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RESUMO

No campo da Astronomia Extragaláctica, uma classe de galáxias denominadas de
Galáxias Aneladas Peculiares (GAp), vem sendo estudada sistematicamente no óptico
(fotometria e espectroscopia) dentro de uma colaboração científica entre os grupos de
pesquisa do LNA-MCTI1 e DFIS/OAA-UEFS2. Uma das principais motivações para este
estudo (e também deste trabalho) consiste na informação relativa ao baixo
conhecimento para a grande maioria dos objetos presentes nas diversas categorias do
Catálogo de Arp e Madore (1987, “A Catalogue of Southern Peculiar Galaxies and
Associations”). Nesse sentido, este trabalho de final de curso, dentro deste contexto,
consiste na análise espectroscópica da GAp HRG30101, onde discutimos aspectos
cinemáticos, dinâmicos, geométricos e morfológicos para este objeto.
As imagens dos espectros no óptico foram obtidas no telescópio de 1,6m do
Observatório do Pico dos Dias (LNA-MCTI). Para o tratamento dos dados (redução dos
espectros), utilizamos diversas tarefas presentes no pacote IRAF (Image Reduction and
Analysis Facility, http://iraf.noao.edu/, Valdes 1986).
Para os estudos relativos à classificação espectral (nuclear e extranuclear), utilizamos
diferentes diagramas de diagnóstico baseados em razões de linhas de emissão. Para uma
discussão sobre a população estelar existente no objeto, utilizamos o código STARLIGHT
(Cid Fernandes et al. 2005), com quatros diferentes bibliotecas contendo populações
estelares simples (SSP - Simple Stellar Populations): Padova, Geneva, MILES e Bruzual &
Charlot. As duas primeiras são sintéticas e as duas últimas empíricas.
Todas as informações reunidas (inéditas para este objeto) permitiram classificar a
galáxia HRG30101 como uma região HII, onde, em sua história evolutiva, foi possível
definir, claramente, dois surtos de formação estelar. Valores como redshift, massa, semidiâmetro maior e menor, dentre outros, foram também obtidos e esperamos que tais
informações possam contribuir para o entendimento desta classe particular de galáxias.
Observatório do Pico dos Dias/Laboratório Nacional de Astrofísica – Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação.
1

Departamento de Física/Observatório Astronômico Antares – Universidade Estadual de Feira de
Santana.
2
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ABSTRACT
In the study of extragalactic astronomy, one class of galaxies, called ring peculiar
galaxies, have being systematically studied in the optic region (photometry and
spectroscopy) within of a scientific collaboration between two research groups:
LNA/MCTI3 and OAA/UEFS4. One of the principal motivation of this study (and of this
work) are the lack of information and knowledge about different class of objects from
Arp e Madore catalogue (1987, “A Catalogue of Southern Peculiar Galaxies and
Associations”). In this sense, this end of course work, in this context, consists in the
spectroscopical analysis of HRG30101, where we discuss kinematical, dynamical,
geometrical and morphological aspects for this object.
The data was obtained using the 1.6m telescope from Pico do Dias Observatory
LNA/MCTI. The images were reduced using different tasks of the IRAF package (Image
Reduction and Analysis Facility, http://iraf.noao.edu/, Valdes 1986).
We used different diagnostics diagrams, based on emission line ratios, to study the
spectral classification - nuclear and extranuclear. We used STARLIGHT code (Cid
Fernandes et al. 2005) to discuss the stellar population of this object , with four different
libraries containing simple stellar populations (SSP): Padova, Geneva, MILES and
Bruzual & Charlot. The two first libraries are synthetical and the another are empirical.
With this all information (unpublished for this object), was possible classify this like a
HII region, where in its evolutionary story, was possible define two clear stellar
formation outbreaks. Values like redshift, mass, major and less semi-diameter, among
others, were also obtained and we hope that this information can help for the
understanding of this peculiar class of galaxy.

Observatório do Pico dos Dias/Laboratório Nacional de Astrofísica – Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação
3

4

Departamento de Física/Observatório Astronômico Antares – Universidade Estadual de Feira de Santana

8

SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................................... 11
LISTA DE TABELAS..................................................................................................................................... 14
APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................................... 15
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 16
1.1 Catálogo de Galáxias Peculiares e Associações do Hemisfério Sul ........................... 18
1.2. Objetivo e Motivação ....................................................................................................................... 19
2 GALÁXIAS UMA VISÃO GERAL .......................................................................................................... 20
2.1 Tipos Morfológicos ............................................................................................................................ 21
2.1.1 Galáxias Elípticas ................................................................................................................... 21
2.1.2 Galáxias Lenticulares........................................................................................................... 21
2.1.3 Galáxias Espirais .................................................................................................................... 22
2.1.4 Galáxias Irregulares ............................................................................................................. 22
2.2 Classificação Espectral .................................................................................................................... 23
2.2.1 Galáxias Seyfert ...................................................................................................................... 24
2.2.2 Radiogaláxias ........................................................................................................................... 25
2.2.3 Quasares (Quasi Stellar Radio Sources) .................................................................... 26
2.2.4 LINER (Low Ionization Nuclear Emission-lineRegions) .................................... 26
2.2.5 Região HII................................................................................................................................... 27
2.2.6 Galáxias Starburts ................................................................................................................. 28
3 MÉTODOS E METODOLOGIA ............................................................................................................. 28
3.1 Espectro Eletromagnético.............................................................................................................. 28
3.2 Espectro de linhas .............................................................................................................................. 30
3.3 Espectro contínuo .............................................................................................................................. 31
3.4 Classificação da galáxia utilizando diagrama de diagnóstico ..................................... 32
4 OBTENÇÃO E EXTRAÇÃO DOS DADOS.......................................................................................... 33
4.1 Observações Espectroscópicas.................................................................................................... 33
9

4.2 Redução dos Dados – IRAF............................................................................................................. 36
4.2.1 Corrente de Vies (Bias) ....................................................................................................... 37
4.2.2 Corrente de Escuro (Dark) ................................................................................................ 37
4.2.3 Campo Plano (Flat-Field) ................................................................................................... 38
4.2.4 Extração dos Raios Cósmicos........................................................................................... 39
4.2.5 Extração do Espectro ........................................................................................................... 39
4.2.6 Calibração em comprimento de onda ......................................................................... 40
4.2.6 Calibração em fluxo .............................................................................................................. 40
4.2.7 Correção por Efeito Doppler ............................................................................................ 41
4.2.8 Correção por Avermelhamento...................................................................................... 42
5 CARACTERIZAÇÃO.................................................................................................................................. 43
5.1 Medida dos fluxos das linhas de emissão: ............................................................................. 43
5.2 Curva de Rotação ................................................................................................................................ 44
6 ESTUDO DA POPULAÇÃO ESTELAR ............................................................................................... 46
6.1 Sobre as Bibliotecas .......................................................................................................................... 48
6.1.1 MILES ............................................................................................................................................ 50
6.1.2 Padova ......................................................................................................................................... 50
6.1.3 Geneva ......................................................................................................................................... 50
6.1.4 Bruzual & Charlot .................................................................................................................. 50
6.2 Sobre as Máscaras ..................................................................................................................... 51
7 RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................................................................. 51
8 CONCLUSÕES ............................................................................................................................................. 58

10

LISTA DE FIGURAS
Figura 1.1: William Parsons e o desenho representativo da galáxia M51
(“Rodamoinho”). Imagens de domínio público. ................................................................................ 17
Figura 2.1: Esquema de Hubble para classificação morfológica de galáxias (Fonte:
http://www2.astro.psu.edu/users/cpalma/astro1h/class25.html). ...................................... 20
Figura 2.2: S0 e SB0 (Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/galax/)..................................................... 22
Figura 2.3: Imagem NGC 4676, exemplo de galáxia em interação (Fonte:
http://www.spacetelescope.org/images/heic0206b/). ............................................................... 23
Figura 2.4: Uma imagem obtida com VLA (Very Large Array) no rádio, retirado do livro
Carroll & Ostlie (2007). .............................................................................................................................. 25
Figura 2.5: NGC 6357 ( Fonte: http://www.spacetelescope.org/images/heic0619a/). . 27
Figura
2.6:
NGC
4038/NGC
4039,
galáxias
Starburts
(Fonte:
http://hubblesite.org/gallery/album/pr2006046a/). .................................................................. 28
Figura 3.1: Ilustração da propagação de uma onda eletromagnética, as setas E
representam o campo elétrico e as setas B, o campo magnético. (Fonte:
http://www.brasilescola.com/fisica/o-que-sao-ondas-eletromagneticas.htm). ................ 29
Figura
3.2:
Ilustração
do
espectro
eletromagnético.
(Fonte:
http://astronomia.blog.br/espectro-eletromagnetico-e-cores-falsas/). ............................... 29
Figura 3.3: Representação esquemática das Leis de Kirchhoff. (Fonte:
http://www.ced.ufsc.br/men5185/trabalhos/63_lampadas/fluor/funciona03.htm)..... 31
Figura 3.4: Representação do espectro de um corpo negro, variando com a temperatura
(Fonte: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-5.html)..................................... 32
Figura 3.5: Diagramas de diagnóstico construídos com o logaritmo das razões dos fluxos
das linhas (Veilleux & Osterbrock ,1987). ........................................................................................... 33
Figura 4.1: Imagem da GAp HRG30101, obtida do Atlas Virtual Aladin (http://aladin.ustrasbg.fr/java/nph-aladin.pl). À esquerda temos a imagem da galáxia no óptico (filtro R,
campo de 30”), com algumas estrelas de campo e { direita o contorno da mesma
realçando subestruturas. A linha escura na imagem da direita representa a fenda de
difração, ao longo da galáxia, com ângulo de posição (P.A.) aproximadamente igual a 70.
As direções Norte e Leste estão também representadas. ............................................................. 34
Figura 4.2: Telescópio Perkin-Elmer (Fonte: http://www.lna.br/opd/telescop/pe1.jpg) ...... 34
Figura 4.3: Curva da eficiência quântica para o CCD 105. ........................................................... 35
Figura 4.4: Representação esquemática de um espectrógrafo. Ilustração extraída de
11

