
André Milone: astrofísica estelar 
�  6 mestres titulados & 1 doutor sob 

orientação na PG-AST-INPE até hoje 
 

� Projetos atuais 
�  Calibração (B-V)0-Teff: biblioteca de espectros 

empíricos MILES (IAC, UNAM, UCLan) 
�  Tório em gêmeas solares e outras & CNO em gêmeas/

análogas solares (Rafael Botelho) 
�  Dinâmica e propriedades físicas das estrelas e gás em 

1 par E+S0 sob interação – dados SOAR (Deise Rosa, 
Irapuan de Oliveira Filho & Angela Krabbe, Univap, 
SJC) 

andre.milone@inpe.br 
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Mestres – astrofísica extragaláctica 
O QUE FIZERAM... 
�  Márcio Malacarne (2002) – Populações estelares em 

galáxias elípticas: cinemática, metalicidade e idade 
 
�  Marcela Vitti (2012) – Uma contribuição ao estudo do 

enriquecimento químico do universo (orientação 
compartilhada) 
 

�  Luidhy Santana (2016) – Síntese  de populações 
estelares nas galáxias NGC128, NGC5796 e NGC6851: 
distribuições e gradientes radiais de idade e 
metalicidade 
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Mestres – astrofísica extragaláctica 
ONDE ESTÃO... 
 

�  Márcio Malacarne – servidor na UFES (Vitória) 
�  Gaturamo Observatório Astronômico – telescópio remoto 
�  Extensão universitária – CNPq, FAPES & ProEx 

○  artigos publicados sobre divulgação científica 
 

�  Marcela Vitti – final do doutorado em Cambridge 
University (UK) 
�  LHCb collaboration 

○  131 artigos desde 2016 
�  Trabalha na área médica 

 
�  Luidhy Santana – final do doutorado na UFRJ 

�  Efeito do ambiente em galáxias em alto redshift, processamento de 
imagens em grandes surveys e metodologia para detectar galáxias       
com fontes de ondas gravitacionais 

�  Fez estágio sanduíche no NASA Goddard Space Flight Center (USA) 
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Mestres – astrofísica estelar 
O QUE FIZERAM... 
�  Ronaldo da Silva (2002) – Composição química, 

evolução e cinemática de estrelas do tipo solar 
(orientação compartilhada) 

 
�  Marília Carlos (2015) – Análise química diferencial 

detalhada de estrelas de tipo solar pobres em metais 
com e sem planetas (orientação compartilhada) 
 

�  Rafael Botelho (2017) – Carbono e nitrogênio em 
anãs de tipo solar com e sem planetas 
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Mestres – astrofísica estelar 
ONDE ESTÃO... 
 

�  Ronaldo da Silva – pesquisador na Agência    
Espacial Italiana 

○  Software para redução, calibração astrométrica e análise de     
imagens infravermelho do telescópio espacial EUCLID (2022) 

○  Abundâncias químicas em variáveis Cefeidas 
�  28 artigos publicados desde 2005 (3 comigo enquanto pós-doc aqui) 

 

�  Marília Carlos – final do doutorado no IAG-USP 
○  Depleção de Li em gêmeas solares: estrutura estelar 
○  Razões isotópicas do Mg em anãs K do halo da Galáxia: escala         

de formação do halo 
�  5 artigos publicados 

○  Pretende seguir a carreira acadêmica 

�  Rafael Botelho – doutorado no INPE 
○  Th em gêmeas solares: habitabilidade em planetas rochosos 
○  CNO & razões isotópicas do C e N em gêmeas e análogas        

solares: formação de planetas 
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Determinação homogênea de parâmetros 
fotosféricos e extensão de MILES 

�  artigo 
submetido! 
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Determinação homogênea de parâmetros 
fotosféricos e extensão de MILES 

�  artigo 
submetido! 
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Calibração (B-V)0-Teff com MILES: 
artigo em preparação 

�  equipe MILES: A. Vazdekis (IAC, Espanha) et al. 
�  espectros calibrados em fluxo: 1190 estrelas 

�  BVega=VVega=0.03 mag (sistema Yerkes-MK), e(B-V)=0.025 mag 
�  parâmetros fotosféricos determinados homogeneamente  

�  dois objetivos -- duas calibrações 
�  (B-V)0 para modelos semiempíricos de populações estelares simples 
�  Teff como função de (B-V)0, [Fe/H], log g e/ou [α/Fe] 
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Th in solar twins: 
published paper ! 

(Botelho, Milone, Meléndez et al. 2019) 
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mantle convection – plate tectonics – C cycle – greenhouse effect 

Th in solar twins: 
habitability in rocky planets 

 Melissa Nunes (IAG/USP) 

10 



   [Th/Si]ZAMS vs. age 
time 

Botelho et al. 
(2019) 

Th in solar twins: 
results – ZAMS abundance versus age 
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4α–rich old 
1 s-elements rich 

[Th/Si]ZAMS = [Th/H]ZAMS – [Si/H] = log(N(Th)/N(Si))*,ZAMS - lo(N(Th)/N(Si))!,ZAMS 

~1.8σ 



�  high probability of having plate tectonics in potential rocky 
planets of any mass around any solar twin in the Galaxy’s 
thin disc, making possible the habitability on the planetary 
surface (as probable as the Sun, or more) 

�  speculation: the life could be widespread in the Galaxy’s (thin) 
disc in time and space too! 

 

Th in solar twins: conclusions 
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Th in solar twins: 
impact in the press at Brazil & ESO blog 

INPE’s press release and our own contacts 
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Th in solar twins: perspectives 

�  To measure Th in other stellar samples 
�  “solar twins” slightly metal poor and slightly metal rich 

�  dwarfs hosting super-Earth(s) in habitable zone 
G-K-M types and/or G0-G4 types only, 
preferably with a homogeneous set of high-resolution data 
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Populações estelares em ETGs luminosas de 
grupos esparsos próximos 

(colab. Univap) – artigo publicado! 
�  8 ETGs em pares/grupos próximos sob interação sendo 4 

LINERs: espectros “long-slit” (OPD 1.6m) 
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Populações estelares em ETGs luminosas de 
grupos esparsos próximos 

(colab. Univap) – artigo publicado! 
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Populações estelares em ETGs luminosas de 
grupos esparsos próximos 

�  correlações das propriedades das populações com σv
0 (massa) 

�  nenhuma correlação com LINER, interação e ambiente 
○  amostra restrita! 

�  massa da progenitora atua na formação e evolução de ETGs massivas 
�  gradientes nulos em idade e [α/Fe] & negativos em [M/H] 

○  há casos peculiares 
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Populações estelares, cinemática, gás ionizado e 
formação de um par E+S0 próximo sob interação  

(colab. Univap) – artigo em preparação 
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Outras atividades 
�  Divulgação junto à mídia e redes sociais 

�  ajuda da Assessoria de Imprensa: press release oficial 
�  contatos com jornalistas especializados 

�  Outreach junto ao público 
Miniobservatório Astronômico: 
visitas & observações 

○  depende da ajuda dos estudantes 
○  servidor necessário 
○  prédio à espera de reparos 
○  ocultações estelares por asteróides 
○  aproximações mútuas de satélites de Júpiter 
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Obrigado 

andre.milone@inpe.br 
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