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RESUMO

um modelo de núcleo CUIIIBI; ãvi o campai;!.H u tu

de hidrato» misturados ou não com poeira meteárl ca , hãn dudu^i il

algumas propriedades observáveis em cumetas de longo purícidn. <i,

C|JriIIIBÍ 1'ament.e considera se a produção du puuJra ijavii

exclusivamente à vaporização do núoleo sob a ação da irirj j a^an

solar. Posteriormente, lsvando-se em conta a probabiJidade da

ocorrência de colisão do núcleo com meteoróide. anallaaae a

produção devida a um processo coliaional. ^

<• ^Mediants o uso de resultados observaclonais já catti-

logados, é feita uma avaliação dos principais resultados decor-

rentes do modelo em apreço.
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ABSTRACT

For a model of compaut cometary ÊS nucleus IIUKJU up

of hydrates mixed or unmixed with meteoric dust, some abaerudb] e

properties for long period comets are derived,,

Crtie dust production J t> first considered I, o be due

only to the vaporization of the nucleus under the action of

the solar radiation. Then^ taKing into account the probability

for the occurrence of collision of a nucleus with a msteoroidi

a production due to a collisional process is studied.*'

£ Using '"previously catalogued observational data, an

evaluation of the main results coming from the present model

is carried out.
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:QI\IVENÇQES

(a) Grafia

Procurou-se, nesta Tese, atender às alterações impostas na

ortografia da língua portuguesa decretadas pela Lei Federal Nv

5 765 de IB de dezembro de 1971,

ü vocabulário técnico empregado, na medida do poaaíve] , está

em conformidade com o Vocabulário Técnico Portuguia-Inglis, Fran-

cês e Alemão da P, J. BuecKnan, Editora Melhoramentos, SP Í19B1),

A grafia dos números atende às normas contidas no Quadro

Geral das UnidadBS de Medida aprovado pelo Decreto N* 63 233 de

12 de setembro de 1968.

tb] Abreviações

Abreviações de titular de periódicos cientfficas procuram

atender às sugestões do Manual de Estilo da União Astronômica

Internacional,

As designações dos cometas estão de acordo com as seguintes

publicações: "Catalogue of Cometary Orbits" (1960) por J. G.

Porter (separatum de fiem. Br. Astr. Ass., 2[9_, 3 (1961))j

"Supplementary Catalogue of Cometary Orbits" (1965) por J. G.

Porter [separatum de M6m. Br. Astr. AES., 4_Q, 2 (1966)).

(c) Unidades de Medida

Durante todo o desenvolvimento do trabalho, procuramos nos

cingir ao emprego do Sistema C.G.S. de unidades. Embora equiva-

lentes, reservamos o símbolo IHzI para os fenômenos elstromag

P-11 -

neticos, empregando s para a freqüência de colisões. Procu-

rando não fugir do habita consagrado pelo uso em campos especí-

ficos de trabalho em Física e Astronomia, utilizamos também,

como unidade de comprimento o A e a UA j e, como unidade
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de tempo, o ano j nenhum delas se incurpara a um slstama de

unidades em uso. Na Física Molecular, o Sistema C.G.S. tem cama

unidade de temperatura o I deg L tendo adotado a escala abso-

luta, a unidade se abrevia Q^H • 0 ângulo plano é mediclu atraveti

de unidade adimensional \^~2 . [ j ] o\i l_"H ' ^ densidade de fluxtr

de radiação em rãdiQ-^astronomla é calculada em unidade Jy = 1U

ferg c.m"2 s"1 Mz1J ,

Referências:

Instituto Nacional de Pesos e Medidas, Ministério da Indústria

e do Comércio (1971) Sistema Internacional de Unidades

Chertov, A. G. (1964) Unita of Measurement of Physical

Quantities, Traduzido do Russo por Scripta Technica, Inc..

Edição em língua inglesa revisada e ampliada por M. J.

Eagls. Hayden Book Company. Inc., Nova Iorque,

(d) Símbolos Literais

Na escolha dos símbolos literais para as grandezas físicas,

procuramos reduzir o seu número ao mínimo necessário. Todos

eles têm significação física única. A primBira vez que eles

aparecem no texto, sua significação é apresentadai nas vezes sub-

seqüentes, omitimos a reapresentação da mesma, BxcBto em casos

raros em que isso nos pareceu extramamante oportuno. Procuramos

também tornar esses símbolos, na medida do possível, simples e

sugestivos.

Alguma ambigüidade que, na prática, não cria nenhuma dificul-

dade, podB advir dos poucos casos em que o símbolo literal cie

urna grandeza física ê empregado também como símbolo literal ma-

temático. 0 contexto distinguira o símbolo "t" significando tem-

po ou o testB estatístico "t"i a símbolo "d" significando diâme-

tro de um fragmento do núcleo produzido na colisão com um meteu-
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róide QU um elemento diferencial. Os i ricrementas ds variáveis,

por exemplo. ( A r ) , aparecem entra parênteses a fim de abstar

a confusão do operador A com a distância geocêntrica.

Um asterisco (*) é empregado todas aa vezes quB ae qia«r

exprimir magnitudes.

Segue abaixo a lista dos. símbolos literais latinas e gregos,

em ordem alfabética:

a ssmi-elxo maior da órbita de um cometa I UAI

a aceleração de arrastamento de um grão pele gás

aN aceleração grqvitaeional de um grão devida ao núcleo come-

tário

a aceleração de um grão pela pressão de radiação

a aceleração total de um grão ao longo da direção subsolar

A albedo de um grão não volátil Cadimensional]
s r-íi

A. coeficiente de Einstein da probabilidade de transição Is

A., albedo do núcleo camatãrio (adímensional}

A albedo de um grão volátil tadimensional)
10 *-1

c velocidade da luz "3 x 10 cm s

t -1 - ÍIerg g deg

C.....C constantes

d diâmetro de um fragmento do núcleo cometãrio produzido pe-

la colisão com um meteorólde

d diâmetro de um grão não volátil

d diâmetro crítico de um grão não volátil para o arrastamento

pelo gás

d . limite inferior de d na função de distribuição de grãos
B1 g

não voláteis

d - limite superior de d na fgnção de distribuição de grãns

não voláteis

d diâmetro instantâneo de um grão volátil

d diâmetro crítica de um grão volátil para o arrastamentn pelo
gás
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d dlâmetrü de um grão volátil logo que e produzido

d limite inferior ds d a ser utilizado na Equação (3.18)

d_ limite superior de d

f) diâmetro de um msteoróide

D limite inferior de D

D limite superior de D

f força do oscilador (adimensional)

f fração do volume unitário de 1 cm de matéria da núcleo

oometária ocupada pela poeira (adimensional]

f fração da população ds moléculas emissoras correspondente
s

às moléculas no nível energético superior (adimensionel)
3

f fração do volumB unitário de 1 cm de matéria do núcleo

cometãrio ocupada pelos hidratos voláteis (adimensional)

F função fonte referente à geração de grãos-filhos por grãos-

r -3 -fi
pais na coma cm s I

g(m) função de distribuição dos fragmentos de uma colisão em suas

• masses Ig I

G constanta gravitacional = 6,67 x 10 dyn cm g
-27

h constante de Planck = 6,63 x 10 . erg s

1 ângulo de inclinação da órbita do cometa em relação ao plano

da eclítica (0o < 1 < 160°)

I espessura da camada isotérmica de matéria volátil em vapo-

rização

J ( X ,r, A ] brilho monocromático da coma de poeira de um comet.a
\ - 2 ~ 1 o -1"!

na posição relativa r, A erg cm s Ã
J l X ,r, A ) brilho monocromático de coma de gás de um cometa nar -2 -1 D-fIposição relativa r, A erg cm s A I

J t X •!', A ) brilho monocromático da coma de grãqa voláteis de um

r -2 -i°-íi

cometa na posição relativa r, A erg cm s /\

J [ * ,r) brilho monocromático do Sol à distância heliocêntri

"1

r -2 -1 °-fi
[erg cm a A

ca r erg cm



_ A L» _ A

K constante da Boltzmann - 1,38 x 1U erg deg

K razão entre J a JG para r = 1 s 1 lift (adimensional)

L espessura da camada da núcleo de gelo suja que deve se

vaparizar a fim de que se forme a tirnata de matéria náu

volátil

ln reciproco da SBeçãa reta de todoa os grãos não voláteis
3

com diâmetro d nontldas em 1 am de inatBria do

l.g luminosidade solar - 3,8 x 10 erg a ,

m massa de um fragmento do núcleo produzido na colisão

com um meteoróide

m massa da um grão de poeira

m. massa de uma molécula de gás
li

m_ limite superior de m

m* magnitude de um grão não volátil em r = A = 1 UA

M massa de um meteorõide

ti massa erodlda num processo de colisão

li massa da coma de poeira

M massa do núcleo
33

Ms massa do Sol = 1,99 x 10 g

n* magnitude da coma (de poeira a de gás) de um cometa em

r = A = 1 UA

Í1* magnitude da coma de poeira de um cometa em r » & = 1 UA
g

M* magnitude da coma de grãos voláteis de um cometa em

r = & = 1 UA

M| magnitude aparente do Sol

n valor absoluto do expoentB de r na expressão do brilha

monocromático da coma (de poaira e de gás) ou índice

fotométrico

~ -31n densidade numérica de grãos não voláteJy|cm

n_ densidade numérica de moléculas do gás cm

n» densidade numérica de meteoróldes em r- 1 UA

n densidade numérica de grãos voláteis cm

[un-3]
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N núniBia de aparições de um cometa de longo período nas

proximidades do Sol

p número usualmente positivo designado índice de freqüência

na fundão üe distribuição dB meteoróidea em aeua i]J SIIIH 1. t-n a

í ver Equação 3.7)

P período orbital de um cometa ano

P peHucJu de rotação do núcleo

q distância periêlica

Q eficiincia de espalhamsnto de um grão para a pressão üe

radiação (adimensional)

Q eficiincia de um grão para a extinção da radiação (adimen:.

sional)

0 eficiência de um grão de poeira para a extinção da radia-
X 5

ção (adimensional)

Q eficiincia de um grão volátil para a extinção da radiação

(adimensional)

r distância hellocintrica

R razão entre a taxa de produção de poeira e a de gás. du-

rante a vaporização (adimensional)

R ralo do núcleo

R razão entre a taxa de produção de grãos voláteis e a de

gás, durante a vaporização (adimensional)
R raio do Sol = 6.9 x 1Q1° cm

Is)

dyn cms limite plástico de um material

t tempo transcorrido a partir do Instante da colisão do nú-

cleo com um meteoróidB

T temperatura da superfície do núcleo em vaporização Q ]

T temperatura de equilíbrio radiativo de um corpo negro no

campo de radiação do So] (j< ̂

3
I' temperatura fotosferica do Sol = 5,6 x 10 K

vfi velocidade de Bjeção, em relação ao núcleo, de um 1'i'Hnmsn

to do núcleo produzido pela colisão com urn meteorólde

1



V
1

V

M

<v

V

V

V

V

g

go

G

t*

vd

c

Q

r

calor latente ds vaporizaçâo de uma molécula erg

xvi

velocidade instantânea de um grão de poeira arrastado

pelo gás

velocidade terminal de um grau de poeira arrastada pelo gás

velocidade hidrodinãmica du gás em vapori^ação

velocidade térmica média do gâa vaporizadu

velocidade terminal de um grão volátil arrastado pelo gás

velocidade crítica, acima da qual o processo de co]jaão

se torna eroç.lvo

velocidade orbital de um cometa

velocidade da projétil em relação ao alvo, numa colisão

variável empregada durante uma mudança de variável e de-

finida através da Equação (2.4B)

W

x coordenada coms^ocêntrica de posição, paralela ao raio

vetor hellcicêntrico e com sentido positivo do núcleo em

direção ao Sol
i

x Q distância radial, contada a partir da Buperfície do nú-

cleo, ao longo da direção subsolar, na qual. um grão não

volátil inverts o sinal de sua velocidade, sob a ação da
i

pressão de; radiação, após ter sido ejetado da superfície
do núcleo 'com uma velocidade inicial v n

gO

x_ distância radial, em relaçêo ao centro do núcleo, ao lon-

go da direÇaa subsolar, na qual as acelerações aG (para

um grão Bm repouso} e a se igualam. Ela é utilizada para

definir a região da coma na qual o arrastamento de grãos

sub-mlcroméj:ricos exercido pBlo gás é importante.

xGQ distância radial, contada a partir da superfície do nú-

cleo, ao longo da direção subsolar, na qual uma molécula

inverte o siríal de sua velocidade, sob a ação da pressão

de radiação, tjipós ter sido ejetada da superfície do nú

cleo com uma velocidade inicial vo

1



xvli

coordenada cometocêntrica de posição, perpendicular

ao plano xn definido pelo raio vetor hBliocêntrino e pela

linha de visada para um ângulo de fase a - 9G

coordenada qometocêntrica de posição paralela a JJrilia iJe

visada para um ângulo de fase a = 90°

1

l taxa dB vaporização cie moléculas cm s

a ângulo de faaej QD < « < 18U°

y constante clássica de amortecimento de um oscjlador t>

[g cm"3]6 densidade de um meteoroide|

6 densidade de um grão de poeira g cm

£., densidade da núcleo

6 densidade de hidratos em estado solidai deve-se levar em con-

Ig cnT I
;a

I g cmta a poroaidade do material

A distância geocêntrica

(Aa )variação da recíproco do semi-eixo maior da órbita de um

cometa por efeito de perturbação gravitacional (UA)

(AN*) variação da magnitude estelar por efeitos de extinção

devidos à coma de grãos

(Ad*) variação da magnitude da coma por passagem periélica

( Ar) variação da distância heliocintrica

(At) escala de tempo de esfriamento da superfície volátil do

núcleo

(At) intervalo dB tempo entre o início da vaporização da su-

perfície volátil s o instante de seu aquecimento efetivo

pela radiação solar

(AT) variação dB temperatura da supsrfície volátil do núcleo

[ t 2) variação da taxa de vaporização Z

(A A) largura da banda fotométrica ou da banda molecular A

9 ângulo com vértice no centro do núcleo do cometa e medi-

do a partAr do raio vetor heliocêntrlco (ver a Figura 7.2)

8c ângulo 0 igual à metade do ângulo de abertura do cone de

ejeção de matéria (ver a Figura 2.2)
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6 ângulo 6 correspondente ao limita superior de integração

1
da profundidade óptica tranHversal numa coma de grãos

voláteis esferioamente simétrica (Equação (2.65))

comprimento de onda da radinçaii u] atroincignel ica r°~i
A

A variável definida através t|a Equação (2.68) Qcm

A variável definida através ria tquação (2.89) QcnQ

v freqüência da radiação ei Blrnniagiiétl ca

v freqüência de colisão de um grão com moléculas
c

v freqüência de observação de C Q H S Õ B S de um dado cometa

r-fi
com meteoroldes Is

Ç variável que representa um comprimento ç̂m[

p distância ao centro do núcleo

p distância radial, contada a partir da superfície do núcleo,

alcançada por um grão volátil quando o mesmo desaparece

após sua total vaporizaçãojem seu cálculo despreza-se a

ação da pressão de radiação sobre o grão
-5 - 2 - 1 -4

o constante de Stefan-Boltzmann = 5,67 x 10 erg cm s deg

T profundidade óptica devida a grãos (adimensional)

T (x) profundidade óptica para a radiação solar devida aos grãos

ao longo da direção subsolar

tz(x) profundldadB óptica para a radiação estalar devida aos

grãos ao longo da linha de visada, para o ângulo de fase

a = 90°

2 2
X designa o tBste estatístico x

Símbolos literais que representam operadores matemáticos B

que foram empregados na forma como aparecem usualmente na liheia

tura não foram incluídos na lista acima.

(e) Símbolos Gráficos

Todos os símbolos, gráficos aqui empregados não fogem dos pa-

drões usuais e portanto dispensam sua listagem.



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1. Colocação do Problema

ü problema que nos propomos a investigar no presente

trabalho depende da natureza do núcleo cometárin nu, mais

especificamente, das substâncias que o compõem e du fato

de ser ele constituído de um só ou de múltiplas corpos.

