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Fotometria de Galáxias: Magnitude de Abertura 
    Galáxias são objetos extensos- não pontuais e sem bordas bem 
definidas: isso leva a várias formas de se medir suas magnitudes 
 
• Magnitude de abertura: é a medida da magnitude dentro de uma certa 
abertura, geralmente circular, centrada no centro do objeto de interesse; a 
abertura é caracterizada por seu diâmetro D, em arcsec. 

Problema: a fração da luz da galáxia que cai dentro da abertura varia com a distância, tamanho, 
inclinação e tipo da galáxia. Muita contaminação do ambiente de modo que o nível do céu é mal 
definido. 



Fotometria de Galáxias: Magnitude Total e Métrica 
• Magnitude total: é a medida de toda a luz da galáxia numa dada banda 

• Problema: onde termina a galáxia? 
• Pode ser determinada com uma “curva de crescimento”: mede-se a 
magnitude de abertura m(D) em várias aberturas D e estima-se o valor 
assintótico de m quando D tende a infinito 

• Magnitude métrica: medida dentro de uma abertura fixa em kpc 



Brilho Superficial 
   Definição mais completa de brilho superficial: 

[L] = J/s = 1W = 107 erg/s [A] =  1 m2 = 102 cm2 [Ω] = 1 esferorradiano (sr) = 4.25 x 1010 arcsec2    
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Independência do Brilho Superficial com a Distância 
   Definição mais completa de brilho superficial: 

[L] = J/s = 1W = 107 erg/s [A] =  1 m2 = 102 cm2 [Ω] = 1 esferorradiano (sr) = 4.25 x 1010 arcsec2    

   Em termos de magnitude ao invés de intensidade l: 

m=µ ( )Alog5.2+

Só depende de 
grandezas 
intrínsecas da 
galáxia 



As Isofotas 
  Regiões do céu ou  do objeto com mesma intensidade de fótons. 

Galáxia Elíptica 

Procedimento com o DS9: 

Galáxia Espiral 

Regiões 
interbraços 



O Brilho Superficial do Céu 
    O brilho superficial é definido em termos de magnitudes e áreas 
aparentes como: 

Am log5.2+=µ
“A” em geral está em unidades de 
arcsec2, de modo que se escreve o 
brilho superficial μ em mag arcsec-2 

Exemplo: brilho superficial típico do fundo do 
céu escuro no LNA (lua nova), em mag arcsec-2: 
 
μU ≈ 21.6 mag/arcsec2 

μB ≈ 22.0  mag/arcsec2 
μV ≈ 21.0  mag/arcsec2 
μR ≈ 20.4  mag/arcsec2 
μI ≈ 19.3  mag/arcsec2 

A luz dos objetos se espalha na atmosfera e a Lua 
é o principal contribuinte para o brilho do céu 



O Brilho Superficial do Céu e Dependência com o 
Comprimento de Onda  

    O brilho superficial é definido em termos de magnitudes e áreas 
aparentes como: 

http://www.gemini.edu/sciops/telescopes-and-sites/observing-condition-
constraints/optical-sky-background 

No Gemini, considerando diferentes percentiles de 
contribuição da iluminação da Lua em diferentes 
filtros: 

Am log5.2+=µ
“A” em geral está em unidades de arcsec2, de modo que se escreve o brilho superficial μ em 
mag arcsec-2 

... no azul o espalhamento no contínuo aumenta o 
background... 

Efeitos da emissão da atmosfera em 
diferentes comprimentos de onda: 

... no infravermelho as linhas espectrais 
atrapalham no background 



Exemplo de Aplicação do Briho Superficial 
1-) Em termos de fluxo, o brilho superficial de 25 mag arcsec-2 em B está 
quanto acima do nível do fundo do céu? 

