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Resumo

Jatos e discos de acreção associados a objetos galácticos e extragalácticos tais como,
microquasares (i.e., buracos negros de massa estelar presentes em alguns sistemas binários
estelares), núcleos ativos de galáxias (NAGs) e objetos estelares jovens (OEJs), frequentemente exibem eventos de ejeção de matéria quase periódicos que podem fornecer importantes informações sobre os processos fı́sicos que ocorrem nas suas regiões mais internas. Entre essas classes de objetos, os microquasares com emissão transiente em raios-X
vêm sendo identificados em nossa Galáxia desde a última década, e tal como os NAGs e
quasares distantes, alguns desses sistemas também produzem jatos colimados com velocidades aparentemente superluminais, não deixando dúvidas de que se tratam de um gás
ejetado com velocidades relativı́sticas. Um exemplo amplamente observado em comprimentos de onda do rádio aos raios-X é o microquasar GRS 1915 + 105 (e.g., Dhawan et al.,
2000), que foi o primeiro objeto galáctico a exibir evidências de um jato com movimento
aparentemente superluminal (Mirabel e Rodrı́guez, 1998, 1994).
Um modelo para explicar a origem dessas ejeções superluminais, bem como a emissão
rádio sincrotrônica em flares não muito diferentes dos que ocorrem na coroa solar, foi
desenvolvido por de Gouveia Dal Pino e Lazarian (2005), onde é invocado um processo de
reconexão magnética violenta entre as linhas de campo magnético que se erguem do disco
de acreção e as linhas da magnetosfera da fonte central. Em episódios de acreção onde a
razão entre a pressão efetiva do disco e a pressão magnética diminui para valores menores
ou da ordem de 1 e as taxas de acreção se aproximam da taxa crı́tica de Eddington, a
reconexão pode tornar-se violenta e libera grandes quantidades de energia magnética em
pouco tempo. Parte dessa energia aquece o gás, tanto da coroa quanto do disco, e parte
acelera as partı́culas a velocidades relativı́sticas por um processo de Fermi de primeira

ordem, pela primeira vez estudado em zonas de reconexão magnética por esses autores,
produzindo um espectro sincrotronico de lei de potência com ı́ndice espectral comparável
às observações.
Neste trabalho realizamos um estudo complementar, iniciado por Piovezan (2009), no
qual generalizamos o modelo acima descrito para o caso dos NAGs. Nesse estudo, constatamos que a atividade de reconexão magnética na região coronal, na base de lançamento
do jato, pode explicar a origem das ejeções relativı́sticas, dos microquasares aos NAGs
de baixa luminosidade (tais como galáxias Seyfert e LINERS). A potência liberada em
eventos de reconexão magnética em função das massas dos buracos negros dessas fontes,
de 5M

a 1010 M , obedece a uma correlação que se mantém por todo esse intervalo,

abrangendo 109 ordens de magnitude. Essa correlação implica em uma dependência quase
linear (em um diagrama log-log), aproximadamente independente das caracterı́sticas fı́sicas
locais dos discos de acreção dessas fontes. Além do mais, ela é compatı́vel com o chamado
“plano fundamental”, obtido empiricamente, que correlaciona a emissão rádio e raios-X
dos microquasares e NAGs às massas dos seus buracos negros (veja Merloni et al., 2003).
Assim, o modelo de de Gouveia Dal Pino e Lazarian (2005) oferece uma interpretação fı́sica
simples para a existência dessa correlação empı́rica, como devida à atividade magnética
coronal nessas fontes. Já os quasares e NAGs mais luminosos não satisfazem à mesma
correlação, possivelmente porque a densidade ao redor da região coronal nessas fontes é tão
alta que “mascara” a emissão devida à atividade magnética. A emissão rádio nesses casos
deve-se, possivelmente, a regiões mais externas do jato supersônico, onde ele já expandiu
o suficiente para tornar-se opticamente fino e visı́vel, e onde os elétrons relativı́sticos são
possivelmente produzidos em choques (veja também de Gouveia Dal Pino et al., 2010a,b).
Paralelamente, investigamos a formação de eventos de reconexão magnética através
de simulações magnetohidrodinâmicas axissimétricas (2.5D-MHD), da interação entre o
campo magnético poloidal ancorado no disco de acreção viscoso (satisfazendo ao modelo
padrão de Shakura e Sunyaev, 1973) e a magnetosfera dipolar da fonte central em rotação.
Para esse fim, consideramos condições iniciais semelhantes às dos OEJs. Nos testes preliminares aqui realizados, a reconexão magnética das linhas ocorre em presença de uma
resistividade numérica, que não é intensa o bastante para determinar um processo de reconexão a taxas da ordem da velocidade de Alfvén, ou seja, ela é essencialmente ”lenta”.
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