Friaça et. al, 2003. ......................................................................................................................................... 35
Figura 4.5: Uma imagem “bias” obtida com o CCD WI105. ......................................................... 37
Figura 4.6: Uma imagem “flat” obtida com o CCD WI105. Notar uma mancha escura
presente no CCD. ........................................................................................................................................... 38
Figura 4.7: Display do espectro da galáxia com o software DS9. O sinal da galáxia
representa a faixa horizontal na imagem com a presença marcante de excitações no gás:
[N II](λ6583), Hα(λ6562) e [S II](λ6717,6730). ............................................................................... 39
Figura 4.8: Janela de extração obtida com a tarefa “apall”. A posição central (nuclear) é
representada pela abertura de número 1. Foi possível obter um total de 20 aberturas ao
longo do perfil bidimensional. ................................................................................................................. 40
Figura 4.9: Tarefa “identify” que permite identificar as diversas raias presentes no
espectro da lâmpada de He-Ar. ............................................................................................................... 40
Figura
4.10:
Representação
do
Efeito
Doppler
(http://www.astro.iag.usp.br/~jane/aga215/apostila/cap04.pdf) ........................................ 41
Figura 5.1: Razões de linhas observadas como função das distâncias para o núcleo.
Temos positivo para o Norte e negativo para o Sul. ........................................................................ 44
Figura 5.2: Velocidade heliocêntrica da observação do OPD/LNA. Onde d é a distância
com relação à região central da galáxia e V é a velocidade heliocêntrica. .............................. 45
Figura 5.3: Estas são imagens com tamanhos de 300X300 pixels e
0,14166666x0,14166666 graus. A imagem da esquerda foi trabalhada no IRAF/DS9 a
fim de mostrar subestruturas. A da direita é uma imagem antes de ser trabalhada. ....... 46
Figura 6.1: Espectros sobrepostos das SSP das 4 bibliotecas, onde todas as SSP possuem
a idade de 0,1Gyr. As SSP da MILES e Padova possuem z=0,019 e as SSP da Geneva e
Bruzual & Charlot possuem z=0,02, idêntica { metalicidade solar. λ é o comprimento de
onda e 𝐹/𝐹𝜆4800Å representa onde o espectro foi normalizado. ............................................ 49
Figura 7.1: Espectro óptico calibrado em fluxo e comprimento de onda. Abertura 1
(central). ........................................................................................................................................................... 52
Figura 7.2: Espectro óptico calibrado em fluxo e comprimento de onda. Abertura 14 a
uma distância de 840pc do centro. ........................................................................................................ 53
Figura 7.3 Diagramas de diagnóstico obtidos através de razões de linhas. As razões de
linhas obtidas permitem classificar a galáxia como uma região H II/Starburst. ................. 53
Figura 7.4: Histograma da galáxia HRG30101 construído com as porcentagens das
idades da população estelar, utilizando-se os 100 espectros gerados com a oscilação do
erro do próprio espectro. No histograma superior à esquerda, utilizamos a base Geneva;
no superior à direita a base Padova. No inferior à esquerda MILLES, e no inferior à
direita Bruzual & Charlot. .......................................................................................................................... 54
Figura 7.5: O painel superior ilustra o espectro observado (em preto) com o espectro
modelado superposto (em vermelho); o painel inferior é o espectro residual, i.e., o
12

espectro observado menos o modelado (ou sintético) para a base Geneva. ......................... 55
Figura 7.6: O painel superior ilustra o espectro observado (em preto) com o espectro
modelado superposto (em vermelho); o painel inferior é o espectro residual, i.e., o
espectro observado menos o modelado (ou sintético) para a base Padova. ......................... 55
Figura 7.7: O painel superior ilustra o espectro observado (em preto) com o espectro
modelado superposto (em vermelho); o painel inferior é o espectro residual, i.e., o
espectro observado menos o modelado (ou sintético) para a base MILES. ........................... 56
Figura 7.8: O painel superior ilustra o espectro observado (em preto) com o espectro
modelado superposto (em vermelho); o painel inferior é o espectro residual, i.e., o
espectro observado menos o modelado (ou sintético) para a base Bruzual & Charlot. .... 56

13

LISTA DE TABELAS
Tabela 5.1 - Intensidade das linhas de emissão. Fluxos observados e corrigidos em
avermelhamento em unidade de 10-15 erg cm-2 s-1 Å ....................................................................... 43
Tabela 5.2 - Principais resultados obtidos e comparados com os dados do NED. ............. 46
Tabela 7.1 - Porcentagem das idades das estrelas da galáxia HRG30101, para as quatro
bases: Geneva, Padova, MILLES e Bruzual & Charlot. Estes valores foram obtidos com
100 espectros. ................................................................................................................................................ 54
Tabela 7.2 - Fluxos obtidos após a subtração da população estelar do espectro da
galáxia, em unidade de 10-15 erg cm-2 s-1 Å. As bibliotecas utilizadas foram Geneva e
Padova. .............................................................................................................................................................. 57
Tabela 7.3 - Fluxos obtidos após a subtração da população estelar do espectro da
galáxia, em unidade de 10-15 erg cm-2 s-1 Å. As bibliotecas utilizadas foram Bruzual &
Charlot e MILES. ............................................................................................................................................ 57

14

APRESENTAÇÃO
O primeiro Capítulo fornece um breve histórico sobre a compreensão e a evolução a
respeito das nebulosas vistas (Séc. XVIII) no céu, as quais, hoje, são claramente definidas
como galáxias. Neste capítulo também será apresentado o Catálogo de Galáxias
Peculiares e Associações do Hemisfério Sul.
O segundo Capítulo fornece uma discussão sobre algumas características morfológicas
para galáxias elípticas, espirais, lenticulares e irregulares. Apresentaremos também
algumas características espectrais para os AGN (Active Galatic Nuclei): Radio Galáxias,
Galáxias Seyfert1 e Seyfert2, Quasares e LINER. Também faremos uma discussão sobre
Regiões HII e Galáxias Starburst.
O terceiro Capítulo contém alguns conceitos e definições de Astrofísica, necessários para
a compreensão teórica do trabalho: a natureza do espectro eletromagnético, o espectro
contínuo, de emissão e absorção e a radiação do corpo negro. Uma abordagem sobre os
diagramas de diagnóstico também será empregada.
O quarto Capítulo tem como objetivo apresentar a galáxia de estudo, i.e., como e onde
foram obtidos os dados, as imagens dos espectros utilizados, e todo o procedimento
realizado para o tratamento/redução das imagens. Algumas discussões sobre o Efeito
Doppler e a correção por avermelhamento, também estarão contidas.
No quinto Capítulo são apresentadas as características morfológicas do objeto além dos
parâmetros geométricos e a curva de rotação. O comportamento do gás ao longo das
diversas aberturas (distâncias relativas ao centro, definidas pela tarefa “apall”), antes e
após a correção por avermelhamento, também serão discutidas.
No sexto Capítulo é apresentado o código STARLIGHT e o procedimento utilizado para
encontrar a população estelar contida na galáxia. É feita uma descrição sobre as quatro
bibliotecas utilizadas: Padova, Geneva, MILES e Bruzual & Charlot.
No sétimo Capítulo, estão reunidos os resultados encontrados no trabalho assim como
uma discussão sobre os mesmos.
No oitavo e último capítulo são apresentadas as conclusões.
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1. INTRODUÇÃO
No passado, a evolução do conhecimento científico permitiu naturalmente que muitos
astrônomos ponderassem sobre a existência de objetos nebulosos no céu noturno. Um
antigo registro sobre esse assunto remonta aproximadamente ao ano de 1030 d.C,
quando o polímata persa Abū Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Bīrūnī (973-1048), ao
discutir o modelo do Sistema Solar (tipo heliocêntrico, cerca de 4 séculos antes de
Copérnico), produz uma enciclopédia, “Kitab al-Qanun al-Mas’udi”, sugerindo o princípio
da teoria da gravitação universal e que a Via Láctea consistia-se de um conjunto de
“estrelas nebulosas”.
Cerca de seis séculos depois, em 1654, o astrônomo, arquiteto e sacerdote italiano,
Giovan Battista Hodierna (1597-1660), apresenta, em sua publicação “De systemate orbis
cometici, de que admirandis coeli characteribus”, um cat|logo de nebulosas, no qual inclui
as galáxias de Andrômeda (M31) e, possivelmente, a do Triângulo (M33). No entanto,
apesar do crescente interesse (especulativo, teórico ou observacional) sobre estes
“objetos”, foi apenas em 1714 que temos registro do primeiro “review” científico de
observações de nebulosas: “An Account of Several Nebulae or Lucid Spots Like Clouds,
Lately Discovered among the Fixed Stars by Help of the Telescope”, publicado no
Philosophical Transactions, vol. 29, p. 390-392; doi:10.1098/rstl.1714.0046, por Edmond
Halley (1656-1742).
Em 1755, Immanuel Kant (1724-1804) sugere que outras nebulosas poderiam ser
sistemas estelares como a Via L|ctea (“Allgemeine Naturgeschichte und Theorie Des
Himmels”). No mesmo ano, Nicholas Lacaille (1713-1762) publica um catálogo de 42
nebulosas (“Sur les étoiles nébuleuses du ciel Austral”), e sugere que a luminosidade das
nebulosas não é apenas de origem estelar, mas devido em parte a um material difuso.
Entre os anos de 1845-1850, William Parsons (1800-1867), conhecido como Lord Rosse,
reconhece a estrutura espiral de diversas “nebulosas”. A primeira galáxia que ele
detectou foi M51, e o seu desenho é bastante representativo (Figura 1.1).
Em 1852, Stephen Alexander (1806-1883) publica no Astronomical Journal, vol. 2, iss. 36,
p. 95-96, o artigo “On the origin of the forms and the present condition of some of the
16

clusters of stars, and several of the nebulae”, no qual discute a origem da forma das
nebulosas e sugere que a nossa Galáxia tenha, talvez, 4 “ramos”.

Figura 1.1: William Parsons e o desenho representativo da gal|xia M51 (“Rodamoinho”). Imagens de
domínio público.

No início do século XIX, a compreensão desses objetos já era suficiente para que, em
1864, William Huggins (1824-1910) distinguisse entre nebulosas gasosas (com linhas de
emissão) e estelares (com espectro contínuo), dando como exemplo as galáxias M31 e
M32. Este trabalho, “On the Spectra of Some of the Nebulae”, by William Huggins, F.R.A.S.,
suplemento do trabalho "On the Spectra of Some of the Fixed Stars”, William Huggins,
F.R.A.S., and W. A. Miller, M.D., LL.D., Treas. & V.P.R.S., foi publicado no Philosophical
Transactions of the Royal Society of London, Volume 154, pp. 437-444.
Em 1867, o astrônomo norte-americano Cleveland Abbe (1838-1916) produz o primeiro
mapa “On the Distribution of the Nebulæ in Space (MNRAS 27, 257)” com a distribuição
espacial de nebulosas e reconhece a anticorrelação entre a Via L|ctea e as “nebulosas
brancas”.
A partir do século XX, através de um conhecimento científico mais elaborado das
ciências e da matemática, importantes contribuições para as nebulosas são
apresentadas. Em 1900, o astrônomo amador holandês Cornelius Easton (1864-1929),
publica o livro “A New Theory of the Milky Way” e sugere que a Via Láctea é semelhante
17

{s “nebulosas” espirais. Ainda, em 1900, o astrônomo norte-americano, James E. Keeler
(1857-1900) descobre que a maioria das nebulosas são espirais. Seu trabalho “The
Crossley Reflector of the Lick Observatory” é publicado no Ap.J. 11, 325.
Em 1908, o astrônomo alemão Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf (1863-1932)
publica seu sistema de classificação morfológica de nebulosas.
Entre 1913-15, o astrônomo norte-americano Vesto Melvin Slipher (1875-1969)
descobre a grande velocidade radial das “nebulosas” espirais (se afastando - espectro
com desvio para o vermelho), e publica seus resultados em 1913 (“The radial velocity of
the Andromeda Nebula”, Lowell Observatory Bulletin, vol. 1, pp.56-57), e em 1915
(“Spectrographic Observations of Nebulae”, Popular Astronomy, Vol. 23, p. 21-24).
Ainda, em 1914, Slipher calcula pela primeira vez a rotação de uma “nebulosa” (“The
detection of nebular rotation, Lowell Observatory Bulletin, vol. 2, pp.66-66), através da
inclinação das linhas espectrais da NGC 4594.
Entre os anos de 1916 e 1923, o astrônomo neerlandês-americano, Adriaan van Maanen
(1884-1946) acredita medir a rotação de “nebulosas” espirais pelo movimento próprio.
Apesar de ser um resultado falso, publica em 1923 o artigo “Investigations on proper
motion X Internal motion in the spiral nebula Messier 33, NGC 598”, AJ, 57, 264-2785.

