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Buracos negros supermassivos são os objetos astrof́ısicos mais estudados no contexto da astrof́ısica
de galáxias e quasares. Devido à captura completa de fótons até uma certa distância do seu centro,
chamada horizonte de evento, a correspondente região em torno de um buraco negro não emite
radiação eletromagnética, o que torna a sua detecção direta muito dif́ıcil. Em décadas recentes,
muitos métodos foram elaborados para comprovar a existência de buracos negros supermassivos
através do estudo das caracteŕısticas do material em torno do horizonte de evento. Matéria que se
encontra perto do buraco negro supermassivo forma um disco de acreção que pode ser observado
com as técnicas observacionais mais recentes. Quanto mais perto do horizonte de evento se encontra
a região a ser estudada, mais importante torna-se a análise detalhada de vários efeitos relativ́ısticos.
As observações de décadas recentes indicam que quase todas as galáxias possuem um buraco negro
supermassivo no seu centro. Ao longo dos anos acumularam cada vez mais evidências a favor da
existência de buracos negros, mas ainda falta uma prova direta e definitiva. Nesse primeiro artigo,
discutimos aspectos observacionais e teóricos que foram elaborados para comprovar a existência de
buracos negros supermassivos (Artigo I). Em um artigo subsequente (Artigo II), discutiremos os
métodos de interferometria VLBI mais recentes da colaboração do telescópio EHT (Event Horizon

Telescope).
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Supermassive black holes are the astrophysical objects that are most studied in the context of
galaxies and quasars. Due to the complete capture of photons within the event horizon, this region
near the black hole does not emit electromagnetic radiation which makes its direct detection very
difficult. Many different methods were developped in recent years in order to prove the existence
of supermassive black holes by studying the properties of the material that surrounds the event
horizon. Matter that is close to the supermassive black hole forms an accretion disk that can be
directly observed by the most modern observational techniques. The closer the observed region
is to the event horizon, the more important is the detailed analysis of various relativistic effects.
Observations in recent years suggest that almost all galaxies harbour a supermassive black hole
in their centers. There is increasing evidence that black holes really exist, however, there is still
missing a definite prove. In this first article we discuss observational and theoretical aspects in order
to prove the existence of supermassive black holes (Paper I). In a following article (Paper II) we
discuss the most recently developped VLBI interferometric methods of the Event Horizon Telescope
Collaboration.
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I. A EXISTÊNCIA DE BURACOS NEGROS

O matemático e astrônomo P. Laplace (1749 a 1827) foi entre os primeiros a considerar uma

estrela de massa tão alta que nem luz conseguiria escapar. Considerando igual a zero a soma

de energia potencial (−GmM/r) e energia cinética (mv2/2) para uma massa m que se encontra

no potencial da massa M , define-se a velocidade de escape v2esc = 2GM/R. Ao considerar a

velocidade de escape igual à velocidade da luz c, já conhecida na época de Laplace, obtém-se

o raio RS até o qual luz não consegue escapar da massa M ,

RS =
2GM

c2
. (1)

A partir da teoria da relatividade geral apresentada por A. Einstein em 1915, K.

Schwarzschild conseguiu derivar, em 1916, a métrica de um buraco negro. Essa métrica hoje

é chamada métrica de Schwarzschild e o correspondente raio chama-se raio de Schwarzschild

RS e é dado, na teoria da relatividade geral, pela mesma expressão que foi obtida com a teoria

newtoniana, Eq. (1).

A primeira confirmação observacional da teoria da relatividade geral foi realizada em 29 de

maio de 1919 em Sobral durante um eclipse solar total. Quando um feixe de luz de uma estrela

distante passa perto do Sol, o percurso dos fótons é descrito por uma curva em vez de uma

linha reta. A observação das posições das estrelas perto do Sol durante os poucos minutos de

escuridão permitiu confirmar o desvio da luz como previsto pela teoria da relatividade geral.

Ao longo dos anos, foram elaborados cada vez mais métodos para estudar o desvio de luz. As

chamadas lentes gravitacionais representam hoje uma grande área de pesquisa em astrof́ısica

extragaláctica e cosmologia observacional.

