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u  Caracterização da base MILES	
u  Ca (B. C. da Silva 2015) & (B-V) estelar --> modelos de SSPs	

	

u  Análise química de estrelas tipo-solar com/sem planetas	
u  309 G-K (da Silva et al. 2015)	
u  anãs F-G: análise diferencial detalhada (M. G. Carlos 2015)	
u  mestrado R. Botelho: C2, CH, CN no azul --> C e N	
	

u  Populações estelares em galáxias E/S0 próximas	
u  2 Es e 1 S0 (L. S. da Silva 2015)	
u  pós-doc Deise Rosa (PCI): síntese/índices Lick & cinemática	
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Caracterização da base espectral MILES 
  

com equipe do projeto MILES (IAC-UAM-UCM/Espanha, UCLan/UK)	

cálcio: Beatriz C. da Silva (PIBIC-CNPq) 

Ca5513 e Ca6162 
Ca5513 

Ca6162 

Ca6162 



Caracterização da base espectral MILES	

elementos α: origem nucleossintética em estrelas massivas (SN II) 
C e N: em estrelas de massa intermediária e massivas 



Caracterização da base espectral MILES 
--> modelos semiempíricos de populações estelares simples	



Caracterização da base espectral MILES 
--> calibração da cor estelar (B-V) --> cores das SSPs	



	

l  309 anãs, subgigantes e gigantes G-K próximas (d < 100 pc)	
l  Análise espectroscópica ETL diferencial ao Sol:	

l  voláteis C, N e O & refratários Na, Mg, Si, Ca, Ti, V, Mn, Ni, Cu e Ba	
l  espectros da base ELODIE (R=42.000 S/N > 150)	

l  Impressão da formação planetária na composição química da estrela, 
descontando-se efeitos da evolução química da Galáxia	

Abundâncias em estrelas de tipo solar com/sem planetas 
 	



u  120 anãs G-K do disco fino (d ≤ 70 pc): 29 com planetas detectados	
u  anãs com planetas gasosos são mais ricas em metais 	
u  cálcio, vanádio e cobre são os discriminadores principais entre anãs 

com e sem planetas gasosos!	
	

Abundâncias em estrelas de tipo solar com/sem planetas 
  

com Dr. R. da Silva (INAF/Roma) e Dr. H. Rocha-Pinto (UFRJ)	

sem planetas  -x-  com planetas 

árvore de classificação em [E/H]	
com todos elementos	

função de densidade de probabilidade 
para [V/Fe]	



R=65.000 
S/N>350 
σΔ[E/H]≈0.04 dex 
 



Marília Carlos, Dissert. mestrado 2015	
em 4 pares de estrelas similares em [Fe/H] e Tef com/sem planetas detectados 
notou-se deficiência de elementos refratários em relação aos voláteis 
nas estrelas hospedeiras de planetas: 
 
HD021019--HD037124 
 
HD155358--HD126793          HD190984 - HD048938 
 
 
HD190984--HD048938   
(HD190984 hospeda 
um planeta de 3,1 MJ) 
 
HD181720--HD040865 
 



l  Pequena amostra de galáxias E/S0: z<0.015 MB < MB* µe<12,6 	
-  33 galáxias isoladas, em pares e grupos esparsos	
-  espectros ópticos de fenda-longa (OPD/LNA): FWHMinst=3-4A (σv=80km/s)	

l  1/3 analisado (Malacarne 2002, Milone et al. 2007)	
l  3 analisadas por Luidhy S. da Silva, mestrado 2015 (CAPES/DS)	
l  outras --> pós-doc Deise Rosa (PCI-MCTI/INPE)	

l  Síntese de populações e índices Lick x SSP models	
-  espectros integrados e medidas de linhas de absorção	
-  distribuição espacial em [Fe/H]-idade-[α/Fe]	
-  semieixos fotométricos até 1 raio efetivo	

	

l  História de formação estelar e evolução química	
-  cinemática estelar + dinâmica da galáxia --> formação do sistema	

Populações estelares espacialmente resolvidas 
em galáxias “early-type” brilhantes e próximas	



SÍNTESE DE POPULAÇÕES: 
SED duma ETG <--> mix de pops. estelares	

modelo	
parametrizado	

IMF(m)	
Psi(t)	

I(t)	
O(t)	

dados do sistema:	
espectro	

EW de linhas	
cores	
massa	

evolutiva	

empírica	

SÍNTESE EMPÍRICA x ÍNDICES DE LINHA	

prós	
 λ >> num. params. livres	
reprodução de <τ> e <Z>	

contras	
solução não única	
SFH não refinada	

calib. fluxo absoluta	

prós	
menor degenerescência τ-Z	

sem calib. fluxo	
contra	

calib. a um sistema homogêneo 	
	



Populações estelares espacialmente resolvidas 
em galáxias early-type próximas	



Malacarne (2002) 

Populações estelares espacialmente resolvidas 
em galáxias early-type próximas	



v  Código de síntese de população estelar o STARLIGHT (Cid et al. 2004; Cid et al. 
2005) 

 
 

 
v Os espectros sintéticos Mλ são modelados de acordo com a seguinte equação: 



Populações estelares espacialmente resolvidas 
em galáxias “early-type” brilhantes e próximas	



Mestrado Luidhy 2015: E4 NGC6851	



Ocultação estelar por Ceres em 17.ago.2010 :	
dados do Miniobservatório	

blablabla 



Em 2015	
fenômeno mútuo dos satélites de Júpiter (2 noites)	
artigo sobre Ceres no MNRAS (ocultação de 2010) 	
visitas mensais c/palestra 	
CIAA e Escola da ETE	
	
	

Em 2016	
visitas semanais de junho a setembro: estudantes da PG	
ocultações estelares por asteroides transnetunianos	

Miniobservatório Astronômico	

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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