1.1 Catálogo de Galáxias Peculiares e Associações do Hemisfério Sul
Historicamente, galáxias foram categorizadas de acordo com a sua forma aparente,
geralmente referida através da sua morfologia visual. Neste contexto, o Catálogo ArpMadore de Galáxias Peculiares do Sul & Associações (Arp e Madore, 1987 - doravante
catálogo AM87), oferece objetos cuidadosamente ordenados em 25 distintas Categorias

5

Apesar do resultado publicado por van Maanen não ser verdadeiro, teve um impacto importante no chamado “Grande Debate”, que

foi proferido entre os astrônomos americanos Harlow Shapley (1885-1972) e Heber Doust Curtis (1872-1942), sobre a escala da Via
Láctea e do Universo, a posição do Sol e a natureza das “nebulosas espirais”.
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(disponível

em:

http://ned.ipac.caltech.edu/level5/SPGA_Atlas/frames.html),

compilados empiricamente, listando todos os objetos incomuns (galáxias peculiares) a
partir de uma análise preliminar de um conjunto de trinta e seis placas (i.e, 537 campos
que compõem a área de pesquisa de catálogo). No entanto, de acordo com os próprios
autores, o grande número de galáxias peculiares observadas poderia ser agrupado em
algumas poucas categorias de peculiaridade, como por exemplo, na Categoria 22
(“Miscellaneous – rare or distinctive objects”).
O catálogo AM87 consiste de dois volumes: o primeiro volume contém posições e
descrições de mais de duas mil galáxias e grupos de galáxias observadas pelo U.K
Schmidt Telescope Unit. O segundo volume contém fotografias selecionadas de amostras
representativas de diferentes tipos de interação.
O número total de galáxias classificadas em cada categoria é obtido pela contagem do
número de vezes que cada número de código aparece nas posições e descrições na parte
do catálogo (Volume I). No entanto, a mesma galáxia poderia ser classificada em mais de
uma categoria. Por exemplo, uma galáxia poderia ter uma companheira interagente, e
várias companheiras aparentes; algumas delas, por sua vez, poderiam ter jatos,
filamentos ou outras peculiaridades. Somando o número de vezes que cada categoria
aparece, os autores obtiveram o número total de galáxias que exibem uma peculiaridade
particular.
Embora tal classificação morfológica possa parecer uma medida subjetiva, ela fornece
uma estrutura dentro da qual as propriedades quantitativas de galáxias podem ser
discutidas de forma sistemática. Sendo assim, um dos usos importantes de um Catálogo
é permitir que os astrônomos, interessados em uma determinada classe de objetos,
possam obter uma lista suficientemente grande de candidatos com características
semelhantes, base para uma investigação mais aprofundada de fenômenos específicos.

1.2. Objetivo e Motivação
As galáxias peculiares apresentam estruturas incompreendidas, na maioria das vezes,
intrigando quem as observa. Elas podem nos fornecer informações importantes sobre a
evolução do universo. Este trabalho tem o intuito de apresentar a(s) fonte(s) de energia
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existente(s) em um objeto pouco estudado na literatura. Dessa maneira, serão
apresentadas características morfológicas, cinemáticas, geométricas e uma classificação
espectroscópica deste objeto. Incluímos, ainda, os espectros nuclear e total e
informações que podem ser extraídas destes, como, por exemplo, a população estelar,
utilizando para esta última finalidade o código de síntese espectral STARLIGHT, onde a
análise da população estelar será um resultado inédito para este objeto. Discutiremos
ainda o quanto a população estelar influencia nas linhas de emissão, mediando os fluxos
das linhas antes e depois da subtração da população estelar.

2 GALÁXIAS UMA VISÃO GERAL
A Astronomia do século XX (após a década de 20) revelou finalmente que muitos destes
objetos, com aparência nebulosa, são estruturas que não fazem parte da Via Láctea e que
são, de fato, outras galáxias (Viegas et al. 2004).
O processo de formação das galáxias possui uma grande complexidade, no qual ainda
envolve muito debate. Podemos dizer que galáxias são compostas por estrelas, radiação
eletromagnética, partículas energéticas, meio interestelar (contendo gás e poeira),
buracos negros e matéria escura; tudo isso ligado gravitacionalmente. Ainda, apesar
dessa complexidade, podemos classificar as galáxias pelo tipo morfológico, identificando
suas estruturas e os mecanismos físicos geradores de energia existentes entre as
mesmas.

Figura

2.1:

Esquema
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(Fonte:

http://www2.astro.psu.edu/users/cpalma/astro1h/class25.html).
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Em 1926, o astrônomo americano Edwin Powell Hubble (1889-1953) classificou as
galáxias nas seguintes categorias: elípticas (E), espirais (S) e irregulares (Irr) (Carroll &
Ostlie, 2007). As galáxias espirais e elípticas são os objetos que mais facilmente podemos
distinguir as subestruturas, diferentemente das galáxias irregulares. É importante
ressaltar que o diagrama de Hubble não representa uma sequência evolutiva para as
galáxias (Figura 2.1).

2.1 Tipos Morfológicos
2.1.1 Galáxias Elípticas
Galáxias Elípticas são objetos, como o nome já sugere, com formato de elipsóides,
variando seu achatamento de 0 a 7. Desta geometria, podemos, então, obter as
subdivisões E0 a E7 (Figura 2.1), na qual permite identificar a classe de cada galáxia.
Como exemplo, a seguinte conta pode ser feita: divide-se o comprimento do eixo (maior
menos o menor) pelo eixo (maior), e multiplica-se o resultado por 10 (UFSM, 2013).
As galáxias elípticas têm uma população estelar velha, e a maior parte da luz é
proveniente de estrelas gigantes vermelhas. Como possuem pouco gás, não existe
formação de novas estrelas. Estas galáxias possuem massa entre 105 a 1013 MSol e um
diâmetro entre 1x1013 a 100x1013 pc. Seu brilho cresce em direção ao centro do objeto, e
quanto maior a galáxia menor é o seu brilho superficial (IAG/USP 2013a).

2.1.2 Galáxias Lenticulares
A transição entre galáxias elípticas e espirais é conhecida como lenticulares (S0 e SBO)
(Figura 2.2). Apresentam núcleo, disco e halo, mas não tem traços de estrutura espiral
(UFRGS 2013a).
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Figura 2.2: S0 e SB0 (Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/galax/).

2.1.3 Galáxias Espirais
As galáxias espirais possuem disco, halo, núcleo e braços, e são separadas em dois
grupos: espirais barradas (SB) e as espirais sem barra (S). Se a galáxia possuir os braços
mais fechados e um núcleo maior (comparado com a extensão da galáxia) será
classificada como Sa ou SBa; se os braços forem mais abertos e o núcleo menor, serão
classificadas como Sc ou SBc. Nas espiras barradas, os braços normalmente saem das
extremidades das barras. As galáxias espirais possuem um brilho não homogêneo. Como
nos braços há uma grande concentração de gás, normalmente acontecem formações de
novas estrelas, incluindo as super-gigantes azuis, dando a cor mais azulada dos braços. A
massa destes objetos está entre 109 a 1012 MSol (UFRGS, 2013b).

2.1.4 Galáxias Irregulares
As galáxias irregulares podem ser do tipo Irr I, que demonstram, mesmo sendo
irregulares, alguma estrutura organizada, por exemplo, com braços; e Irr II, para objetos
mais desorganizados. Este tipo de objeto não tem uma forma definida; o brilho ao longo
da galáxia não é homogêneo, podendo existir regiões distantes do centro/núcleo com o
brilho muito intenso, devido a grandes formações estelares. Acredita-se que as galáxias
irregulares são consequências de interações entre galáxias. As interações podem ser de
três tipos:
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(a) Efeito de maré: uma galáxia passa próxima da outra, perturbando-a
gravitacionalmente.
(b) Colisão: uma galáxia colide com uma outra, existe um parâmetro de impacto
associado, e ambas podem trocar matéria; mas, após o impacto, elas se afastam.
(c) Fusão: duas galáxias colidem e se tornam um único objeto.
Se em uma interação entre duas galáxias, uma for muito maior que a outra, o efeito de
maré pode destruir completamente a estrutura da galáxia menor e, depois, a galáxia
maior pode ir absorvendo os destroços da menor. São observadas “pontes” em gal|xias
(Figura 2.3), que ligam um objeto ao outro; isso ocorre porque a interação pode alongar
os objetos, tanto do lado que liga os dois objetos, como no lado oposto. O fato das
galáxias, antes de colidirem, possuírem rotação, quando interagem e criam as “pontes”,
podem apresentar estruturas bem estranhas (Oliveira e Saraiva, 2013). Estes fenômenos
podem deformar a estrutura de uma galáxia, deixando assim com um formato parcial ou
totalmente irregular.

Figura
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(Fonte:

http://www.spacetelescope.org/images/heic0206b/).

2.2 Classificação Espectral
No que segue, serão apresentados alguns tipos de classificação espectral, devido aos
mecanismos físicos de geração de energia nuclear existentes nas galáxias. Quando se fala
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em estrutura de uma galáxia, acredita-se que existe um buraco negro no centro de cada
objeto, acretando matéria e gerando energia. Esses objetos são conhecidos com AGN
(Active Galatic Nuclei).
Os AGN são galáxias onde o seu principal mecanismo de geração de energia não é
estelar. São galáxias que apresentam um grande contraste de brilho entre a região
nuclear e as outras regiões da galáxia. Possuem variabilidade de brilho e apresentam
linhas alargadas em seus espectros, que informa as condições físicas do gás. Existem as
seguintes classificações: Radio Galáxias, Galáxias Seyfert 1 e Seyfert 2, Quasares e LINER,
entre outras. Apresentaremos também uma discussão sobre Regiões HII e Galáxias
Starburst.

2.2.1 Galáxias Seyfert
Em 1943 Carl Seyfert identificou algumas galáxias com o núcleo muito brilhante, cujos
espectros possuíam linhas de emissão alargadas. Estes objetos receberam o nome de
Galáxias Seyfert. Este tipo de galáxia apresenta no óptico a estrutura morfológica de uma
galáxia espiral, observando que quase toda energia vem de uma região central, 103 vezes
mais brilhante que o núcleo da nossa galáxia (IAG/USP, 2013b).
Daniel Weedman fez uma subclassificação das Galáxias Seyfert, definindo como Seyfert1
e Seyfert2. No primeiro caso, tais galáxias apresentam linhas de emissão permitidas
largas como H I, He I, He II, e linhas de emissão proibidas mais estreitas como [OIII]. O
alargamento das linhas é devido ao Efeito Doppler térmico, onde nas regiões de linhas
permitidas a velocidade está entre 1000 a 5000 km/s. Já para a regiões de linhas
proibidas, a velocidade é por volta de 500km/s (Carroll & Ostlie, 2007). Para as Seyfert
2, comparadas às Seyfert 1, só apresentam linhas estreitas, porém mais intensas que as
galáxias normais (Friaça et al., 2003). O brilho nas Galáxias Seyfert é proveniente de uma
pequena região central, porém o brilho da Seyfert1 é bem mais relevante do que das
Seyfert 2.
Em galáxias Seyfert, existem duas regiões conhecidas como: BLR (Broad Line Region –
Regiões de Linhas Largas) e NLR (Narrow Line Region- Regiões de Linhas Estreitas). As
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BLR são regiões próximas ao centro da galáxia, com densidade eletrônica de 108 cm-3,
onde são produzidas apenas linhas permitidas e bem alargadas, este alargamento está
relacionado ao Efeito Doppler térmico, já que as velocidades nestas regiões estão entre
3000-10000 km.s-1. Seu tamanho cobre uma faixa de 10-100 dias-luz. Já as NLR são
regiões mais externas, em relação à região central da galáxia, possuindo uma menor
densidade de partículas, cerca de 103-106cm-3, permitindo a existência de estados
metaestáveis, os quais produzirão linhas proibidas. Como a velocidade nestas regiões
encontram-se entre 300-1000 km.s-1, as linhas são menos alargadas que as produzidas
nas BLR. Estas regiões também apresentam linhas permitidas, seu tamanho é de 100 –
300 pc (NED, 2013: NASA Extragalactic Database, gerenciado pelo JPL - Jet Propulsion Laboratory –
NASA: http://ned.ipac.caltech.edu/forms/nearname.html)

2.2.2 Radiogaláxias
O rádio ocupa uma faixa de 1x10-3m a 1x104m no espectro eletromagnético, sendo
comprimentos de onda grandes quando comparados com a região do visível no espectro.
As ondas de rádio podem passar, ao longo da galáxia, pela poeira e gás, sem sofrer muito
espalhamento, como acontece na região visível. Este fato é interessante, pois viabiliza
observar regiões da galáxia que não são possíveis no óptico.
Existem radiogaláxias compactas e extensas. Nas compactas, as emissões no rádio
provem somente de regiões iguais ou menores que a região visível da galáxia. Nas
extensas, a emissão se estende a regiões que vão além da região óptica da galáxia.