Buracos negros de origem estelar devem ter massas de poucas massas solares. Buracos

negros supermassivos (SBH - Supermassive Black Hole) sempre são encontrados nos exatos

centros das galáxias e abrangem massas entre milhões e vários bilhões de massas solares. O

raio de Schwarzschild RS define o horizonte de evento. Part́ıculas materiais ou fótons que se

encontram a uma distância d menor que o horizonte de evento em relação ao centro da massa

M , d < RS , não conseguem escapar do potencial gravitacional. Portanto, a região dentro do

horizonte não é observável para um observador externo. Uma caracteŕıstica importante do raio

de Schwarzschild é a sua proporcionalidade com a massa, RS ∼ M . O raio de Schwarzschild
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do Sol com massa M⊙ = 2 · 1033 g é aproximadamente RS ≈ 3 km. Portanto, os horizontes de

buracos negros de origem estelar são da ordem de poucas dezenas de quilómetros, o que torna a

observação imposśıvel quando são consideradas as grandes distâncias desses objetos astrof́ısicos

em relação à Terra. Por outro lado, buracos negros supermassivos devem possuir horizontes de

até vários bilhões de quilómetros que correspondem a centenas de unidades astronômicas UA.

A evolução estelar é um dos assuntos astrof́ısicos mais estudados e bem entendidos e in-

dica que buracos negros de origem estelar devem existir em grandes quantidades em todas as

galáxias. Uma estrela se forma a partir do colapso gravitacional de uma nuvem interestelar de

gás e poeira e permanece durante milhões a bilhões de anos na chamada sequência principal.

O exemplo mais conhecido de uma estrela da sequência principal é o nosso Sol com uma idade

de 4,55 ·109 anos. O Sol permanecerá por mais alguns bilhões de anos na sequência principal.

Quando tiver queimado aproximadamente 10% do seu conteúdo de hidrogênio em hélio, o Sol se

afastará da sequência principal, passará por algumas fases de instabilidade e a sua parte central

entrará em colapso gravitacional até uma configuração mais compacta de anã branca. O co-

lapso gravitacional resultará na expulsão da camada externa da estrela, formando uma nebulosa

planetária. Uma anã branca é caracterizada por matéria degenerada de acordo com o prinćıpio

de exclusão de Pauli. A equação de estado de uma esfera de matéria degenerada mostra que

quanto maior é a massa total da esfera, menor se torna o seu raio. O limite de estabilidade

de uma anã branca chama-se massa de Chandrasekhar e corresponde a 1,44 M⊙. Quando a

massa de uma anã branca torna-se maior que essa massa limite, a pressão de Fermi dos elétrons

da matéria degenerada não consegue manter o equiĺıbrio contra a força gravitacional e a anã

branca entra em colapso gravitacional formando uma estrela de nêutrons acompanhado pela

explosão de uma supernova. Durante o colapso é liberada uma quantidade de energia potencial

tão alta que é posśıvel transformar prótons e elétrons em nêutrons, p+ e− → n+ νe. Os neu-

trinos νe escapam imediatamente da estrela. A nova configuração de equiĺıbrio é uma estrela

de nêutrons com um raio de um milésimo do raio de uma anã branca. Agora, os nêutrons

assumem o papel dos elétrons para manter o equiĺıbrio contra a imensa força gravitacional. A

equação de estado é semelhante que nas anãs brancas, mas a massa limite não é conhecida com

a mesma precisão devido à falta de conhecimento detalhado do comportamento da matéria

degenerada para essas altas pressões. Estrelas de nêutrons são configurações tão compactas

que vários efeitos relativ́ısticos devem ser considerados. O limite de Chandrasekhar para uma

estrela de nêutrons deve ser entre 2 - 3 M⊙. Quando a massa de uma estrela de nêutrons
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torna-se maior que essa massa limite, a estrela entra em colapso gravitacional e se forma um

buraco negro cujo horizonte de evento é dado pelo raio de Schwarzschild RS.