Brilho do céu em B: μc,B ≈ 22.0 mag arcsec-2 

•  logo, μB - μc,B = -2.5 log(f/fc) = 3 

•  ou, f ≈ 0.063 fc 

•  isto é, este nível isofotal está a 6.3% acima do nível do céu 

Galáxia Elíptica Galáxia Espiral 



Fotometria de Galáxias: Magnitude Isofotal 
• Magnitude isofotal: é a medida da magnitude considerando o fluxo dentro de 
um dado nível isofotal (exemplo: o nível μB = 25 mag arcsec-2 é comumente 
usado, limitado pelo raio R25 como sendo o raio isofotal (raio médio da isofota 
de 25 mag arcsec-2 de toda a luz da galáxia numa dada banda. 

Isofotas de algumas galáxias elípticas: 
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Isofotas da galáxia espiral M51 

R25 



Modelo Simples de um Filtro 
    Fluxo integrado num dado filtro: 

λλλ dSFFi ∫=

onde λ0 é o comprimento de 
onda central e Δλ a largura 
da banda fotométrica 

    Considerando a transmissão do filtro 
normalizada, de modo a avaliar a fração de 
luz proveniente em cada comprimento de 
onda: 

1=∫ λλdS

  Assumindo um fluxo constante ao longo da  
banda do filtro: 

λλ ∆=
0

FFi



Sistemas para Medida de Magnitudes: Sistema de Vega 
    Sistema de Vega (V = 0.03): 
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http://astro.unl.edu/naap/blackbody/animations/bla
ckbody.html 



Valores Integrados para os Filtros de Bessel 
    Fluxo integrado num dado filtro: 



Sistemas para Medida de Magnitudes: Sistema AB 
    Sistema AB de “absoluto”, pois está baseado em medidas de fluxos que 
são calibradas em unidades absolutas. Não se usa uma estrela de 
referência, mas uma densidade de fluxo padrão (3631 Jy = 10−26 W Hz−1 m−2 
= 10−23 erg s−1 ).  
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    Com fluxo em Jy: 

    Com fluxo no cgs: 

6.48log5.2 −
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    Para converter fluxos em unidades de 
comprimento de onda para unidades de 

frequência basta lembrar que Fλdλ = Fνdν. 

Escolhida de modo a ter a magnitude de 
um objeto de espectro plano no sistema 
AB = a magnitude desse mesmo objeto 
no filtro V (mAB = mV). 



Exemplo de Aplicação da Magnitude AB 
    A que magnitude aparente corresponde um fluxo de 1 μJy na banda J? 

• Sistema de Vega: 
FJ = 1 μJy = 10-6 x 10-26 W m-2 Hz-1 

 

FJ(0) = 1.65 x 10-23 W m-2 Hz-1  

mJ = -2.5 log(FJ / FJ(0) ) = 23.04 

• Magnitude AB: 
 

FJ = 1 μJy = 10-6 x 10-26 W m-2 Hz-1 = 10-29 erg cm-2 s-1 Hz-1 

mAB = -2.5 log (FJ) - 48.6 = 23.9 

1 erg = 1x10-7 J 



Fotometria de Galáxias 

http://adsabs.harvard.edu/full/1996ASPC..101..159D 

    Exemplo com o Digital Sky Survey (DSS). 

http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0507536v1.pdf 



Fotometria: Magnitudes Usando Estrelas de Campo 
    Supondo imagem no mesmo filtro do catálogo: 



Remoção do Céu 
   Para converter a imagem de fluxo para magnitudes é crítica a remoção do 
céu. 



Remoção do Céu 
   Para converter a imagem de fluxo para magnitudes é crítica a remoção do 
céu. 

céubruto N[-e]N[-e]N[-e] −=

N [-e] = número de fotoeletrons 
produzidos (são proporcionais às 
contagens na imagem) 



Calibração Fotométrica 
   Para converter a imagem de fluxo para magnitudes é crítica a remoção do 
céu. 

 1.0)-ar de (massa k - )(N[-e]/t log 2.5 - m = m MKexp10zerostd

( )2sec][log5.2 arcpixel+= stdmµ

Fazendo a conta para 
cada pixel da imagem 

http://www.gemini.edu/?q=node/10445 



Extinção Galáctica 
  Também conhecida como extinção de “foreground”. É uma consequência 
da luz não recebida em uma dada direção do céu seja pelo espalhamento, 
seja pela absorção. 