Figura 2.4: Uma imagem obtida com VLA (Very Large Array) no rádio, retirado do livro Carroll & Ostlie
(2007).
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É muito comum em galáxias extensas a presença de lóbulos (Figura 2.4) em regiões
aproximadamente simétricas com relação ao núcleo da galáxia. Porém, pode ser
visualizado também jatos saindo da região central das radiogaláxias, indo em direção
aos lóbulos (Friaça et al., 2003). Assim como as galáxias Seyferts, as radiogaláxias
também possuem BLR e NLR.
A emissão no rádio é devido à radiação síncrotron, que ocorre quando partículas
carregadas relativísticas (elétrons) são aceleradas por um campo magnético. Acredita-se
que se a emissão é sincrotônica, as radiogaláxias possuem grandes campos magnéticos, e
os jatos provavelmente são os canais que levam a energia até os lóbulos das
radiogaláxias.

2.2.3 Quasares (Quasi Stellar Radio Sources)
São objetos muitos distantes e muito luminosos. Por causa da sua distância, não se vê
toda a extensão da galáxia, i.e., vemos somente o brilho da região central, onde se
encontram os quasares, que aparentam ser uma estrela. Esta aparência estelar justifica o
nome atribuído a estes objetos.
Os Quasares emitem em todo o espectro eletromagnético, e apresentam linhas de
emissão alargadas, diferente das galáxias normais. Estes objetos também apresentam
estruturas duplas de emissão no rádio, e variações em luminosidade são observadas
tanto no óptico quanto no rádio. Quando se observa o espectro de um Quasar, identificase elementos conhecidos com hidrogênio e nota-se que as linhas produzidas por esse
elemento estão muito deslocadas para o lado vermelho do espectro, mostrando o quão
longe encontram-se estes objetos.

2.2.4 LINER (Low Ionization Nuclear Emission-lineRegions)
Estes objetos possuem pouca luminosidade em seu núcleo, porém apresentam linhas de
emissão de baixa ionização, bastante intensas, como [OI] e [NII]. Seus espectros se
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assemelham a espectros de regiões HII, por causa da baixa ionização (Carroll & Ostlie,
2007).

2.2.5 Região HII
Regiões HII (onde a nomenclatura HII significa que o átomo de hidrogênio foi excitado HI é o átomo de hidrogênio neutro) possuem muito gás hidrogênio e poucos elementos
pesados (elementos químicos que possuem número atômico maior que o do He) (Figura
2.5). Este tipo de objeto possui um alto brilho devido à emissão do gás, pois existem
estrelas tipo O e B ionizando e excitando estes objetos (Viegas et al., 2004). Estas
estrelas possuem temperatura efetiva que cobrem uma faixa de 3x104 K a 5x104 K.
Nestas regiões ocorrem, basicamente, processos físicos de fotoionização (um átomo
absorve um fóton emitindo um elétron), recombinação (o átomo captura um elétron
livre), excitação colisional e colisões elásticas (onde há conservação do momento linear
e da energia cinética) entre os elétrons livres (Rauber, 2009). Vale ressaltar que a
densidade típica destas regiões é de 10 a 102 cm-3 (Osterbrock, 1989).

Figura 2.5: NGC 6357 ( Fonte: http://www.spacetelescope.org/images/heic0619a/).
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2.2.6 Galáxias Starburts
Este tipo de galáxia possui uma alta taxa de formação estelar (Figura 2.6) comparada
com outras galáxias. Para isso, deve existir algum mecanismo físico que provocou ou
está provocando este surto de formação estelar. Geralmente este tipo de galáxia está
sofrendo algum tipo de interação com outra(s) galáxia(s), seja fusão, efeito de maré ou
colisão. Porém existe também a possibilidade de, se o núcleo da galáxia estiver ativo,
este desencadear a formação estelar. O surto de formação estelar pode ocorrer em um
local isolado da galáxia ou em toda a sua extensão.

Figura
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3 MÉTODOS E METODOLOGIA
3.1 Espectro Eletromagnético
Isaac Newton demonstrou que a luz branca, ao passar por um prisma se decompõe em
luz de diferentes cores formando um espectro como o do arco-íris (Oliveira & Saraiva,
2013). O espectro eletromagnético é o intervalo de comprimentos de onda (ou de
freqüência) que obedece a seguinte relação:
𝑐 = 𝜆𝜈,

(1)
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onde c é a velocidade da luz no v|cuo, λ é o comprimento de onda e ν é a frequência da
onda.
No espectro eletromagnético encontram-se desde regiões de ondas muito energéticas,
como raios gama, até regiões de menos energia, como ondas de rádio. Cada região do
espectro tem a sua aplicação tecnológica tais como as ondas de radio AM e FM,
comumente conhecidas, ou as microondas utilizadas em aparelhos domésticos. Estas
ondas se propagam com a velocidade da luz no vácuo, através da oscilação de campos
elétricos e magnéticos (Figura 3.1).

Figura 3.1: Ilustração da propagação de uma onda eletromagnética, as setas E representam o campo
elétrico e as setas B, o campo magnético. (Fonte: http://www.brasilescola.com/fisica/o-que-sao-ondaseletromagneticas.htm).

A região visível do espectro (Figura 3.2), que chamamos de luz, cobre a faixa de 3900Å a
7200Å (IAG/USP, 2013c). Esta será a faixa do espectro eletromagnético que faremos a
análise das galáxias.

Figura 3.2: Ilustração do espectro eletromagnético. (Fonte: http://astronomia.blog.br/espectroeletromagnetico-e-cores-falsas/).
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3.2 Espectro de linhas
Os espectros de linhas correspondem às transições quânticas de átomos ou íons, nas
quais ocorre a passagem de um estado que se encontra num dado nível de energia para
outro nível. Os fótons absorvidos ou emitidos neste processo formam um conjunto de
linhas discretas que pode ser registrado (HOUAISS, 2005).
As linhas de emissão são produzidas quando um átomo passa de um estado excitado
para um estado menos excitado, emitindo um fóton. Um átomo pode ser excitado por
absorção de um fóton ou por choques. Um átomo em um estado excitado possui um
tempo médio de 10-6 s, produzindo linhas normais no espectro, porém existem estados
metaestáveis, onde o estado excitado pode durar até 1s, produzindo linhas proibidas e
semiproibidas no espectro. Para um átomo ficar em um estado metaestável, o gás do
meio tem que ser rarefeito, para que o tempo de colisões entre os átomos seja maior que
o tempo de vida do estado metaestável. As linhas de emissão proibidas , representadas
entre colchetes, são representadas pelo íon ou elemento que as produziu. Por exemplo:
[OIII] λ5007 é a linha no espectro de comprimento de onda 5007Å, produzida pelo
átomo de oxigênio ionizado duas vezes em um estado metaestável.
Na Terra (laboratórios) é difícil conseguir condições físicas para produção das linhas
proibidas, porém em galáxias existem regiões com baixa densidade, o suficiente para
ocorrerem decaimentos destes estados (Friaça et al., 2003).
Kirchhoff (1824-1887), observando o espectro de alguns elementos químicos, notou que
as linhas de emissão são as mesmas linhas de absorção. Ele determinou 70 linhas de
absorção no espectro solar correspondentes a 70 linhas emitidas pelo Ferro (Carroll &
Ostlie, 2007). Kirchhoff formulou três leis (Figura 3.3) que determinam a produção de
linhas espectrais. São elas:
1 – Espectro contínuo: um corpo opaco quente, sólido, líquido ou gasoso, emite um
espectro contínuo;
2 – Espectro de emissão: um gás transparente produz um espectro de linhas brilhantes.
O número e a cor dessas linhas dependem dos elementos químicos presentes no gás;
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3 – Espectro de absorção: se um espectro contínuo passar por um gás à temperatura
mais baixa, o gás frio causa a presença de absorção. O número de posições dessas linhas
depende dos elementos no gás, e será igual às linhas de emissão geradas pelos mesmos
elementos.
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3.3 Espectro contínuo
Uma das contribuições para o contínuo dos espectros das galáxias é proveniente da
população estelar. Estrelas apresentam um espectro contínuo, sobrepostas por linhas de
absorção (referente à terceira lei de Kirchhoff) da fotosfera estelar. A parte contínua no
espectro assemelha-se a de um corpo negro, sendo este um corpo hipotético que
absorve, sem refletir, toda radiação que incide sobre ele e a reemite. São corpos em
equilíbrio termodinâmico que emite radiação com a mesma taxa que absorve.
A radiação que um corpo emite, devido à sua temperatura, é a radiação térmica. A
radiância espectral (𝑅𝑇 ) emitida por um corpo negro nos fornece a distribuição
espectral da radiação deste corpo. 𝑅𝑇 é proporcional à temperatura do corpo, e é
calculada pela expressão:
𝑅𝑇 = 𝜎𝑇 4 ,

(2)
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comumente conhecida como a lei de Stefan-Boltzmann, onde σ=5,67x10-8W/m2K4 é a
constante de Stefan-Boltzmann.
Nota-se que quanto maior a temperatura de um corpo, maior é a intensidade da radiação
e maior é a sua freqüência (Figura 3.4). Este fenômeno é conhecido como a Lei do
deslocamento de Wien (Eisberg & Resnick, 1979), dada pela expressão:
𝜆𝑚𝑎𝑥 𝑇 = 2,898𝑥10−3 𝐾,

(3)

onde 𝜆𝑚𝑎𝑥 é o comprimento de onda que possui a maior intensidade, e 2,898𝑥10−3 𝐾 é a
constante de Wien.

Figura 3.4: Representação do espectro de um corpo negro, variando com a temperatura (Fonte:
http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-5.html)

3.4 Classificação da galáxia utilizando diagrama de diagnóstico
Finalmente, utilizaremos os diagramas de diagnóstico para classificação do espectro
final calibrado da galáxia, antes e após a subtração da população estelar. Segundo
Veilleux & Osterbrock (1987), podemos utilizar, com este intuito, logaritmos das razões
dos fluxos das linhas.
Existem vários tipos de diagramas de diagnóstico. Como exemplo temos os que
relacionam log(([OIII]λ5007)/Hβ(λ4861)) com o log (([NII]λ6583)/(Hα λ6563)), no
qual pode-se diferenciar galáxias Seyfert 2, NLRG (Narrow Line Radio Galaxies), LINER
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(Low-ionization Nuclear Emission-line Regions), NELG (Narrow Emission Line Galaxies)
e Região HII (Figura 3.5).
Existem outros tipos de diagramas de diagnóstico menos refinados como o de Coziol et
al. (1999), por exemplo, onde apenas podemos verificar se o gás é fotoionizado por
estrelas ou não. O que vai determinar a utilização de um determinado diagrama de
diagnostico é a observação das linhas empregadas na sua confecção.

Figura 3.5: Diagramas de diagnóstico construídos com o logaritmo das razões dos fluxos das linhas
(Veilleux & Osterbrock ,1987).