Não há dúvidas a respeito da existência de buracos negros estelares, considerando que todas

as fases que antecedem a formação do buraco negro são confirmadas observacionalmente. No

entanto, a observação direta de um buraco negro estelar não é posśıvel. A maior evidência

conhecida há décadas é fornecida pelas observadas caracteŕısticas em raios X de candidatos a

buraco negro.

Um dos avanços mais espetaculares em anos recentes foi a observação de ondas gravitacionais

como previstas pela teoria da relatividade geral. As ondas gravitacionais observadas pelo

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) foram emitidas no momento da

fusão de dois buracos negros com massas de 29M⊙ e 36M⊙, resultando em um buraco negro

com massa de 62M⊙ (Abbott et.al. 2016). A diferença de três massas solares foi emitida

através de ondas gravitacionais cuja luminosidade excede, durante uma fração de um segundo,

a luminosidade emitida por todas as estrelas do universo inteiro.

A observação das ondas gravitacionais é uma prova da existência de buracos negros. O

sinal observado foi reproduzido com alta precisão através de simulações numéricas com base

na teoria da relatividade geral. A análise do sinal observado permite excluir cenários alterna-

tivos, a exemplo de aglomerados de estrelas degeneradas, entre outros. No entanto, a massa

dos buracos negros antes da fusão encontra-se perto ou além do limite de massa do cenário

convencional da formação de buracos negros de origem estelar. Essas dúvidas acerca da massa

resultou na proposta de se tratar de buracos negros primordiais que se teriam formado antes da

nucleosśıntese primordial, ou de buracos negros formados pela, ainda hipotética, população III

que são as primeiras estrelas que se formam no universo no final das idades escuras, tendo ini-

cialmente uma metalicidade primordial. A formação e evolução das estrelas da população III é

a única maneira de explicar a metalicidade das estrelas mais velhas conhecidas da população II.

Recentemente, foi observada uma linha de absorção na radiação cósmica de fundo que poderia

ser, de acordo com modelos teóricos, a confirmação observacional da existência das estrelas da

população III (Bowman et.al 2018).

O estudo de ondas gravitacionais pode ser considerado complementar ao estudo dos buracos

negros supermassivos. Enquanto a fusão de dois buracos negros com massas de dezenas de

massas solares, é um fenômeno transiente que demora apenas uma fração de um segundo, o

comportamento de buracos negros supermassivos que possuem massas de milhões a bilhões de
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vezes maior, pode ser estudado ao longo de anos.

II. OBSERVAÇÕES DE BURACOS NEGROS SUPERMASSIVOS

O método clássico para determinar a massa de um sistema autogravitante, consiste na

aplicação do teorema virial,

1

2

d2I

dt2
− 2T − V = 0 , (2)

onde I é o momento de inércia, T é a energia cinética e V é a energia potencial do sistema

composto de N part́ıculas. Um sistema esférico de N part́ıculas iguais de massa m que se

encontra em equiĺıbrio dinâmico, possui um momento de inércia constante, portanto, o teorema

virial reduz a 2T + V = 0. A energia cinética pode ser escrita por

2T =
∑

mv2i = 3Nmσ2

r , (3)

onde σr é a dispersão das velocidades radiais a qual pode ser determinada através da largura

das linhas espectrais. A última igualdade da equação vale para uma distribuição isotrópica de

velocidades, v2 = v2x + v2y + v2z = 3σ2
r . A energia potencial V de um sistema autogravitante

esférico com raio R é dada por

V = −

3

5

GM2

R
. (4)

Inserindo as expressões de T e V no teorema virial e considerando I =constante, obtém-se

a massa virial Mvir,

Mvir =
5Rσ2

r

G
, (5)

que representa a massa total M = Nm do sistema autogravitante. Nessa forma, o teorema

virial foi aplicado a aglomerados de galáxias mostrando que a maior parte da massa de um
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aglomerado de galáxias é matéria escura cuja natureza ainda não é conhecida (Madejsky, 2015).

