e estruturas muito 

complexas. As separações das componentes projetadas são de dezenas de parsecs21 e 

os movimentos próprios observados, fornecem velocidades transversais aparentes de 

várias vezes a velocidade da luz.  

d) Altas Energias 

Observações de alta energia (raio-X e raios gama) são muito importantes para a 

compreensão do fenômeno AGN. A rápida variabilidade em raios-X indica que eles são 

gerados nas regiões mais internas das AGNs. A classificação das faixas de energia em 

raios-X e raios gama não tem muita importância, pois isso depende da evolução da 

tecnologia envolvida. Normalmente se considera que de 0,1 a 2 KeV tem-se raios-X 

moles, de 2 a 100 keV, raios-X duros e acima de 100 keV tem-se os raios gama. 

                                            
21 1 Parsec = 3.08568025 × 1016 metros ou aproximadamente 3,26 anos-luz. 
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A origem da emissão em raios-X e raios gama não é bem compreendida. Uma das 

teorias é que a emissão em raios-X é produzida através do aumento de energia de um 

fóton pelo choque de um elétron com este. Como visto anteriormente, este processo é 

chamado de espalhamento compton inverso de fótons de mais baixa energia pelos 

elétrons mais energéticos. 

As AGNS apresentam uma grande variabilidade em raios-X. Em escalas de tempo 

relativamente longas (dias e semanas) as variações do contínuo de raios-X são 

aparentemente correlacionadas com variações no UV/Óptico. Não se pode afirmar, com 

base nas observações atuais, que as variações são simultâneas. Porém dentro do 

limite de poucos dias elas são simultâneas. 

Manchanda (2002) estudou o quasar 3C273, em raios-X duros (20-200 keV), usando o 

�Large Area Scintillation Counter Experiment�, à bordo de balão. Notaram que em 50 

KeV o fluxo desta fonte mostrou uma forte modulação com um período de cerca de 13,5 

anos. 

A figura 9 mostra uma visão geral do espectro contínuo de AGNs e relaciona suas 

características  com os possíveis processos físicos de emissão descritos no item 1.1. 
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Figura 9: Representação esquemática do contínuo de AGNs, incluindo a possível fonte para cada 
componente de emissão.  

FONTE: MANNERS (2002). 

 

1.4 AS RADIOFONTES  

Este item apresenta um histórico, bem como uma descrição geral de cada uma das 

radiofontes estudadas neste trabalho. 

 

a) CENTAURUS A (NGC 5128) 

Situada a aproximadamente 5 Mpc, a radiofonte Centaurus A recebe este nome por se 

localizar na mesma região do céu ocupada pela constelação de Centaurus.  
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Figura 10: Constelação de Centaurus. No centro, a radiofonte conhecida como Centaurus A, NGC5128. 

Logo abaixo, o Cruzeiro do Sul. 

 

Centaurus A foi descoberto em 1826 por James Dunlop (1795-1848) e é a radiogaláxia 

ativa mais próxima da Via-Láctea.  

Centaurus A é uma radiogaláxia tipo E0, com um núcleo de dimensões menores que 

10�3 � (KELLERMANN et al. 1975). Esta radiogaláxia emite em todo o espectro 

eletromagnético (PRICE; STULL, 1973). Possui lóbulos internos com separação angular 

de aproximadamente 3,5� (WADE et al., 1971) e lóbulos externos de aproximadamente 

10 0 (COOPER et al., 1965). 

Conforme mostrado na figura 12, Centaurus A possui também um jato, subdividido em 

diversas componentes (BURNS et al., 1983). Este jato apresenta moderado grau de 

polarização em 5 GHz e não é polarizado em 1,5 GHz. Quando observado com VLBI o 

tamanho do jato nuclear é de aproximadamente 1 pc, num ângulo de posição de 30 0 

+/- 20 0 .(PRESTON et al., 1983). O jato na região interna de Centaurus A pode ser 

observado em rádio, em óptica e em raios�X. Nota-se das observações da região 
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central  que há um alinhamento dos jatos   em rádio, em óptico e em raios-X 

(SCHREIER et al.,1979). 

Na parte rádio do espectro, Centaurus A exibe duas regiões de forte emissão. Uma 

delas é a região central e a outra é cada um dos lóbulos laterais, que se estendem a 

centenas de anos luz para cada lado. A figura 11 mostra imagens em várias 

freqüências de Centaurus A.  

 

Figura 11: Foto de Centaurus A colorida artificialmente. A parte rádio está representada por vermelho e 
verde, a óptica está em amarelo e laranja e a porção em raio-X está  em azul.  

FONTE: http://chandra.harvard.edu/photo/2002/0157/index.html. 

(a)                       (b)  

Figura 12: (a) Representação da rádio-galáxia Centaurus A com seus lóbulos laterais. FONTE: 
www.nrao.edu/imagegallery/php/level3.php?id=10. (b) Esquema ilustrativo de Centaurus A identificando 
os lóbulos laterais e o núcleo. Logo abaixo se pode ter uma idéia da dimensão angular da fonte. FONTE: 
BURNS et al. (1983, p.130)  
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No Observatório do Itapetinga, Centaurus A começou a ser observado em 1974. Essas 

observações sempre evidenciaram um comportamento bastante variável (KAUFMANN 

et al. 1977; KAUFMANN; RAFAELLI, 1979; KAUFMANN et al., 1981; ABRAHAM; 

KAUFMANN; BOTTI, 1982, BOTTI, 1983, BOTTI; ABRAHAM, 1987, BOTTI, 1990). A 

figura 13 mostra uma comparação entre rádio e raios-X de Centaurus A em diferentes 

épocas.  

 

 

Figura 13: Comparação entre raios-X, 11GHz, 31GHz, 22GHz e 43GHz.  

FONTE: TERRELL (1986); BEAL et al. (1978) e BOTTI (1990). 
 

Em raios-X Centaurus A tem sido observado desde a década de 1970. Winkler Jr. e 

White (1975) utilizando dados do satélite OSO7 observaram um aumento de emissão 

nesta fonte em 9 de abril de 1973. Naquela ocasião foi detectado um aumento de um 

fator próximo a 2 em 6 dias de observação. Já Terrell (1986) observou um aumento de 

um fator próximo a 4 entre 28 de março e 7 de abril de 1973, utilizando o satélite VELA 

5B. Utilizando dados do satélite Copernicus, Davison et al. (1975) detectaram um 



 48

evento em 25 de junho de 1973. Desde então por 3 anos Centaurus A se manteve ativo 

e com flutuações em seu fluxo. 

 De 1975 a 1979 Centaurus A retornou a seu estado de baixa atividade. Porém em 

1979 ocorreu um forte evento em raios-X, originado de uma fonte pontual no núcleo de 

Centaurus A (SCHREIER et al, 1979). Como foi visto, desde 1974 a radiofonte 

Centaurus A vem sendo observada no Itapetinga e desde esta época correlação entre 

raios-X e rádio (22 - 43 GHz) tem sido encontrada.  