4 OBTENÇÃO E EXTRAÇÃO DOS DADOS
4.1 Observações Espectroscópicas
Os dados espectroscópicos da galáxia anelada peculiar (GAp) HRG30101 (Figura 4.1)
foram obtidos com o espectrógrafo Boller e Chivens, acoplado ao telescópio PerkinElmer de 1,6m (Figura 4.2) que se encontra no Observatório do Pico dos Dias OPD/LNA
– MCTI (Observatório do Pico dos Dias/Laboratório Nacional de Astrofísica – Ministério
de Ciência, Tecnologia e Inovação).
O Perkin-Elmer é o maior telescópio, em território nacional, em funcionamento desde
1981. Além de espectroscopia, ele também pode ser utilizado para fotometria e
polarimetria. O Perkin-Elmer possui um sistema Ritchey-Chrétien sendo um telescópio
Cassegrain que possui espelho primário e secundário hiperbólicos. Possui diâmetro de
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campo de 50 minutos de arco, distância focal de 15.752mm e uma razão focal de f/10.
Também

pode

ser

utilizado

um

foco

Coude

para

as

observações.

(http://www.lna.br/opd/telescop/telescop.html#160bc).

Figura 4.1: Imagem da GAp HRG30101, obtida do Atlas Virtual Aladin (http://aladin.ustrasbg.fr/java/nph-aladin.pl). À esquerda temos a imagem da gal|xia no óptico (filtro R, campo de 30”),
com algumas estrelas de campo e à direita o contorno da mesma realçando subestruturas. A linha escura
na imagem da direita representa a fenda de difração, ao longo da galáxia, com ângulo de posição (P.A.)
aproximadamente igual a 70. As direções Norte e Leste estão também representadas.

Figura 4.2: Telescópio Perkin-Elmer (Fonte: http://www.lna.br/opd/telescop/pe1.jpg)

O espectro óptico da GAp HRG30101 foi obtido em 27/08/2008, usando a rede de
difração de 300 linhas por milímetro, fornecendo uma cobertura espectral de 3.870 a
8.650 Å. O CCD empregado foi o W105, que possui uma matriz de 2.048x2.048 pixels,
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com tamanho do pixel de 13,5x13,5 microns; a corrente de escuro foi de 1,5 x
104elétrons/pixel/segundo e o ruído de leitura 2,5 elétrons. A Figura 4.3 mostra a curva
de sensibilidade do CCD. (http://www.lna.br/opd/instrum/ccd/ccd105.html). O
tempo de exposição foi 1.800 segundos sendo utilizada uma lâmpada de HeAr com um
tempo de exposição de 10 segundos. A massa de ar foi de 1,11. Este objeto está nas
seguintes coordenadas equatoriais: ascensão reta () 3h24m14s e declinação () 37h28m47s.

Figura 4.3: Curva da eficiência quântica para o CCD 105.

Em espectroscopia de fenda longa, utilizada para obtenção dos espectros, a luz passa por
uma fenda e vai para um colimador que direciona a luz para a rede de difração (Figura
4.4 - Friaça et. al, 2003). Vale ressaltar que uma rede de difração é um dispositivo que
possui fendas paralelas, do mesmo tamanho, e separadas pela mesma distância, e que
difrata a radiação eletromagnética que a incide.

Figura 4.4: Representação esquemática de um espectrógrafo. Ilustração extraída de Friaça et. al, 2003.
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Em uma observação, a escolha da rede de difração está relacionada com a resolução e a
faixa de comprimento de onda que se deseja observar no espectro. Por exemplo, se
utilizarmos uma rede com um número alto de fendas por milímetro (i.e., 900
linhas/mm), o espectro terá uma melhor resolução espacial, porém o intervalo de
comprimento de onda do espectro será menor. Por outro lado, com uma rede com
poucas fendas por milímetro (i.e., 300 linhas/mm), o espectro terá uma pior resolução,
porém cobrirá uma faixa maior de comprimentos de onda (estas afirmações não valem
para redes ECHELLE). Para um espectro centrado no comprimento de onda de 5.950Å,
utilizando-se uma rede de difração de 900 linhas/mm e o máximo de ordem 1,
obteremos uma cobertura de 5.248Å a 6.652Å, com uma dispersão de 54,14 Å/mm. Já
para a rede de 300 linhas/mm, teremos uma cobertura de 3.493Å a 8.407Å, com uma
dispersão de 189,6 Å/mm. Vale ressaltar que o poder de resolução de uma rede é
diretamente proporcional ao número da ordem do máximo. Portanto, se as contas
anteriores tivessem sido realizadas utilizando-se o segundo máximo, obteríamos uma
resolução melhor. A desvantagem de utilizar-se ordens maiores de máximo é a
diminuição da intensidade, pois, quanto maior o número do máximo, menor é a
intensidade no mesmo. Estes cálculos foram realizados na calculadora de rede
disponível

no

site

do

OPD/LNA

(http://www.lna.br/opd/instrum/cassegr/calc_cass.html).
Após a dispersão da luz, ela passa por um colimador e é captada pelo detector de estado
sólido sensível a luz, que é um CCD (Charge Coupled Device).
Uma câmara CCD é um detector de partículas, fótons, que mede o fluxo proveniente de
um certo objeto astronômico. Contudo, o CCD tem uma sensibilidade que varia de pixel
para pixel e a eletrônica associada a esta sensibilidade pode introduzir efeitos
indesejáveis. Esses efeitos são chamados de “assinatura instrumental” e precisam ser
removidos. É importante ressaltar, mesmo que rapidamente, as imagens auxiliares que
são utilizadas para correções instrumentais: “bias”, “dark” e “flat”, as quais serão
descritas brevemente na próxima sessão.

4.2 Redução dos Dados – IRAF
Para análise e redução dos espectros ópticos da galáxia, foi utilizado o pacote IRAF
(Image Reduction and Analysis Facility, http://iraf.noao.edu/, Valdes 1986), que
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consiste de uma ampla coleção de tarefas para uso geral em redução e análise de dados
astronômicos (fotométricos ou espectroscópicos). Estrelas padrão espectrofotométricas
e lâmpadas de calibração de HeAr foram observadas na mesma noite, sendo estas
utilizadas para calibrar os espectros em fluxo e comprimento de onda, respectivamente.
Imagens “bias”, “dark” e “flat” também foram obtidas no começo da noite.

4.2.1 Corrente de Vies (Bias)
A exposição “bias” é uma imagem obtida com o obturador fechado e o tempo de
exposição o mais curto possível. O “bias” revela o ruído eletrônico, ruído de leitura,
associado à câmara CCD, conforme a Figura 4.5. Esse padrão também está presente nos
dados das imagens reais, que iremos chamar de imagem “científica”. V|rias imagens
“bias” são obtidas e então combinadas para formar o “bias” médio com a tarefa
“zerocombine” no IRAF, obedecendo a certos critérios contidos na referida tarefa. Uma
vez obtido o “bias” médio, as imagens “científicas” serão então subtraídas desta
quantidade.

Figura 4.5: Uma imagem “bias” obtida com o CCD WI105.

4.2.2 Corrente de Escuro (Dark)
No entanto, se a câmara utilizada também tiver um ruído eletrônico térmico
significativo, chamado de “dark” (“corrente de escuro”), então estas imagens também
deverão ser obtidas, combinadas com a tarefa “darkcombine” e subtraídas da imagem
“científica”. O CCD WI105 utilizado na campanha observacional do nosso objeto de
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estudo, não necessita de correções do tipo “dark”, já que o mesmo é mantido à baixa
temperatura, e o tempo de exposição empregado (1.800 s) não foi muito longo.

4.2.3 Campo Plano (Flat-Field)
Normalmente, os telescópios não iluminam de forma homogênea a superfície do CCD,
onde a presença de grãos de poeira, nas superfícies ópticas dos mesmos, levam ao
sombreamento nos pixels do detector, podendo existir também pixels com defeitos
inerentes. Dessa maneira, a eficiência quântica do CCD não é necessariamente a mesma
para todos os pixels. Este efeito pode ser corrigido com as imagens “flat”, que consistem
em iluminar de maneira homogênea a superfície do CCD (Figura 4.6). O “flat” pode ser
obtido a partir de uma tela plana uniformemente iluminada colocada na parede da
cúpula, ou ainda obtida a partir de uma região do céu logo após o ocaso do Sol. As
imagens “flat” obtidas para o objeto de análise foram todas tomadas no interior da
cúpula do telescópio de 1,6m. A tarefa “flatcombine” foi utilizada para combinar e
processar as diversas imagens “flat”. Finalmente, empregamos a tarefa “response” para
normalizar o “flat” combinado.

Figura 4.6: Uma imagem “flat” obtida com o CCD WI105. Notar uma mancha escura presente no CCD.

De posse das imagens “bias“ e “flat”, devidamente processadas com as respectivas
tarefas, o seguinte procedimento algébrico foi realizado com a tarefa “ccdproc”, para
obter a imagem científica final:
imagem científica = (imagem bruta – imagem bias) / imagem flat normalizada.
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4.2.4 Extração dos Raios Cósmicos
A tarefa realizada em seguida foi à retirada de raios cósmicos das imagens, os quais são
partículas altamente energéticas que interagem com o CCD. Esta limpeza é muito
importante, pois vários raios cósmicos são encontrados ao longo do sinal do objeto, de
tal modo que os mesmos foram retirados manualmente com ajuda da tarefa “imedit”
juntamente com o DS9 (Figura 4.7). O DS9 é um programa que permite visualização de
imagens astronômicas. Após a limpeza é necessário definir a área útil do CCD, pois, nas
bordas a eficiência é muito baixa. Obtemos esta área com auxílio de uma imagem “flat”, e
redimensionamos todas as imagens novamente com a tarefa “ccdproc”. A Figura 4.6
(imagem “flat”) apresenta “franjas” as quais influenciaram no espectro final calibrado.
Como durante a realização deste trabalho não existia a possibilidade de remoção destas
franjas, o espectro foi truncado em 6.780Å.

Figura 4.7: Display do espectro da galáxia com o software DS9. O sinal da galáxia representa a faixa
horizontal na imagem com a presença marcante de excitações no gás: [N II](λ6583), Hα(λ6562) e [S
II](λ6717,6730).

4.2.5 Extração do Espectro
O passo seguinte é a realização da extração do espectro para o ângulo de posição P.A.= 70
(Figura 4.8).
A largura das janelas, de 3 segundos de arco, foi obtida a partir da largura a meia altura
das estrelas padrão (Landolt 1992) observadas durante a noite. A tarefa “apall” foi
utilizada para a extração.
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Figura 4.8: Janela de extração obtida com a tarefa “apall”. A posição central (nuclear) é representada pela
abertura de número 1. Foi possível obter um total de 20 aberturas ao longo do perfil bidimensional.

4.2.6 Calibração em comprimento de onda
O próximo passo é a calibração das imagens em comprimento de onda a partir de
espectros oriundos da lâmpada de He-Ar (Figura 4.9). Utiliza-se a tarefa “identify” e o
procedimento necessário para identificar as diversas raias de emissão que foram
utilizadas para a correta calibração em comprimento de onda.

Figura 4.9: Tarefa “identify” que permite identificar as diversas raias presentes no espectro da lâmpada
de He-Ar.

4.2.6 Calibração em fluxo
Finalmente, as estrelas padrão (Landolt 1992) observadas na mesma noite dos espectros
da galáxia, foram utilizadas para calibrar os espectros extraídos em fluxo, utilizando a
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tarefa “calibrate”. Para tal, utiliza-se a tarefa “standard” para criar uma curva de
sensibilidade que será referenciada na calibração em fluxo. Com a tarefa “sensfuc”
podemos então obter a extinção padrão da atmosfera no local do sítio de observação.

4.2.7 Correção por Efeito Doppler
Christian Doppler, em 1842, observando os espectros de estrelas binárias, notou um
deslocamento das linhas de absorção nos espectros das estrelas (Keller et al. 1999).
Basicamente, se uma fonte em repouso emite um comprimento de onda 𝜆0 , a fonte passa
a se mover em direção a um observador, e o comprimento de onda 𝜆1 diminui,
aumentado a frequência. Por outro lado, se a fonte se afasta do observador, o
comprimento de onda 𝜆2 aumenta, diminuindo a freqüência (Figura 4.10 - IAG/USP,
2013c). Logo, quando observamos um espectro de um objeto que se aproxima, vemos
um deslocamento para o azul (z= blueshift); porém, para um objeto que está se afastando
do observador, veremos um deslocamento para o vermelho (z= redshift).