Quando aplicado a um disco de acreção de massa pequena que se forma em torno de um

buraco negro supermassivo de alta massa M , o teorema virial mostra que a massa virial é dada

por

Mvir =
3Rσ2

G
, (6)

que representa a massa do objeto central, desprezando a massa do material que forma o disco

de acreção. A galáxia eĺıptica M87 é a galáxia central do aglomerado de galáxias na constelação

de Virgem e se encontra em uma distância de 18,6Mpc. Nessa distância, um segundo de arco

corresponde a 1′′ = 90 pc. O disco de acreção em torno do suposto buraco negro supermassivo

M87* possui uma dispersão de velocidades σM87 = 550 km s−1 em uma distância de 15 pc que

corresponde a uma distância angular de 0,2′′ do centro de M87*. A correspondente massa do

buraco negro supermassivo M87* é

MM87∗ = 3, 2 · 109M⊙ . (7)

Deve ser enfatizado que a dinâmica do gás pode ser influenciada por vários efeitos de um

plasma relativ́ıstico, resultando em um erro considerável na determinação da massa MM87∗. A

massa determinada através da dinâmcia estelar é maior por um fator dois, MM87∗ = 6 · 109M⊙.

Dinâmica estelar é considerada ummétodo mais confiável para determinar a massa de um objeto

central, mas o método pode ser aplicado somente a distâncias maiores, o que torna mais dif́ıcil

excluir modelos alternativos, a exemplo de aglomerados de estrelas degeneradas, entre outros.

Para muitos buracos negros supermassivos em outras galáxias, as massas foram determi-

nadas de maneira semelhante, usando a dispersão de velocidades σ, resultando em uma lei de

potências (Carroll e Ostlie, 2007),

MSBH = α

(

σ

σ0

)β

, (8)

com os parâmetros α =1,6 ·108M⊙, σ0 = 200 km s−1 e β =4,9. As observações mostram
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que buracos negros supermassivos existem em quase todas as galáxias. Uma única exceção

no universo local é a galáxia M33 na qual não foram detectados sinais de um buraco negro

supermassivo.

Do lado teórico, podem ser considerados vários cenários para a formação de buracos negros

supermassivos. O cenário mais conservador supõe que o buraco negro cresce pela acreção de

matéria a partir da massa inicial de um buraco negro de origem estelar que é da ordem de

dez massas solares. Um objeto que se aproxima, deve perder seu momento angular inicial ~l

para poder ser engolido pelo buraco negro supermassivo. Quando uma nuvem de gás e poeira

que se encontra perto do buraco negro colide com outra nuvem, a mesma pode perder uma

grande parte do seu momento angular. Cálculos numéricos mostram que depois de colisões

subsequentes, as órbitas se tornam cada vez mais circulares. Dessa maneira pode se formar um

disco de acreção com a maior velocidade no limite inferior do disco. Perto do buraco negro,

o potencial gravitacional é fortemente inomogêneo. As intensas forças de maré resultam na

desintegração de um objeto quando o mesmo se aproxima ao buraco negro até uma distância

menor que o raio de Roche dR que representa a distância na qual o objeto ainda é estável contra

as forças de maré. O raio de Roche é dado por

dR = 2, 45RS

(

ρM
ρm

)1/3

, (9)

onde ρM = M/(4π
3
R3

S) define a densidade média do buraco negro. A densidade média não

corresponde à densidade real do buraco negro. Para um buraco negro supermassivo com M =

4 · 108M⊙ que engole uma estrela como o Sol, o raio de Roche é igual ao raio de Schwarzschild,

dR = RS.

III. CRESCIMENTO DE BURACOS NEGROS SUPERMASSIVOS

O raio de Roche dR cresce mais lentamente com a massa do buraco negro do que o raio de

Schwarzschild RS . Portanto, um buraco negro com massa maior possui um limite de Roche

que é localizado dentro do seu horizonte de evento, o que permite engolir uma estrela inteira

sem produzir luminosidade através do disco de acreção.