Em relação às dimensões da região variável emissora, Mushotzky et al. (1978) 

estimaram um valor próximo a 3 dias-luz. Eles chegaram a este valor de medidas 

simultâneas na faixa de 2 a 60 keV e em rádio em 10,7 GHz. Em apenas cinco dias de 

observação o fluxo em raios-X variou cerca de 40% enquanto o fluxo em rádio variou 

18%. 

Quanto aos eventos serem simultâneos ou sofrerem certo atraso, há observações em 

que a simultaneidade entre raios-X e rádio ocorreu (MUSHOTZKY et al., 1978; 

KAUFMANN et al., 1978), quando se observou em escalas de tempo mais curtas (dias, 

semanas).  Porém as observações em escalas de tempo mais longas (meses, anos), 

mostraram que pode haver um atraso razoável entre a emissão em raios-X e rádio. 

Como exemplo tem-se o trabalho de Beall et al. (1978) que mostra um atraso de 

aproximadamente um ano entre os eventos em raios-X e rádio.  Este atraso é 

perfeitamente possível se for considerado que os elétrons responsáveis pelo evento em 

rádio sejam inicialmente opacos à própria radiação e sejam transparentes aos raios-X. 

Por outro lado, um aspecto que deve ser ressaltado é o fato de também ter sido 

observado um atraso entre o aumento de emissão na faixa de 2 a 6 keV  e o aumento 
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na faixa de 100keV. Em 100keV a explosão parece ter ocorrido seis meses antes 

(BEALL et al., 1978). 

 

b) SAGITTARIUS A 

A aproximadamente 8,5 kpc do sistema solar (CLEMENS, 1985), na região central da 

Via-Láctea, encontra-se o Centro Galáctico. Na figura 14 tem-se uma visão detalhada 

do Centro Galáctico e sua  vizinhança, na freqüência de  330 MHz. 

 
Figura 14: Visão geral do Centro Galáctico em 90 cm, destacando-se a radiofonte SgrA. 

 FONTE: LA ROSA e al. (1999). 

 

Nesta figura pode-se notar a fonte térmica Sgr A Oeste.  Existe também uma fonte 

sincrotrônica compacta chamada Sgr A*, que seria o Centro Galáctico verdadeiro, em 

torno da qual Sgr A Oeste parece estar orbitando. Outra fonte, Sgr A Leste, parece ser 
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um objeto em forma de concha não térmica, que pode ser o remanescente de um 

evento explosivo envolvendo 40 vezes mais energia que uma única explosão de 

supernova. A uns 50 pc (aproximadamente 15′ de arco) ao norte de Sgr A, a parte rádio 

do espectro exibe uma estrutura em forma de arco (GCRA). Essas estruturas 

filamentares mostram forte polarização com nenhuma linha de emissão  e são fontes 

não térmicas. Várias regiões HII proeminentes cruzam e parecem interagir com os 

filamentos GCRA, sugerindo aceleração de partículas via reconecção magnética entre 

campo magnético de grande escala e campo magnético de nuvens moleculares.  

A fonte compacta no centro de nossa Galáxia foi descoberta em 1974 (BROWN; LO, 

1982) e desde então tem sido pesquisada sua variabilidade. Flutuações na densidade 

de fluxo sugerem que a amplitude de variação aumenta em direção a comprimentos de 

onda mais curtos e que a taxa de explosões chega a três por ano (ZHAO et al. 1989). 

Flutuações de grande amplitude na densidade de fluxo tem sido observadas em 

comprimentos de onda milimétricos (WRIGHT; BACKER, 1993, TSUBOI; MIYAZAKI; 

TSUTSUMI, 1999). Baseado em monitoramento rádio obtido com o Interferômetro de 

Green Bank em 11 e 3,6 cm, Falcke (1999) registrou escalas de tempo de 50 a 200 dias 

nos dois comprimentos de onda. Zhao (2001) e Herrnstein (2006) encontraram uma 

periodicidade de 106 +/- 10 dias a 3,6; 2,0 e 1,3 cm. 

Como é mostrado nos parágrafos anteriores, o Centro Galáctico é um complexo 

contendo um número considerável de estruturas particulares. Na figura 15 é mostrado o 

comportamento de SgrA* em diversas freqüências, entre 1976 e 2000, obtido com o 

VLA (Very Large Array, Socorro, USA).   Nesta figura, nota-se um período calmo entre 

190 e 200 em 1,3cm. 
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Figura 15: Curvas de luz rádio em cinco comprimentos de onda de SgrA* obtidas com o VLA.  

 

As observações de raios-x duros e raios gama no continuo mostram significantes 

variações no tempo. As variações no fluxo continuo em energias maiores que 511 keV 

parecem fortemente correlacionadas com a linha de aniquilação de 511 keV. As 
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componentes para a linha de emissão de aniquilação podem ser de tipo variável (fonte 

compacta no Centro Galáctico) e estável (distribuição interestelar difusa). Uma 

sugestão para a explicação do porque da aniquilação de pósitrons seria o resultado da 

produção de pares fóton-fóton em torno de um buraco negro. Se o positrônio (resultado 

da recombinação radiativa de pósitrons e elétrons livres ou troca de cargas de pósitrons 

com hidrogênio neutro) se forma num estagio excitado, decairá radiativamente através 

de transições sucessivas para o estado fundamental. Ele se aniquilaria via emissão de 

dois fótons do estado singleto ou 3 fótons do estado tripleto.  

c) OV-236 

A radiofonte OV-236 é um quasar que apresenta um desvio para o vermelho de 0,352. 

Devido a sua polarização e variabilidade em 2,2 µm (IMPEY et al., 1982), poderia 

também ser classificado como BL Lac. 

Observações entre 7,9 GHz e 89,6 GHz foram feitas na década de setenta. Até 1976 

OV236 apresentou um declínio estável da densidade de fluxo, mas a partir de 1975 

ocorreu um aumento de cerca de 25 % na densidade de fluxo.  Esta tendência de 

atividade permaneceu até 1980. Em 1977,4 ocorreu um evento em óptico e também no 

infravermelho, que pode ser correlacionado com o máximo registrado nas freqüências 

rádio de 31,4 GHz e 89,6 GHz. (DENT; BALONECK, 1980 e GILMORE, 1980).  Nesta 

ocasião o evento em rádio teve uma maior duração que aquele em comprimentos de 

onda ópticos. Variações de aproximadamente 52% na densidade de fluxo em 10,7 GHz 

foram detectadas por Andrew et al. (1978) entre 1971 e 1976. Decréscimos de um fator 

próximo a 3 em apenas 3 dias ocorreram em 90 GHz (EPSTEIN et al. ,1980). 
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No final de 1982 Gear et al (1983) observaram o OV236 nas bandas J (1,25µm), H 

(2,22µm), K (3,8µm) e também em 10, 20 800 e 1100 µm. As observações 

evidenciaram um máximo na região submilimétrica do espectro e uma curvatura no 

infravermelho próximo.  