Figura

4.10:

Representação

do

Efeito

Doppler

(http://www.astro.iag.usp.br/~jane/aga215/apostila/cap04.pdf)

Como consequência do que foi discutido no parágrafo anterior, é necessário realizar
uma correção por Efeito Doppler para a galáxia em estudo. Quando obtemos o espectro
eletromagnético, observamos comprimentos de onda (λ) conhecidos (como, por
exemplo, os comprimentos de onda da Série de Balmer, como Hα e Hβ), os quais serão os
nossos λo (comprimentos de onda observados). Estes comprimentos de onda são muito
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bem determinados em laboratório, e estes serão os nossos λt (comprimentos de onda
teóricos). Com estes dados podemos utilizar a seguinte equação:
𝑧=

𝜆 𝑜 −𝜆 𝑡
𝜆𝑡

,

(4)

para corrigir os espectros (tarefa dopcor) (IAG/USP, 2013d e Friaça et al., 2003).
Conhecido z, podemos calcular a velocidade que a galáxia se afasta ou se aproxima do
observador. Como a galáxia estudada não se encontra longe da Via Láctea, podemos
utilizar uma aproximação de 𝑣 ≪ 𝑐, onde 𝑣 é a velocidade da galáxia, e c é a velocidade
da luz no vácuo. Podemos calcular a velocidade da galáxia, com a seguinte equação:
𝑣 ≈ 𝑐𝑧

(5)

e, por conseguinte, a distância da mesma, utilizando-se Ho = 73 Km/s.Mpc., sendo Ho a
constante de Hubble.

4.2.8 Correção por Avermelhamento
A luz proveniente de uma galáxia cobre todo o espectro eletromagnético. No entanto,
para esta luz chegar ao nosso detector, ela precisou percorrer um longo caminho. Neste,
podemos encontrar poeira (que são compostos moleculares), principalmente se a região
observada se encontra no plano da galáxia. Os espectros utilizados neste trabalho
cobrem a faixa de 3.000Å a 8.000Å, cobrindo intencionalmente toda região óptica do
espectro. A poeira citada anteriormente possui um tamanho da ordem dos
comprimentos de onda da região azul do espectro e, como consequência, os fótons desta
região do espectro, ao passar por estas poeiras, são espalhados. Já os fótons da região
vermelha do espectro, não sofrem tanto com este espalhamento. Por conta deste
fenômeno, podemos dizer que o espectro que chaga ao nosso detector está
“avermelhado”.
Em galáxias, os espalhamentos que contribuem para o avermelhamento do espectro são
o Rayleigh e Mie. O Rayleigh é causado por moléculas com dimensões menores que o
comprimento de onda da luz, e sua intensidade é proporcional a λ-4; logo, quanto menor
42

o comprimento de onda, mais ele é espalhado. Isto fica bem claro quando observamos o
céu durante o dia. A cor azul do céu é devido ao espalhamento Rayleigh. Já o
espalhamento Mie acontece com partículas da ordem do comprimento de onda da luz,
ele é proporcional a λ-1.
Para corrigir este avermelhamento no espectro, utilizamos a seguinte equação:
𝐸 𝐵 − 𝑉 = 2.106 𝑙𝑜𝑔

𝐹(𝐻𝛼 )
𝐹(𝐻𝛽 )

− 𝑙𝑜𝑔

𝐼(𝐻𝛼 )
𝐼(𝐻𝛽 )

,

(6)

onde 𝐹(𝐻𝛼 ) e 𝐹(𝐻𝛽 ) são os fluxos observados, 𝐼(𝐻𝛼 ) e 𝐼(𝐻𝛽 ), são os fluxos intrínsecos
para os comprimentos de onda 𝜆𝐻𝛼 , e 𝜆𝐻𝛽 , respectivamente (Vacca e Conti 1992). Esta
correção pode ser feita utilizando-se a tarefa deredden do IRAF.

5 CARACTERIZAÇÃO

5.1 Medida dos fluxos das linhas de emissão:
Utilizando-se o IRAF, foi medida a intensidade das linhas de emissão detectadas, antes e
após a correção de avermelhamento, assim como suas larguras equivalentes (Tabela
5.1). Estas intensidades e posições das linhas foram determinadas através de um ajuste
gaussiano dos perfis observados.
Tabela 5.1: Intensidade das linhas de emissão. Fluxos observados e corrigidos em
avermelhamento em unidade de 10-15 erg cm-2 s-1 Å

Ion
Hγ λ4340 Å
Hβ λ4861 Å
[OIII] λ4958 Å
[OIII] λ5007 Å
[NII] λ6548 Å
Hα λ6563 Å
[NII] λ6562 Å
[SII] λ6716 Å
[SII] λ6730 Å

OPD-obs (FWHM Å)

OPD-corr (FWHM Å)

2,98 ± 0,08 (10,87 ± 0,27)

3,26 ± 0,09 (11,08 ± 0,26)

8,05 ± 0,04 (11,65 ± 0,04)

8,65 ± 0,05 (11,78 ± 0,04)

3,61 ± 0,09 (18,04 ± 0,34)

3,94 ± 0,06 (18,30 ± 0,22)

4,86 ± 0,08 (11,51 ± 0,12)

5,29 ± 0,11 (11,79 ± 0,15)

11,17 ± 0,09 (17,28 ± 0,17)

12,21 ± 0,18 (17,74 ± 0,32)

38,62 ± 0,13 (10,13 ± 0,02)

40,68 ± 0,15 (10,39 ± 0,04)

13,14 ± 0,08 (10,35 ± 0,03)

13,88 ± 0,08 (10,54 ± 0,03)

9,58 ± 0,11 (13,92 ± 0,11)

10,08 ± 0,09 (14,09 ± 0,10)

4,02 ± 0,04 (8,28 ± 0,06)

4,22 ± 0,04 (8,57±0,06)
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Com a intenção de observar como variam o fluxo das razões das linhas de emissão
𝑆𝐼𝐼 𝐻𝛼 , 𝑁𝐼𝐼 𝐻𝛼 e 𝑂𝐼𝐼𝐼 𝐻𝛽 ao longo da galáxia, foi feito um gráfico dessas razões em
função da distância ao centro da galáxia (Figura 5.1).

Figura 5.1: Razões de linhas observadas como função das distâncias para o núcleo. Temos positivo para o
Norte e negativo para o Sul.

Os resultados são consistentes com os valores esperados para as razões de linha
envolvendo alta e baixa excitações: todas as razões de linhas mostraram um
comportamento simétrico em ambos os lados do núcleo até 1 kpc. As razões [NII]/H
não mostram grande variações, enquanto [SII]/H apresentam uma variação razoável.
Paralelamente, as razões [OIII]/H decrescem, indicando uma excitação mais alta.

5.2 Curva de Rotação
Utilizando-se a tarefa “xcsao” do IRAF, foi calculado, a partir dos deslocamentos das
linhas (Efeito Doppler), as velocidades heliocêntricas em função da distância ao núcleo
da galáxia (Figura 5.2). A distância (D) heliocêntrica foi calculada utilizando-se
Ho=73Km/s.Mpc-1 , a seguinte equação:
𝑉

𝐷=𝐻

(7)

onde V é a velocidade da galáxia em relação ao Sol. As Aberturas foram feitas com 3
arcsec.
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Figura 5.2: Velocidade heliocêntrica da observação do OPD/LNA. Onde d é a distância com relação à
região central da galáxia e V é a velocidade heliocêntrica.

Foram ainda determinados alguns parâmetros geométricos e físicos que estão em
perfeito acordo com os dados de “survey” disponíveis no NED (NASA Extragalactic Database,
http://ned.ipac.caltech.edu/forms/nearname.html), conforme Tabela 5.2.
Para a determinação dos diâmetros maior e menor, utilizou-se uma imagem disponível
no

SkyView

(http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-

bin/runquery.pl?Interface=quick&Position=HRG30101&SURVEY=Digitized+Sky+Survey
), sendo o tamanho da imagem em graus: 0,14166666 x 0,14166666 e em pixel:
300x300. Sabendo-se que 1 grau equivale a 60 minutos de arco, encontra-se que para
cada pixel tem-se 0,028 minutos de arco. Utilizando-se estas informações juntamente
com o DS9, encontramos os valores para o diâmetro maior de 0,75 e do diâmetro menor
de 0,54 ambos em minutos de arco. Estes valores foram encontrados utilizando-se os
contrastes disponíveis no DS9, a fim de mostrar subestruturas do objeto (Figura 5.3). Ao
utilizar a imagem original (sem contrastes), obtiveram-se diâmetros maiores e menores,
em minutos de arco, de 1,38 e 1,37, respectivamente. Isto acontece porque a imagem
(Figura 5.3) fica basicamente uma circunferência, devido ao brilho superficial.
Utilizando-se os valores obtidos dos diâmetros, encontramos para o ângulo de
inclinação do objeto o valor i=44o. Este valor foi encontrado com a seguinte equação:
𝑖 = 𝑐𝑜𝑠 −1

𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟

,

(8)
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Figura 5.3: Estas são imagens com tamanhos de 300X300 pixels e 0,14166666x0,14166666 graus. A
imagem da esquerda foi trabalhada no IRAF/DS9 a fim de mostrar subestruturas. A da direita é uma
imagem antes de ser trabalhada.

Tabela 5.2: Principais resultados obtidos e comparados com os dados do NED.
Velocidade
Redshift
Distância
Massa
Diâmetros
6
10
(km/s)
(z)
(10 pc)
(10 Msolar)
maior e
menor
(arcmin)
NED
1.405
0,005
19,25
1,4’ ; 1,3’
Este
1.407 ± 23
0,005
20,42
5,44
0,75’ ; 0,54’
Trabalho
Obs.:1 pc (parcsec) = 3,08568025 x 106 metros. Diâmetros em minuto de arco.

6 ESTUDO DA POPULAÇÃO ESTELAR
Com o interesse de inferir a história de formação estelar do objeto, foi utilizado neste
trabalho

o

código

de

síntese

http://astro.ufsc.br/starlight/node/3).

espectral
A

versão

STARLIGHT
do

(disponível

executável

utilizada

em
foi:

StarlightChains_v04.i386_g77-3.3.5_static .exe. O STARLIGHT modela o espectro
observado a partir de uma base/biblioteca de espectros, contendo estrelas ou
Populações Estelares Simples (SSP), de várias idades e metalicidades. Logo, foi possível
estimar a população estelar existente neste objeto.
Tendo em mãos o espectro da população estelar, foi possível a subtração desta do
espectro da galáxia e, desse modo, realizar uma interpretação espectral sem a
contribuição da população estelar, fornecendo assim uma melhor análise das linhas de
emissão do objeto.
O código fornece o espectro sintético a partir da seguinte equação:
𝑀𝜆 = 𝑀𝜆 0

𝑁⋆
𝑗 =1 𝑥𝑗 𝑇𝑗 ,𝜆 𝑟𝜆

⊗ 𝐺 𝑣⋆ 𝜎⋆ ,

(9)
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onde Mλ é o espectro sintético; Mλ0 é um fator de normalização definido como o fluxo
total do espectro sintético no comprimento de onda λ0 e Tj,λ é o espectro da j-ésima
(j=1...N) componente da base, normalizado em λ0. A base pode ser construída tanto por
estrelas ou combinações de estrelas observadas, quanto por estrelas ou populações de
estrelas teóricas. O xj é a fração com que cada elemento Tj,λ, , com metalicidade Zj e idade
tj , contribui para o fluxo de Mλ. r  10