Para buracos negros menores, o raio de Roche dR se encontra fora do horizonte, dR > RS , e

os objetos que se aproximam e orbitam em torno do buraco negro formando um disco de acreção
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devem ser desintegrados antes de serem engolidos, dessa forma produzindo luminosidade. A

luminosidade emitida pelo disco causa uma pressão de radiação que dificulta a acreção de mais

matéria. Existe uma luminosidade limite do buraco negro chamada luminosidade de Eddington

LE que representa a taxa máxima de acreção. Nesse limite, a força gravitacional (por volume)

é contrabalançada pelo gradiente da pressão de radiação. Cálculos detalhados mostram que a

luminosidade de Eddington LE do disco de acreção em torno de um buraco negro de massa

Mbn é dada por

LE = 1, 26 · 1031
Mbn

M⊙

W . (10)

A taxa de acreção de massa, nesse limite, é dada por

dM

dt
=

4πGmp

σT c
Mbn ≈ 7 · 10−17Mbns

−1 , (11)

onde mp é a massa do próton e σT ≈ 10−29 m2 é a seção de choque de Thomson. Essa

equação mostra que uma massa muito grande deve ser distribúıda sobre um peŕıodo muito

longo. Um buraco negro que se alimenta com a taxa máxima de acreção, Eq. (11), cresce de

forma exxponencial,

M(t) = M0 e
t/τ , (12)

em uma escala de tempo τ = σT c/(4πGmp) da ordem de 100 milhões de anos. Um buraco negro

com uma massa inicial de 10M⊙ poderia aumentar com a taxa máxima de acreção até uma

massa de 108M⊙ em vários bilhões de anos. Acima de uma massa de 4 · 108 M⊙, o crescimento

pode ser mais rápido uma vez que o raio de Roche se encontra dentro do horizonte de evento.

No entanto, a observação de quasares com redshift acima de z > 7 mostra que buracos

negros supermassivos com uma massa da ordem de 109M⊙ já existiam quando o universo tinha

uma idade de apenas 500 milhões de anos. Esse intervalo de tempo parece muito curto para

crescimento a partir de poucas massas solares. O buraco negro deveria começar com uma massa

máxima, considerando a sua origem estelar, e teria que se alimentar ao longo do peŕıodo inteiro
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com a taxa máxima de acreção.

Como alternativa, poderia ser considerada a formação de buracos negros estelares a partir

da hipotética população III. A formação e evolução das primeiras estrelas, a população III,

ainda é discutida de forma controversa. De acordo com alguns cenários, as primeiras estrelas

poderiam ter massas da ordem de várias centenas até milhares de massas solares e depois da

explosão em supernovas deixar buracos negros com massas de uma a duas ordens de grandeza

maior que os buracos negros estelares convencionais. Começando com uma massa incial maior,

seria mais viável o buraco negro crescer com acreção máxima durante o curto intervalo de 500

milhões de anos para alcançar uma massa da ordem de um bilhão de massas solares.

Outro cenário alternativo considera minihalos da ordem de 105 a 106 M⊙ nos quais podem

se formar as primeiras estrelas. Esses minihalos poderiam ser as sedes para as futuras galáxias.

As massas iniciais dos buracos negros formados nos minihalos poderiam ser muito maiores que

as dos buracos negros estelares o que permitiria um crescimento mais rápido. A vantagem

desse cenário seria também a localização central dos buracos negros supermassivos nas futuras

galáxias.

Outro cenário, mais especulativo, seria a formação a partir dos hipotéticos buracos negros

primordiais que poderiam se formar na primeira fração de segundo depois do Big Bang (Horvath

et.al., 2007). As massas dos buracos negros primordiais poderiam ser bem maiores que as dos

buracos negros estelares o que facilitaria um crescimento rápido durante 500 milhões de anos.

Em conclusão, existem vários cenários alternativos para explicar a formação de buracos

negros supermassivos ao longo da evolução do universo. As observações e a teoria mostram

de forma consistente que buracos negros supermassivos existem no universo em quantidades

iguais que galáxias. As observações em anos recentes permitem testar regiões cada vez mais

próximas dos horizontes de evento desses buracos negros o que torna cada vez mais provável a

confirmação definitiva da existência de buracos negros supermassivos.

IV. OBSERVAÇÕES DOS DISCOS DE ACREÇÃO

Os discos de acreção são as regiões mais estudadas observacionalmente para entender a

produção das luminosidades extremas dos quasares e para comprovar a existência de buracos

negros supermassivos (Jones e Lambourne, 2004). A observação das caracteŕısticas de emissão

de um disco de acreção é um ind́ıcio muito forte, mas as distâncias alcançadas em relação ao
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horizonte de evento ainda não foram suficientes para comprovar definitivamente a existência

de buracos negros supermassivos.