Durante toda a década de 1980, OV236 foi observado no Rádio-Observatório do 

Itapetinga, nas freqüências de 22 e 43 GHz.  Este objeto apresentou grande 

variabilidade, com períodos mais ativos e períodos com menor atividade. Entre 1980 e 

1981, em 22 GHz, OV236 decaiu cerca de 60%. Para retornar ao nível anterior (1980), 

OV236 o fez de forma lenta (levou mais de um ano para atingir seu nível máximo). 

Notou-se então, após 1982 correlação entre os eventos em 22 e 43 GHz. Um evento 

intenso foi registrado em 1984, com maior intensidade em 22 GHz, quando comparado 

a 43 GHz. No final da década de 1980, OV236 entrou em sua fase de menor densidade 

de fluxo nas duas freqüências. 

Quando se compara as curvas de luz de OV236 em 43 GHz e 22 GHz com as curvas 

de luz em 14,5 GHz, 8,0 GHz e 4,8 GHz,  nota-se que os eventos iniciam-se em 43-22 

GHz e se propagam para freqüências mais baixas, em tempos posteriores. 

A figura 16 mostra o espectro obtido por Botti (1990), em várias épocas, onde pode-se 

notar períodos de alta e baixa atividade nesta fonte. Nota-se que a freqüência de 

20GHz seja a transição da parte opticamente espessa do espectro para a opticamente 

fina. 
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Figura 16: Espectro do OV236 em diferentes épocas.  

FONTE: Gear et al. (1984); O�Dea et al. (1983); Roellig et al. (1986); Haddock (1984) e Observatório 
do Itapetinga (1989). 

 

d) PKS1830-211 

PKS1830-211 (RAO; SUBRAHMANYAN, 1988; SUBRAHMANYAN et al. 1990; 

JAUNCEY et al. 1991) é uma das dez radiofontes mais brilhantes (~10Jy) em 

comprimentos de onda centimétricos, distando cerca de 5o.7 do plano galáctico.  Ela foi 

modelada como um quasar composto por um núcleo, um nó e um jato na escala de 

100-200 milisegundos de arco (SUBRAHMANYAN et al. 1990). Essas componentes são 

duplicadas sob o efeito de lente gravitacional, formando uma imagem a nordeste (NE) e 

uma a sudoeste (SW) da estrutura de 1 segundo de arco (figura 17). 
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Figura 17: Imagens em (a) 15GHz e (b) 22,5GHz de 1830-211 obtidas através do VLA. 

FONTE: SUBRAHMANYAN et al. 1990. 
 
 
Como PKS1830-211 situa-se em uma linha de visada próxima ao plano galáctico, 

houve pouco sucesso até 1992 (DJORGOVSKY et al. 1992) na identificação da fonte 

em óptico e infravermelho. Em óptico foi encontrado um objeto vermelho bem fraco 

dentro de um segundo de arco que parece ter o espectro de uma estrela anã M3. Este 

não seria o objeto esperado. Porém imagens no infravermelho obtidas do telescópio 

anglo-australiano no comprimento de onda de 2,1 µm indicam que a estrela M3 parece 

ser ligeiramente estendida na direção sudoeste próxima à posição da componente 

obtida por Dyorgovski et al. 1992 em rádio. Este objeto é muito vermelho e pode ser a 

galáxia-lente ou o objeto-lente esperado. Porém, espectroscopicamente este objeto é 

muito difícil de ser observado devido a sua extrema proximidade com a estrela anã M3. 

Em 1995 foi feito um estudo para verificar se existiam linhas de emissão ou absorção 

associadas à fonte usando o telescópio Parkes equipado com um receptor de banda 

larga (LOVELL et al. 1996). Foi encontrada uma única linha a 1,19GHz, exibindo 

b
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características de absorção HI. Se interpretada como HI, essa linha revela um desvio 

para o vermelho de 0,19. Observações através de telescópios localizados na Austrália 

(Australian Telescope Compact Array) confirmaram a existência dessa linha e 

mostraram que a absorção estava centrada na região da componente NE. 

Em junho de 1995 Wiklind e Combes observaram PKS1830-211 com o SEST (Swedish-

ESO Submilimeter Telescope) e detectaram características de absorção por diferentes 

moléculas, dentre elas, HCO+, HCN, HNC, H13CO+, CS e N2H
+ (GERIN et al. 1997) 

resultando num desvio para o vermelho de 0,886. De acordo com Wiklind e Combes 

(1996) o gás responsável pela absorção encobre somente a componente SW da fonte, 

sugerindo que esta se situaria mais próxima ao centro da galáxia absorvedora. Isso é 

consistente com o modelo de Nair, Narasimha e Rao (1993) e com a ordem de 

grandeza das variações de densidade de fluxo correlacionadas nas duas componentes 

conforme detectado por van Ommen et al. (1995). Sendo assim, e considerando a 

galáxia-lente tendo o tamanho de 1�� de arco (centro coincidente com a imagem SW e 

raio igual à distância entre as duas imagens), chegaríamos a um raio de 10kpc (o 

diâmetro da Via-Láctea é de 50kpc) a um z de 0,886.  

Não seria possível que um único objeto fosse responsável pelos dois  distintos desvios 

para o vermelho. Existiriam, então, dois objetos ao longo da linha de visada, um quatro 

vezes e meia mais distante que o outro.  

Van Ommen et al. (1995) identificaram um atraso de 44+/- 9 dias entre variações na 

densidade de fluxo correlacionada entre as duas imagens. Inserindo esse valor de 

atraso no modelo de lente única de Nair, Narasimha e Rao (1993) associado ao z da 
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lente de 0,886 identificado por Wiklind e Combes, o desvio para o vermelho do quasar 

se situaria entre 1,5 e 2,4 (com H0 = 50 km-1 Mpc-1, q0 = 0,5). 

Através do programa de observações ROSAT All Sky Survey, Mathur e Nair (1997) 

obtiveram dados em raios-X e estimaram o índice espectral do quasar PKS1830-211 na 

banda óptico-raios-X em αOX = 0,87 para um z de 1,5 supondo uma densidade de fluxo 

em óptico um pouco abaixo do limite de detecção a 5o.7 do plano galáctico.  
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2 OBSERVAÇÕES 

 

Esta seção e a seguinte tratam do desenvolvimento do trabalho propriamente dito. O 

item 2.1 descreve os radiotelescópios que procederam à coleta dos dados.  

O item 2.2 descreve o procedimento adotado no radiotelescópio do Itapetinga para a 

coleta de dados. 