0.4 ( A  A )

leva em conta os efeitos de extinção por

poeira do ISM (meio interestelar - Inter Stellar Medium), onde Aλ é a extinção no
comprimento de onda λ e 𝐴𝜆 0 é a extinção do comprimento de onda de normalização
(Gomes, 2005). Como as estrelas da galáxia estão se afastando e se aproximando, devido
ao movimento delas dentro da galáxia, por Efeito Doppler as linhas de absorção ficam
alargadas. Com isso é introduzido G(v,σ) que é uma distribuição gaussiana de
velocidades na linha de visada, centrada em v e alargada por σ, “⊗” expressa uma
convolução (Asari, 2006, Cid et al., 2005 e Gomes, 2005). Define-se como o melhor ajuste
aquele que minimiza o χ2 (chi-quadrado) entre o espectro observado e modelado, e o
que apresenta o melhor adev, definido abaixo:
𝜒2 =

𝑂𝜆 − 𝑀𝜆 𝜔𝜆 ,

𝜆

(10)

2
onde (ωλ)-1 é o erro em 0λ. Para o nosso trabalho estamos utilizando o 𝜒𝑟𝑒𝑑
reduzido, o

qual é:
𝜒2
𝑁−𝐾

,

(11)

O adev é fornecido pela seguinte equação:
1

𝑎𝑑𝑒𝑣 = 𝑁

𝑂𝜆 −𝑀𝜆
𝑂𝜆

,

(12)

onde N é o numero de graus de liberdade (número de pontos) e K é o numero de
parâmetros ajustados. O STARLIGHT utiliza o algoritmo Metrópolis, a fim de que as
soluções não se detenham em mínimos locais (Asari, 2006).
A lei de extinção por avermelhamento utilizada foi a de Calzetti (Calzetti et al., 1994)
com Rv = 3.1 a qual é uma função empírica de avermelhamento, utilizada para descrever
gal|xias “Starburst” (Fischera, 2003).
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Para a execução do STARLIGHT, é necessário que os parâmetros de entrada estejam
escritos em formato “texto”. Para a geração destes arquivos foi utilizado o IDL 7.1, onde
todas as SSP foram colocadas neste formato, possuindo uma coluna com comprimento
de onda e a outra coluna contendo os fluxos referentes a cada comprimento de onda
(constituindo o espectro). Vale ressaltar que todos os espectros das SSP foram
interpolados, para deixá-los com um espaçamento no comprimento de onda de 1Å. Esta
interpolação também foi realizada para os espectros observados, necessário para uma
melhor comparação entre os espectros. O espectro utilizado no STARLIGHT foi extraído
utilizando-se todo o perfil da galáxia com o intuito de aumentar o S/N (sinal ruído –
signal noise), onde o mesmo é calculado com a seguinte equação:

𝑆 𝑁 = 𝑆𝑔𝑎𝑙 á𝑥𝑖𝑎

𝑆𝑔𝑎𝑙 á𝑥𝑖𝑎 + 𝑆𝑐é𝑢 ,

(13)

onde 𝑆𝑔𝑎𝑙 á𝑥𝑖𝑎 e 𝑆𝑐é𝑢 são os espectros da galáxia e do céu, respectivamente. O espectro da
galáxia foi corrigido pela extinção galáctica, e o valor de Av foi obtido no NED/NASAIPAC. Esta correção é necessária antes de utilizá-lo no STARLIGHT.
Os arquivos que informam as SSP contidas em cada base/biblioteca foram escritos
manualmente. Nestes arquivos, devem-se ter no mínimo, o nome das SSP, as idades e as
metalicidades; pode-se ainda ter outros parâmetros como o nickname de cada SSP, que
não impedem a nossa análise. A construção deste arquivo, por ser manual, requer
bastante atenção, e demanda um tempo relevante. Neste trabalho foram utilizadas
quatro bases, são elas: MILES (Medium resolution INT Library of Empirical Spectra),
Bruzual & Charlot, Padova e Geneva. No desenvolvimento deste trabalho já possuíamos
as SSP e o arquivo com as informações sobre as SSP, para a base Bruzual & Charlot.
Observando estes arquivos, foram construídos os arquivos semelhantes para as outras
bibliotecas.

6.1 Sobre as Bibliotecas
As bibliotecas empíricas são as que melhor representam o espectro, pois como o nome já
nos diz, são bibliotecas observacionais, onde em todos os espectros das SSP existem
linhas que poderão ser encontradas nos espectros das galáxias. Porém, a desvantagem é
que estas bibliotecas são construídas com espectros de estrelas próximas da vizinhança
solar, da Pequena e da Grande Nuvem de Magalhães, ou de aglomerados globulares da
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nossa Galáxia, não tendo muitas amostras (ou nenhuma dependendo da biblioteca) de
estrelas muito jovens ou muito velhas, limitando assim a ter SSP com idades e
metalicidades semelhantes a nossa Galáxia.
Com as bibliotecas sintéticas, podemos gerar estrelas com metalicidades e idades muito
variadas, com intervalos de comprimento de onda desejados, cobrindo regiões que as
bases

empíricas

não

disponibilizam.

Porém,

como

são

SSP

construídas

matematicamente, a partir de modelos, não conseguem reproduzir todas as linhas que
existem em espectros estelares. Com isso, a base a ser utilizada para cada galáxia deverá
ser muito bem ponderada. Se, por exemplo, soubermos que uma galáxia é classificada
como Starburst, não deve ser escolhida uma base que não possua população jovem como
a MILES. Na Figura 6.1, encontram-se os espectros sobrepostos das SSP das 4 bibliotecas
utilizadas, com idade e metalicidade muito próximas

Figura 6.1: Espectros sobrepostos das SSP das 4 bibliotecas, onde todas as SSP possuem a idade de
0,1Gyr. As SSP da MILES e Padova possuem z=0,019 e as SSP da Geneva e Bruzual & Charlot possuem
z=0,02, idêntica { metalicidade solar. λ é o comprimento de onda e 𝐹/𝐹𝜆4800Å representa onde o
espectro foi normalizado.
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6.1.1 MILES
MILES é uma biblioteca empírica, composta por 985 estrelas observadas na vizinhança
solar com o Issac Newton Telescope (INT), que possui 2,5m de diâmetro e cobre a região
do espectro de 3.540-7.410Å, incluindo o óptico, necessário para o nosso estudo. Possui
uma resolução de 2,4Å (FWHM). Esta base tem SSP na faixa de 63Myr a 18Gyr, e
metalicidades Z = 0,004; 0,019 e 0,030 (Vazdekis et al. 2010). Disponível em
(http://miles.iac.es/pages/webtools/tune-ssp-models.php).

6.1.2 Padova
Padova é uma biblioteca sintética de alta resolução, que possui 3 metalicidades. São elas:
Z= 0,019; 0,008 e 0,004, e uma cobertura de 4Myr a 17Gyr. Foi construída baseada nos
modelos de Bertelli et al. (1994) e Girardi et al.(2000), apresentado em Girard et al.
(2007). Disponível em (http://www.iaa.es/~rosa/research/synthesis/HRES/ESPS-

HRES.html) (Delgado et al. 2005).

6.1.3 Geneva
Geneva também é uma biblioteca sintética que possui 5 metalicidades: Z= 0,001; 0,004;
0,008; 0,020 e 0,040. Porém, para este trabalho, somente utilizamos Z= 0,004; 0,020 e
0,040, possuindo uma cobertura de 1Myr a 10Gyr. A biblioteca foi construída por
Schaller et al. (1992), Schaerer et al. (1993) e Charbonnel et al. (1993), disponível em
(http://www.iaa.es/~rosa/research/synthesis/HRES/ESPS-HRES.html), (Delgado
et al. 2005).

6.1.4 Bruzual & Charlot
Bruzual & Charlot é uma biblioteca empírica que cobre uma faixa de comprimento de
onda de 3.200 a 9.500Å, com uma resolução de 3Å (FWHM), apresentando um poder
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médio de resolução de 𝜆 Δ𝜆 ≈ 200. Possui as seguintes metalicidades: Z=0,004; 0,020 e
0,050, com cobertura na idade de 1Myr a 13Gyr (Bruzual & Charlot, 2003). As SSPs
foram baseadas em espectros estelares observados por Le Borgne et al. (2003).

6.2 Sobre as Máscaras
A contribuição da população estelar para o espectro da galáxia está basicamente no
contínuo do espectro e nas linhas de absorção. Como o espectro da galáxia possui linhas
de emissão (provenientes de outros processos), é necessária a construção de máscaras,
onde deverão ser identificadas todas as linhas de emissão existentes nos espectros da
galáxia. É possível também incluir nas máscaras, regiões onde houve problemas
instrumentais, como pixels ruins, sinais do céu, os quais também não são desejáveis.
Com esta informação, o STARLIGHT não utiliza estas regiões para estimar a população
estelar.
Após os espectros das galáxias e das SSP estarem no formato adequado para a execução
do STARLIGHT, começamos os testes. Inicialmente, utilizamos somente uma base e
observamos se o STARLIGHT conseguia encontrar os comprimentos de onda
adequadamente, observando se as absorções nos espectros sintéticos estavam de acordo
com o espectro observado. Estando tudo correto, começamos os testes com as quatro
bases Geneva, Padova, MILES e Bruzual & Charlot.

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As Figuras 7.1 e 7.2 representam, respectivamente, os espectros central e extranuclear
(840,42pc, abertura 14 no perfil do espectro identificado na Figura 4.8). Com os
espectros devidamente calibrados em fluxo e comprimento de onda, corrigidos por
efeito Doppler e avermelhamento, foi possível identificar algumas das principais bandas
de absorção, Mg I (λ5174Å), Mg H (λ5269Å) e NaID (λ5892Å), características de estrelas
frias do tipo K e M, respectivamente. Estas bandas só foram identificadas na abertura
central da galáxia. Tanto para o espectro 1 quanto para o espectro 2, foram identificadas
v|rias linhas de emissão, Hγ (λ4340Å), Hβ (λ4861Å), [OIII] (λλ4958,5007Å), [NII]
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(λλ6548,6562Å), Hα (λ6563Å) e [SII] (λλ6716,6730Å), cujas an|lises permitiram inferir
o tipo de atividade nuclear presente no objeto de estudo, através de diagramas de
diagnóstico (Veilleux & Osterbrock 1987).
O logaritmo das razões de linha de emissão do [O III](λ5007)/Hβ λ 4861) versus [N II]( λ
6583)/Hα λ 6562) e [O III](λ5007)/Hβ λ 4861) versus [S II]( λ 6730)/Hα λ 6562),
permitem classificar a galáxia estudada como uma galáxia H II/Starburst (Figura 7.3), i.e.,
uma nuvem de gás incandescente, na qual pode estar ocorrendo um vigoroso surto de
formação estelar.
A galáxia HRG30101 tem um formato muito peculiar (ver Figura 4.1), onde o brilho
superficial não é homogêneo em toda galáxia. Com isso, por algum motivo, a região
central da galáxia não é a região de maior brilho, podendo existir alguma nuvem de
poeira encobrindo parcialmente o núcleo da galáxia. Como este tipo de objeto é gerado a
partir de interação, pode-se ainda, por este motivo o núcleo está deslocado.
Entretanto, existe uma região distante do centro da galáxia que apresenta um espectro
menos ruidoso e com linhas de emissão mais ressaltadas (abertura 14). Porém não foi
feito o estudo da população estelar destas duas regiões separadamente para se obter
interpretações mais detalhadas, visto que, uma vez feitas extrações que não utilizam todo
o perfil do espectro, o S/N tende a 1, deixando o resultado da síntese da população
estelar sem confiabilidade.

Figura 7.1: Espectro óptico calibrado em fluxo e comprimento de onda. Abertura 1 (central).
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Figura 7.2: Espectro óptico calibrado em fluxo e comprimento de onda. Abertura 14 a uma distância de
840pc do centro.