E(B-V) = f(l,b,d,λ) 

Amôres & Lépine (2005) ou Schlegel, 
Finkbeiner & Davis ou Burstein & Heiles 

(1982). (Para filtros Específicos) 

Fitzpatrick & Massa 
(1990, 1999). (Para cada 
comprimento de Onda) 

(l,b) 
= g(l,b,d).h(λ) 

λ 

b 

Mapa de extinção na nossa galáxia 

l 

d 
b 

Centro da 
Galáxia 



Informações Extinção no NED 
Para M100: 



Informações Extinção no NED 
• Dependência com o comprimento de onda: o avermelhamento da luz é 
produzido pelo espalhamento da radiação por grãos de poeira: em geral 
diminui com o comprimento de onda (a luz azul é mais espalhada que a 
vermelha). 

• NED, absorção na direção de M51: 
 
Banda  U  B  V  R  I  J  H  K  L' 
λ [μm]  0.34 0.44  0.54  0.65  0.80  1.27  1.67  2.22  3.81 
Aλ [mag]  0.191  0.152  0.117  0.094  0.068  0.032  0.020  0.013  0.005 

Gobscorr Amm −=

• Correção da magnitude pela absorção galáctica: 

    Se M51 tem uma magnitude observada na banda B igual a 8.6, sua magnitude 
corrigida pela absorção galáctica será 8.4 



Luminosidades em Unidades Solares 
    A magnitude absoluta é uma medida de luminosidade: 
 

L α 10-0.4M = dex(-0.4 M) 

• Em termos de unidades solares, numa certa banda X: 
 

LX = dex[-0.4(MX-MX,S)] LX,S 

 
onde LX,S e MX,S são a luminosidade e a magnitude absoluta do Sol na 
banda X. 

• Para X = U, B, V, R, I, temos que, no sistema de Vega:  
 

MX,S = 5.66, 5.47, 4.82, 4.28, 3.94 

• Para X= u, g, r, i, z (SDSS, Blanton et al. 2003), no sistema AB: 
  

MX,S = 6.80, 5.45, 4.76, 4.58, 4.51 



Distribuição de Luminosidade e Briho Superficial 
    Conceito de brilho (fluxo) associado a um objeto extenso É derivado de 
como a luminosidade do objeto se distribui em uma área, de modo que: 

Σ = L/A = 1010 LS/[π x (15 kpc)2] 

Exemplo: qual é a densidade 
superficial de luminosidade de um 
disco de 30 kpc de diâmetro com 
luminosidade de 1010 LS visto de 
face? 

Σ = 14.1 LS pc-2 

Σ = L/A (A: área) 
unidades: LS pc-2 



Exemplo de Aplicação do Briho Superficial 
2-) Qual é o brilho superficial de um disco (no sistema de Vega) de 30 kpc 
de diâmetro e luminosidade 1010 LS na banda V, visto de face? Apresente o 
resultado em LS pc-2 e em mag arcsec-2. 

Densidade superficial de luminosidade do disco: 
 

Σ = L/A = 1010 LS /(π x (15 kpc)2) ≈ 14,1 LS pc-2 

• Para determinar quanto isso vale em mag arcsec-2, vamos supor que 14,1 
LS são emitidos por uma área de 1 pc de lado. 

 d = 180x3600/π ≈ 206 kpc ≈ 6,39x1023 cm 

• Para que essa área seja vista como um quadrado de 1 arcsec de lado ela 
deve estar a uma distância d tal que: 
 

 d=D/θ,  

onde D=1pc e θ = 1 arcsec = π/ (180 x 3600) radianos logo, 



Exemplo de Aplicação do Briho Superficial 
2-) (Continuação) Qual é o brilho superficial de um disco (no sistema de 
Vega) de 30 kpc de diâmetro e luminosidade 1010 LS na banda V, visto de 
face? Apresente o resultado em LS pc-2 e em mag arcsec-2. 

