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Independência do Brilho Superficial com a Distância 
Considere um disco de luminosidade L, raio R e à distância d visto de face: 
 

• Densidade superficial de luminosidade: Σ = L/(πR2) 

Só depende de grandezas 
intrínsecas da galáxia 

• Fluxo: f=L/(4πd2) 

• Diâmetro aparente: θ=2R/d 

• Logo, como μ = m + 2.5 log(A),  

vem que: 
 

 μ α 2.5 log (θ2/f) α 2.5 log (R2/L) 

Classicamente, o brilho superficial não depende da distância! Mas na cosmologia 
relativística isso não é verdade... 

Área: θR=2 R2 /d 

m α -2.5 log (f),  
A α θ2,  



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  



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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   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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Early-type 

Late-type 

1. Tipos muito tardios são menores 

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

Próximas 

Todo catálogo 

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

Galáxia cD em Virgo 



Galáxias – Massa Total vs. Tipo Morfológico 

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

1. Existem dois comportamentos 
distintos para o gás neutro; 

   Scarano Jr (2008): 

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

Kellermann & Verschuur (1974): 

D: é a distância da galáxia, medida em Mpc 
SHI: é a densidade de fluxo, medida em Jy ;  
dv: é o elemento de velocidade 
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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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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: 
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1. A relação MT/L é 
constante; 



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): 



M100 M87 

Geometria Discoidal e Elípsoidal e Perfís de Luminosidade 

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. 



Galáxias Discoidais e Elipsoidais e Dinâmica Interna 
     A geometria discoidal sugere que galáxias desse tipo são dominadas 
pelo momento angular, enquanto que em galáxias elipsoidais a aparente 
isotropia de objetos sugere a dominância da dispersão de velocidades. 

Movimento ordenado com 
geometria discoidal 

Movimento desordenado 
com geometria elipsoidal 



Extração de Perfis Radiais de Intensidade e Brilho 
Superficiais 



Calibração Fotométrica: Baixando Imagem no DS9 
   Para converter a imagem de fluxo para magnitudes é crítica a remoção do 
céu. 



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



Calibração Fotométrica:  Organizando e Filtrando o 
Catálogo 



Calibração Fotométrica:  Identificando os Objetos 



Calibração Fotométrica:  Identificando os Objetos 

1 

2 

3 



Calibração Fotométrica:  Fotometria de Abertura das 
Estrelas 



Calibração Fotométrica: Contabilizando o Fluxo 



Calibração Fotométrica: Determinando a Magnitude de 
Ponto Zero 



Calibração Fotométrica: Determinando o Nível do Céu e a 
Área de um Pixel 



Calibração Fotométrica: Subtraindo o Nível do Céu 

𝝁𝝁 = 𝒎𝒎 + 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥(𝑨𝑨) 

𝒎𝒎 = −𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝑭𝑭 + 𝑪𝑪𝟎𝟎 
Magnitude de ponto 0 



Calibração Fotométrica: Isofota Mais Externa 



Calibração Fotométrica: Perfis Radiais 



Calibração Fotométrica: Perfis Radiais 



Calibração Fotométrica: Comparando com o NED 



Calibração Fotométrica: Galáxias Espiral 
   Para converter a imagem de fluxo para magnitudes é crítica a remoção do 
céu. Para o caso de uma galáxia observada com o telescópio Gemini: 

 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 



Extração de Perfis Radiais com Céu Removido 



Isofotas e o Perfil de de Vaucouleurs e de Sersic  
    Limites não claros entre estruturas forçou confiar em parâmetros 
ajustados sobre isofotas. Exemplos de critérios são: 

• Raio efetivo (re): Raio projetado que contém metade da luz emitida pela galáxia. Para 
bojos de galáxias e  galáxias elípticas gigantes vale o Perfil de  de Vaucouleurs em 
mag/arcsec2: 

• Para discos de galáxias o caráter exponencial se destaca: 

• Ambas são descrições do perfil mais genérico 
conhecido como perfil de Sersic, onde n reflete o 
grau de concentração da galáxia n = 1 (espirais): 

• Raio de Holmberg (rH): Semi-eixo maior de um elipsoide projetado no plano do céu 
com um brilho superficial de µH = 26,5 mag/arcsec2. 



Isofotas e o Perfil de de Vaucouleurs e de Sersic  
     Estudando-se os perfis de diferentes tipos morfológicos pode-se 
verificar uma transição gradativa entre entre perfis de Sersic com n=1 e 
perfis de de Vaucouleurs. 

Hilker  et al. (1999) 

     Elípticas não se comportam 
plenamente como bojos 



Subtraindo-se Observações de Modelos em Elípticas 
     Em galáxias elípticas perfis de de Vaucouler são usados para sintetizar 
distribuções bidimensionais e depois subtraidos de galáxias observadas 
com programas como o GALFIT ou o BUDDA. Diversas subestruturas 
passam a ser visíveis. 

(Peng et al. 2002, Astronomical Journal (AJ), 124, 266 

Peng et al. 2010, Astronomical Journal (AJ), 139, 2097 

NGC2782 – Bojo já ocupa quase 
que  o CCD inteiro (40 x 50 
arcsec2) 

NGC 4589. Elíptica com vestígios 
de poeira interestelar. 

NGC 4278. Elíptica do tipo E1. 
Subtração mostrá estruturas 
associadas ao núcleo (AGN) 



Componentes de Brilho de uma Galáxia Espiral 
     Apresentam a componente esferoidal (núcleo, bojo, halo), mas o que se 
destaca é o disco. Ao contrário do que veremos para E, a rotação do bojo é 
importante: gira mais rapidamente que E de mesma luminosidade. 
 