Quando se observa as regiões em torno do horizonte de evento com distâncias de poucos

raios de Schwarzschild, devem ser considerados vários efeitos relativ́ısticos. O primeiro passo é

considerar o potencial relativ́ıstico efetivo V (r) que é dado por

V (r) =

(

1−
2GM

rc2

)(

mc2 +
l2

mr2

)

. (13)

Para cálculos simples pode ser usado o potencial pseudonewtoniano Vs(r),

Vs(r) =
1

r − 2GM/c2
, (14)

que descreve quantitativamente os efeitos da curvatura do espaço-tempo. Nesse caso, os efeitos

relativ́ısticos podem ser aproximados, subtraindo o raio de Schwarzschild da posição atual,

r → r −RS .

Quando a distância é de poucos raios de Schwarzschild, como no lado interno do disco de

acreção, a correção pode ser bastante considerável. Uma diferença importante entre órbitas

newtonianas e órbitas relativ́ısticas é que uma part́ıcula com energia suficientemente alta pode

vencer a barreira centŕıfuga e cair sobre a massa central mesmo se tiver alto momento angular.

A análise detalhada mostra que a órbita estável mais interna posśıvel de um disco de acreção

possui um raio rmin de

rmin =
6GM

c2
= 3RS . (15)

A borda interna de um disco de acreção que se forma em torno de um buraco negro super-

massivo é muito pequena quando comparada com as dimensões galácticas, o que torna inviável

sua observação direta no óptico.
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V. RESOLUÇÃO ANGULAR DE TELESCÓPIOS

Os telescópios ópticos na superf́ıcie terrestre alcançam uma resolução angular da ordem

de um segundo de arco. A imagem de uma estrela muito distante que pode ser considerada

puntiforme, não é um ponto no plano focal do telescópio, mas um disco de difração. Uma

estrela binária, por exemplo, é considerada espacialmente resolvida por um telescópio quando

o primeiro mı́nimo de difração de uma das estrelas coincide com a posição do máximo central

da outra estrela (Madejsky, 2014). De acordo com a teoria de difração, o primeiro mı́nimo de

difração de um telescópio com diâmetro D é observado sob o ângulo α que é dado por

senα = 1, 22
λ

D
, (16)

onde λ é o comprimento de onda. O valor numérico 1,22 resulta da função de Bessel. Um

telescópio com um espelho principal de diâmetro de 2,2m tem para λ 5800 Å uma resolução

teórica de 0,06′′. Essa resolução teórica não é atingida em observações reais e não seria suficiente

para resolver os horizontes de evento de buracos negros. Para aumentar a resolução, i.e.,

diminuir o ângulo de difração α, é necessário diminuir o comprimento de onda ou aumentar o

diâmetro do telescópio. Diminuir o comprimento de onda não é o método adequado, uma vez

que não é posśıvel construir telescópios grandes de raiosX ou raios gama.

Aumentar o comprimento de onda parece desvantagem, mas no rádio é posśıvel construir

radiotelescópios com diâmetros de dezenas de metros. A partir dos anos 1940, foi desenvolvida

a tecnologia de radiointerferometria. Trata-se da combinação de dois ou mais radiotelescópios

separados por uma distância D muito maior que o diâmetro de cada radiotelescópio. A sensi-

bilidade do telescópio depois da combinação de várias unidades é proporcional à area coletora

dos radiotelescópios, mas a resolução angular depende, no caso ideal, linearmente da maior

distância D entre os telescópios individuais.

Ao longo de décadas, a técnica de radiointerferometria foi cada vez mais aprimorada, sendo

constrúıdos telescópios com grandes distâncias entre os radiotelescópios individuais. A técnica

aplicada nesses conjuntos de radiotelescópios é chamada VLBI (Very Long Baseline Interfer-

ometry) e alcança uma resolução angular abaixo de um milissegundo de arco (milliarcsecond ;

1mas = 0,001′′).