Considerando então:  
d = 180x3600/π ≈ 206 kpc ≈ 6,39x1023 cm 

• O fluxo, então será:  
fV = 14.1 LS/(4 πd2) ≈ 1,05 x 10-14 erg cm-2 s-1 

μV ≈ -2,5 log(fV /fλVΔλV) ≈ 21,2 mag arcsec-2 

• Logo, como o brilho superficial é a magnitude aparente dentro de uma 
área de 1 arcsec2: 

Converter ∆λ em Å. 

1 LS = 3,85x1026 W  3,85x1026 erg/s  



Degenerecência da Geometria Discoidal e Elípsoidal 

Projeção Elíptica 
Projeção Elíptica 

GEOMETRIA ELIPSOIDAL GEOMETRIA DISCOIDAL 

    As diferentes geometrias encontradas para as galáxias devem refletir 
diferentes comportamentos dinâmicos de suas componentes. Duas classes 
principais: Galáxias Espirais e Elípticas e uma categoria elíptica chamada 
Lenticular. 

M87 M100 



Frequência de Tipos 
   A frequência de tipos depende fortemente de como as galáxias são 
selecionadas (amostras completas em volume ou em magnitude, banda 
fotométrica, etc). No Revised Shapley-Ames Catalog of Bright Galaxies (RSA): 

Catálogo RSA 
Comum Barrada 

Tipo No. Tipo No. 
E+E/S0 173 ... ... 
S0+S0/a 142  SB0+SB0/SBa 48 
Sa+Sab 123  SBa+SBab 42 
Sb+Sbc 187  SBb+SBbc 96 

Sc 293  SBc 77 
Scd+Sd 26  SBcd+SBd 8 
Sm+Im 13  SBm+IBm 9 
S 16 ...  ... 
Special 18 ...  ... 
Total  991  Total  285 

Bowers & Deeming (1984) 
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Estudando Diversas Galáxias e Procurando Correlações 

• Círculos são todo catálogo; 
• Quadrados são galáxias próximas; 
• Cheio = medianas, Vazio = Média 
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E S0 S0a Sa Sab Sb Sbc Sc Scd Sd Sm Im 

   As propriedades das galáxias variam monotonicamente ao longo da 
sequência, mas com grande variança (Roberts & Haynes (ARAA, 1994)): 



Galáxias – Cor vs. Tipo Morfológico 

gráficos de Robert & Haynes, ARA&A 32, 115, 1994 

1. A cor reflete o tipo morfológico 

E S0 S0a Sa Sab Sb Sbc Sc Scd Sd Sm Im 

2. Os desvios são maiores nas espirais 

As taxas de formação estelar 
atuais para as espirais são mais 
variadas do que para as elípticas. 
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   Compilando as cores integradas e comparando com o tipo morfológico. 

1.0 

0.5 



Galáxias – Raio Efetivo vs. Tipo Morfológico 

gráficos de Robert & Haynes, ARA&A 32, 115, 1994 
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E S0 S0a Sa Sab Sb Sbc Sc Scd Sd Sm Im 

Early-type 

Late-type 

1. Tipos muito tardios são menores 

2. Existem galáxias grandes, early-type, 
que são mal representadas localmente 

   Compilando os raios lineares à isofota de 25 mag/arcsec2 no filtro B e 
comparando com o tipo morfológico. 

Próximas 

Todo catálogo 

Galáxia cD em Virgo 



Galáxias – Massa Total vs. Tipo Morfológico 

gráficos de Robert & Haynes, ARA&A 32, 115, 1994 
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Early-type 

Late-type 

   Compilando as massas totais obtidas pelos perfis de HI e as curvas de 
rotação e comparando com o tipo morfológico. 

