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Introdução/Objetivos

A partir da interação gravitacional, galáxias vizinhas tendem a se aproximar, num
processo que dura milhões de anos, o que pode acarretar desde um leve contato como até
mesmo a união definitiva entre elas, chamada fusão.

Essa interação pode causar alterações em algumas propriedades. Conjectura-se, por
exemplo, que a separação entre os núcleos dessas galáxias interagentes influencia
diretamente na sua luminosidade, ou seja, a aproximação alteraria a produção e a emissão de
energia.

Diante dessa interrogação, um método foi adotado para estimar a separação entre os
núcleos da amostra de galáxias escolhida. Dessa forma, ele permitirá a análise da ideia citada
anteriormente.

Metodologia

Um grupo de vinte e oito galáxias foi selecionado para a realização do estudo, sendo
este pertencente a dois eminentes artigos publicados na área: Arribas et al. 2004 e Bushouse
et al. 2002.

O primeiro descreve propriedades presentes em VLIRGS (Very Luminous Infrared
Galaxies), enquanto o segundo trabalho retrata ULIRGs (Ultraluminous Infrared Galaxies),
sendo ambos grupos de galáxias com altas luminosidades na faixa do infravermelho.

Através de métodos geométricos bastante simples e um software livre de edição de
imagens, foi inferida a separação nuclear para  cada galáxia, utilizando dados fornecidos pelas
referências citadas, como ilustra a figura 1.

Figura 1: λ representa a separação entre os núcleos das galáxias. Adaptação da Figura 2 publicada
originalmente em Bushouse et al. 2002 .

Por fim, foi feita uma análise dos dados obtidos para a separação comparando à
luminosidade de cada amostra, pretendendo estabelecer alguma relação entre essas duas
grandezas.

Resultados e Discussão

Para melhor análise dos dados, foram gerado dois gráficos, como mostram as figuras 2
e 3:

mailto:vieira@gmail.com


9ª  MPU 2010

FURG,  19 a 22 de outubro de 2010.

Figuras 2 e 3: gráfico Separação vs. Luminosidade para as galáxias extraídas de Arribas et al. 2004 e
Bushouse et al. 2002, respectivamente.
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Os gráficos do tipo separação vs. Luminosidade indicam que há uma dependência
razoavelmente linear entre a separação dos núcleos de galáxias luminosas no infravermelho e
sua luminosidade nessa banda, sendo que quanto mais afastadas elas estão, maior seria a
luminosidade.

Considerações Finais ou Conclusão

O cenário apontado por este trabalho contraria um importante modelo para ULIRGs,
estabelecido em Sanders et al. 1988, segundo o qual luminosidade e separação aparecem
como grandezas inversamente proporcionais, pois a fusão geraria uma luminosidade máxima.

Ainda que esse método tenha encontrado resultados diferentes do que está
estabelecido pela literatura vigente, se deve ter moderação ao afirmar que uma ou outra
conclusão está equivocada. Tal fato sugere que muitos aspectos associados à ULIRGs
permanecem desconhecidos, e que muitas pesquisas nessa área ainda serão necessárias para
decifrar a natureza desses sistemas.
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