 

2.1 RADIOTELESCÓPIOS 

 

Os dados em 22 e 43GHz foram obtidos através da Grande Antena do Itapetinga, 

descrita no item (a), e pelo VLA, descrito no item (c). Os dados em 4,8, 8,0 e 14,5GHz 

foram obtidos do Rádio-Observatório de Michigan (UMRAO) descrito no item (b). Os 

dados mais recentes de OV236 nessas freqüências são inéditos e foram gentilmente 

cedidas por Margo Aller. Os dados em 100 e 230GHz foram obtidos do SEST. 

a) O Radiotelescópio do Itapetinga 

O rádio-observatório do Itapetinga possui receptores nas freqüências de 22, 30, 43 e 90 

GHz, sendo as freqüências de 22 e 43GHz as mais utilizadas. Também há um receptor 

criogênico que trabalha entre as freqüências de 21,7 e 24,1 GHz. 

O rádio-telescópio tem um prato parabólico refletor de 13,7m de diâmetro, tendo 

desenho Cassegrain e montagem altazimutal. Encontra-se no interior de uma redoma 

de 22 metros de diâmetro, fabricada de plástico especial que reduz consideravelmente 

o desgaste, pela ação do tempo, dos componentes da antena e facilita a estabilidade 
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de apontamento, evitando as deformações devido a variações de temperatura (figura 

18). 

 

 

 

(a)   (b)  

Figura 18: Rádio-Telescópio de Itapetinga, situado no município de Atibaia. (a) foto do refletor. (b) foto da 

redoma de proteção.  

 

 As cornetas utilizadas de 22 e 43 GHz são retangulares e sensíveis à componente 

vertical do vetor campo elétrico. As larguras à meia potência são 4,2� e 2,1� em 22 e 43 

GHz, respectivamente. Os receptores tem 1 GHz de banda lateral dupla e temperatura  

de sistema da ordem de 700 K. Com essa temperatura de sistema e a banda utilizada, 

é possível detectar radiofontes com densidade de fluxo de 1 Jy, em duas horas de 

observação.  

b) O Radiotelescópio de Michigan 

O Rádio-Observatório de Peach Mountain é um refletor parabólico de 26m de diâmetro. 

Ele foi construído em 1978 e tem sido empregado para o estudo da densidade de fluxo 

total e da polarização linear de radiofontes extragalácticas nas freqüências de 4,8, 8,0 e 

14,5GHz.  
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c) VLA  

Os dados utilizados se referem a SgrA* e foram retirados de BOWER et al. (2005) e 

HERRNSTEIN (2006).  

A resolução angular do VLA permitiu um estudo da fonte sincrotrônica localizada em 

SgrA* em 22 e 43GHz e separá-la das contribuições de SgrA oeste e leste. 

Estes dados foram usados como comparação com os dados obtidos em Itapetinga em 

22 e 43GHz. 

d) SEST 

O Swedish-Eso Submillimeter Telescope é um radiotelescópio de 15m de diâmetro que 

operava nas freqüências de 70 a 365GHz com HPBW22 de 45 segundos de arco a 

115GHz  e 23 segundos de arco a 230GHz. Ele foi construído em 1987 nos Andes 

chilenos e se manteve operante até o ano de 2003.  

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados dois métodos de varreduras repetidas (scans23) nas observações. 

Para OV236 e PKS1830-211 foi utilizado o método de varredura em azimute/elevação, 

visto que o tamanho angular dessas fontes é bem menor que a largura do feixe a meia 

potência em 22GHz (4,1�) e em 43GHz (2,1�). SgrA e CenA foram observados utilizando 

o método de varredura em 3 pontos, na direção de menor extensão da fonte.  

                                            
22 Half Power Beam Width ou largura do feixe à meia potência. É uma medida da resolução alcançada 
pela antena. Quanto menor o HPBW, maior a resolução. 
23 Varredura. 
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Para cada observação foram realizadas 30 varreduras de 20 segundos, totalizando 10 

minutos. O tempo de 20 segundos escolhido está associado ao fato de que varreduras 

rápidas são menos afetadas por efeitos de instabilidade atmosférica.  

De uma maneira geral a fonte foi rastreada em azimute ou elevação constante, com 60� 

de amplitude em 22GHz e 30� em 43 GHz (já ajustados previamente), possibilitando 

verificar o apontamento da antena  (BOTTI, 1990). 

O método utilizado na observação foi o de �potência total�, isto é, mediu-se a potência 

total de ruído da fonte e do receptor, que possui amplificadores de resposta linear. A 

banda total utilizada foi de 1 GHz, sendo o receptor de banda lateral dupla e 

temperatura de sistema em torno de 700 K. 

Na figura 19, tem-se o diagrama em blocos do receptor total power24 utilizado nas 

observações do contínuo (BOTTI, 1990). 

 

Figura 19: Diagrama em blocos de um receptor super heterodino.  

FONTE: Rádio Observatório do Itapetinga. 

 

                                            
24 Potência total. 
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O primeiro estágio na direção do sinal é um dispositivo de microondas projetado 

especificamente para a parábola e para a freqüência em estudo, a corneta (1). Após a 

corneta tem-se um isolador de SWR (2) que tem como finalidade melhorar a taxa de 

onda estacionária. O dispositivo ( * ) é o LNA, um amplificador de alto ganho que só 

existe na configuração em 22GHz. Outro elemento significativo é o misturador (3). Este 

fará o produto entre o sinal de radiofreqüência com o oscilador local (4). O resultado 

deste produto é uma freqüência intermediária mais baixa. Entre o oscilador local e o 

misturador tem-se um atenuador (5).  O pré-amplificador (6) acoplado ao misturador 

tem um ganho de 30dB. Normalmente o pré-amplificador e o misturador de freqüência 

ficam numa mesma caixa para se evitar perdas de sinal. O oscilador local gera um sinal 

com potência entre 1 e 100mW. Após o estágio misturador-pré-amplificador existe um 

atenuador (7) que isola o amplificador de FI (8) do pré-amplificador (6), tendo como 

função principal acertar a faixa de trabalho do detector quadrático. O amplificador tendo 

um ganho de 60 dB também fornece um nível de sinal adequado ao detector quadrático 

(9). No estágio 9, o sinal está devidamente amplificado no nível de volts, podendo ser 

medida a sua potência. Após este estágio, tem-se um amplificador (10) de 40 dB de 

ganho, de baixo nível de ruído, com banda passante de alguns kHz. Subtrai-se no 

estágio seguinte (11) a voltagem correspondente ao sistema e aumenta-se o ganho de 