Na seq. de Hubble original 

Sc Sb Sa 
S0 

1. Tipos muito tardios são menos massivos. 

2. A massa “parece” aumentar de late-type para early-type, sofrendo uma quebra em tipos S0. 

11 

10 



Galáxias – Massa Gás vs. Tipo Morfológico 
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   Compilando as massas de Hidrogênio a partir do perfil da emissão do 
Hidrogênio Neutro (HI). 

Kellermann & Verschuur (1974): 

1. Existem dois comportamentos 
distintos para o gás; 

   Scarano Jr (2008): 

E S0 S0a Sa Sab Sb Sbc Sc Scd Sd Sm Im 

D: é a distância da galáxia, medida em Mpc 
SHI: é a densidade de fluxo, medida em Jy ;  
dv: é o elemento de velocidade 

10 

9 
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Galáxias – Fração de Gás vs. Tipo Morfológico 

gráficos de Robert & Haynes, ARA&A 32, 
115, 1994 

   Compilando as massas de Hidrogênio a partir do perfil da emissão do 
Hidrogênio Neutro (HI). 

1. A fração de gás decresce de late-type para early-type. 

E S0 S0a Sa Sab Sb Sbc Sc Scd Sd Sm Im 
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Curvas de rotação não são possíveis 
de se extrair e gás difícil de detectar 
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Razão da Massa/Luminosidade vs. Tipo Morfológico 

gráficos de Robert & Haynes, ARA&A 32, 115, 1994 

   Razão da massa total pela luminosidade em B em função do tipo 
morfológico: 

1. A relação MT/L 
é constante; 

2. Conteúdo de 
gás fica mais 
enfatizado 
quando 
comparado 
com a 
luminosidade 
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Galáxias – Propriedades Integradas 

9. A fração de gás decresce de late-type para early-type. 

1. A cor reflete o tipo morfológico; 

2. Os desvios em cor são maiores nas espirais; 

3. Tipos muito tardios são menores; 

4. Existem galáxias grandes, early-type, que são mal representadas localmente; 

5. A relação MT/L é constante; 

6. Tipos muito tardios são menos massivos; 

7. A massa “parece” aumentar de late-type para early-type, sofrendo uma QUEBRA 
em tipos lenticulares (S0). 
8. Existem dois comportamentos distintos para o gás; 

   Resumo das conclusões: 



9. A fração de gás decresce de late-type para early-type. 

1. A cor reflete o tipo morfológico; 

2. Os desvios em cor são maiores nas espirais; 

3. Tipos muito tardios são menores; 

4. Existem galáxias grandes, early-type, que são mal representadas localmente; 

5. A relação MT/L é constante; 

6. Tipos muito tardios são menos massivos; 

7. A massa “parece” aumentar de late-type para early-type, sofrendo uma QUEBRA 
em tipos lenticulares (S0). 
8. Existem dois comportamentos distintos para o gás; 

Galáxias – Propriedades Integradas 

Podemos dividir as 
galáxias em dois tipos? 

   Resumo das conclusões: 



Galáxias – Propriedades Integradas 

Binggeli’s (1993): 
classical & dwarf 

9. A fração de gás decresce de late-type para early-type. 

1. A cor reflete o tipo morfológico; 

2. Os desvios em cor são maiores nas espirais; 

3. Tipos muito tardios são menores; 

4. Existem galáxias grandes, early-type, que são mal representadas localmente; 

5. A relação MT/L é constante; 

6. Tipos muito tardios são menos massivos; 

7. A massa “parece” aumentar de late-type para early-type, sofrendo uma QUEBRA 
em tipos lenticulares (S0). 
8. Existem dois comportamentos distintos para o gás; 

   Resumo das conclusões: 



Galáxias – Propriedades Integradas 

Seriam as early-type mais 
novas do que as late-type ou 

o inverso? 