Figura 7.3 Diagramas de diagnóstico obtidos através de razões de linhas. As razões de linhas obtidas
permitem classificar a galáxia como uma região H II/Starburst.

Utilizando-se o próprio erro do espectro, geramos, com os dados obtidos, 100 espectros
variando o sinal dentro deste erro, para descobrir se o STARLIGHT é mais sensível à
mudança de base, ou ao S/N do espectro (Tabela 7.1). Para uma melhor visualização da
distribuição das idades, utilizando-se os 100 espectros, fizemos histogramas para cada
base (Figura 7.4). Para este trabalho, classificamos as populações estelares como: menor
que 50Manos - população jovem; entre 50M anos e 2G anos – população intermediária e
acima de 2Ganos - população velha.
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Figura 7.4: Histograma da galáxia HRG30101 construído com as porcentagens das idades da população
estelar, utilizando-se os 100 espectros gerados com a oscilação do erro do próprio espectro. No
histograma superior à esquerda, utilizamos a base Geneva; no superior à direita a base Padova. No inferior
à esquerda MILLES, e no inferior à direita Bruzual & Charlot.

Tabela 7.1: Porcentagem das idades das estrelas da galáxia HRG30101, para as quatro
bases: Geneva, Padova, MILLES e Bruzual & Charlot. Estes valores foram obtidos com
100 espectros.
HRG30101
Biblioteca

Idades (porcentagem)

Geneva

Jovem
13 ± 6

Intermediária
61 ± 8

Velha
26 ± 2

Padova

4±4

66 ± 5

30± 3

MILLES

0
5±3

65 ± 5

35 ± 5

42 ± 7

53 ± 4

Bruzual &
Charlot
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A seguir estão dispostos os espectros obtidos com as quatro bibliotecas, contendo o
espectro observado, o da população estelar (modelado) e o espectro residual, o
qual é o observado menos o modelado. Também encontram-se em destaque as
linhas de emissão que foram mascaradas. Todos os espectros foram normalizados
em 5.890Å (Figuras 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8).

Figura 7.5: O painel superior ilustra o espectro observado (em preto) com o espectro modelado
superposto (em vermelho); o painel inferior é o espectro residual, i.e., o espectro observado menos o
modelado (ou sintético) para a base Geneva.

Figura 7.6: O painel superior ilustra o espectro observado (em preto) com o espectro modelado
superposto (em vermelho); o painel inferior é o espectro residual, i.e., o espectro observado menos o
modelado (ou sintético) para a base Padova.
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Figura 7.7: O painel superior ilustra o espectro observado (em preto) com o espectro modelado
superposto (em vermelho); o painel inferior é o espectro residual, i.e., o espectro observado menos o
modelado (ou sintético) para a base MILES.

Figura 7.8: O painel superior ilustra o espectro observado (em preto) com o espectro modelado
superposto (em vermelho); o painel inferior é o espectro residual, i.e., o espectro observado menos o
modelado (ou sintético) para a base Bruzual & Charlot.

Para as quatro bibliotecas encontramos o X2 = 0,73; 0,72; 0,66 e 0,67, e o adev =
2,61; 2,60; 2,52 e 2,52%, para Geneva, Padova, MILES e Bruzual & Charlot,
respectivamente.
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Com o intuito de observar-se como se comportam as linhas de emissão, após a
subtração da população estelar, medimos o fluxo e a FWHM das mesmas, para as
diferentes bibliotecas. Estes valores encontram-se nas Tabelas 7.2 e 7.3. Para a
medida dos fluxos e da FWHM foi utilizada a tarefa splot do IRAF.

Tabela 7.2: Fluxos obtidos após a subtração da população estelar do espectro da
galáxia, em unidade de 10-15 erg cm-2 s-1 Å. As bibliotecas utilizadas foram Geneva e
Padova.
Ion
GENEVA (EW Å)
PADOVA (EW Å)
Hγ λ4340 Å
Hβ λ4861 Å
[OIII] λ4958 Å
[OIII] λ5007 Å
[NII] λ6548 Å
Hα λ6563 Å
[NII] λ6583 Å
[SII] λ6716 Å
[SII] λ6730 Å

8,34 ± 0,04 (15,24 ± 0,05)
13,95 ± 0,06 (14,27 ± 0,05)
3,04 ± 0,03 (15,91 ± 0,10)
6,03 ± 0,02 (12,40 ± 0,02)
14,07 ± 0,37 (18,40 ± 0,32)
41,51 ± 0,34 (10,49 ± 0,03)
14,38 ± 0,06 (10,75 ± 0,02)
10,40 ± 0,17 (14,34 ± 0,12)
4,21 ± 0,68 (8,54 ± 0,08)

8,80 ± 0,12 (15,56 ± 0,14)
14,16 ± 0,10 (14,36 ± 0,09)
3,10 ± 0,06 (16,01 ± 0,17)
6,02 ± 0,03 (12,39 ± 0,05)
14,11 ± 0,71(18,33 ± 0,39)
41,58 ± 0,69 (10,49 ± 0,05)
14,42 ± 0,08 (10,76 ± 0,03)
10,39 ± 0,14 (14,27 ± 0,14)
4,30 ± 0,06 (8,65 ± 0,07)

Tabela 7.3: Fluxos obtidos após a subtração da população estelar do espectro da
galáxia, em unidade de 10-15 erg cm-2 s-1 Å. A bibliotecas utilizadas foram Bruzual &
Charlot e MILES.
Ion
Brusual & Clarlot
MILES
(EW Å)
Hγ λ4340 Å
Hβ λ4861 Å
[OIII] λ4958 Å
[OIII] λ5007 Å
[NII] λ6548 Å
Hα λ6563 Å
[NII] λ6583 Å
[SII] λ6716 Å
[SII] λ6730 Å

5,71 ± 0,10 (13,04 ± 0,17)
12,25 ± 0,04 (13,63 ± 0,05)
3,17 ± 0,08 (15,84 ± 0,24)
5,91 ± 0,03 (12,37 ± 0,04)
13,49 ± 0,17 (18,01 ± 0,24)
41,37 ± 0,15 (10,46 ± 0,01)
14,20 ± 0,08 (10,67 ± 0,03)
10,24 ± 0,17 (14,19 ± 0,16)
4,25 ± 0,04 (8,60 ± 0,05)

(EW Å)
8,09±0,10 (15,07±0,12)
13,80 ± 0,10 (14,30±0,07)
2,98 ± 0,03 (15,15±0,09)
6,09 ± 0,02 (12,49±0,02)
14,02 ± 0,29 (18,19±0,41)
41,62 ± 0,32 (10,49±0,04)
14,37 ± 0,12 (10,74±0,05)
10,37 ± 0,09 (14,26±0,08)
4,31 ± 0,04 (8,66±0,05)
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8 CONCLUSÕES
A partir do espectro da galáxia HRG30101, obtido no OPD/LNA, foram realizadas
diversas janelas e extraídos diversos espectros utilizando o pacote IRAF. A partir destes
espectros foram encontrados resultados inéditos sobre o objeto. Após toda a análise dos
dados, foi encontrado um redshift nuclear estimado em z = 0,005, correspondendo a uma
velocidade heliocêntrica de 1.405 kms-1 e uma distância estimada em 29,27 Mpc (H0 =
73 kms-1 Mpc-1). A partir das razões entre os diâmetros menor (0,56’) e maior (0,78’),
também calculamos a inclinação aproximada da galáxia, i = 440, o que fornece uma
amplitude na velocidade de 180 km.s-1.
Com o diagrama de diagnóstico (Veilleux & Osterbrock 1987) pôde-se observar que a
galáxia HRG 30101 é uma galáxia Starburst/Região HII, onde este objeto pode ser
classificado mais especificamente como Região HII, devido à população estelar
encontrada utilizando-se o STARLIGHT. É importante notar que as estrelas que ionizam
o gás não estão necessariamente distribuídas em toda a galáxia, podendo existir então
regiões privilegiadas. Esta questão normalmente ocorre em galáxias irregulares, que foi
o caso estudado.
Para a obtenção do espectro sintético da população estelar, utilizamos o STARLIGHT,
associado a quatro bases: Padova, Geneva, MILES e Bruzual & Charlot. Com o resultado
da síntese, foi possível observar que existiu basicamente dois surtos de formação
estelar, pois pelos histogramas feitos com as quatro bases, a maior população é
intermediária, existindo também um número relevante de população velha. Contudo, é
quase desprezível a população jovem. A base MILLES não apresenta nenhuma população
jovem, e este fato acontece porque esta base não possui SSP que pela nossa classificação
seriam jovens. Esta é uma desvantagem desta base empírica.
Apesar das quatro bases possuírem metalicidades e idades diferentes, além de termos
bases empíricas e sintéticas, obteve-se resultados razoavelmente semelhantes com as
diferentes bases para este objeto.
Os espectros obtidos possuem baixo S/N, variando de 10 a 32 em um intervalo de
comprimento de onda de 4.210 a 6.780Å. Com os 100 espectros gerados, oscilando o
erro do espectro, notou-se que o STARLIGHT modifica a porcentagem das SSP existentes
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nas galáxias. Observando os histogramas gerados com o resultado da síntese (Figura
7.4), para a biblioteca Geneva, a porcentagem das idades das SSP jovens oscila entre 0 e
32%, a intermediária oscila entre 39 e 77% e a velha entre 19 e 32%, mostrando que o
baixo S/N influencia fortemente no resultado da síntese. Estas discrepâncias nas
porcentagens das SSP acontecem para as outras bibliotecas também. O baixo S/N no
contínuo do espectro é devido à toda instrumentação associada para a obtenção da
imagem. Vale ressaltar que quando é realizada uma observação, temos um objetivo, e
toda instrumentação utilizada para obtenção do espectro está associada a este objetivo.
O espectro utilizado neste trabalho, não tinha o intuito do estudo do contínuo do
espectro, por isso foi encontrado este baixo S/N.
Ao medir o fluxo e a largura das linhas de emissão, antes e após a subtração da
população estelar (espectro residual), observou-se que existiu um aumento no fluxo das
linhas de emissão no espectro residual, porém não o suficiente para mudar a classe
espectral do objeto. Apesar da utilização de bibliotecas empíricas e sintéticas, o fluxo e a
largura das linhas não sofreram uma discrepância muito grande. Na maioria das vezes a
diferença entre estes parâmetros permanece dentro do erro da medida. A diferença
maior foi com a Bruzual & Charlot , mesmo assim só em algumas linhas de emissão.
Podemos obter um espectro mais vermelho porque as estrelas realmente são velhas e
menos metálicas ou menos velhas e mais metálicas. Este fato provoca degenerescência
entre os espectros, mas o fato de utilizar todo o espectro observado minimiza este efeito.
Porém não temos como eliminá-lo (Gomes, 2005). Pretendo estudar, futuramente, por
qual razão mudando a base, o STARLIGHT fornece resultados distintos para os objetos,
i.e., compreender o que pode estar influenciando nos resultados das sínteses e entender
o que pode causar degenerescência nos espectros sintéticos.
Do exposto, os resultados finais obtidos neste trabalho certamente irão contribuir para
um melhor entendimento da cinemática e dinâmica das GAp, que ainda representam
objetos pouco estudados em Astronomia Extragaláctica, sem observações fotométricas
ou espectroscópicas dedicadas no óptico ou em outro comprimento de onda.
Finalmente, o projeto de longo prazo (4 anos) no OPD/LNA (P-LP12 Poppe, P.C.R. et al.,
“Estudo Espectroscópico de Gal|xias Peculiares e Associações”, Origem: OP2012A-009),
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disponível no link http://www.lna.br/distempo/12i/projetos.html, permitirá também
que futuras observações deste objeto (e de outros) em diferentes ângulos de posição e
regiões espectrais, forneçam novos entendimentos sobre a dinâmica particular desta
galáxia.
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