SBm dúvida, para essa finalidade, a obtenção de dados in

aitu, por meio de sondas capazes ds pousar na superfície

do núcleo seria capaz de fornecer resultados satisfatórios.

Swings ( ) atribui a um experimento Bspacial dessa

natureza um elevado grau de interesse para a física

cometeria. Um ambicioso programa espacial visando a

investigar em 1980 o Cometa P/EncKe está em fase de

preparação (Delsemme, 1975].

No momento, porém, a alternativa que nos resta para

abordar o problema em questão consiste em visualizar o

núcleo como um objeto que, ao se avizinhar da Sol, passa

a sofrer a ação de intensos campos gravitacional e

radiativo quB atuam como variável de entrada,

A coma e a cauda que se tornam partes constitutivas de

grande número de cometas quando nas proximidades do

periélio podem ser entendidas, portanto, como dados de

saída .

Construtos hipotéticos CBunge, 1974) podem então ser

estipulados com relação ao núcleo, tendo em viBta

estabelecer um nexo entre entrada e saída. Tais construtos

hipotéticos consistem nos modelos de núcleos cometários

que já vêm sendo elaborados há várias décadas. Os estudas



nesse campo se dividam basicamente em duas correntes,uma

defendida por Whipple e outra, por Lyttleton. 0.núcleo de

Whipple é constituído de hidratos e sua vaporização sob a

ação da radiação solar é o processo principal de formaçãu

da coma. O núcleo de LyttlBton é um agregado disperso de

muitos corpos de natureza meteórica s a colisão entre os

componentes dispersos é o processo principal de produção

da matéria da cama. Mais abaixo, esses modelos serão

descritos resumidamente,

Não existe, no momento, um critério objetivo e decisivo

que nos permita rejeitar um modelo ou, ao manos.ponderar

razões mais convincentes a favor de um deles. Neste

sentido, ambos devem aar submetidos à comprovação de

qualidade.

No estágio presente de desenvolvimento da ffslca comatária

costuma-se adotar, por razões metodológicas, um dos dois

modelos propostos de núcleo, como se ales fossem

mutuamente exclusivos. Embora essa atitude seja aqui

partilhada por nos como hipótese de trabalho, convém

-lembrar que a estrutura atual de um núcleo poderia ser

representada também pala hibridização não contraditória

desses dois modelos.

Haverá, neste trabalho, a preocupação metodológica de se

estender a aplicação de um modelo específico de núcleo a

uma fração estatisticamente significativa do conjunto de

todos os cometas observados e observáveis. Contudo, nan é

impossível que haja populações distintas de cometas

obedecendo a distintos modelos.

Nesta trabalho adotaremos o modelo de Whipple de núcleo
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como construto hipotético. Ele será considerado na forma

aperfeiçoada por Delsemme (1965) a o processo de

vaporização de tal núcleo estudado por Delsemms e Hi liei'

(1971) servirá de bass para o equiacionamento da pruduçãu

da coma da poeira.

Esses mesmas autores deduziram, supondo o processo de

vaporizaçãü., gradientes do brilho de superfície no

espectro contínua da coma do Cometa Burnham (1960-11), Se,

de um lado, esta aplicação do modelo se fez com aparente

êxito, de outro, deve-se recordar que esse Cometa, não

obstante apresentasse órbita hiperbólica, apresentou um

espectro quase que puramente molecular. Esta natureza do

espectro, raramente vista em cometas de órbita de longo

período, parabólica e hiperbólica, parece evidenciar que

a matéria volátil desse Cometa era praticamente isenta de

poeira meteórica fina.

Pareceu-nos primordial analisar os cometas que apresentam

considerável contribuição de luz solar espalhada em seus

espectrosj segundo HrusKa e Vanysek (1956), de uma análise

de 120 cometas resultou que esse tipo de espectro está

estatisticamente associado a cometas da longo período ou de

órbita quase parabólica. Neste sentida, a população dos

cometas de curto período constituirá um campo de aplicação

(Holes , 1971) secundário para o modelo de núcleo aqui

adotado.

Paralelamente, poder-se-á também estudar o processo de

formação da coma de poeira a partir do modelo de núclBo de

Lyttleton, utilizando-se uma descrição conveniente de

processos de colisão como, por exemplo, a de Dohnanyi (1972)
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Estudas paralelas e heurísticos sabre a formação da coma

de poeira feitos nos dois modelos de núclau poderão

permitir importante análise comparativa,

Fixando para o cometa uma distância heliocintrica de J

UA. abordaremos no CAPÍTULO II a formação da coma de

poeira por um núcleo segundo a modelo ds WhipplB, quando

esta se vaporiza somente sob a ação da radiação solarj na

CAPÍTULO III consideraremos a probabilidade da colisão de

um núcleo cometário com meteoróide e os efeitos

observáveis na coma de poeira, decorrentes dessa colisão,

finalmente, no CAPÍTULO IV, após uma sinopse das

principais conclusões obtidas no decorrer do trabalho,

apresentaremos sugestões para futuras investigações

pertinentes ao tema s tentaremos estender, ao máximo, o

alcance das conclusões a que chegarmos, discutindo brevemente

sobre a possível origem das cometas na explosão de um

planeta asteroidal (Van Flandern, 1975).

2. Q Núcleo segunda Lyttleton

Este modelo é pictoricamen-a designado modelo do banco

de areia. 0 núcleo, como a designação já esclarece,

não consiste num único objeto compacto, mas, num

agregado disperso de múltiplos corpos. Assim sendo,

Lyttleton consegue explicar a associação cie cometas com

correntes de meteoros.

A estabilidade dinâmica dessB tipo de núcleo para

perturbações gravitacionais, em ausência de colisões, pnde

ser analisada pelo critério de Callandreau.
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Mas e considerado que. perto do periéllo. oa corpos do

núcleo descrevem orbitas independentes sob a atração do

Sol. cujas intersecções estabelecem condições para

colisões, das quais decorrem a produção da cama e de

correntes de meteoros.

Este modelo não só é incompatível com o conceito da Nuvem

de Oort. como ainda faz da objeção à mesma o seu ponto de

partida. Uma extensa crítica ã Nuvem de Oort foi publicada

por Lyttleton em 1974. Segundo o mesmo (1953) os cometas

se originariam no meio interestelar, idéia esta já parti-

lhada por Laplace, A passagem do Sol por uma nuvem de ma-

téria interestelar, pôde fazer com que partículas descrevam

órbitas hiperbólicas, tendo o Sol como foco. As hipérboles

se interceptam ao longo de uma linha que.passa pelo Sol e

é paralela ao vetor velocidade relativa entre o Sol e a

nuvem. Isto pode implicar em colisões inelásticas entre as

partículas e em acréscimo de matéria ao longo dessa linha,

dando origem a agregados dispersas que devem ser assimila-

dos aos núcleos cometãrios*. Neiãsas colisões ainda, o mo-

vimento hiperbólica pode ser alterado para parabólico ou

elíptico em relação ao Sol, da forma requerida para se ex-

plicar a estatística de órbitas.

Colisões freqüentes entre as partículas desse núcleo, durari

te sua passagem pela proximidade do Sol, seriam responsá-

veis pela produção de matéria da coma.

A ausência de uma significativa população de cometas com

órbitas hiperbólicasj a ausincja de órbitas pronunciadame_n

te hiperbólicas (as poucas órbitas hiperbSlicas podem ser

explicadas em termos dB perturbações planetárias]]

*Cansidera-se aí a gravitação solar e doa agregados,
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a aparente impossibilidade de explicar aa variações

súbitas da brilho ("outbursts"], além da importância,

do processo ds desorpção (processo inverso da adsorção)

estudado por Levin com vistas a explicar a produção de

gases cometÁrioa. constituem sérias dificuldades,

dentre outraa, para a estabelecimento do modelo de

Lyttleton, Tais dificuldades não são necessariamente

insuperáveis.

3. 0 Núcleo segundo Whipple

Este modelo é chamado muito apropriadamente de modelo da

bola de neve suja. Historicamente parece constar que a

idéia da presença de sólidos dB baixo ponto de fusão

(< 300 K ) em núcleos cometários data da época de Laplace

e Bessel. No entanto, foi Whipple (1951) quem elaborou

sste modelo de forma mais acabada.

De um lado, este modelo não esbarra nas dificuldades

graves do modelo do banco de areia, dentre as quais, a

necessidade de se admitir valores exageradamente elevados

de capacidade de adsorção e a impossibilidade de se

explicar as variações súbitas de brilho, diversas vezes

observadas em vários cometas. De outro, permite uma

explicação para a associação já definitivamente

estabelecida, em alguns casos, entre cometas e correntes

de meteoros, através da desintegração do núcleo pela

vaporizaçao e colisão com metBoroidesj no estágio final

da evolução, o núcleo de Whipple tornar-se-ia semelhante ao

de Lyttleton.

A fim de explicar a presença dos gases da coma
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identificados pelo seu espectro, Whipple postulou a

existência das chamadas moléculaa-mães, tais como H^Q.

NHo s r'<4 n o estado sólido, A pressão do vapor saturante

tem valores bem discrepantes de um tipo de moJãcula-mãe

para outro, do que resultaria uma rápida vaparizaçãu da

CH4 Já a várias UA do Sol, exaurindo assim a fonts do

radical CH. Ora. os radicais CH a CH+ são observados

mesmo quando o cometa está bastante próximo da Sal,

Para superar essa dificuldade, Delsemme (1965) propôs que

o núcleo fosse formado de hidratos clatratos de

moléculaa-mães.

Nesse mesmo trabalho Delsemme (1965) calculou, para o

ponto subsolar. a temperatura T de equilibria da

superfície do núcleo onde o H-O 3 B sublima

(desprezando-se efeitos de profundidade óptica). Se a

distância heliocêntrlca do cometa, r, é tal que 0,1 UA

5 r <2,5 UA, então uma interpolação linear é válida sob

a forma:

T[T] •» 208 - Br (1.1)

onde r é dada em UA.

A taxa de vaporização, z, de moléculas de H20, que é

semelhante a de hidratos também foi calculada por Delsemme

e Miller (1971) e a curva se ajusta satisfatoriamente ã

função abaixo:

"1

1) 3 x 1Q17 r"2 (1.2)

onde r QJÃ] e s t á c o n t i d a no I n t e r v a l o 0 , 3 < r < 2 , 5 UA.
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Esta modelo de núcleo como veremos mala adiante no

CAPITULO IV. foi associado pelo próprio Whlpple (1972-a.b)

a uma teoria de formação dos cometas concomitants ã

formação dos planetas e no Interior do SlstBma Solar.

1
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CAPÍTULO II

PRODUÇÃO DA COMA DE GRÃOS PELA VAPORIZAÇAO

1. Introdução ao CAPÍTULO II

A motivação principal para o estudo que Bará encetado HBSLB

CAPITULO consiste na existência comprovada de pequenos

grãos espalhadores da luz solar nas caudas cometárias do

Tipo II. isto i, constituídas de poeira segundo a

classificação de Bradlckin(Dobrovol'skii, 1966). Levando-se

em consideração o tempo de vida desses grãos,conclui-se que

os mesmos são constituídos de substância não volátil ã

temperatura de equilíbrio radiativo a 1 UA do Sol. Os

autores, em geral, lhes atribuem uma natureza meteórica. A

matéria meteórica, por sua vez, pode ser metálica (p. ex.,o

ferro) ou diBlêtrica (p. ex., os silicatos não metálicas).

Uma vez que nosso interesse se volta para grãos

supostamente esféricos e, como veremos, com diâmetro da

ordem de 5 x 10 cm, as propriedades fotométricas para a

extinção e espalhamento da luz, a grosso modo, não são

muito sensíveis ã natureza metálica ou dielétrica da

substância que compõe o grão. Já o mesmo não acontece com

respeita às medidas de polarização ou de sua variação em

relação ao ângulo de fase, nem com relação ao coeficiente

de eficiência de espalhamento para a pressão de radiação.

Faz-se, pois, necessário um levantamento dos principais

trabalhos visando â determinação da natureza e dimensões

dos grãos espalhadores.

Estudos de excesso de cor positivo observado em diversos

cometas foram realizados por Vanysek (1960), Liller (I960),
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Babu 9 Saxena (1972) e StoKes (1972). Enquanto os dois

ultimas analisaram dados do Cometa Bennett (1970-11),

Liller analisou os do Cometa Arsnd-Roland (1957-111) e

VanyseK, os dos Cometas BaKharev-Macfarlane-KrienKe

(1955-IV) e Baade ( 1 9 5 5 T V I ) . Estas investigações não

permitem -distinguir a natureza do grão, parem, permitem

definir um limite inferior , d ., para seu diâmetro por

volta de 10 cm.

Gabai (1970) constatou um aspalhamento cinza na coma dos

Cometas Humason (1962-VIII), IKeya-SeKi (1968-1), Honda

(1968-VI) e Thomas (1969-1). Esta contradição com os

resultados de excesso de cor obtidos por outros autores

talvez possa ser explicada como forte, efeito ds reflexão

pelo núcleo.

0 comportamento da polarização no espectro contínuo pode

permitir a obtenção de algumas informações, não só quanto

às dimensões dos grãos espalhadores, como também sobre a sua

natureza. No trabalho já citado, Liller (1960) adotou uma

função de distribuição dos grãos em seus diâmetros e chegou

à conclusão de que os resultados observacionais de •

polarização poderiam ser explicados tanto por grãos

constituídos de ferro, quanto por grãos dielétricos de "',

CH.< NH , C0?, etc. Dado o baixo ponto de fusão destes

últimos, Liller acabou por admitir que a cauda do Cometa

Arend-Roland (1957-III) era formada principalmente por

grãos de ferro. Martel (1960-a) mediu a polarização da coma

próxima do núcleo do Cometa Mrkos (1957-V) que pôde ser i\

atribufda a partículas com índice de retração da ordem de

1,33. A mesma autora obteve resultados semelhantes ao

analisar a polarização do Cometa P/Giacobini-Zinner(1959-VIII)
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(Martel. 1960-b), Remy-Battiau (1964) estudou es medidas de

polarização dos Cometas Arend-Roland (1957-III), MrKos

(1957-V) e SBKÍ (1961-VIII) e chegou à conclusão de que

elas poderiam ser melhor explicadas ae o Indies de refração

fosse da ordem de 1,5 e se a função de distribuição das

"4
grãos em seus diâmetros fosse proporcional a d •

Posteriormente, com base noa resultados anteriores de

Lillerj na abundância do ferro nos meteoritosj na

associação de correntes de meteoros com cometas e na

observação de linhas de emissão da ferro em espectros como,

par exemplo, o do Cometa Brilhante (1882-11] e Ikeya-Sekl

(1965-VIII) i a mesma autora tentou compatibilizar os dados

de polarização com grãos de natureza metálica (Remy-

Battiau. 1966). Nesta tentativa ela não logrou sucesso.

Talvez o método mais decisivo para se determinar as

características físicas dos grãos espalhadores seja a

análise de medidas fotométricas em infravermelho, até
_ 3

comprimentos de onda da ordem de 10 cm. Trabalhos dessa

natureza foram feitos por Becklin e Westphal (1966) para o

Cometa IKeya-Seki (1965-VIII)i por Kleinmann et ai.

(O'Dell, 1971) para os Cometas Tago-Sato-Kosaka (1969-IX) e

Bennett (1970-II), Os Cometas analisados apresentaram

temperaturas de cor maiores do que a temperatura de

equilíbrio radiativo de um corpo negro. A concordância

entra essaa duas temperaturas só Bra possível se se

supusesse que a emissividade dos grãos decrescia com o

comprimento de onda. Dos materiais, cuja presença foi .

constatada nessas Cometas durante sua passagem pelo

periélio, o ferro tem a emissividade capaz de estabelecer o

acordo entre as temperaturas de equilíbrio a de cor.

Há vários argumentos a favor de grãos constituídos de ferrai

~l
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mas a sua incapacidade para explicar algumas medidas de

polarização não pode ser relevada. De fato, a violação da

hipótese geralmente admitida quanta a forma esférica dos

grãos ou à distribuição aleatória da orientação dos grãos

não esféricos, pode comprometer seriamente a validade das

interpretações acerca da polarização da luz. Dolglnov et ai,

(1971) argumentam que o vento solar pode imprimir rotação

nos grãos, de forma que seu momentum angular fica orientado

perpendicularmente à direção do vento. Disso resultaria

uma orientação média preferencial dos eixos das partículas,

afetando a polarização e criando uma dependência da mesma am

relação à posição na coma ou na cauda.