9. A fração de gás decresce de late-type para early-type. 

1. A cor reflete o tipo morfológico; 

2. Os desvios em cor são maiores nas espirais; 

3. Tipos muito tardios são menores; 

4. Existem galáxias grandes, early-type, que são mal representadas localmente; 

5. A relação MT/L é constante; 

6. Tipos muito tardios são menos massivos; 

7. A massa >>parece<< aumentar de late-type para early-type, sofrendo uma 
QUEBRA em tipos lenticulares (S0). 
8. Existem dois comportamentos distintos para o gás; 

   Resumo das conclusões: 



Galáxias – Propriedades Integradas 

Cenário: E se as galáxias elipticas 
fossem na verdade galáxias 
espirais que interagiram? 

Cenário: E se S0 fossem 
uma transição? 

9. A fração de gás decresce de late-type para early-type. 

1. A cor reflete o tipo morfológico; 

2. Os desvios em cor são maiores nas espirais; 

3. Tipos muito tardios são menores; 

4. Existem galáxias grandes, early-type, que são mal representadas localmente; 

5. A relação MT/L é constante; 

6. Tipos muito tardios são menos massivos; 

7. A massa >>parece<< aumentar de late-type para early-type, sofrendo uma 
QUEBRA em tipos lenticulares (S0). 
8. Existem dois comportamentos distintos para o gás; 

   Resumo das conclusões: 



Classificação de Hubble 

     Existem algumas  correlações entre diversas grandezas medidas e a 
seqüência de Hubble, mas nada que permita concluir definitivamente sobre 
uma seqüência histórica. 

Early Late 

9. A fração de gás decresce de late-type 
para early-type. 

1. A cor reflete o tipo morfológico; 
2. Os desvios em cor são maiores nas 
espirais; 
3. Tipos muito tardios são menores; 
4. Existem galáxias grandes, early-type, 
que são mal representadas localmente; 

5. A relação MT/L é constante; 

6. Tipos muito tardios são menos 
massivos; 
7. A massa “parece” aumentar de late-
type para early-type, sofrendo uma 
QUEBRA em tipos lenticulares (S0). 

8. Existem dois comportamentos 
distintos para o gás; 

10. Formação estelar domina nos 
discos, alimentado pelo gás e 
evidenciado pelas estrelas mais azuis. 



Viés (ou Bias) de Malmquist e Efeitos de Seleção 
    Quando se estuda a distribuição de galáxias em grande escala, efeitos 
observacionais de seleção devem ser considerados. 
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Viés de Malmquist: é o efeito observacional 
provocado pela capacidade de se detectar mais 
facilmente objetos intrinsecamente brilhantes do 
que os menos brilhantes. Afeta objetos surveys 

limitadas em brilho. 
Objetos de maior 

luminosidade podem ser 
observados a distâncias 

maiores. 

Liske et al. (2002). 

Outros bias podem desviar a amostra (galáxias muito 
compactas,  muito difusas, ou muito extensas): 



1. Um objeto tem coordenadas RA=18:11:33 e DEC=-27:38:20. Qual é o valor 
dessas coordenadas em graus? 

2. Use o NED para obter, para a galáxia M32, a) suas coordenadas 
equatoriais em graus (J2000); b) suas coordenadas galácticas; c) sua 
velocidade radial. 

3. Quais são as coordenadas equatoriais do Polo Galáctico Sul? Em que 
constelação ele fica ? 

4. Use a ferramenta Explorer, do site SkyView do SDSS, para obter uma 
imagem de um dos satélites de M81 denominado Holmberg IX (use o 
NED para obter as coordenadas desse objeto). 

5. Visite o GalaxyZoo (www.galaxyzoo.org), e tente classificar alguns 
objetos. 

6. O que são regiões HII e em que tipos de galáxias são encontradas? 
7. Descreva em palavras o que significa uma galáxia E3 e uma SAB(rs)cd. 
8. Use o NED para obter as coordenadas equatoriais (J2000) e galácticas, a 

velocidade radial, o tamanho aparente e o tipo morfológico de NGC 488. 
9. Encontre outros nomes para M95. Qual é seu tipo? 
10. Meça a elipticidade de NGC 4473. 

Exercícios 
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