40 dB (12) obtendo-se a voltagem correspondente ao sinal da fonte, onde pode ser 

integrado através de um filtro passa-baixas, cujo efeito pode ser obtido por um 

integrador com constante de tempo de aproximadamente 50 ms. O estágio 13 

corresponde ao sistema de aquisição de dados. O sinal de referência (14) tanto pode 
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ser uma carga (�load�) à temperatura ambiente, quanto uma fonte de ruídos de 

temperatura conhecida, sendo, por exemplo, ( ) KTNS 15622 ≈  e ( ) KTNS 6143 ≈  

A aquisição de dados foi feita por um microcomputador Pentium II, 66 MHz. Durante a 

varredura o sinal é integrado no período de um sexto de segundo, sendo armazenado 

pelo programa de aquisição de dados. Os 3 primeiros e os 3 últimos segundos da 

varredura são rejeitados, o que se deve ao fato da antena oscilar quando da inversão 

de seu movimento. Durante uma varredura o programa de aquisição de dados 

armazena 81 leituras do voltímetro digital durante 14 segundos. Essas varreduras são 

repetidas, subtraindo-se o nível do céu para cada varredura. O programa faz então uma 

regressão linear dos pontos no extremo das varreduras. Determina-se a média dos 81 

pontos nas diversas varreduras, extraindo-se a contribuição do céu para cada uma 

delas. Faz-se então o ajuste de uma gaussiana aos 14 pontos centrais da  média das 

varreduras. 
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Figura 20: Exemplo de scan de Virgo A em 43GHz mostrando os 81 pontos da varredura. 
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Após todo este processo gera-se um arquivo com diversas informações específicas 

daquela observação: nome da fonte, coordenadas (Az e El), data da observação, tempo 

local e sideral etc. 

O ruído da linha de base é calculado utilizando os 66 pontos, sendo dado pela equação 

24: 

( ) 2

1

1

1

'
'
(

''
)

*

'
'
+

''
,

-

−

−
=
.

=

n

TT
n

i

B

jiji

jσ        (24) 

onde: 

•  o sub-índice i  representa  cada um dos 66 pontos utilizados na determinação da 

linha de base e j cada uma das observações de 10 minutos; 

•  jiT  representa o valor correspondente ao ponto i da observação j . 

•  B

jiT  representa o valor da linha de base ajustada, correspondente ao ponto i da 

observação j . 

São os 14 pontos centrais que contém o sinal. A média das observações é calculada 

ponderando-se cada observação com o inverso da sua própria variância. 

.

.
−=

2

2

j

j

Max

jT

T
σ
σ

       (25) 

 onde  

•  2

jσ  é a variância dos 66 pontos laterais da varredura. 
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Uma gaussiana é ajustada aos pontos centrais da varredura, referentes ao sinal. O 

procedimento para o ajuste de uma gaussiana é descrito em Tateyama (1982).  
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2.3 REDUÇÃO DE DADOS E TRATAMENTO DE ERROS 

 

Para a redução de dados foi utilizado o programa DRAWSPEC, que permite a 

subtração de linhas de base através de polinômios de até ordem 6.  

O procedimento para tratamento dos erros foi feito da seguinte maneira: 

Cada scan individual apresentava, de início, um certo valor máximo. De cada scan foi 

subtraída sua linha de base, fazendo com que o valor máximo sofresse uma alteração, 

assim como os outros 80 pontos da curva. Cada valor de pico corrigido Ti foi anotado 

separadamente e cada curva corrigida representada pelos 81 canais foi adicionada ao 

stack.  Logo após a adição da última curva corrigida ao stack,  foi utilizada a função 

�combine� que realiza uma média ponderada, ponto a ponto, de todos os valores de 

cada curva presente no stack, conforme mostrado pela equação 25 do item 2.2. Daí 

resulta um valor médio Tmed, que é o valor a ser utilizado na conversão para densidade 

de fluxo, conforme mostrado pelas equações 43 e 44 do item 2.5 na página 58, que 

será o valor a ser plotado no gráfico de Densidade de Fluxo versus Tempo. A fórmula 

para o cálculo do erro em função de cada valor individual corrigido pela linha de base Ti  

e do valor médio Tmed é expressa por: 

 

)1(

)(
1

2

−
−

= . =

nn

TT
n

i imedσ                                                                                                      (26)  

 

onde n é o número de scans. 
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Este procedimento é um cálculo da dispersão da Temperatura de Antena apresentada 

pelos vários scans. 

2.5 CONVERSÃO PARA DENSIDADE DE FLUXO 

 

O método utilizado para conversão de temperatura de antena em densidade de fluxo se 

baseia na comparação entre a temperatura de antena obtida para a radiofonte e a 

temperatura de antena apresentada por uma calibradora que possui uma densidade de 

fluxo conhecida. A fonte calibradora utilizada foi a radiogaláxia Virgo A. Na seção de 

resultados será apresentado um gráfico de Temperatura de Antena versus Tempo para 

os valores de temperatura de antena encontrados para essa calibradora nas épocas de 

observação. 

Assume-se que Virgo A apresente uma densidade de fluxo de 21,5 Jy em 22 GHz e 

11,5 Jy em 43 GHz (JANSEN et al. 1974). Tendo esses valores como referência, a 

conversão de Temperatura de Antena (K) em Densidade de Fluxo (Jy) para as diversas 

fontes estudadas é feita através de uma simples regra de três que resulta em: 

)22(

)22(

22

5,21
fonte

VIRGO

GHz T
T

F =                                                                                                  (27) 

e 

)43(

)43(

43

5,11
fonte

VIRGO

GHz T
T

F =                                                                                                   (28) 
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3 PARÂMETROS CALCULADOS 

 

Para a obtenção das dimensões aproximadas da rádio-fonte e de sua temperatura de 

brilhância, calcula-se uma série de parâmetros, não considerando possíveis expansões 

relativísticas (BOTTI, 1990; FERRARI, 2005): 

a) Escala de tempo da componente ( Varτ ): 

( ) t
S

S
z Max ∆!

"

#
$
%

&

∆
∆

+= −1

var 1τ                                                                        (29) 

sendo: 

•  z  é o desvio para o vermelho;  

•  MaxS∆  é o fluxo máximo da componente variável; 

•  S∆  é a variação entre a densidade de fluxo máxima e a mínima;  

•  t∆  é a duração do evento. 

Existem incertezas acerca da utilização de S∆  ou MáxS , dependendo se a emissão da 

componente é estável ou não. 

Caso seja não-estável (sobreposta), S∆  pode ser obtido subtraindo-se o nível do fluxo 

da componente estável do fluxo máximo observado, ou seja estávelMaxMax SSSS −=∆=∆ . 

Então a equação anterior fica: 
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  ( ) t
S

S
z ∆!
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#
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&

∆
∆+= −1

var 1τ                                                                                        (30)  

Caso seja estável (sem existir superposição de eventos), o nível do fluxo da 

componente estável é o nível mais baixo de curva de luz MáxMax SS ≈∆  (hipótese utilizada 

neste trabalho). Neste caso tem�se a equação abaixo: 

( ) t
S

S
z Max ∆!

