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Objetivo do trabalho!

Espectro de anãs brancas!
A maior parte dos espectros mostram linhas Hα, 
em λ = 6563 Å e Hβ em 4861 Å, bem como algumas 
linhas mais altas da série de Balmer. Essas anãs 
brancas são classificadas como DA, com 
atmosfera formada majoritariamente por 
hidrogênio. O restante, cerca de 20%, mostra 
anãs brancas de outros tipos, como DB’s e DO’s. !

Medida do campo magnético pelo 
efeito Zeeman!

O efeito Zeeman, além de dividir as linhas 
espectrais em componentes, pode alterar 
realmente a opacidade das camadas da estrela, 
bem como sua transferência radiativa e a 
estrutura de sua atmosfera. Durante o 
semestre 2011/1, estimei, utilizando o modelo 
apresentado na Figura 3, o campo magnético de 
m e t a d e d a s s e t e c e n t a s e s t r e l a s 
aparentemente afetadas pelo efeito Zeeman. A 
baixa razão sinal ruído de muitos desses 
e s p e c t r o s , e n t r e t a n t o , p r e j u d i c a 
definitivamente a mensurabilidade do efeito.     !

Figura 1: espectro real de alta razão sinal ruído de uma 
estrela DA, com as linhas da série de Balmer. O modelo, 
em vermelho, fita muito bem o espectro observado. !

Conclusões e expectativas!
Verificamos que existem empecilhos para a estimativa do campo magnético em estrelas. a primeira é 
teórica, pois os cálculos para Efeito Zeeman que melhor fitam as medidas ainda são incipientes. O 
segundo e o terceiro são experimentais: os espectros de baixa razão sinal ruído prejudicam muito a 
visualização do splitting das linhas e a baixa resolução dos espectros nos impedem de verificar a 
existência de campos baixos, em torno de 1 MG. Nossa expectativa é poder fazer polarimetria da luz  
dessas estrelas, o que comprovaria definitivamente se elas possuem campo magnético ou não. Mais 
um ponto para o acordo do Brasil com o ESO.   !
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Apoio:  

O objetivo do trabalho é estimar o campo 
magnético que se manifesta pelo efeito Zeeman 
nos espectros de estrelas anãs brancas. Os 
espectros com que trabalhamos provêm do 
projeto Sloan Sky Digital Survey (SDSS), que 
faz fotometria do céu do hemisfério norte para, 
posteriormente, fazer medidas espectros-
cópicas dos objetos predominantemente azuis, 
como as anãs brancas.    !

Figura 2: espectro da estrela SDSS J021148.21+211548.2, 
classificada como uma DA de alto campo magnético, 
com mais de 100 MG.!

Figura 3: modelo calculado para a separação das linhas 
espectrais (efeito Zeeman) da série de Balmer causadas por 
Campo Magnético dipolar. Fonte: Ruder,  H.; Wunner,  G.; 
Herold,  H.; Geyer,  F. Atoms in Strong Magnetic Fields: 
Quantum Mechanical Treatment and Applications in 
Astrophysics and Quantum Chaos. "
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