Excluindo de nossas ambições, a aplicação do nosso estudo

para a interpretação de dados de polarização (o que

requereria estudos específicos), como hipótese de trabalho,

iremos supor no desenvolvimento desta Tase que os grãos

responsáveis pelos processos relevantes da coma no espBctro

contínuo são esféricos, com diâmetro da ordem de 5 x 10 cm

s constituídos de ferro, apresentando porosidade compatível

com a dos meteoritos (densidade 6_ = 5 g cm ).

Careca ser discutida com maior detalhe a função de

distribuição dos grãos BID seus diâmetros, pois, até aqui

apenas foi definido o seu corte no diâmetro mínimo. Esse

corte deve estar associado ao corte na eficiência para o

espalhamento e absorção da luz em d < 10 cm, Qual é a

importância, do ponto de vista dos fenõmemnos fotomit ricos

e da massa liberada pelo núcleo, dos grãos de diâmetros

maiores?

Uma das determinações mais cuidadosas da função de

distribuição dos grãos em seus diâmetros foi aquela feita
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para a cauda do Cometa Arend-Roland (1957-III) por Finson e

Probstein (1968) com basa am propriedades dinâmicas dos

- - 4

grãos» Essa função a proporcional a d s nao sabemos ate

que ponte essa função de distribuição não é deformada,

desde o instante em que os grãos são liberados pelo núcleo

até se afastarem consideravelmente dele, No entanto, essa

função ê verificada também nas correntes de meteoros. É

interessante verificar que para a poeira zodiacal, o

expoente dessa lei de potência é da ordem de -2,5 ao invés

de -4. Acredita-se que essa redução do expoente se deve à

eficiência do Efeito Poyntlng-Robertson em prazos muito

longos,

Adotando-se o expoente -4, resulta que a principal

contribuição para as secções eficazes provêm dos grãos de

menor diâmetro. A magnitude da coma de poeira e sua

profundidade óptica dependem diretamente do valor dessas

secções eficazes, portanto devem ser explicadas

principalmente pelos grãos com diâmetro próximo de seu

limite inferior, cerca de 5 x 10 cm.

Como veremos mais adiante (Secção 2.1,1 deste CAPÍTULO,

Equação (2,21)),o diâmetro de um grão não volátil, a fim

de que ele seja arrastado pBlos gases em vaporização,

superando a atração gravitacional do núcleo, deve ser

inferior a um oerto diâmetro crítico, d . Para grãos de

uma mesma substância, tal diâmetro crítico é inversamente

proporcional ao raio do núcleo, R... No intervala de

variação do raio do núcleo por nós considerado,

10 cm < R < 10 cm, D diâmetro crítico á, pelo menos,

2 -S
10 VBZBS maior que 5 x 10 cm.

Portanto a função de distribuição dos grãos presentes na

1
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coma deve sofrer corte em d a d , a menos que o corte

ocorra em d < d já na matéria do núcleo,
g gc

*

Q cálculo da massa dos grãos não voláteis da coma pode ser

encarado de duas formas distintas, Pode-se calcular ou a

massa somente dos grãos responsáveis pelos efeitos

fotométricos observados em magnitude e profundidade óptina

(essa massa se restringe principalmente aos grãos com

diâmetro da ordem de 5 x 10 cm), ou a massa de todos os

grãos presentes na coma, admitindo-se a função de

distribuição proporcional a d i oBvlamente, a masaa da coma

de poeira assim determinada aerá maior que a calculada na

primeira forma» mas requar o conhecimento do limite superior

do diâmetro dos grãos não voláteis. Como nos faltam dados a

esse respeito e, a comparação do valor desse limite superior

com os diâmetros críticos é atualmente impossível,

preferimos nos ater somente à massa da coma de poeira com

diâmetro próximo de 5 x 10 cm.

Ainda de acordo com a função de distribuição acima, é fácil

verificar que a massa total dos grãos presentes numa certa

quantidade de matéria do núcleo é proporcional a

In (d 2
//d i)< isto é, ao logarítmo natural da razão entre

os limites superior e inferior do diâmetro dos grãos não

voláteis. Já a massa dos grãos provenientes dessa mesma

quantidade de matéria do núcleo e transportados para a coma

8 proporcional a In (d /d , ) .
gc gl

Com os conhecimentos atualmente a nosso alcance a respeito

dos limites do diâmetro dos grãos, é muito difícil estimar

qual é a massa relativa de grãos não voláteis que fica

retida no núcleo porque não se deixa arrastar pelo gás e

1
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qual ã a massa relativa, dentre os grãos presentes na coma,

que representa a população dos grãos de diâmetro grande,

que são pouco 'eficientes para interferir no valor da

magnitude e da profundidade óptica da coma de poeira!

Diante dessa dificuldade, representaremos um caso limite de

produção de grãos não voláteis com diâmetro d » 5 x 10 cm,

supondo que a função de distribuição dos mesmoa» tanto na

coma. quanto dentro do núcleo, é do tipo Delta de Dírac,
- 5

centrada em d • 5 x 10 cm. Essa produção representa um

limite superior porque não hã retenção dos grãos com

diâmetro superior a d e todos eles são obsarvacionalmente

acessíveis. Essa condição será expressa por uma parâmetro

adimensional R = 10. 0 significado de R será apresentado

com maior detalhe mais adiante (Secção 2.1.1 deste CAPÍTULO,

Equação (2.8)).

Uma produção meno9 eficiente dos grãos não voláteis com

diâmetro da ordem de 5 x 10 cm motivada quer pela

retenção dos grãos com diâmetro superior a d , quer pela

produção concomitante de grãos com diâmetro no intervalo

5 x 10 cm < d < d que, pela conservação da massa,
g gc

reduziria a produção dos grãos menores, será representada

por R < 10. Seus valores numéricos serão ajustados com

base em resultados observacionais,

A presença de grãos não voláteis, para os quais estamos

tentando definir as características físicas, na cauda

cometária, suscita a motivação para o estudo: da

composição do núcleo de onde eles se orlginami da

liberação desses grãos durante a vaporização e da formação

da coma de matéria sólida.

"1



Ao afirmar que os grãos não voláteis se originam do núclep.

crnvêm especificar que, como hipótese da trabalho,

tentaremos explicar a coma de poeira am termos dB liberação

da mesma durante a vaporização de um gelo suja, contenda

previamente grãos não volãt.isi Oolginov (1967), por

exemplo, sugere como origem das partículas de pó, a sua

condensação e crescimento na imediata vizinhança do núcleo,

a partir de gases supersaturadoa como, por exemplu, o C?,

Segundo os seus cálculos, os diâmetros dos grãos podem

crescer até 10 cm - 10 cnu Portanto, essa sugestão não

se aplica aos grãos maiores qus seguramente existem e

aparecem nas correntes de meteoros» além disso, há cometas

com espectro predominantemente molecular (sem continuo

detetãvel) como, por exemplo, o dos Cometas Burhham

(1960-11), Ikeya (1960-1) e mesmo o P/EncKe, acusando a

presença dos mesmos gases observados também em outras comas

relativamente ricas em poeiraj se o processo de condensação

de Dolginov fosse primordial para a formação de grãos, a

contribuição do continuo espalhado não'-poderia estar

completamente obliterada em tais espectros.

A vaporização de um núcleo de gelo sujo pode explicar a

presença de gases e ausência simultânea de poeira, desde que

se possa diminuir indefinidamente a proporção em que essa

poeira se encontra misturada com o gelo. Observa-se também

que, praticamente inexistem espectros puramente devidos a

grãos, estando sempre presente uma considerável fração de

moléculas. Segundo Hruska e VanysBK (1958), a razão K

(definida no final desta Secção) atings, no máximo, um

valor próximo da unidade, o que ê compatível com o modelo

da vaporização. Isto aconteceu, por exemplo, com o Cometa
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Mrkos (1957-V). Q Cometa P/Giacobini-Zinner, de espectro

-2
pronunciadamente molecular, apresentou K e10 .A acentuada

presença do espectro contínuo no Cometa P/Schwassmarin-

Wachmann(l) parece constituir um caso, cuja explicação

reside no fato de a sua distancia hellocintrlca estar

contida no intervalo 5.5 < r < 7.3 UA, De um modo geral,

todos os cometas apresentam espectro continuo quando

r > 5 UA. embora o Cometa Humason (1962-VIII) seja uma

exceção.

Neste CAPITULO consideraremos a vaporlzação de um núcleo

de forma esférica, constituído de matéria homogeneai sem

fraturas que comprometam sua natureza compacta, somente sob

os efeitos do campo de radiação do Sol. Fica então

subjacente a hipótese de que as inomogeneidades do núcleo,

em sua composição e em sua resistência mecânica, podem

constituir casos de exceção.

0 presente trabalho deve preferencialmente (mas não

exclusivamente) ser aplicado a cometas com forte emissão no

espectro contínuo. Vanysek (196B) definiu o parâmetro K a

fim de poder avaliar a importância da contribuição do

espectro contínuo no espectro cometãrio. K, por definição,

é a razão entre o brilho monocromáticg da coma de grãos só-

lidos e o brilho monocromático da coma de moléculas de gás,

ambos normalizados para distâncias geocintrica, A> e

heliocintrica, r, dB 1 UA. Hruska B Vanysek (195B)

constataram estatisticamente que o índice fotométrico

empírico, n (que nada mais é do que o valor absoluto do

expoente da distância heliocintrica na expressão do brilho

monocromático da coma], decresce a mediria que o semi-eixo

maior da órbita cometeria cresce. Por outro lado, ales

~l

1
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constataram também que a razão K decreace à medida que n

cresce. Por conseguinte, existe uma associação estatística

entre cometas ricos em poeira e cometas de longo período,

também chamados novos dentro da conhecida concepção da

Nuvem de üort. £ principalmente o conjunto desses cometas

que constitui o maior campo de aplicação deste trabalho,

quer através de uma análise estatística, quer através da

verificação simultânea em cometas particulares dos vários

parâmetros deduzidos a partir do modelo em paute.

No entanto, as Equaçoea que serão estabelecidas na SBcção

2 deste CAPÍTULO, mediante a variação do parâmetro

adimensional R que, como veremos adiante, representa a

razão entre a massa de poeira e a massa de gás liberada

durante a .vaporização,permitirão descrever cometas com

diversos valores para essa razão. Portanto, serão

discutidas também propriedades de cometas pobres de poeira

deduzidas a partir do modelo de núcleo de Whipple. Não é

demais enfatizar aqui que por poeira entendemos grãos de

matéria não volátil à distância r = 1 UA.

Um segundo tipo de núcleo ainda dentro da concepção de

Whipple, que precisa ser considerado separadamente é aquele

constituído de gelo limpo. Durante a vaporização do mesmo,

os únicos grãos sólidos que poderão estar presentes na coma

são aqueles constituídos de matéria puramente volátil. A

Secção 3 deste CAPÍTULO tratará deste assunto.
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2 . Coma de Grãos ile Poeira em Estado Estacionário

2.1 Proposição do Estado Estacionaria para Grãos de poeli£

Excluindo fenômenos de variação súbita de brilho, que

podem ser classificadas como comportamento anômalo de

brilho dos cometas, submeteremos à análise o fenômeno

ordinariamente monotõnico de variação de brilho no

espectro continuo, cuja escala de tempo coincide com o

tempo de permanência do cometa nas proximidades do So].

Limltar-nos-emos ã descrição física dessa coma de poeira

na forma de um flagrante instantâneo colhido quando o

cometa se encontra nas imediações da distância

heliocintrlca r a 1 UA.

Admitiremos que a cada instante a coma de poeira se

encontra em estado estacionário. sendo suas alterações

devidas a transições de um estado estacionário para

outro. As implicações dessa suposição serão estimadas

quantitativamente logo adiantei qualitativamente

pode-se adiantar que, nessas condições, o modelo que

será deduzido será mais válido para as regiões mais

próximas do núcleo.

Uma primeira indagação que então se nos apresenta é

a referente à existência de solução estacionaria e à

averiguação de sua estabilidade em face dos efeitos

de profundidade óptica gerada pela própria coma. Uma

grande profundidade óptica pode impedir a penetração

da radiação solar na superfície do núcleo,

comprometendo a sua vaporização e a presença não

intermitente da coma de poeira,

1
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Neste sentido, ã formulada a seguinte Proposição do

Estado Estacionário:

"Se um núcleo cometârio de gelo sujo, segundo

o modelo de Whipple. e que seja homogêneo,

esférico, sem rotação em rBdor de seu próprio

eixo, sofre vaporização sob a ação da radiação

Bolar à diBtância hslisjcêntrica r • 1 UA.

liberando grãos aub-micrométricoB de tamanho

único, existe uma distribuição doa mesmos, em

estado estacionaria, ao longo da direção

subaolar, sob a ação da pressão de radiação e

uma profundidade óptica gerada por esses

mesmos grãos na direção subaolar que não reduz

consideravelmente o processo de vaporização na

superfície do núcleo."

2.1.1 Termos da Proposição do Estado Estacionaria

para Grãos de Poeira

Nesta Secção se procurará elucidar a acepção

específica menos óbvia dos termos envolvidos na

premiaaa da Proposição, toda vez que as

informações expressas até este ponto do trabalho

não os abrangerem.

A ordem na qual os termos serão analisados não

ê necessariamente aquela em que eles aparecem

nas proposições, maB, a ordem crescente de sua

complexidade.

(a) DIREÇÃO SUBSOIAR

A direção subsolar num cometa coincide com a

própria direção do ralo vetor heliocintrico.

Os grãos sub-micrométrlcos presentes na direção

subsolar da coma aão ejetados da núcleo com uma

velocidade inicial próxima da velocidade

hidrodinâmlca do gás em vaparização, cujo valor

será precisado mais adiante nesta Secção, A

Ti
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aceleração relevante que atua sobre esses grãos é a

devida à pressão de radiação, que também Berã dijs

cutida mais adiante nesta Secçào. Um valor numêri

co do tempo de permanência de tais grãos na coma,

desde a sua produção, é da ordem de 2 x 10 s.

Suponhamos agora um cometa com órbita parabóli-

ca e com distância perlélloa q B 0,5 DA. Sua ve-

locidade orbital na passagem perlélica á da ordem

6 -1
de 6 x 10 cm s e a distancia percorrida no ijn

12
tervalo de tempo acima sera da ordem de 1Q cm.

Aaaimilando-se a órbita parabólica próxima ao pe-

riêlio a um círoulo com raio de 0,5 UA, obtém-se

que o ângulo descrito pelo cometa nesse intervalo

de tempo s de cerca de 10 , Esse ângulo é muito me

nor que o ângulo de abertura do cone de ejeção ds

poeira freqüentemente observado e abaixo descrito,

que é de cerca de 90° ou mais.

Portanto, para os grãos ejetados, a variação da d^

reção aubsolar à medida que o cometa descreve a

sua órbita não ê relevante.

(b)

Uma vez que se restringiu o estudo para a região

da nas proximidades da direção subsolar do cometa,

um núcleo sem rotação designa, no sentido estrito,

um núcleo com período de rotação, P , tendendo ao

infinito ou, que é fisicamente equivalente, um núcleo

Neste trabalho a escolha deste tipo de órbita é conveniente

e adequada»

1
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com rotação qualquer em torno de um eixo

paralelo ao ralo vetor hellocêntrlco,

Ora, se de uma parte, o nosso conhecimento

presente a respeito da rotação de núcleo é

quase nulo, de outra parte, a acepção estrita

dada acima parece-nos, a priori, aplicável

apenas a uma escassa população de cometas.

Um sentido mais lato pode ser atribuído ao

termo, por ele designando todos aqueles

cometas noa quais, os efeitos conjugados de

rotação e de atraso ( A t) , da vaporização,

num ponto da superfície do núcleo, a contar do

instante da passagem merldiana do Sol, não são

capazes de deslocar a posição da região efetiva

de vaporização de um ângulo maior que um certo

valor limite.