"

#
$
%

&

∆
+= −1

var 1τ                                                                 (31)

  

Esta hipótese minimiza os problemas associados com variabilidade rápida, porém a 

situação mais real estaria entre os dois casos. 

 

b) O raio da fonte ( Varr ) é dado pela expressão seguinte:  

VarVar cr τ=                                                                                                            (32)                  

 sendo: 

•  c  é a velocidade da luz ( skmxc /103 5≈ ) . 

c) O diâmetro angular da componente variável ( Varθ ), dado pela equação 49. 

( )
zc

H
zr

D

r
Var

Var

Var

2
12

'

2
+==<θθ                                                                                  (33) 

sendo:  



 70

•  'D  a distância do objeto até nós   

•  H a constante de Hubble ( 1175 −−= MpcskmH ). 

Com estes parâmetros pode-se calcular a temperatura de brilhância dos quasares, 

utilizando a expressão a seguir.  

22

22

Var

b
k

Sc
T

θνπ
ν≥                                                                                                      (34) 

sendo: 

•  νS  é a densidade de fluxo; 

•   k  a constante de Boltzmann ( 38,1=k x10-23 J/K) 

•  ν a freqüência de observação. 

A temperatura de brilhância de uma AGN é uma temperatura equivalente à que a fonte 

teria se estivesse emitindo como corpo negro. Medidas de densidade de fluxo e das 

variações angulares de uma fonte resultam em valores de temperatura de brilhância da 

ordem de 1011 � 1012 K, o que revela uma origem não térmica para a emissão em rádio. 

As temperaturas de brilhância não costumam exceder o limite de 1012, exceto para o 

caso dos blazares. A razão para isso tem a ver com a densidade de energia do campo 

magnético Umag = B2 / 8π, que controla a taxa de perdas sincrotrônicas, em relação à 

densidade de energia irradiada Urad = 4πJ / c, que controla a taxa de espalhamento 

compton inverso. Quando Urad é aumentado pela radiação sincrotrônica até um ponto 

que excede Umag, então os elétrons começam a espalhar através de efeito compton 

inverso os fótons emitidos por processo sincrotrônico, aumentando ainda mais a 



 71

energia dos fótons a um fator ~ γ4 Urad, onde γ é o fator de Lorentz para os elétrons (a 

energia total por partícula é γ me c
2). Isso acontece até que o valor da seção de choque 

de Klein-Nishina e a conservação de energia acabem com o processo. Dessa forma, os 

fótons escapam, os elétrons perdem energia rapidamente e a fonte não mantém o 

processo sincrotrônico por muito tempo.  

Como foi visto, a ultrapassagem do limite de 1012 K leva os elétrons para a região dos 

raios gama.  Como a maioria das fontes não exibe comportamento intenso nessa faixa, 

não seria usual que o limite de 1012 K para fontes compactas fosse ultrapassado. A 

exceção é o caso dos blazares, que, conforme a definição do item 1.1, apresentam 

atividade expressiva nessa região do espectro.  Quando calculadas as temperaturas de 

brilhância correspondentes nota-se, de fato, que ultrapassam esse limite. 
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4 RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os gráficos mensais de Densidade de Fluxo x Tempo e 

os espectros das quatro radiofontes estudadas entre 2004 e 2006. Para cada radiofonte 

também são calculados os parâmetros conforme a seção 3. O modelo de Marscher e 

Gear (1985) foi aplicado a OV236. 

Para fontes com mais de uma observação mensal procedeu-se ao cálculo de sua 

média, usando para isso a equação 25. 

Em primeiro lugar são mostrados gráficos da variabilidade temporal correspondentes à 

calibradora Virgo A em 22 e 43GHz.  
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Gráfico 1: Comportamento temporal da Temperatura de Antena registrada para Virgo A em 22GHz de 
janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 
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Virgo A 43GHz
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Gráfico 2: Comportamento temporal da Temperatura de Antena registrada para Virgo A em 43GHz de 
janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 

 

Através da equação 25 foi calculado o valor médio da Temperatura de Antena de Virgo 

A em 22 e 43GHz para o período que vai desde janeiro de 2004 até setembro de 2006, 

época em que foram feitas as últimas medições. Aplicando a equação 

%100*
med

imed

T
TT −

, foi constatado que a variação de Virgo A foi desprezível em relação 

à variação das radiofontes estudadas. 
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4.1 CENTAURUS A 

 

Centaurus A foi observado com scan 3 pontos na direção de menor dimensão da fonte, 

que coincide aproximadamente com a direção do segmento AB mostrado na figura 21. 

 

            

Figura 21: (a) mapa de Centaurus A em 22GHz obtido com resolução de 4,3 minutos de arco. (b) mapa 
de Centaurus A em 43GHz obtido com resolução de 2,2 minutos de arco.  

FONTE: TATEYAMA (1992). 

 

O gráfico 3 mostra o comportamento temporal de Centaurus A em 22GHz entre janeiro 

de 2004 e dezembro de 2006. Entre julho de 2004 e dezembro de 2005 foi registrada 

uma queda de 7%.  De dezembro de 2005 a abril de 2006 foi registrado um aumento de 

16%. O maior aumento registrado foi de 32% entre junho e setembro de 2006. Logo a 

seguir ocorreu uma queda de 23% até outubro de 2006. 

a b
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Gráfico 3: Comportamento temporal de Centaurus A em 22GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 

 

Como pode ser notado através do gráfico 4, Centaurus A apresentou  um aumento em 

43GHz de quase 200% entre novembro de 2005 e fevereiro de 2006, a maior variação 

apresentada no período. A maior queda registrada foi de 67%, entre fevereiro e abril 

deste mesmo ano. 
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Gráfico 4: Comportamento temporal de Centaurus A em 43GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 
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O gráfico 5 mostra o espetro de Centaurus A. Na legenda, ao lado da data, consta o 

valor do índice espectral calculado para o mês. O espectro revela uma maior 

variabilidade em 43GHz.  
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Gráfico 5: Espectro de Centaurus A onde se pode notar uma maior amplitude de variabilidade para 
43GHz. 

A tabela 3 mostra os parâmetros calculados de acordo com PADRIELLI et al. (1986) 

para Centaurus A. Foram consideradas as maiores variações.  

ν τ var (meses) θvar ( mas ) Tb (K) 

22 3,97 8,26 1,08E+09 

43 8,97 18,64 6,10E+07 

Tabela 3: Parâmetros calculados segundo PADRIELLI et al. (1986) para Centaurus A. 
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4.2 Sagittarius A 

 

Sagittarius A foi observado com scan 3 pontos na direção de menor dimensão da fonte.  

