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Radiogaláxias (RGs) e quasares (QSR) são radiofontes, ou seja, corpos 
que emitem enormes quantidades de radiação em baixas freqüências, sendo 
portanto facilmente localizados em levantamentos estatísticos de propriedades 
observacionais, rádio em frequências inferiores a 1 GHz (ANDREOLLA & 
LÜDKE, 2004).  

Suas partes mais importantes são: um buraco negro e um disco de 
acresção de gás que realiza movimentos espirais até o buraco negro, jatos e 
lobos (figura 1). O disco de acresção atinge velocidades rotacionais que 
excedem 400km/s em torno do buraco negro. Essa atividade gera jatos 
poderosos, que atinge o espaço quase à velocidade da luz. Os jatos de 
partículas carregadas – em sua maioria, elétrons – projetam-se para fora, 
saindo do plano do disco de acresção e alinhados com seu eixo de rotação. Os 
jatos podem ter extensão entre algumas centenas de parsecs2 até vários 
megaparsecs.  
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2 Unidade de medida astronômica de distância = 3,084x1013 km. 

Figura 1: Esquema de unificação de Barthel para radiogaláxias e quasares  



Dependendo do ângulo da linha de visada (ângulo entre o observador e 
o eixo da fonte), radiofontes são definidas como quasares ou radiogaláxias.  
 
radiofontes extragaláticas 
 

As radiofontes são classificadas em galáticas e extragaláticas, sendo 
que núcleos de galáxias ativas (AGNs), supernovas em galáxias próximas, 
fundo cósmico de microondas (CMB), radiogaláxias e quasares, são as 
principais fontes de radiação extragalática (estão fora da nossa galáxia).  

Historicamente, o termo “radiofontes galáticas” foi empregado para 
descrever objetos tais como estrelas magnéticas como binárias de raios X, 
nuvens de elétrons relativísticos no meio interestelar, estrelas normais como o 
Sol, o núcleo da Via Láctea, regiões HII, nebulosas planetárias e restos de 
supernovas.  

O mecanismo de radiação dominante em todas estas radiofontes é a 
radiação sincrotrônica emitida por elétrons de alta velocidade que espiralam ao 
redor de linhas de campo magnéticos cósmicos. (PARKER, 1978) 

Observacionalmente o espectro rádio da emissão sincrotrônica segue 
uma lei de potência da forma 

ανν −= 0)( SS  

onde )(νS é a densidade de fluxo em rádio e α é o índice espectral da 

radiofonte.  
Mais recentemente, foi mostrado que até mesmo jatos de radiogaláxias 

próximas de baixa luminosidade possuem emissão em raios X moles cujo 
comprimento de onda, λ, varia de 0.3 - 4,5 nm associada, provavelmente, à 
interação dinâmica entre o jato e o meio interestelar (figura 2) (WORRALL, 
BIRKINSHAW & HARDCASTLE, 2001), em comparação com outros casos 
detectados na literatura como 3C295 (figura 3) (HARRIS et. al., 2000). Em 
particular, a radiogaláxia 3C120 (figura 2) mostra não somente uma intensa 
emissão em raios X associada ao jato em rádio como visto pelo satélite 
CHANDRA (HARRIS et. al.,1999), mas também a presença de um grande 
número de componentes relativísticas compactas ao longo do jato, que, por 
sua vez, exibem movimentos superluminais (GÓMEZ et. al., 1998 - ver figura 
2).  



 
Figura 2: Seqüência de mapas em rádio de 3C120, obt idos por JL Gomez e co-trabalhadores. 

 
Figura 3a: Imagem de 3C95 no ótico 

             

Figura 3b: Imagem de 3C95 em rádio  
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Na aparência de radiogaláxias o contra-jato é difícil de ser detectado e é 
menos intenso pois, emite a radiação na direção oposta ao observador. Já a 
componente na direção do observador, o jato, é muito mais visível e forte 
devido ao efeito de amplificação. (Ver vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s-FQrlB0pXY) 

   Jato é qualquer estrutura que seja pelo menos quatro vezes mais longa que 
larga, quando visto em imagens em rádio com suficiente resolução espacial, 
deve apresentar-se como uma estrutura distinta de qualquer componente 
estendida e, a intensidade do núcleo deve ser constante com a freqüência, pois 
espera-se que devido à altas densidades, a radiação sincrotrônica seja auto 
absorvida pelo material relativístico. 

 Radiofontes, podem ser subdivididas, ainda, em extensas ou compactas, 
dependendo do tamanho das estruturas estendidas em relação a imagem 
obtida no espectro ótico. Essas estruturas são o jato que é a estrutura mais 
luminosa da radiofonte, o lobo composto do material do jato que ao ser 
“perdido” para o meio interestelar se resfria ao sofrer expansão adiabática, e 
contra-lobo que é visto no lado oposto da propagação do jato, Estas estruturas 
são observadas na imagem do quasar 3C14, o qual é uma fonte extensa (figura 
5) sendo que ao Norte visualiza-se o contra-lobo e ao Sul tem-se o jato com o 
lobo em sua parte mais externa. (ANDREOLLA, 2002 e LÜDKE, ANDREOLLA 
& COELHO, 2004). Fontes compactas são fontes cujas estruturas vistas em 
rádio não se estendem para fora de sua galáxia hospedeira. 

 

Figura 5: estruturas vistas em rádio do quasar 3C14  em 5GHz, obtida com o VLA. (ANDREOLLA, 
2002) 
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