A propósito do interesse que temos; neste

trabalho, de investigar propriedades relevantes

da coma de poeira, convém lembrar um ponto

importante levantado por Wurm e Mammano

(1972-a). As observações antigas de cometas,

feitas pelo método visual, anteriores a

introdução de técnicas fotográficas, davam

ênfase às estruturas de poeira com forma de

cone próximas ao núcleo. Tais estruturas podem

ser vistas nos desenhos de cometas feitos com

detalhes notáveis por antigos observadores

como Bessel e apresentados por Rahe et ai.

t ) e por Rahe (1965). Essas estruturas são

as que aparecem nas fotografias de curta

~l
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exposição. No entanto, ultimamente, a

literatura especializada tem preferido

reproduzir as fotografias ds longa exposição,

nas quais essas estruturas desaparecem pala

saturação da emulsão e uma extensa coma difusa

de simetria aproximadamente esférica, passa a

ser notadat SBgundo Wurm e Mammana (lb/2-a),

esse procedimento da literatura especializada

tem induzido muitos autoras a interpretarem os

fenômenos da coma como se eles tivessem por

propriedade marcante a simetria esférica^ A

análise do Cometa Bennett (197Q-II) feita por

Wurm e Mammano (1972-b) revBlou que importante

emissão no continuo provém de uma estrutura

com forma de cone, cujo vértice coincide com o

núcleo. Esse cone se abre na direção do Sol,

segundo um ângulo da ordem de 90°,

Particularmente nesse Cometa, o eixo do cone

se desviava da direção subsolar cerca de 30 ,

Esse cone, do lado mais próximo ao Sol, é

limitado por um envoltório parabólico e se

prolonga até a cauda do Tipo II. Os íons que

vão formar a cauda do Tipo I, já aparecem bem

perto do núcleo e ocupam a mesma região do cone

acima descrita e têm seu próprio envoltório

parabólico, As moléculas neutras da coma, como

o CN e C2# se distribuem segundo uma simetria

aproximadamente esférica e estão associadas a

grãos de poeira quB não vão constituir a cauda

do Tipo II, Dentro das hipóteses que vjnms

adotando, parece que a coma aproximar1rniinnt:r;
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esférica é formada por uma população de grãos

maiores, menos sensíveis à pressão de radiação

e não voláteis] ao passa que o cone é

preenchido por grãos sub-micrométriciiü nau

voláteis.

Wurm (1974) analisou também 110 planas

fotográficas do Cometa P/Halley U91U-IJ) e

Benvenuti 11974 j examinou fotografias do Cometa

Ar&nd-Roland (1957-I'IT] j ambos chegaram a

conclusões que confirmam, d? um modo geral, a

descrição feita acima da estrutura da coma de

poeira•

Supondo que o ângulo de meia abertura do cone

ê de 45 , um cometa sem rotação no sentido lato

é aquele no qual os efeitos combinados de

rotação e de atraso na vaporização implicam em

um deslocamento angular do vértice do cone,

inferior a 45 . Ou seja,

(At)v < } (2.1)

A fim de podermos prosseguir em nossa análise

utilizando a desigualdade dada acima, faremos

uma grosseira estimativa do tempo de atraso

( A t) , empregando a forma linearizada da

Bquação do balanço energético entre a

quantidade de calor ganha pela matéria volátil

s a energia radiative do Sol absorvida pela

mesma. £ desprezada a perda de energia por

radiação, por.ser ela relativamente pequena; e
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por vaporização, por ser ela menos importante,

antes de se estabelecer a regime de equilibria

estacionaria. TBmos então que

< • • • •

onde I [cnnl é a espessura da camada

isotérmica em vaporizaçãoj o, a constante de

Stefan-Boltzmann (5.67x lü"5 erg c m ^ s " 1 deg"4]j

» a temperatura fotosfirica do Sol e

R_ ^rQ o raio do Soli admitindo-se no caso

presente que: o calor específico, c , da

matéria volátil é da ordem de

7 -1 -14,2 x 10 erg g deg j a variação de

temperatura ( A T) pTJda superfície sm

vaporização corresponde ã diferença entre as

temperaturas em r = 1 UA e r = 5 UA (Delsemme,

196S)i o albedo A do núcleo é 0,5 e a

~ 3dBnsidadB do núcleo é 2,4 g cm , obtem-se o

"I

tempo ( it) em função de I |jim3 , cujo valor

numérico não é fácil de SB estimar:

4xl03 I . (2.31

I depende da condutibilidade térmica (Oelsemme;

1965) e, os estudos de Whipple (1950)

asseguram que o seu valor é pequena.

Portanto, de acordo com a Equação (?.]) acima,
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4
se a espessura I e da ordem de 1 cm. P > 10 s

(cerca de algumas horas), Por coincidência,

essa desigualdade ê a que pinson e Prohstein

(1968) atribuem a P em seu trabalha.
r

Um outra escala de tempo que pode ser estimada

ê o tempo de esfriamento, ( A t) QQ.Fsse teinpn

é calculado supondo-se que, num dado instante,

um ponto da superfície volátil está na

temperatura de equilíbrio de vaporizaçãoj no

nosso caso. essa temperatura é de cerca de

200 K. Se, pela rotação do núcleo, a radiação

solar é subtraída nesse ponto da superfície,

qual 8 o tempo necessário a fim de que a sua

temperatura seja da ordem da temperatura de

equilíbrio de vaporizaçáo, por exemplo, à

distância heliocêntrica r = 5 UA, onde a

vaporizaçáo torna-se pouco importante?

Uma vez que o esfriamento da superfície graças

à radiação ds um corpo negro e ã transferência

de energia térmica ao gás vaparizado é bem

menos importante do que o devido ao processo de

vaporizaçáo propriamente dito, essa escala de

tempo pode ser estimada através da seguinte

relação:

c 6,,I
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onde c , N,I e (AT) têm a mesma significação e

unidade que as atribuídas na Equação (2.2) j e

W C e r O é o calor latente de vaporização de

uma molécula (Delas,,e e fUUer, 1971).

Atribuindo-se valores numéricos aos termos da

Equação (2,4) acima, obtém-se que:

Ut)a|jj 3 « l.BxlQ
1* I . (2.5)

Se I far da ordem de alguns cm. então o tempo

•• 4

de esfriamento do núcleo e da ordem de 10 s.

Portanto, um ponto da superfície do núcleo, após

adquirir a temperatura de equilíbrio, deve.pro-
4

duzir gases vaporizados durante cerca de 10 s.

Se, portanto, o período de rotação do núcleo,

P . for inferior a (At) , a vaporização ocorre-

rá quase que com simetria circular, em relação

ao eixo de rotação. Caso contrário, a vaporiza-

ção ocorrerá de forma mais localizada e compa-

tível com os conss de emissão freqüentemente oja

aervadoa. Ademais, um núcleo típico se mantém
4 *

coeso, sob rotação, se P > 10 s

(c) LIBERAÇÃO DE GRÃOS

A liberação de grãos sólidos ocorre

concomitantemente com a vaporização do núcleo

segundo o modelo da bola de neve suja. Como

conseqüência, os casos limite da proporção em

que a poeira meteórica e os hidratos sólidos

entram na composição do núcleo, permitem-nos

prever os seguintes casos extremos: núcleo sem

~l

* -l
P a r a e s t e c a s o » P r > 2 i r R N v" c ( v e r E q u a ç ã o Í 3 . 1 1 ) .
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poeira, de onde resultará uma coma

predominantemente gasosai núcleo só de poeira,

portanto de natureza asteroidal, incapaz de

produzir coma predominantemente de poeira

porque incapaz ds Be vaporizar ã distância

r * i DA, A presença do espectro gasoso no

espectro cometárlo é, paia. imperiosa dentro

das hipóteses formuladas,

0 próximo problema que surge é referente ã

proporção sm que poeira e hidratos compõem um

núcleo.

3 -
Para o volume unitário de 1 cm de matéria

nuclear, pode-se Bstimar a razão entre a massa

de poeira e a massa de hidratos aí contidas. A

possível porosidade dos grãos, bem como dos

hidratos, deve ser levada em conta adotando-se

valores adequados de suas densidades,6 eô ,
V g

respectivamente. Como as propriedades físicas

dos hidratos se assemelham às da água, s

razoável atribuir a 6 a densidade da neve. Se

f B f representam, respectivamente, a fração

do volume unitário preenchida pelos hidratos e

pelos grãos, podemos escrever o seguinte

sistema de Equações:

V v + fg6g • ÓN

fv • fg - 1 . 1/2.7)

1
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Coma conseqüência, a razão R = f 6 / f 6
g g g v v

entre as massas de poeira e de hidrateis

contidas em 1 cm de matéria do núcleo ê dada

pela seguinte Equação:

"3 — 3
Adotando-se 6 = 0,5 g cm i 6 = 5 g cm e 6.

- 3
= 2,4 g cm , eeta ultima com base nos valores

mais aceitos na literatura de massa,

19 B
MN (10 g) , e de raio de núcleo, R., (10 cm),

a razão R acima vale 10.
g

Admitindo-se para as moléculas de hidrato uma

massa m • 3 x 10 g (massa da molécula de

M-0) e para os grãos de diâmetro de 5 x 10 cm,

-13

uma massa m = 3 x 10 g, a razão entre o

número de grãos e o número de moléculas de

hidratos liberados por 1 cm de matéria nuclear

será:

Rg _ J ! L _ . io-9. (ZiB,

As razões (2.8) e (2.9) são válidas para a

matéria do núcleo B serão válidas para a coma

se não houver retenção, no núcleo, de grãos

com diâmetro d > d .
g gc

Este problema pode receber uma melhor solução

através de diferente abordagem, tomando i:umu

~l
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ponto da partida a razão K. entre brilhos

fotomátricos cia poeira e das moléculas da coma.

Da proporção em que gás e poeira são

produzidos na superfície do núcleo, nem sempra

é Imediata a dedução da razão R média para

toda a coma observada, Ê preciso que se leve

em conta as dinâmicas possivelmente diferentes

que regem o movimento das moléculas e dos

grãos. No entanto, se em r » 1 UA, a maior

parte das bandas de emissão provém das

moléculas de CN e C2> ê justificável

admitirmos que a dinâmica desses gases pouco

difere da dos grãos sub-micrométricos, uma vez

que tanto a velocidade inicial, quanto a

aceleração devida à radiação solar, tim

valores comparáveis. 0 CN e o C, devem

resultar da dissociação de moleculas-mãesj se

o tempo de vida destas para a dissociação for

relativamente longo e se elas forem pouco

influenciadas pela pressão de radiação, a coma

de CN e C» pode se apresentar mais extensa que

a de poeira, nas é razoável admitirmos que a

proporção entre o número de grãos e o número de

moléculas calculada para regiões próximas do

núcleo possa se aplicar praticamente para toda

a coma. Nestas condições, a razão apresentada

em (2.9) pode ser igualada ã razão entre a

densidade numérica n |_çm _[ de grãos SÍJIJ-

micrométricos e a densidade numérica n cm
li •— - 1

de moléculas emissoras.

"1
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Aenergia radiativa no espectro contínuo

o
( X = 4 35Q A] espalhada pelos grãos, por

unidade de volume e de tempo, numa banda

fatométrica ( AX ) de 1 000 H de largura, pode

ser calculada pela expressão;

i2

J 8(4 350 A,l UA) —j* A gn g(AX) lerg cm" 3 8~M (2.1 f})

onde J 0 ( 4 350 8, 1 UA) ê o brilho

monocromático <ío Sol a 1 UA, cujo valor é

cmj
g

A é o albedo do grão de poeira, da ordem de

1.8 x IO2 erg cm"2 s"1 %'1, d - 5 x lo"S

f "31cm .0,5 e n | cm | , a densidade numérica de

grãos de poeira.

A energia radiativa emitida pelas moléculas,

por unidade de volume e de tempo, pode se"

calculada pela expressão:

n. f A. . hv erg cm s
G s ij L_ J

C2.ll)

onde n» é dada em cm I i f é a fração das

moléculas emissoras que se encontram no nível

suoerior, determinada pela Equação de Boltzmann;

A [s J , o coeficiente de Einstein da

probabilidade de transição e hv [êrj>] , a

energia do fóton emitido, Podemos ainda

escrever que:

3Yf
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r-fl -2
onde y|_s _] vale numericamente 0,22 X e e a

constante clássica de amortecimento (x|_cm] é o

comprimento de onda da radiaçãoli f (adimBnsional),

a força do osciladori para o sistema da Swan,
-2

por exemplo.f = 10 (Wurm, 1963)• Assim
6 -1

sendo, A. . « 5,6 x 10 s .

Podemos agora calcular a razão entre ae

quantidades dadas por (2.10) e (2.11),

empregando a Equação (2.12)j tal razão será

dada,neste caso, por:

«•*MM^B|

irA d2Jo(4 350 8.1 UAJU*} na no

S g B i . 109 -B.
12 f f n.

s

(2.13)

n.

Substituindo o valor 10 da Equação (2.9) na

razão n /n acima, chega-se ã conclusão de que

a razão entre o brilho devido ã luz Bspalhada

pelos grãos e o brilho devido às bandas

moleculares deve ser < 1.

Este resultado pode ser confrontado com os

resultados da análise estatística realizada

por Vanysek e HrebÍKt1954). Estas autores

derivaram uma expressão para o índice

fotométrico empírico, n, como se este fosse

função de dois índices,um devido só ã poeira

e outro, dBvido só ao gás. Atribuindo-lhes

dependências funcionais em r, com base física,

eles encontraram que o melhor ajuste das curvas

experimentais Bra obtido quando ae lai-ia K = 1
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para cometas com intenso espectro contínuoi K de-

crescia juntamente com a intensidatís do espectro

contínuo, chegando ao valor 10 no caao de come-

tas com fraco continuo. Não somente ê verificado

o limite superior acima calculado, como tem-se a

indicação de que seu valor pode decrescer até ce£

ca de 1Q~2. Se K vale ljio"1 e IO"2, a razão R ,

deve valer, respectivamente. 10i 1 e 10 , valo-

res estes apropriados para explicar as razões K

observadas. R < 10 dá conta da retenção de grãos

com diâmetro d > d e da massa de grãos de maior

diâmetro que não influenciam nos valores de

tude e profundidade óptica da poeira da coma.

0 próximo problema que se nos apresenta é relati-

vo à dinâmica dos grãos não voláteis liberados pe-

la superfície do núcleo durante a vaporização.

"B acelerações relevantes que atuam sobre um grão,

cuja densidade ê da ordem de 5 g cm e cujo diâ-

metro â da ordem de 5 x 10 cm, são as da atra-

ção gravitacional exercida paio próprio núcleo,

aNi da pressão de radiação solar, a , e do arras-

tamento pelas moléculas de gas, a. . 0 diâmetro

9 10

da coma (10 cm - 10 cm) é muito menor que a dis-

tância heliocãntrlca de 1 UAi por conseguinte,

para o propósito de descrever a coma de poeira, a

atração gravitacional exercida pelo Sol sobre os

grãos de poeira sub-micrométricos é basicamente a

Diante doB valores admitidos de P são desprezadas os efei-

tos de rotaçêoi e Bendo o raio da coma muito menor que r = 1 UA,

despraza-ae a ação de maré pelo Sol.
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mesma que a exercida sobre o núcleo cometário e,

por esta razão, ela aerã negligenciada, As

acelerações acima são dadas pelas seguintes

Equações:

(2.14)3N[ C ( T 1 8' 2]

•** fl 2 - 9

onde G • 6,67 x 10 dyn cm g é a constante

universal da gravitaçãoj e p £jm] , a

distância ao centro do núcleoj a atua na

direção radial em relação ao núcleoj

T -ai 3QrL0a cm s * • C2.15)
*— -̂  Sircd 6 r2

g g

(Finson e Probstein (1968))

onde Q (adimenaional) é a eficiência der

espalhamento para a pressão de radiação (para

grãos sub-micrométricos adotaremos Q unitária):
33 -1L = 3,8 x 10 erg s , a luminosidade solar;

c |_cm s J , a velocidade da luz e r ["cm"] a

distância heliocêntrica correspondente a 1 UA;

a atua na direção paralela ao vetor

heliocãntricoj

[ -f 2mr vr-v (p)
cm s"2 * G L G » A v (p) Í2.1BJaG

g

•-3onde v_ crrt s e a velocidade orientada

(também chamada velocidade hidrodinimica) do

gás em vaporização nas proximidades da núc]en;

se grãos esféricos arJquirem momentum do gás,
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este se expande com uma velocidade hidrodinãmica

Igual a 2/3 da velocidade térmica média<v >

(Delsemme e Mi l ler , J971). Levando-se em conta

que as moléculas, para se vaparizarem, devem

superar um campo de força de superfície, e que

esta não ê perfeitamente l i s a , pode-se estimar

a velocidade hidrodinãmica entre 1/2 e 2/3 da

velocidade térmica mediai mas é válido também

ut i l i za r a velocidade do som como, sendo a

velocidade representativa da velocidade

hidrodinâmlca. Neste caso ela vaiaria 0,71

<v>. onde

1/2
I ( 2 . 1 7 ]

-16 -1
K B 1,38 x 10 erg deg e a constante de

Boltzmann a a temperatura T do gás pode ser

assimilada ã própria temperatura da superfície

em vaporização.