Os gráficos 6, 7 e 8 mostram, respectivamente, a variabilidade temporal da fonte 

sincrotrônica Sgr A* em 15, 23 e 43GHz do início de 2000 a meados de 2005. Os dados 

marcados em azul foram obtidos de HERRNSTEIN (2006) e os dados marcados em 

rosa foram obtidos de BOWER (2005). Ambos obtiveram uma resolução angular da 

ordem de décimos de milisegundos de arco através do VLA. Isso tornou possível o 

estudo da fonte sincrotrônica relacionada ao buraco negro de 3 x 106 M
!
.  
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Gráfico 6: Comportamento temporal de Sgr A* em 15GHz no período de janeiro de 2000 a dezembro de 
2003.  

FONTE: HERRNSTEIN (2006). 
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Sgra A* 23GHz
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Gráfico 7: Comportamento temporal de Sgr A* em 23GHz no período de janeiro de 2000 a dezembro de 
2003. Os dados em azul que vão até o final de 2003 foram obtidos por Herrnstein (2006). Os pontos em 
rosa a seguir, foram obtidos por Bower (2005). 

FONTE: BOWER (2005); HERRNSTEIN (2006). 
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Gráfico 8: Comportamento temporal de Sgr A* em 43GHz no período de janeiro de 2000 a dezembro de 
2003. Os dados em azul que vão até o final de 2003 foram obtidos por Herrnstein (2006). Os pontos em 
rosa a seguir, foram obtidos por Bower (2005). 

FONTE: BOWER (2005); HERRNSTEIN (2006). 
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O gráfico 9 mostra o comportamento temporal de Sgr A em 22GHz.  
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Gráfico 9: Comportamento temporal de Sgr A em 22GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 

 

A partir de janeiro de 2006, que é onde existe uma quantidade maior de observações, 

foi registrado um crescimento de 15% entre fevereiro e junho. Logo em seguida há uma 

queda de 18% até outubro. 

O gráfico 10 mostra o comportamento de Sgr A em 43GHz registrado pelo Rádio-

Observatório de Itapetinga. 

Da comparação do gráfico 8  obtido por BOWER (2005) com o gráfico 10 obtido no 

Itapetinga, nota-se a semelhança no comportamento da variabilidade entre os meses 

finais de 2004 e o início de 2005. Os dados de BOWER (2005) mostram uma queda de 

62% na densidade de fluxo de março a outubro de 2004 e um aumento de 135% até 

fevereiro de 2005, que foi o último ponto deste gráfico. No Itapetinga foi detectada uma 

queda de 42% de outubro a novembro de 2004, com posterior elevação de 16% até a 



 80

metade de janeiro de 2005. A partir daí a elevação na densidade de fluxo continuou 

aumentando até agosto de 2005. De dezembro de 2004 (mínimo local) a agosto de 

2005 foi registrado um aumento na densidade de fluxo de 50%. 
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Gráfico 10: Comportamento temporal de Sgr A em 43GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 

 

O espectro para o período 2004 � 2006 em 22 e 43GHz é mostrado no gráfico 11. A 

legenda ao lado do gráfico mostra os valores de índice espectral α encontrados para 

esses períodos. 

Os índices espectrais calculados para a fonte sincrotrônica Sgr A* por Herrnstein (2006) 

para o período de 2000 a 2003 variaram entre -0,05 para novembro de 2000 e 0,70 em 

outubro de 2002. 
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Gráfico 11: Espectro de SgrA. A legenda ao lado mostra, entre parênteses,  os índices espectrais α 
correspondentes a cada mês. 

 

No gráfico 11 nota-se variabilidade tanto em 22GHz quanto em 43GHz. 

A tabela 4 traz os parâmetros calculados para Sgr A. 

 

ν τ var (meses) θvar ( mas ) Tb (K) 

22 48,34 100,51 2,06E+07 

43 13,47 28,01 2,82E+07 

Tabela 4: Parâmetros calculados segundo PADRIELLI et al. (1986) para Sgr A . 
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4.3 OV236 

 

Os gráficos 12 a 14 mostram um panorama geral da variabilidade apresentada por 

OV236 nas freqüências de 4,8, 8,0 e 14,5GHz de 1974 a 2006. Estas observações 

foram feitas pelo Rádio-Observatório de Michigan. Os dados a partir de 2000 são 

inéditos e foram gentilmente cedidos por Margo Aller. 
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Gráfico 12: Comportamento temporal de OV236 em 4,8GHz de janeiro de1974 a dezembro de 2006. 
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OV236 8,0GHz

0

5

10

15

20

25

30

jan-74 jan-79 jan-84 jan-89 jan-94 jan-99 jan-04

Tempo

D
e

n
si

d
a

d
e

 d
e

 F
lu

xo
 (

Jy
)

 
Gráfico 13: Comportamento temporal de OV236 em 8.0GHz de janeiro de 1974 a dezembro de 2006. 
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Gráfico 14: Comportamento temporal de OV236 em 14,5GHz de janeiro de 1974 a dezembro de 2006.  

 

Os gráficos 15 a 17 mostram os mesmos gráficos de Michigan com enfoque nos anos 

de 2004 a 2006. Os gráficos 18 e 19 mostram os dados do Itapetinga em 22 e 43GHz. 
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Gráfico 15: Comportamento temporal de OV236 em 4,8GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.  
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Gráfico 16: Comportamento temporal de OV236 em 8,0GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.  
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OV236 14,5GHz
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Gráfico 17: Comportamento temporal de OV236 em 14,5GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 
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Gráfico 18: Comportamento temporal de OV236 em 22GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 
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OV236 43GHz
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Gráfico 19: Comportamento temporal de OV236 em 43GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. 

 

Pode-se notar uma maior variabilidade nas freqüências mais altas. Em 14,5GHz OV236 

exibiu um aumento de 40% entre outubro e dezembro de 2005. Em seguida houve uma 

queda suave de 31% até novembro de 2005. Desta data até dezembro do mesmo ano 

houve um crescimento de 31% que pode ser considerado rápido em relação ao período 

de queda anterior. 

Em 22GHz, o maior aumento registrado (153%) se deu entre agosto de 2004 e março 

de 2005. Logo após aconteceu um decréscimo de  51% no período de três meses. 

Em 43GHz houve uma variação de 140% entre fevereiro de 2005 a junho do mesmo 

ano. Logo em seguida nota-se uma tendência de queda com variações menores, da 

ordem de 30%. Níveis tão baixos assim foram registrados por Botti (1990) em 1988. 

Naquela ocasião este estado calmo antecedeu uma grande explosão que ocorreu 

meses depois. 
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No SEST, OV236 foi estudado em 100GHz e 230GHz de 1987 a 1994 (gráficos 20 e 

21). 
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Gráfico 20: Comportamento temporal de OV236 em 100GHz de 1987 a 1994. 
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Gráfico 21: Comportamento temporal de OV236 em 230GHz de 1987 a 1994. 
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O gráfico 20 mostra eventos superpostos com máximo em abril de 91, março de 92 e 

junho de 94. Em 230GHz (gráfico 21) ocorreu um máximo em abril de 1992.  Nota-se 

também um evento superposto com pico em outubro de 93. 