Bojo 
(Componentes 

Esferoidal) 

Componente 
Discoidal 



Componentes de Brilho de uma Galáxia Espiral 
     S são sistemas bastante complexos: bojo, disco, braços espirais, barras, 
anéis. Em primeira aproximação: 

–   bojos: perfil de de Vaucouleurs n=4 

Σ = Σ0 exp(-r/rd) 

•   rd: escala característica do disco 

•   Σ0: brilho superficial central do disco 

–   discos: perfil exponencial n = 1. 

Σ = Σ0 exp(-bn(r/re)1/n) 

Ajustes de componentes respeitam casos 
particulares do perfil de Sersic: 

Σ = Σ0 exp(-bn(r/re)1/4) 



Decomposição Bojo Disco Em Espirais 
     Em galáxias espirais deve-se combinar diversos tipos de perfís de Sersic 
para incluir o efeito de cada uma das componentes. 

Gadotti 2009, MNRAS 393, 1531 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009MNRAS.393.1531G


Decomposição Bojo Disco 
     Procedimento feito em 1000 galáxias do SDSS usando o BUDDA 
(BUlge/Disk Decomposition Analysis): 
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http://adsabs.harvard.edu/abs/2009MNRAS.393.1531G


Coordenadas Esféricas 
   As coordenadas de um ponto P em coordenadas esféricas e sua relação 
em coordenadas cartesianas é P(r,θ,φ): 

dV = r2senθ  drdθ dφ 



Elementos de uma elipse 

P A O 

F 
f 

b 

a 

B 

B’ 

a ≡ semi-eixo maior 
b ≡ semi-eixo menor 
f  ≡ distância focal 
e ≡ excentricidade 

e ≡ f/a 

f ≡ a∙e 



Fator de contração (C) 

r r’ 

F F’ 

Q = B 

O f f 

b 

r + r’ ≡ 2a 
r = r’ 
r = a 

No triângulo OBF : 
 

b2 = r2 - f2  
b2 = a2 - f2 

f ≡ a⋅e 

b2 = a2 - (a⋅e)2 

b2 = a2 - a2⋅e2 

b2 = a2⋅(1 - e2) 

b = a⋅C C ≡   1- e2 √ 

     Uma elipse pode ser descrita como uma circunferência 
proporcionalmente achatada por um mesmo fator de contração. 

b = a ⋅  1- e2  √ 

C 

Y 

y 

Q’ 

Q” 

Q 

x 

y 

o x = X 

a 

b 
y = Y⋅C 



Aplicação de Simulações Numéricas 
   Explorando qualquer ferramenta para cálculos e para gerar gráficos: 



Elipsóides versus Planos 
     O formato de uma galáxia discoidal pode mudar de acordo com a linha de 
perspectiva. 



Absorção Interna nas Galáxias 
    Como o gás e a poeira se concentram na componente disco (galáxias 
elípticas apresentam pouca poeira), a absorção da luz em nossa direção pela 
própria galáxia vai depender de sua inclinação: uma galáxia espiral vista de 
face é mais transparente que vista de perfil. 
 
• A absorção interna Ai corrige a magnitude observada para a magnitude que a 
galáxia teria se fosse observada de face: 
 
 
• Essa correção é muito incerta: quão transparente um disco é? 

iobscorr Amm −=



Absorção Interna nas Galáxias 
    Comportamento geral do brilho superficial médio em função da razão axial 
dos eixos de uma galáxia Sc. 



Relação Idade/Metalicidade e Cor/Metalicidade 
     Estudando as metalicidades e as idades de aglomerados globulares é 
possível estabelecer uma relação entre idade e metalicidade. 

Forbes, Duncan A. et al. 
Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 404 (2010) 1203 

Blakeslee, John P. et al. Astrophys.J. 710 (2010)  



Composição química ao longo da Sequência de Hubble 

• A abundância de metais (na figura o 
oxigênio) decresce ao longo da 
sequência de Hubble: ou seja, quanto 
mais early type a galáxia mais rico 
quimicamente a galáxia. 

• Mas a relação com a luminosidade (ou 
massa) é mais forte: galáxias mais 
luminosas são mais abundantes em 
metais que as mais fracas (relação 
luminosidade – metalicidade. 



A Bimodalidade na População de Galáxias 

• Hubble: galáxias early-type 
e late-type 
- Early-type: dominadas pela 

componente esferoidal 
- Late-type: dominadas pela 

componente disco. 

   Diversas propriedades das galáxias apresentam uma distribuição 
bimodal: cores, índices espectrais. Mais do que formar uma sequência, as 
galáxias se distribuem em dois grandes grupos. 

Relação entre a cor (u-r) e a 
concentração de luz n: medida pelo 
índice da distribiução de Sersic (que 
também poderia medir a razão entre 
os raios que contem 90% e 50% da 
luz da galáxia) 

Distribuição de cores no SDSS: 
galáxias mais vermelhas que 

(u-r)=2.22 são geralmente esferóides, 
enquanto que as mais 

azuis são dominadas pelo disco 
Ewan Cameron et al. 2009 ApJ 699 105 



Morfologia e Ambiente e Segregação Morfológica 

• A morfologia das galáxias depende do 
ambiente ⇒ segregação morfológica 
 

- “campo” – região com uma densidade 
média de galáxias: ~70% das galáxias 
brilhantes são S 
 

- aglomerados – alta densidade de 
galáxias: só ~15% são S 

• Morfologia no universo local:  Dentre 
as galáxias conhecidas até 25 Mpc: 
 

- 5% em aglomerados ricos 
- 94% em pares e grupos 
- 1% “isoladas” 
- Mais comuns: dE, dI 
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