Retornando ã Equação (2.16), v é a velocidade

na direção radial, em relação ao núcleo ,

adquirida pelo grão e v é a freqüência de

colisão entre as moléculas e um dado grão.

Esta freqüência pode ser calculada em função

da taxa de vaporização, Z, na superfície:

vc(p) UA) Í R M 1 2

:.1B)

Nesta Equação, vi-se facilmente que a segundo
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membro ê o produto da densidade numérica de

moléculas na distância radial p. pela secção

geométrica do grão e pela velocidade das

moléculas em relação ao grão, obviamente a

aceleração de arrastamento atua na direção

radial em ralação ao núcleo, dantro do cone

de ejeção de matéria.

Ao longo do eixo cometocêntrico Dx, paralelo à

direção subsalar a com sentido positivo do

núcleo para o Sol. as acelerações a... ar e a

são colineares e a Equação de Movimento para

os grãos é:

ax[on .-*] - aG - .p - a, (2.19)

onde a representa a aceleração total que age

sobre o grão na direção aubsalan o sentido

positivo da aceleração é definido pelo sentido

negativo do raio vetor heliocêntrico.

Adotando, como já -fizemos outra vez, os valores:

19 6

fL. • 10 g e L » 10 cm, a Equação

diferencial (2.19) foi resolvida numericamente

para grãos sub-micrométricos. Observou-se que o

grão realiza ao longo da direção subsolar uma

série de movimentos oscilatórioa de amplitude

decrescente. Tendo em vista que o grão não pode

permanecer por muito tempo numa trajetória ao

longo da direção subsolar, onde colisões são

inevitáveis, foi feita uma análise do movimento

do grão durante a sua primeira oscl] ai;ãu. A

1
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solução numérica mostrou que a distância máxima.

a contar da superfície do núcleo, alcançada
g

pelo grão era da ordem de 10 cm e que a fase

de importante aceleração pelo arrastamento se

limitava aos primeiros 50 s do movimento, ou

6
seja, aos primeiros 1Q cm de deslocamento.

Para distâncias x > 10. cm, a trajetória obtida

praticamente se confundia com a trajetória de

um movimento retllíneo uniformemente decelerado.

Neste tipo de movimento, a distância radial, R +
n

x Q, ao longo da direção subsolar, na qual a

velocidade do grão inverte seu sinal, ê dada

por:

RM • x n W = RM + ^ £ C2.20)
N gu i 1 N 2a

v
g o L2r

terminal alcançada pelo grão após percorrer

uma distância irrelevante em comparação com as

dimensões da cama. Substituindo-se os valores
-2 i 1

numéricos a = 0,3 cm s e o valor de x Q L°"QJ

obtido através da solução numérica, obteve-se

v Q = 0,85v . Entre a solução numérica e a

solução para um movimento retilineo

uniformemente decelerado, com v „ = 0,85vg e

-2
a = 0,3 cm s , o desvio maior em x ocorreur

e

por volta de x = 5 x 10 cm, com um valor

relativo da ordem de 10%. Como esse desvio

relativo máximo se restringe a uma porção

limitada e relativamente pequena da cnma

[ = 10 do volume total da coma), daqui par1

onde v n ]cm s | expressa a velocidade
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diante passaremos a admitir qua os grãos adquirem

rapidamente uma velocidade terminal v Q e que.

daí em diante, eles so sofrem a ação da pressão

de radiação. £ bastante compreensível por que

o segundo membro da Equação (2.19) se reduz só

ao termo -a » se lembrarmos que: a_ deve

tender a zero na proporção em que o quadrado da

velocidade do grão em relação às moléculas

também tende rapidamente a zeroí a.. (Equação

2.14) decresce como x e é igual a a

(Equação 2.15) em x = R + 1.5 x 10 cm =

= 2,5 x 10 cm.

Usando os mesmos valores numéricos, a Equação

(2.19) de Movimento do grão, na região em que o

mesmo é fortemente acelerado pelo arrastamento

dos gases, tem como termos mais importantes:

aQ e a... Equação de Movimento nesta forma foi

estudada por Weigert (ver Dcbrovol'skii (1966)).

Impondo-se nela a condição a = v = 0, que
x g

corresponde a uma situação em que o grão

inicialmente em repouso não pode entrar em

movimento por que a aceleração é nula, obtém-se

um diâmetro particular de grão, ao qual Já

fizemos menção mais acima, denominado diâmetro

crítico, d :

3mBZRgv
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Shul'man (1972) considera que saae diâmetro

crítico determina a retenção de grãos na

superfície da núcleo, regulando assim a

evolução secular dos cometas. Quando a matéria

meteórica recobre totalmente a superfície do

núcleo, este adquire o comportamento semelhante

ao de um asterõide. Uma produção de poeira pela

vaporização controlada par um diâmetro crítico

é compatível com a observação de uma assimetria

na taxa de produção em relação à passagem

periélica. Essa taxa é maior antes do que depois

da data do periélio, segundo os resultados de

Finson e Probstein (196B) para o Cometa Arend-

Roland (1957-III).

Grãos com diâmetro d < d . numa distância
g gc

radial inferior a 10 cm, atingem uma velocidade

terminal«v, fração da velocidade hidrodinamica

do gás, v . Esta fração pode ser entendida como

um termo de correção para a ação gravitacional

do núcleoj seu valor máximo é unitário, para

grãos extremamente pequenosi para grãos muito

grandes seu valor se avizinha do nulo, A

Equação

~l

Vg0 " VG 1 -
1/2

í 2.22)

para a velocidade terminal pode ser facilmente

obtida a partir da Equação (de Welgert) dn

Movimento do grão, quando se .faz a acelerayãn

nula,
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Para 05 valores até agora adotados, a Equação

(2.21) nos dá d = 0,3 om. Portanto, para

- 5 - 4
d = 5 x 10 cm, a razão d /d = 1,7 x 10 «1
g g gc

e a velocidade terminal dos grãos aub-microme -

tricôs se confunde oom a própria velocidade do

gás, v . A integração numérica mais acurada

mostrou que a velocidade de ejeção ê 0,85 v» e

essa redução deve ser atribuída à pressão de

radiação que a Equação (2.22) não considera.

Os valores numéricos que vimos atribuindo a V\

e R são os mais citados na literatura

especializadai entretanto, axiste a

possibilidade de que eles sejam menores.

Podemos tomar a Equação (2^14) da aceleração a...

neja substituindo a massa M.. em termos de R

com 6 = 2,4 g cm 1 em seguida, igualamos essa

expressão de a., a a , para o grão sub-

micrométrico de matéria meteórica. Pode-se então,

a seguir, supor que as duas acelerações se

igualam em x = R..J obtém-se que quando o raio

RN do núcleo é maior do que 1,5 x 10 cm,

existe uma região contígua à superfície do

núcleo em que a., supera a 1 se RN for menor do

que 1,5 x 10 cm, a sempre supera a^. Assim,

para núcleos com R.. < 1,5 x 103 cm (corres-

1 B
pondentes a núcleos com massa CL < 3,4 x 10 g),

a Equação de Movimento do grão na

forma estudada por Welgert não é totalmente

carreta. Porém, para os grãos sub-micrométricos,

a correção que ela impõe para a atração
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gravitacional do núcleo é desprezível e

portanto. nos limites de exatidão

("accuracy"1). contradiatinta de precisão, a que

queremos nos ater. a descrição de Weigert é

satisfatória. Ela â aceitável também.com maior

razão, em relação a grãos de diâmetro maior.

Levando-se em conta as incertezas quanto ao

valor atual de PIN (e também de R»J» o movimento

retilineo uniformemente deoelerado na direção

subsolar da coma, tendo como velocidade inicial

a própria velocidade vR do gás. constitui uma

excelente representação da dinâmica dos grãos

sub-micromátricos.

A velocidade terminal dos grãos pequenos pode

ser superestimada por se desprezar a pressão de

radiação, mas, o diâmetro critico dado pela

Equação. (2.21) é bastante correto, pois

próximo dessa dimensão, a pressão de radiação

se torna menos importante.

A dinâmica dos grãos que têm diâmetro se

avizinhando do diâmetro critico, não sendo

bastante influenciada pela pressão de radiação,

se reduz praticamente a um movimento retilfneo

e uniforme, ao longo da direção radial em

relação ao núcleo, de onde deve resultar, além

de um cone, uma coma difusa e com forma quase

esfericamente simétrica.

A dinâmica dos grãos voláteis (e dos grãos não

voláteis gerados por ales) sera* discutida nn
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i tem (e) dasta Sscção.

(dí ESTADO ESTACIONARIO

Propõe-se calcular a densidade numérica de

grãos sub-micrométricos não voláteis presentes

na coma, principalmente ao longo da direção

subsolar. De acordo com o modelo aqui suposto,

a taxa de produção de tais grãos está

diretamente associada ã taxa de vaporlzação 7

dada na Equação (1.2). A fim ds podermos

avaliar a rapidez com que Z varia enquanto o

cometa se desloca ao longo de sua órbita.

calcularemos o incremento ( Á r] [uh\ necessário

C~~ - 2 -TIçm s 3 Esta

condição ã expressa pela seguinte Equação:

(Ar)2 + 2r(Ar) + r:d/2 = 0 . (2.23)

cuja solução que apresenta interesse ã |(A r)| =

- 0,3 UAi podemos então afirmar que a variação

de Z não é muito importante no intervalo

0.7 UA < r < 1.3 UA. Esse intervalo, por sua

vez, está inteiramente contido no intervalo de

validade da Equação (1.2).

Nas vizinhanças da r = 1 UA, a velocidade

6 - 1
orbital parabólica é da ordem de 4 x 10 cm s »

~ 6

portanto sao necessários io s (cerca de 12 dias)

a fim de que o cometa possa se deslocar de

0,3 UA. Este tempo é muito maior que a duração

da Bxpansão dB comas (cerca de 2 dias); H se a

velocidade do gás vaporizado é relevante na
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4 - 1
expansão da mataria da coma (3,4 x 10 cm s ).

6 -
como ja vimos, sm 10 s a matéria terá

preenchido uma coma com raio de 3,4 x 10 cm,

que é um limite superior para dimensões de camas

observadas.

Diante do exposto, assegura-se que praticamente

toda a matéria da coma se origina da superfície

do núcleo, sem que haja tempo bastante para se

alterar consideravelmente nela as condições de

vaporização. Por outras palavras, pode-se

admitir que toda a coma foi produzida mediante

uma taxa de vaporização 2 praticamente constante.

Esses argumentos legitimam, no momento em que a

Equação da Continuidade (2.31] abaixo, for

empregada, o fato de a supormos independente do

tempo, uma vez que a condição de contorno

representando a produção na superfície do

núcleo é constante no tempo e não modulada pelas

variações de Zj e também porque a velocidade

inicial dos grãos, sendo função da temperatura

da superfície do núcleo, ã vista da Equação

(1.1], é praticamente constante no tempo.

0 estado estacionário se consubstancia, pois, na

solução estacionaria da Equação da Continuidade

(2.31) abaixo. Resta saber se tal solução existe;

e se existe, até que ponto a profundldadsn óptica

gerada pelos grãos não a compromete.

(e) PROFUNDIDADE ÚPTICA

~1
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Considera-as aqui a profundidade óptica no

contínuo» Juatificadamente as propriedades da

coma no espectro continuo devem ser explicadas

primordialmente pelos grãos de matéria sólida

(Houziaux. I960), Por outro lado, tais grãos de

matéria sólida, dentro das nossas hlpóteseB,

podem aer imaginados de dois tipos; os de

natureza meteórioa, não voláteis a cerca de

1 UA do Soli e os constituídos de matéria

igual à do núcleo, portanto voláteis a capazes,

por sua vez» de liberar grãos sub-mlcrométrlcos

não voláteis.

Nestas condições, a profundidade óptica, T

(adimensional), deve ser definida através da

seguinte relação:

dT * T K g V g + V n v d v ) d Ç C2 '2A)

onde Q e Q são os coeficientes adimengionais

de eficiência de extinção da radiação,

respectivamente para grãos não voláteis e
r .3!

voláteis 1 n cm representa a densidade

numérica de grãos volãteisi dÇ [^mjindica um

elemento diferencial de comprimento ao longo da

direção na qual se calcula T e d QJnH é o

diâmetro do grão volátil. Por causa da \T

vaporização, Z, esse diâmetro varia no tempo, de

acordo com a seguinte Equação:

ddv r -ii
JÍ I cm s * = ~m_ Zlr = 1 UA)6«, < 0

(constante)
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onda ôM aparece para representar a densidade

do próprio grão vol&íiil, uma vez que

supostamente ele é grande, D valor numérico da

taxa de variação do diâmetro ê, pois, -2 x 10 cm s .

Considera-Be a vaporização em um hemisfério.

Podemos calcular uma velocidade terminal dos

grãos voláteis, v Q, com significado análogo ao

da velocidade v nt V n pode ser calculadag u vu

através da Equação (2.22) acima, tendo-se nela

o cuidado de: substituir d pelo diâmetro

Inicial do grão volátil, d Qi e de atribuir a

d o valor do diâmetro crítico, d , para
gc vc

grãos voláteis, calculado através da Equação

(2.21), aí substituindo 6 por 6 . 0 diâmetro

d pode então ser calculado em função da

posição p através da seguinte Equação:

dd., P~RM

- . (2.26)

que é útil para o cálculo da secção geométrica

do grão na Equação (2.24) acima.

Vamos, a seguir, comparar entre si os dois

termos que aparecem entre parinteses na Equação

(2.24) a fim de verificar se são os grãos

voláteis, ou os não voláteis- os mais

importantes para a profundidade óptica.

Suponhamos que os grãos voláteis se desloquem

radialmente, ao longo da direção subsolar,cam

uma velocidade constante, igual ã sua velocidade



49

terminal, v Q. Durante seu movimento através

da coma eles devem liberar grãos de poeira

que podemos designar "grãos-filhos", cujo

arrastamento pelo &ãs vaporizado pelo "grão-pai"

volátil é de menor importância. Se, em primeira

aproximação, desprezarmos quaisquer outras

influências externas, a grosso modo, a

velocidade relativa entre os grãos-pais e

grãos-filhos s nula.