Através da aplicação de uma transformada de Fourier para eventos não igualmente 

espaçados para a freqüência de 14,5GHz, de 1974 a 2006, foi encontrada uma 

componente variável com período de 2,5 anos. Examinando o período de 2004 a 2006 

nota-se a superposição de uma componente bem definida de variabilidade mais rápida, 

com período de 1 ano. O estudo em 8,0GHz revelou uma variabilidade mais lenta, com 

período de 5 anos. 

Os gráficos 22, 23  e 24 mostram medidas de polarização a 4,8, 8,0 e 14,5, 

respectivamente.  Nota-se que o grau de polarização não excede 7%, contrariando a 

previsão teórica da teoria sincrotrônica, onde o grau de polarização é de 60% - 75%. 
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Gráfico 22: Polarização a 4,8GHz. 
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Gráfico 23: Polarização a 8,0GHz. 
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Gráfico 24: Polarização a 14,5GHz. 

 

Através desses gráficos pode-se notar  

 

O gráfico 25 mostra o espectro de OV236 de 4,8 a 43GHz . 
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Gráfico 25: Espectro de OV236 de 4,8 a 43GHz. A legenda ao lado mostra, entre parênteses,  os índices 
espectrais α correspondentes a cada mês. 

 

A evolução do evento de março de 2005 a setembro de 2006 apresentou um 

deslocamento do máximo de 22GHz, em março de 2005, para 8,0GHz em abril de 

2006. A partir de então houve uma queda suave com o máximo de emissão 

permanecendo perto de 8,0GHz. A evolução do evento concorda com as previsões do 

modelo de Marscher e Gear (1985) inclusive para o estágio adiabático que pode 

dominar na parte final de uma explosão. Aplicando as equações  do estágio compton 

para o mês de março de 2005 chegou-se a um valor de R* ~ 0,57pc e um parâmetro a 

de 0,77 para o campo magnético.  

A tabela 5 mostra os parâmetros calculados para OV236 em 22 e 43GHz. Na última 

coluna são mostradas as temperaturas de brilhância para OV236 e nota-se que elas 

ultrapassam o limite de 1012 K imposto pelo limite compton. Isso sugere que deveria 

existir uma atividade significativa em raios-gama correlacionada, conforme discutido no 

final da seção 3.  
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ν τ var (meses) θvar ( mas ) Tb (K) 

22 12,44 0,03 7,18E+13 

43 7,11 0,02 5,76E+13 

Tabela 5: Parâmetros calculados segundo Padrielli et al. (1986) para OV236.  
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4.4 PKS1830-211 

 

Os gráficos 26 a 28 mostram a variabilidade temporal de PKS1830-211 em 8,0, 22 e 

43GHz, respectivamente. Os dados em 8,0GHz foram coletados no Rádio-Observatório 

de Michigan. Eles são inéditos e foram gentilmente cedidos por Margo Aller. 
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Gráfico 26: Comportamento temporal de PKS1830-211 em 8,0GHz de janeiro de 2004 a dezembro de 
2005. 

 

O gráfico 26 mostra pouca variabilidade em 8,0GHz durante o período estudado. Desde 

fevereiro de 2004 a agosto de 2005 foi registrada uma queda de 20%. 

No Rádio-Observatório do Itapetinga PKS1830-211 começou a ser observado a partir 

de 2006.  

No gráfico 27 pode ser notada uma tendência de queda de abril a julho de 2006.  A 

diminuição registrada foi da ordem de 50%. 
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Gráfico 27: Comportamento temporal de PKS1830-211 em 22GHz de janeiro a dezembro de 2006. 

 

De julho a agosto de 2006, foi detectado um aumento de 155% na sua densidade de 

fluxo para 22GHz. 
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Gráfico 28: Comportamento temporal de PKS1830-211 em 43GHz de janeiro a dezembro de 2006. 
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Em 43GHz (gráfico 28), foi detectado um aumento de 184% de abril a junho de 2006. 

Logo a seguir ocorreu uma queda de 31% até agosto deste ano. Nota-se também que o 

evento em 43GHz antecedeu o evento em 22GHz em aproximadamente 1 mês. 

PKS1830-211 foi observado através do SEST em 100 e 230GHz  de 1991 a 1994 

(gráficos 29 e 30). 
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Gráfico 29: Comportamento temporal de PKS1830-211 em 100GHz de 1991 a 1994. 
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PKS1830-211 230GHz
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Gráfico 30: Comportamento temporal de PKS1830-211 em 230GHz de 1991 a 1994. 

 

 

O gráfico 31 mostra o espectro de PKS1830-211. 
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Gráfico 31: Espectro de PKS1830-211. A legenda ao lado mostra, entre parênteses,  os índices 
espectrais α correspondentes a cada mês. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Foram obtidas curvas de luz inéditas nas freqüências de 22 e 43GHz como resultado 

das observações realizadas no radiotelescópio do Itapetinga entre 2004 e 2006 para 

Centaurus A, Sagittarius A, OV236 e o anel de Einstein PKS1830-211. Também foram 

utilizados dados do radiotelescópio de Michigan em 4,8, 8,0 e 14,5GHz de 1974 a 2006. 

Os dados mais recentes de OV236 e PKS1830-211 são inéditos. Os dados em 100GHz 

e 230GHz foram obtidos em campanhas de observação realizadas no SEST de 1987 a 

1994. Eles permitiram um estudo de 4,8GHz a 230GHz para OV236 e PKS1830-211 

neste intervalo de tempo.  

Através de artigos recentes, como BOWER (2005) e HERRNSTEIN (2006) houve a 

possibilidade de analisar o comportamento da fonte sincrotrônica denominada Sgr A* e 

compará-lo com o comportamento encontrado no Itapetinga. Entre o final de 2004 e 

início de 2005 foi possível detectar a mesma tendência na variabilidade em 43GHz. 

Para OV236 foram obtidos gráficos de polarização em 4,8, 8,0 e 14,5GHz e nota-se que 

o grau de polarização não excede os 7%. Este valor é menor que o esperado para o 

grau de polarização de uma fonte sincrotrônica homogênea (60 a 75%). Durante 

explosões o grau de polarização aumenta e pode exceder 10%, indicando um 

ordenamento do  campo magnético já existente ou o desenvolvimento de uma nova 

região emissora com um campo magnético ordenado. Essa tendência de aumento pôde 

ser notada em 4,8, 8,0 e 14,5GHz.  

Nota-se que a evolução da explosão apresentada por OV236 de março de 2005 a 

setembro de 2006 está de acordo com o modelo de Marscher e Gear (1985), 
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apresentando a tendência de deslocamento da freqüência de máximo para valores 

menores. 

As fontes estudadas apresentaram comportamento semelhante, exibindo uma maior 

variabilidade nas freqüências mais altas.  
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