Para a extensão angular δ do horizonte de evento RS de um buraco negro de massa M que
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se encontra na distância d obtém-se um valor (em radianos)

δ =
RS

d
. (17)

No centro da Via Láctea em uma distância de 8 kpc encontra-se o buraco negro supermassivo

SgrA* com uma massa de 4 · 106 M⊙ que possui um horizonte de evento cujo raio é RS = 1, 2 ·

107 km. O ângulo esperado sob o qual o horizonte seria observado é δ = 1, 2·107/(24·1016) = 10

µas (µas - microssegundo de arco), ainda uma ordem de grandeza abaixo da resolução atingida

com as técnicas VLBI mais sofisticadas há poucos anos.

Outro buraco negro supermassivo conhecido e bem estudado no universo local se encontra

no centro da galáxia eĺıptica M87 em uma distância de 18,6Mpc. O buraco negro M87* no

centro de M87 possui uma massa entre 3 e 6 bilhões de massas solares, correspondendo a um

raio do horizonte de evento entre RS = 9 ·109 km e RS = 18 ·109 km (ou entre 60UA e 120UA).

A correspondente extensão angular do raio do horizonte é entre δ =3,2 µas e δ =6,5µas, um

pouco menor que o tamanho angular de SgrA*.

Com o intuito de alcançar a resolução angular e sensibilidade necessárias para obter imagens

da região em torno dos dois buracos negros supermassivos com maior extensão angular, SgrA*

e M87*, foi constrúıdo o telescópio EHT (Event Horizon Telescope) sendo 8 telescópios em 6

localizações geográficas diferentes com a maior distância de 13000 km entre os telescópios que

se encontram no Haváı, Arizona ou Espanha e o telescópio do Polo Sul. O telescópio EHT usa

as tecnologias VLBI mais modernas referente à técnica observacional e análise de dados. Os

radiotelescópios do EHT usam comprimento de onda λ =1,3mm. Considerando a distância

D = 13000 km entre os telescópios mais distantes do EHT no momento da observação em 2017,

obtém-se uma resolução angular de

α = 1,22
1,3 · 10−3 m

1,3 · 107 m
= 1,2× 10−10 rad = 25µas , (18)

para o comprimento de onda de λ =1,3mm. Esse comprimento de onda corresponde à emissão

śıncrotron do disco de acreção. Em anos recentes, foram desenvolvidos métodos de imageamento

chamados RML (Regularized Maximum Likelihood) que permitem melhorar a resolução nominal

por um fator 2 a 3. No caso do EHT, esses métodos foram aplicados e optimizados em longas
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fases de teste, resultando em uma resolução efetiva de

αEHT = 20µas .

A análise dos dados envolve técnicas Fourier sofisticadas e é somente posśıvel com uso

de relógios atômicos para sincronizar as observações dos radiotelescópios individuais que se

encontram em grandes distâncias entre si.

O disco de acreção em torno do buraco negro M87* deve ter sua borda interna em uma

distância de 3RS do centro de M87* (Eq. 15), portanto, o diâmetro da borda interna deve ser

de 6RS . Considerando o intervalo de massa de M87* entre 3 e 6 bilhões de massas solares,

espera-se um diâmetro da borda interna do disco de acreção entre

δdisco,M87∗ = 19− 39µas .

Portanto, a estrutura do disco de acreção até a sua borda interna que é a região mais

próxima observável em torno do horizonte de evento de um buraco negro, pode ser resolvida,

a prinćıpio, pelo telescópio EHT.

VI. CONCLUSÕES

O diâmetro angular da borda interna da região de emissão do disco de acreção em torno do

buraco negro supermassivo M87* é maior que a resolução angular do telescópio EHT. De fato,

o diâmetro angular de M87* foi determinado a 40µas com observações VLBI de 1,3mm em

anos recentes (Doeleman et.al. 2012), mas a tecnologia em 2010 ainda não permitiu obter uma

imagem dessa região. As observações VLBI mais recentes do telescópio EHT e a interpretação

dos dados serão discutidas em um artigo subsequente (Artigo 2).
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