Com estas suposições, a comparação desejada

pode ser simplesmente feita entre as secções

geométricas de um único grão-pai e de todos os

grãos-filhos gerados até o momento em que o

grão-pai alcança uma distancia radial pi para

se obter o número de grãos-filhos gerados,

calcula-se inicialmente o volume perdido pelo

grão-pai em função da variação de seu diâmetro

d _ - d dada pela Equação (2.26)» esse volume

multiplicado pela densidade 6 do núcleo dá a

massa perdida»multiplicando-se essa massa pelo

fator R /CR +1)obtém-se a massa perdida na forma
g g

de matéria meteóricai finalmente, dividindo-se

esta massa pela massa individual de cada grão

sub->micrométrico, obtém-se o número de grãos-

filhos gerados. Feitas, pois, as devidas

simplificações, a comparação pode ser feita

através da seguintB Equação:

Vi W1)dgd5
onde q = Q = Q = 1.

xg xv x

(2.27)
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Substituindo-se oa valores numéricos; 6.. -
N

~ 3 - 3
= 2 ,4 g e m i ô = 5 g c m | R = 1Q i d

g g g
= 5 x ID cm. a razão é dada em função de d

~l
vO

a da d i para oa grãos-pais com densidade 6 ,

o diâmetro critico, d .pode ser calculado

através da Equação (2,21), tBndo-se a cuidado

de se substituir 6 por 6 - 2,4 g cm

Resulta então que d .para os grãos voláteis é
v C

0,6 cm. De acordo com Delsemme e Miller (1971),

levando-se em conta o tempo de vida do grão

para a sua completa vaporização e a sua

respectiva velocidade terminal, aquele que

sobrevive e alcança as maiores distancias

radiais, em relação ao núcleo é o que tem o

diâmetro inicial d Q =d: /4. Na Equação (2.27)
d

acima, portanto, consideraremos d Q = -~- =

= 0,14 cm. É fácil verificar qua essa Equação

se anula em p = R... pois aí d = d Qi e que ela

tende ao infinito quando d tende a zero, ou

seja, nas regiões próximas â borda da coma. A

razão é monotonicamente crescente conforme o

grão viaja do núcleo para a borda da cornai

podemos investigar o valor de P onde a razão

acima é unitária. Essa condição é expressa

pela seguinte Equação cúbica:

- dv0

que tem uma solução real e duas complexo-

conjugadas. A solução real é d [om} com

tão próximo ao de d „ [£"3 1ue pode-se
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concluir que em toda 3 coma a profundidade

óptica é principalmente devida aos grãos sub-

micrométricos.

Nas regiões mais próximas do núcleo, a gás

liberado em sua superfície, pods exercer

considerável arrastamento nos grãos-filhos,

Estes com velocidades maiores que as dos grãos-

pais. acabariam sofrendo localmente uma redução

na sua densidade numérica. Mas um grão-pai com

diâmetro d _ « d /4, de acordo com a Equação

(2.22), adquire uma velocidade terminal igual

a metade da velocidade do gás» v_. Um fator

desta ordem, não influi sensivelmente no

sentido de alterar as conclusões expressas

acima. Ademais, pana grãos com diâmetro d Q >

d.,,,/4, a velocidade terminal v n definida logo
V C VU

acima, representa um limite inferior da

velocidade com que efetivamente eles de movem,

pois no cálculo de v _ ignoramos a diminuição

de d pela vaporização. De acordo com as

discussões que faremos na Secção 3.1.1 deste

CAPÍTULO, quase todos os grãos voláteis se

deslocam com uma velocidade média da ordem de

V
Nas regiões mais externas da coma, a pressão

de radiação exerce uma atuação sabre os grãos

voláteis dè diâmetro muito reduzido com

intensidade comparável àquela exercida sobre

os grãos-filhos.

"1
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De tudo isso decorra que as conclusões

obtidas através da Equação (2,26) acima podem

ser estendidas praticamente para toda a coma

e para quaisquer valores de d Q.

Em conexão ainda com este assunto, considerando

que o aquecimento da superfície em vaporização

e o próprio processo de vaporização são

decorrência imediata do fluxo de radiação

solar, estabelecemos uma relação entre a

distância heliocêntrloa, r, e a profundidade

óptica na superfície do núcleo, na direção

subsolar. T ÍR
W^- Tal relação ae baseia no

-2
fato de que o fluxo solar decai segundo r e

essa variação do fluxo é equivalente à presença

de grãos na coma que produzem uma profundidade

óptica, T (R|t|)' e u m a atenuação na radiação

solar exp permanecendo o cometa em

r = 1 UA,. Assim sendo,

I " 2

(2.29)

ou

fcm! r* l (2.30)
(R)/2T (RNexp T (RN)/2

A produção de matéria por um cometa, em geral,

é escassa em r B 5 UA. Segundo a Equação

(2.30) essa distância seria correspondente n

uma profundidade óptica, T (R M)
 S 3,2.

Podemos então afirmar que a vaporização cesaa

quando T = 168 K e Z =10 moléculas cm"2 s"1,
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segundo os cálculos de Delsemme (1965) e

Delsemme e Miller (1971). Esta estimativa é

útil para o exame de um limite superior para

2.1.2 Equações e Cálculos do Estado Estacionaria

para Grãos de Poeira

A Equação fundamental para o estudo pretendida

e a Equação da Continuidade (2.31) para os

grãos não voláteis e para o caso

independente do tempo. Por conveniência, essa

Equação será expressa em coordenadas

esféricas.

Suporemos simetria esférica, o que obviamente

não tem validade para toda a coma de grãos

sub-micrométricos, principalmente porque a

pressão de radiação desvia as partículas de

trajetórias radiais em relação ao núcleo. No

entanto, como ja foi dito anteriormente,

estamos interessados em estudar a região

subsolar da cornai aí, com efeito, as

acelerações que entram em jogo são colineares,

assegurando trajetórias praticamente paralelas

à direção aubsolar.

A Equação terá no sBgundo membro uma função

E -3 -li .

m s , representando a geração

de grâos-filhos por grãos-pals, durante a

viagem destes através da coma.
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divtn v i - F
6 D

(2.31]

ou

n div v + v tgrad n » F i
Q Q B O

(2.32)

como v a um vetor paralelo à direção

subsolar, definida pelo eixo Qx,

C 2 > 3 3 )

Efetuando a derivada que aparece no primeiro

termo da Equação acima e dividindo-a por v ,
g

obtém-se:

n dv
_
dx v dx

JL . (2.34)

A seguir são dados os passas necessários ao

cálculo da função F. 0 volume de um grão-pai,

quando o mesmo se encontra na posição radial,

- 3
x> em relação ao núcleo, e ir d /Bi A taxa de

variação desse volume no tempo é dada por:

dd

Segundo a Equação (2.26) temos que:

VV0 d t dt < 0 l ̂. a h
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desde que se considera que não há efeitos lmpo£

tantas de extinção que podem reduzir a •

taxa de vaporização dos grãos voláteis mais

próximas da superfície do núcleo. Portanto,a

taxa de variação do volume do grão volátil

no tempo â dada por:

f ^ í í ^ 5 < ° • (2.37)

~l

Esta taxa, com sinal invertido, multiplicada

psla densidade 6.. nos dá a taxa de perda de

massa por um grão-pai por unidade de tempoi

se ainda a multiplicarmos pelo fator R /(R +1)

obteremos a taxa de perda de massa de matéria

não volátil, por um grão-pai, por unidade de

tempoi a seguir, divldlndo-a pela massa

individual de cada grâo-filho, obteremos a

taxa de produção de grãos-filhos por um grão-

pai, por unidade de tempo. Esta última taxa

se esoreve, portanto, da seguinte forma:

36MR dd d2

- N B v _v 12.36]
In * 1 J Qt . 3

g

A função fonte, F, é a taxa acima multiplicada

pela densidade numérica de grãoB-pais dada em

função da distância radial, x. Se a pressão

de radiação não tem atuação relevante sobre as

grãos-pais, sua densidade numérica deve variar

da seguinte maneira:

- „ r• i I N 1 n M U I
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onde n (RN) pode ser calculada com base ha

taxa de vaporização de gás. como vimos

fazendo até agora. Parecendo-nos

desnecessário detalhar a sua dedução óbvia,

limitamo-noa a apresentar o resultado final:

[ -, 6Rv,mrZ(l UA)
cra-8] „ _J£_§ (2.40)

r -2 ii
fluxo de massa Ig cm s I de graoa

onde R ã a razão (adlmenslonal) entre o

E
voláteis e o fluxo de massa de gás na

superfície do núcleo» segundo Delsemme e

Miller (1971), um valor experimental de R é

0,4. Finalmente,

16mGRvZ(l

que é a função a ser substituída na Equação

(2.34). v n pode ser calculada com a ajuda
ddv -da Equação (2.22) e -rr— e dada pela Equação

(2.25).

A Equação (2.34), com a função fonte, F,

acima a com uma velocidade do grão sub-

micromátrico, v , que leve em conta os
g

efeitos da pressão de radiação, seria a

Equação procurada.

Deparamo-nos agora com a seguinte questão;

qual é a importância dos grãos sub-

~l
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micromãtrlcoa gerados por grãos voláteis que

viajam ao longo da direção radial do núcleo,

na coma, em relação àquelas liberados na

própria superfície do núcleo?

0 fluxo, por unidade de área,de grãos sub-

micrométrlcos liberados pela superfície do

núcleo em vaporização, por unidade de tempo,

é dada por ZIT>G R g cm s J. 0 fluxo, por

unidade de área, de grãos voláteis liberados

pela superfície do rtúolao, por unidade de tempo,

é dada por ZmG Rv g cm s" I. A masaa

correspondente aos grãos sub-micrométricôs

liberados pela vaporização de todos os grãos

voláteis produzidos pela superfície do núcleo,,

por unidade de área e por unidade de tempo

será então Zm» RyR^/CR + 1). Portanto a razão-

entre o número de grãos aub-micromátricos

produzidos na superfície do núcleo e o daqueles

gerados na coma por grãos voláteis é: ;

RE X (2.42)

de acordo com o valor limitei de R já antes

determinado.

Esta razão é um valor indicativo de que, se

levarmos em conta todos os grãos sub-

micrométricos produzidos na vaporização, os

gerados na superfície constituem a população

maioritária. No entanto, se as velocidades
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iniciais dasses grãos produzidos sob

condições diferentes também forem diferentes,

suas dinâmicas podem determinar diferenças

aansíveis no tempo de permanência dos mesmos

na coma propriamente dita. Neste sentido, se

faz necessário um estudo mais pormenorizado

deste problema.

Sabemos que os grãos sub-micromátricos

produzidos na superfície do núcleo atingem

rapidamente uma velocidade terminal, v „,

praticamente igual à velocidade de ajeção do

gás, V-. Existe uma região da coma, mais

próxima do núcleo, na qual o arrastamento

exercido pelas moléculas é importante. Esta

região da coma é aquela que se estende ao

longo da direção subsolar, dBsde a superfície

do núcleo até um valor x^, onde os valores
G

absolutos das acelerações a_ (para um grão em

repouso] e a se tornam iguais. Segundo as

Equações (2.15) e (2.16), para um núcleo

típico, a distância radial subsolar xn é de
G

8 -

5 x 10 cm. A solução numérica da Equação de

Movimento do grão (2.19) na forma completa,

tal como nós a analisamos anteriormente,

permite localizar também por volta dessa

distancia, o ponto em que o grão que se desloca

em direção ao núcleo, sob os efeitos da

pressão de radiação, inverte o sinal de sua

velocidade. Os grãos-fllhos gerados na coma a

uma distância radial subsolar x < x „ devem pui s

atingir rapidamente uma velocidade terminal da
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ordsm da velocidade, v_, do gás.

Par conseguinte, a velocidade inicial dos

grãos sub-micromêtricos produzidos na

superfície do núcleo e daqueles liberados por

grãos-pais na coma em x < xG é praticamente a

mesma e com valor próximo a vQ.

De outra parte, jã sabemos que o grão volátil

que mais consegue se afastar do núcleo i

aquele cujo diâmetro é d,m/4. No caso. este
vc

diâmetro vale 0,14 cm. Dividindo-se este

diâmetro pelo valor absoluto |dd /dt| = 2x10"

cm s (Equação 2.25), obtém-se o tempo de

vida do grão. 0 produto desse tempo de vida

pela velocidade terminal do grão, v.,/2, é a
b

distância radial máxima alcançada por um grão

volátil na coma. Essa distância é de 1,2x10 cm,

portanto inferior a x«.
b

Exclui-se a possibilidade de geração de grãos-

filhos em regiões da coma onde x > *G se

R > 5 x 10 cmj neste caso, a distâncias

radiais superiores a xG< tanto os grãos

sub-micromêtricos gerados na superfície do

núcleo, quanto aqueles gerados na coma, passam

a sofrer igual influência por parte da pressão

de radiação, a partir de uma velocidade

inicial, v = v _ e e dinâmica dos grãos sub-

micrométricos produzidos na superfície é

basicamente a mesma que a daqueles gBrados por

grãos-paisi assim sendo, a preportderânnia d na
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grãos produzidas na superfície já fica

estabelecida.

Essa conclusão pode ser sustentada, através

- 5

da uma outra argumentação, para R.. < 5 x 10 cm.

Neste caso a aceleração a» pode ser

ineficiente sobre uma grande parte dos grãos-

filhos, que adquirem uma velocidade inicial

com valor próximo ao da velocidade do grão-

pai, no instante em que foram gerados. A

maior parte da produção de grãos-filhos se

processa enquanto a velocidade do grão-pai

que é crescente (Secção 3.1.1 deste CAPÍTULO)
é inferior a v /2 (ou seja, enquanto

G

d > d / 4 ) . Ora, o tempo de permanência dos

grãos-filhos na coma, soja a ação da pressão de

radiação, i proporcional à sua velocidade inicial,

Portanto, os grãos-filhos mais lentos

abandonam a coma mais rapidamente, de modo que,

para a descrição de densidades numéricas médias

de grãos não voláteis da coma, é válido

considerarmos apenas os produzidos na

superfície do núcleo.

A Equação (2.34) podB antão ser reescrita da

seguinte forma:

dn n n dv
— S . + 2 -§• + -S. — i = o . (2.43)
dx x v dx

g

v Cx) será calculada supondo-se que o grão
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parte da superfície do núcleo com uma

velocidade inicial v _ = v-, sofrendo a

aceleração da pressão de radiação, a > n,

que atua no sentido contrária ao da

velocidade inicial. Supondo-se a =

= constante, é elementar a obtenção do

seguinte resultado, no qual é lavado em conta

apenas o estágio da movimento sm que o grão

se desloca sm direção ao vértice do

envoltório parabólico da coma;

g(x)[cm a"
lJ - [v* - 2ar(x-RN)J . (2.44)

Introduzindo-se este valor de v na Equação

(2.43), a Equação de Continuidade passa a

ter a seguinte formas

o .

Uma mudança de variáveis mediante a Equação:

permite reescrevBr a Equação (2.45) tia formai

-— . -~ , (2.47)
*» .* 2 _ o- r .. _ n ^

cuja solução geral é:

l G

~l
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onde C. é a constante de integração. A fim de

determinarmos o seu valor, vamos aplicar a

condição de contorno:

Bm,,ZU UA)R (2-49]

Portanto:

i r í d 3 v rg g G

(2.50)

n ( x ) . ( 2 . 5 1 )

0 que importa, a seguir, é efetuar o cálculo

da profundidade óptica para a radiação solar

na superfície do núcleo:

R +* (2.52)

4 í
J R N

n (x)dx
g

onde n (x), sm pr incípio, s da forma expressa na Equação

(2.51). No entanto, a integração acima diverge quando são

aplicados os l imi tes. Esta dificuldade pode ser contornada,

se se pode empregar n (x) obtida com auxí l io da Equação

(2.49), sem introduzir erros consideráveis. Resultado

numérico para a forma exata da integral poderia ser obtido

utilizando-se a equação de Wallace e M i l l e r , 1958.

A comparação en t re as Equações (2 .49) (Bsta

m u l t i p l i c a d a por tR-Vx) ) e (2 .51) mostram

que a razão en t re esta s aquela é exatamente

u n i t á r i a em x " R.,1 essa razão tende ao

G = 1,9 x 109cm. Masinfinita quando x «x = —=—

o seu crescimento ã bastante lento,
q

permanecendo no vaiar de 1,4 em x= ]0 cm fe»l.n

L
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comprimento representa a dimensão típica da

9
coma]. Mesmo em x = 1>8 x 10 cm, essa razão

vale apenas 2.4j deve-se levar em conta

ainda que o erro relativo cometido é tanto

menor, quanto mais nos afastamos do núcleo,

pois. então, as densidades numéricas, n .

tornam-se cada vez menores. Assim sendo, a

aproximação obtida através da Equação (2.49}

é bastante aceitável para representar, ao

menos, 85% do volume total do cone de

ejeção de grãos da coma.

Dentro desta aproximação, a profundidade

óptica ao longo da direção subsolar na

superfície do núcleo é dada por:

*? /\ ri \t
g g G

Substituindo-se os valores numéricos

convenientes na Equação acima, a

profundidade óptica pode ser expressa em

função do raio do núcleo:

Um cometa com raio R.. = 10 km, dimensão

esta que vimos adotando como típica, segunda

a Equação (2.54) acima teria na superfície

do núcleo uma profundidade óptica igual a

lBi ora, já vimos na Secção 2.1.1,item (e)

deste CAPÍTULO, que o valor da profundidade

óptica na superfície em vaporização nau

pode Bxceder um valor da ordem 3,2 sob pena

de inibir quase completamente a vapni- i /.H,

"1
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Se nessa mesma Equação determinarmos R.,

para que a profundidade óptica seja igual

a 3.2, obteremos R = 2 x 10 cm.

Diante disso e considerando os vários

parâmetros que entram em jogo na Equação

(2.531, a fim de garantir o estabelecimento

de um processo estacionário de vaporização,

parece inevitável que se leve em conta a

redução da taxa de vaporização, Z, pelos

efeitos de profundidade óptica.

0 processo influenciado pela profundidade

óptica ê o da produção de grãosj

especificamente, as variáveis que dependem

dessa profundidade óptica são a velocidade

hidrodinâmica do gás, v , e a taxa de produção

[" - 2 - licm s . v. varia com a

raiz quadrada da temperatura da superfície

do núcleo, T, de acordo com a Equação

(2.17)j mas. de acordo com a relação (2.30)

e a Equação (1.1). essa variação é pouco

importante, pelo menos na faixa de

profundidades ópticas que nos interessa.

Quanto ã taxa, Z, de acordo com a relação

(2.30) e a Equação (1.2). ela é dada por

Z (1 UA) exp | _ - T X ( R N ) J para T > < ( R N ) < 1 , 5 .

Para esses valores de profundidade óptica,

a Equação (2.53) passa a ser escrita da

seguinte forma!

3G) mnZ(l UA)R R., r r . _ _ _ .
T (R ] - x G g ü - ~ J , ro n (2.5S)
x N 2 6 d \/r

g g

VV



65

Sa T (R.J > Ii5, a função Z já não é mais

aquela dada na Equação (1.2], pois,

passa a corresponder a distâncias

tieliocêntricas r>2,5 UA. Neste caso, o

ajuste da curva calculada por Delsemms e

Miller (1971) mostra que

1! e 5xio23 expHll (2.56)

É importante ter em mente que o fator 11

que aparece no argumento da exponencial

acima será responsável pela característica

de saturação da curva de T (R*J versus

log CR., (jjn̂  J' a.uand° R_. vale cerca de

10 cm (ver a Figura 2.1). Bs acordo com

esta Equação, a profundidade Óptica na

direção subaolar para x = R̂ , pads ser

calculada através da Equação abaixo, se ela

exceder 1,5:

Qm rR

Ê b (2.57)

Usando convenientemente as Equações (2.55) e

(2.57) foi preparada a Figura 2.1 abaixo:

~l
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2 .

(R [cm ] )

Rigura 2.1 Profundidade óptica na superfície do

núcleo, t (Rw)« devida a grãos não voláteis, para

a radiação solar, versus o logaritmo do raio do

núcleo, R- para três valores da razão R-, f^1^ • para três valores da razão R

As curvas foram calculadas através das Equações

[2.553 e (2.573.
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2.1.3 Discussão da Proposição do Estado

Estacionario para Grãos de Poeira

Para o limite superior da profundidade

óptica igual a 3,2, o raio do núcleo seria

14da ordem da 2 x 10 cmi este calculo

obviamente - só tem sentido enquanto se

procura calcular o valor de ralo. R.., de

um cometa hipotético, cuja profundidade

óptica na superfície do núcleo tivesse o

valor do seu limite superior. Fica claro que

para todos cometas,desde os que têm ralos,
Q

F>, df, ordem de 1Q cm até os menores, existe

um estado estacionario no processo de

vaporização. E os valores da profundidade

óptica na superfície do núcleo não excedem 2.

Para um cometa típico como vínhamos adotando,

essa profundidade óptica é da ordem de 1,5.

Como a profundidade óptica, na Figura 2.1,

cresce à medida que o raio do núcleo, R...

cresce, poderia parecer que os cometas menores

são os que mais produzem matéria vaporizada.

No entanto, se levarmos em conta a superfície de

vaporização (que cresce como R..) , logo se vê

que a quantidade total de matéria vaporizada

é tanto maior, quanto maior é o cometa, Na

Figura 2.1 ainda» se atribuirmos uma produção

unitária para um cometa com raio R.,= 5 x 10 cm,

R = ID, então, a produção, respectivamente,

de cometas com raio R = 2 x 10 cm e

1
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R = 4 x 10 cm será 10 e 24.

2.2 Proposição da Profundidade Óptica Transversal da Coma

de Poeira

Com base no estado estacionaria visto acima, vamos

analisar a profundidade óptica transversal à direção

subsolar. Esta análise tem importância, no sentido

de qua profundidades ópticas deduzidas teoricamente

têm possibilidade de serem testadas experimentalmente

por medidas de extinção da luz estelar, em ocasiões

nas quais a coma se interpõe entre uma estrela e o

observador.

Recordamos que esse estudo se limita a regiões muito

próximas da direção subsolar a que a matéria

causadora da extinção da luz será considerada toda

ela contida num cone de emissão de matéria

vaporizada.

Enunciamos a seguir a Proposição da Profundidade

Óptica Transversal da Corrv-> de Poeira:

"Do estado estacionário da produção de matéria na

coma estabelecido através da Proposição do Estado

Estacionário para Grãos de Poeira (Secçao 2.1

deste CAPÍTULO)decorre a existência de uma

profundidade óptica devida ã poeira do cone de

ejeção, na direção transversal a subsolar,eujos

efeitos de extinção da luz estelar podem ser

observáveis se R.. í 10 cm."

2.2.1 Termos da Proposição da Profundidade Óptica

Transversal da Coma de Poeira
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(a) TRANSVERSAL

Dada a simetria cilíndrica do cons de sjeção de

matéria, a profundidade óptica na direção

transversal ao ralo vetor heliocêntrico do

cometa goza também dessa mesma simetria. Nós

a calcularemos em função da direção subsolar,

ou seja. em função da coordenada cometocêntrlca,

x. da posição. Esta situação geométrica

particular corresponde àquela em que o cometa é

s/isto no ângulo de fase a ° 90°. Pretendemos que

essa situação geométrica nos forneça resultados

típicos de profundidade óptica, aplicáveis a

outros valores de a.

2.2.2 Equações e Cálculos da Profundidade Úptioa

Transversal da Coma de Poeira

A Figura 2.2 abaixo é a representação geométrica

da coma utilizada para os cálculos de

profundidade óptica transversal.

1
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Estrela

Vxg0 *
Sol

Observador

Figura 2.2 Representação geométrica da coma

utilizada para o cálculo da profundidade óptica

transvsrsal devida aos grãos de poeira.
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De acordo com essa Figura, temos que;

"I
p 2 » x

2 + z 2 j • (2.58)

mas , (2.59)
z • x tg 9 j

portanto p 2 _ x 2 ^ ^ (2.60)

dz = x 8BC 28 d6 . ( Z i 6 X )

Supõe-se qua o cone de ejecão de matéria

possui simetria axial e que dentro dele seja

válida a função para a densidade numérica dos

grãos, n > dada pela Equação Í2.B2) abaixo.

Em coerência com a aproximação feita na

Secção anterior 2.1.2 deste CAPÍTULO, vamos

utilizar a expressão da densidade numérica, n ,

de grãos na forma que pode ser obtida através

da Equação (2.49), variando em p como p i

também levaremos em conta os efeitos de

profundidade óptica na superfície do núcleo:

BnuZCl UA)R R2

!
[- -T

uZCl UA)R R

Esta Equação é aplicável nas regiões da coma

voltadas para o Sol e próximas â direção

aubsolan com efeito, a utilizamos somente dentro

do cone de ejeção. Levando em consideração as

relações dadas pelas Equações (2.60) e (2.61),

a profundidade óptica transversal T pode ser

dada, com boa aproximação, em função de x :
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n (6,x)sec28

U*)RgRN6c

onde 9c[*]é a metads do ângulo de abertura do

cane de ejeçãoi 6 B 45°. Valores numéricos

anteriormente discutidos podem ser

Introduzidos na Equação (2.63), e assim a

profundidade óptica transversal pode ser

expressa em função do ralo do núcleo. R.,,

da razão. R . e da distância radial, x. na

direção subsolar:

TZ(X) a IO"
6 R R^ X"1

2.2>3 Discussão da Proposição da Profundidade Óptica

Transversal da Coma de Poeira

A equação (2.64) mostra que a profundidade

óptica transversal* x (x),nas proximidades da

direção subsolar, deve variar segundo x

Essa profundidade óptica I numericamente quase

igual à variação de magnitude (AM*) da radiação

estelar pelos efeitos de extinção

(WicKramasinghe. 1967). Portanto podemos

escrever:

"1
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U n ' j - I O " 6 R R * x-1 e x p f - T (R.)l . l2-65)

Cm condições favoráveis de observação, tanto

atmosféricas quanto instrumentais, a medição

da extinção da luz estelar expressa em (AH*)

só será viável se (A M*)> 0.1 e se tais

variações de magnitude ocorreram em regiões

da coma em que x >10 cm. Tais restrições se

impõem pelas limitações de resolução angular,

<de velocidade de resposta dos fotõmetros e de

relação entre sinal e ruído. Uma forma de

contornar esta última limitação consiste em se

observar a passagem de estrelas de brilho intenso

por trás da coma.

Ora, para que as condições acima sejam satisfeitas,

a Equação (2.65) mostra que, se R - 1Q. somente

em cometas com raio R >10 cm os efeitos de

profundidade óptica transversal podem ser

detetados. A Figura 2.3 apresenta (A M*) em

x = 10 cm si» função de R». para diversos valores
g

de R . Se o raio R,.= 10 cm é típico nos cometas,

como vimos admitindo, tais efeitos de

profundidade óptica podem ser observados com

relativa freqüência, de acordo com o modelo em

apreço.

Se a razão R vale menos do que a unidade, a

raio do núcleo dBVe mBdir mais dp que cerca de

1C cm a fim de que os efeitos de profundidade

óptica acima possam ser observados.



Infelizmente são extremamente escassas as

observações visando a medidas de extinção da

luz :estelar.TA medida de extinção da-luz

estelar, obtida :por;Dossin;[ 1962 ) será

discutida mais apropriadamente na Secção

3.2.2 deste CAPITULO. Alem dessa, algumas

poucas são mencionadas por Lyttleton (1953],

quase todas relatando medidas de extinção

praticamente nulas, Em apenas um caso, a

extinção é estimada em ( AM*) a 10 , mas,

essa medida tem pouco valor, pois, não é feita

a indicação da posição na coma a que ela se

refereinem da natureza gasosa ou poeirenta

da coma e nem do método através do qual se

observou a extinção.

1
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Figura 2.3 Logaritmo de variação da magnitude

estelar, C A M * ) , pelos efoitos ds extinção

causados pela coma de poeira ã tfctatância radial

de 10ecm do núcleo, na direção subsolar, em

função do logaritmo do raio do núcleo, R^, para

diversos valores da razão R .
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2.3 Proposição da Magnitude Integrada da Coma de Poeira

A Equação (2.64] acima mostra que cometas com

dimensões consideradas típicas possuem profundidades

ópticas transversais à direção subsolar grandes,

principalmente perto da superfície do núcleo. Não

restam dúvidas então de que a aproximação que supõe

espalhamento simples não seria usual e legitimamente

aplicável. Apesar disso, essa aproximação é

utilizada praticamente em todos os cálculos de

conteúdo de massa de poeira na coma.

Neste sertido, é deduzida uma Equação para o cálculo

do brilho monocromático da coma de poeira, levando-se

em conta os efeitos de profundidade óptica. A seguir

é feita uma comparação entre essa Equação e aquela

que calcula o brilho monocromático da coma de poeira,

considerando que a luz solar é espalhada pela coma

por um único processo ("single scattering"].

A Proposição da Magnitude Integrada da Coma de Poeira

pode ser apresentada na seguinte forma:

"Com base no estado estacionãrio estabelecido

através da Proposição do Estado Estacionário

para Grãos de Poeira (Secção 2.1 deste

CAPITULO), pode-se calcular a magnitude

integrada da coma de poeira em função do raio

do núcleo, R.,, e da razão, R . Como

conseqüência, os valores mais prováveis de

magnitude de cometas de longo período

permitem-nos situar os respectivos valores

mais prováveis de raio de núcleo no intervalo
4 5

2 x 10 cm<R^< 2 x 10 cm. Para esses valores
de R-,é valido calcular a magnitude da coma de
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poeira supondo-se que a luz solar s espalhada

pela coma por um único processo."

2.3.1 Equações e Cálculos da Magnitude Integrada da

Coma de Poeira

Vamos deduzir uma Equação para o brilho

monocromático da coma de poeira,

J C X , r= A = 1 DA) erg cm s A quando

o cometa se encontra a 1 UA do Sol e da Terra.

Em princípio, deve-se fazer a integração do brilho

sobre todo o volume do cone de ejeção de matéria;

nesse cone, a densidade numérica dos grãos de

poeira depende, em primeira aproximação, somente

da distância radial, p, isto é, n =n C p ] .
g g

Ainda, em aproximação, podemos representar n
o

num sistema retangular de coordenadas,

substituindo a variável p em n (. p ) por x,

obtendo-se n (x)j como conseqüência, a

profundidade óptica para a radiação solar vai

depender somente da distância x, a saber,

T = T (x). Quanto ã profundidade óptica
X X

transversal, nós a calculamos na Secção 2.2.2

deste CAPITULO somente ao longo da direção

subsolar, ou sgja, T = T (xj. Como pretendemos

calcular o brilho integrado sobre toda a coma

(isto I, sobre todo o cone de ejeção de matéria),

seria necessário expressar a profundidade

óptica transversal também em função das posições

ao longo da direção perpendicular ao plano

definido pela direção subsolar e pela direção
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da linha de visada entre o cometa e o observador.

A coordenada ao longo dessa direção será designada

y, assim como a coordenada ao longo da linha de

visada Já foi por nós designada z, tendo ambas

origem no centro do núcleo (ver a Figura 2.2).

As complicações de cálculo que advêm da

consideração da dependência da profundidade

óptica em y podem ser evitadas, sem que se

introduzam erros importantes na resolução do

problema. Isto é, para o cálculo da magnitude

integrada» consideraremos que os grãos de poeira

ocupam o volume de uma pirâmide dB base quadrada,

com vértice no centro do núcleo. 0 volume dessa

pirâmide deve ser equivalente ao do cone de ejeção,

com altura e raio da base iguais a R^ + x Q e x Q,

respectivamente.

Nestas condições, a dedução da expressão para a

magnitude integrada segue bastante de perto os

passos seguidos por Wickramasinghe (1967] ao

deduzir a expressão do brilho monocromático de

uma nebulosa de reflexão.

Como a dimensão da coma é muitas vezes menor que

a distância heliocêntrica r= 1 UA, os raios

solares incidentes são praticamente paralelos.

Vamos supor que o espalhamento da luz pelos grãos

de poeira é isotrópico.

Segunde Bobrovnikoff (1942), de um estudo

estatístico cuidadoso sobre 45 cometas resultou

que o brilho monocromático da coma não sofre
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variações com o ângulo de fase, a, do cometa.

Isso talvez se deva ao fato de que a faixa de

variação de ados cometas analisados tenha sido

pequena para tornar tais efeitos observáveis»

então não pode ser empregado como argumento

para justificar um espalhamento isotrópico da

luz.

As funções de fase para grãos sub-micrométricos

têm uma variação restrita no intervalo

0O<aS150° (Richter, 1962); o espa.l hamento da luz

em ângulos de fase maiores do que 150° é mais

eficiente, porém,nesses ângulos a possibilidade

de observação i menor, já que os cometas são

raramente observáveis a elongações inferiores a

o
30 do Sol. Neste sentido justifica-se a suposição

do espalhamento isotrõpico da luz solar pela coma.

Então, um elemento

dJ ( X ,r= A= 1 UA) E -2 -
erg cm s ^ j

do brilho monocromático da coma de poeira será

dado pela seguinte expressão;

dJ CA,r = â = l UAíjerg cm'?s"'18

A JgCX.r = 1 UA)

4ir(A(çm] = 1 UA)
exp

exp
x g g

ITQ d'
x j

nE)

n (x)dx

RN+Xg0

dz

xg0 x

dxdydz .

(2.66)

2(Vxg
onde Ag é o albedo do grão não volátil.

A primeira integração é feita sobre dz e esta

operação corresponde a uma integração ao longo

da profundidade óptica transversal. A pirâmide
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z >0

que contém a poeira tem a direção de seu eixo de

simetria coincidente com a do ralo vetor

heliocintrico e os lados da base sâo paralelos

aos eixos Oy e Oz. Assim sendo, o? limites de

•w x Qx
integração em dz são ± s^õ—r5—"T

* 1 " N gü-
feita a integração em dz resulta:

Uma vez

dJ U,r-/Hl UA) erg om
S

2 < 0
c-

AJg(X,r «1 UA)

4irU[çm]
exp 1 - exp dxdy

(2.67)

onde

CS1"] -
3QxmG2(l fQ dJnlv Tx(RN)RN

(2.66)

de acordo com a Equação C2.551, para T (RW)<1,5.

A Equação (2.67) foi obtida com auxílio da Equação

(2.62).

Visando ainda a simplificar o presente cálculo,

não substituímos o valor da densidade numérica

de grãos de poeira, n , em termos da função Z

dada na Equação (2.56) e válida quando T (R..)* 1,5.

Na verdade, a Figura 2.1 mostra que T ( R N ) não

excede muito o valor 1,5, dentro dos valores de

RN que nos interessam, ficando assim legitimada

esta simplificação.

Da integração da Equação (2.67) em dy nos limites

resulta:
* g O

x * g 0
x
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y>0

dJ UA) erg cm^s^A ' 1 !

x d x A J @ U . r = 1 U A ) x g Q

4 / n [ A [ c m ] = 1 U A ) 2 ( R
N

 +
exp - A I - - 1 - exp X Í V X g0 3

F i n a l m e n t e , i n t e g r a n d o em dx , obtemos:

J U . r » A = 1 UA) erg cnT^s" * A" H

Í 2.69J

4/iT UA)2
exp

gO

- exp l +
RN+ Xg0 X

x dx

A g J g ) U , r = l UA)xg Q

4 / iT (A [ c m ] = 1 U A ) 2 ( R N + x Q)
exp

RN+ Xg0

• x ' l exp - 1 - exp
x nAgO g

x (V xg0 J
1 -

VXg0

R N + x g0 J
£.n 1 +

R N + X g 0

A A
1 - R.. + X „

N gO

A2

2 . 2 '. x '
1 - JL°_

R N + X g O 3 . 3 1 x 3
1 - 1 +

RN+ Xg0

RN

( 2 . 7 0 )
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Na série de sinais alternados, da qual os tris

primeiros termos aparecem no final da Equação

(2.70], as potincias de n + /? x n/(R..+X J > 1.
|_ gO N gO_J

U.r =

Portanto, podemos escrever:

UA) erg cm""2s" *A
UA)x

gQ

'«PS exp - 1 - exp

A/v (A[çmJ

/¥ x nAgO g

Q

1 - 1 •
RN+Xg0

exp
JL°

1 + In
/v x

1 +
gO

An -*• + gOi

N gOj

1
í.i:

í +
2.2!

í + go
R.+x
N

x

3.3: (2.71)

IM
A série que aparece na Equação (2.71) é seguramente

convergente. Porém, quando a razão A / R
N B maior

ou menor do que a unidade, a convergência dessa

série se torna, respectivamente, mais lenta ou

mais rápida, ao se efetuar o cálculo dos limites

de integração. Segundo a Equação (2,68),

A /R = T (RN) e, portanto,A /R <l,8. Assim a
g IM X 111 g IN

convergência da série é relativamente rápida.

0 caso assintótico em que a razão A /R., tende a

zero, reduz a Equação (2.71) à:
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r ° 1 A
E
J
a
íx'r=i uA)

,r = A = l UA) erg cm"2s"1A"1 * —* A (RN
 + x Q)

(2.72)

que representa o caso particular no qual a luz

solar é espalhada pelos grãos de poeira mediante

processo de espalhamento único. Os resultados

obtidos através desta Equação não diferem muito

dos obtidos através da Equação (2.71) para

R., < 10 cm, qualquer que seja o valor da razão

R . Para núcleos com raio maior, os efeitos de
g

profundidade óptica não podem ser desprezados.

Os valores de brilho monocromático da coma de

poeira podem ser facilmente convertidos em valores

de magnitude da coma de poeira, Míe, para

r= A = 1 UA:

* * J (X,r=A= 1 UA) ( 2 7 3 )

\ - % - Z'S lo« jjj(A,r = 1 UA) '

A magnitude da coma pode se referir, por exemplo,

à magnitude visual aparente do Sol, M* = -26,8.

A Equação (2.73) acima, onde também foi empregada

a Equação (2.72), permitiu o cálculo da magnitude,

M*,da coma de poeira em função do tamanho do núcleo

(variando-se o valor da razão R ). Os resultados

desse cálculo são apresentados na Figura 2.4

abaixo:
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log CRN [om] )

Figura 2.4 Magnitude integrada da coma de poeira,

M* , em função do logaritmo do raio, R.,, do núcleo.

Essas curvas foram calculadas fazendo-se a hipótese

de processo de sspalhamento único da luz solar,

pela coma de poeira e adotando-se diversos

valores para a razão R .
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A curva da magnitude M* obtida mediante o
g

emprego da Equação (2.71) diverge monotonlcamente

da que é mostrada na Figura 2.4, se R^ > 10 cm.
Q

0 cálculo feito para núcleos com raio R.. = 10 cm,

mostrou que a magnitude M*, quando se leva em

conta os efeitos de profundidade óptica, é cerca

de 2,5 magnitudes maior que a apresentada na

Figura 2.4. 0 mínimo dessa curva ocorre em

log (RN Q>ml ) > 8.

Em uma análise estatística baseada em valores de

magnitude, Nft, de 336 cometas de longo período
c

e quase parabólicos,ficou aparente que o valor

mais provável da magnitude de comas a distâncias

r= A = 1 UA, é da ordem de 6. A função de

distribuição de magnitudes é apresentada na Figura

2.5 abaixo, sendo que os dados foram retirados de

Vaekhsvyatskii (1964). A amplitude da função de

distribuição se reduz à metade do seu valor máximo

para os seguintes valores de magnitude: 4 6 9.

Sendo o valor mais provável de K para cometas

novos igual ã unidade, a magnitude da coma total

(que inclui gás e poeira) deve ser reduzida à

magnitude da coma de poeira. Obtém-se a magnitude

da coma de poeira simplesmente adicionando-se

0,75 ã magnitude da coma total.Neste caso, a

magnitude mais provável da coma de poeira seria

6,75i e a maioria dos cometas analisados nessa

estatística teria valores de magnitude da coma de

poeira no intervalo de 4,75 a 9,75. A esses dois

extremos do intervalo de magnitudes da coma de
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poeira, segundo a Figura 2.4, correspondem raios

5 4

de núcleo medindo 2 x 10 cm e 2 x 10 cm ,

respectivamentei ao valor mais provável de

magnitude da coma de poeira corresponde um raio R

de 10 cm. Este valor e 10 vezes menor que aquele

considerado típico na literatura.

No intervala dB valores de magnitudes prováveis, a

hipótese do processo único de espalhamento da

luz é válida; mesmo se a magnitude, l"líe, vier a

ser crescente com o logaritmo do raio R... quando

R., > 10 cm e quando se considera os efeitos de

profundidade óptica, é certo que a curva da

magnitude M* versus 1 o g (R., |_çm] ) não passa por

um mínimo, em R^ <10 cm. Isto garante então que

no intervalo de R^ por nós considerado, a

correspondência entre um valor de H* e um valor

de R.. é biunívoca.
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Figura 2.5 Função de distribuição de 336 cometas

de longo período e quase parabólicos em suas

magnitudes, M*. Essas magnitudes foram normalizadas

por Vsekhsvyatskii (19643, em cada caso, para

distâncias r= A= 1 UA.
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2.3.2 Discussão da Proposição da Magnitude Integrada da

Coma de Poeira

Na Secção anterior 2.3.1 deste CAPITULO pôde-se

verificar que as magnitudes da coma de poeira

calculadas com base no modelo de Whipple, ao

serem comparadas com os valores mais prováveis de

medidas de magnitude de cometas, implicam

em raios de núcleo, R.., com valores bastante

aceitáveis.

Nesta discussão pretendemos estender este estudo

aos valores extremos e mais raros de magnitude de

cometas (ver a Figura 2.5). Tais valores são -4

e +14. Reduzindo-se estes valores ã magnitude da

coma de poeira, obtém-se: -3,25 e +14,75. 0

primeiro valor pode receber explicação dentro do

modelo que vimos estudando, desde que o raio do

núcleo seja da ordem de 10 cm (ver a Figura 2.4).

Nestas condições, a função de distribuição

apresentada na Figura 2.5 estaria mostrando que

cometas com núcleos de dimensões maiores que

10 cm são extremamente raros.

A cauda dá função de distribuição referente à

magnitude +14, segundo Vsekhsvyatskii (1964),

recebeu uma explicação em termos de uma

probabilidade cada vez menor de deteção do

cometa à medida que a sua magnitude aumenta. Se,

de fato, são as limitações observacionais que

predominantemente determinam o corte na função

de distribuição na região de magnitude da ordem
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de +14. então a Proposição sobre a qual estamos

discutindo nos permite dizer que cometas com

3
núcleos, cujo raio e da ordem de 6 x 10 cm

CR =10), encontram-se no limiar dos nossos

atuais métodos de deteção de cometas. Um

núcleo com raio de 6 x 10 cm teria uma massa

MN = 2.4 X 1 0 U g .

Relativamente aos cometas com núcleo de raio

3
menor do que 6 x 10 cm, nao se pode afirmar

nem que eles existem e não são vistos

ordinariamente» nem que elss inexistem.

Relativamente aos cometas com núcleo de raio

maior do que 10 cm, mesmo que a profundidade

óptica para radiação solar na superficie do

núcleo seja da ordem de 2 (Figura 2.1), a produção

de matéria vaporizada é bastante grande para

assegurar amplamente a deteção desses cometas.

Neste caso. a forma da função de distribuição

apresentada na Figura 2.5 estaria acusando a

inexistência de cometas observáveis com ralo de

núcleo superior a 10 cm. Este assunto voltará a

ser discutido na Secção 4.2.2 deste CAPITULO.

Um outro ponto que é pertinente a esta discussão

diz respeito à massa, M . de poeira da coma.

Seus valores são estimados por diversos autores,

fazendo-se a suposição de um processo único de

espalhamento da luz, e com base nas medidas de

magnitude no espectro contínuo. Neste sentido, a

magnitude da coma de poeira se encontra diretamente

relacionada com a massa de grãos espalhadores
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dessa mesma coma.

Dentro da hipótese de um processo único de

espalhamento da luz, a massa da coma de poeira.

M , é dada pela seguinte Equação;

( 2" 7 4 )

onde m* é a magnitude devida à luz solar

espalhada por um grão sub-mlcrométrico não

volátil e m , a massa dssse grão. 0 valor de m*
cá B

pode ser facilmente calculado para r=A = 1 UA,

adotando-se o albedo A = 0,5 como Já fizemos

anteriormente, através da seguinte Equação:

it * ( T O

m = M_ - 2,5 log a-fi . (2.75)
s 16(A[cm] = 1 U A ) 2

0a substituição de valores numéricos adequados na

Equação (2.75) acima, resulta que m*= 64. Este

valor é compatível com aquele determinado por

Whitney (1955), com base nas propriedades

fotométricas do asteróide Ceres.

Valores da massa, M , foram calculados para o valor

da razão R = 10, em função do raio do núcleo, Eles

são apresentados graficamente na Figura 2.6 abaixo;

e o valor mais provável dessa massa estaria ao

redor de 5 x 10 g.
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M,

bO

M
O

16 .

14 •

12 r

10 .

log ÍR [cm] )

Figura 2.6 Logaritmo da massa da coma de poeira

em função do logaritmo do raio do núcleo para

a razão R = 10. Os cálculos foram feitos através

da Equação (2.74) .
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3. Coma de Grãos Voláteis em Estado Estacionário

Um estudo análogo ao encetado na Secção 2 deste CAPÍTUIO

será iniciado agora, a fim de investigar algumas

propriedades observáveis de cometas, cujo núcleo é

constituído de gelo limpo, ou seja( isento de poeira não

volátil .

A utilidade de tal tipo de investigação se funda na

existência de alguns raros cometas novos, porém, pobres

de poeira. Caso clássico é o Cometa Burnham (1960-11).

Sem considerar as causas físicas que possam ter provocado

a possível diversificação do estofo que compõe os núcleos

cometários, 1imitar-nos-emos aqui a analisar as propriedades

observáveis que podem ser previstas, com base num modelo de

núcleo de gelo limpo.

Neste caso, a luz solar é espalhada somente por grãos

voláteis, cuja secção reta decresce no tempo e cujo tempo

de vida é limitado.

Uma primeira Proposição referente a esta situação é

apresentada a seguir:

3.1 Proposição do Estado Estacionário para Grãos Voláteis

"Se um núcleo cometário segundo o modelo de Whipple,

que seja homogineo, esférico, constituído só de

hidratos e isento de poeira meteórica, sem rotação

ao redor de seu próprio eixo, sofre vapori?ação

sob a ação da radiação solar ã distância

heliocêntrica v^l UA liberando grãos voláteis,

existe uma d i a Li iüu it;ãu dut> inBbinuu, em eaiatJo

B S t a c i u n á r J u , ao lungu il.j ii 1 i ei, ãn sulü.uldr, h <i
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profundidade óptica gerada por esses mesrrms grãos

praticamente não reduz a taxa de vaporizaçSo na

superfície do núcleo."

Uma vez que os termos da Proposição são suficientemente

claros, passamos imediatamente ãs Equações e Cálculos.

3.1.1 Equações e Cálculos do Estado Estacionário para

Grãos Voláteis

A Equação (2.22) convenientemente adaptada para

o caso de grãos voláteis fornece a velocidade

terminal, v n> e mostra que ela é uma fração

[que varia entre 0 e 1) da velocidade do gás,

I dv0 )1/2
v . Tal fração é 1 - — . Portanto, grãos
G . ^-.vc '

com diâmetro cujo valor é muito próximo de seu

valor crítico, d , adquirem velocidades muito
vc

pequenas e, como conseqúincia, haveria elevado

valor de densidade numérica desses grãos voláteis

nas proximidades do núcleo. Tanto que Delsemme e

Miller (19713 invocaram a presença desses grãos

a fim de explicar as grandes profundidades ópticas

no contínuo relatadas por Oossin [1962) ao observar

o Cometa Burnham (1960-11).

A região da coma, na qual o arrastamento rios

grãos voláteis com diâmetro da ordem de d é

importante, pode ser caracterizada como aquela

na qual o livre-caminho-médio do grão em relação

às moléculas é inferior à distância radial, p,

em relação ao centro do núcleo. Portanto, a região

da coma onde os grãos vulât.els podem ser
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arrastados pelo gás é aquela em que;

VG

Para qualquer R», no intervalo 10 cm.<R N<lü cm,

a região de arrastamento tem dimensões

superiores ã da coma, Se um grão volátil,

portanto, atinge rapidamente a velocidade

terminal correspondente ao seu diâmetro e se,

por sua 'vez, esse diâmetro decresce sob os

efeitos da vaporizaçâo pela radiação solar,

então deve ocorrer um aumento progressivo do

valor da velocidade terminal de um mesmo grão.

Isto corresponde a uma aceleração do grão

volátil, conforme já mencionamos, cujo valor

é dado pela seguinte Equação:

dv _ i— -T v dd

L J 2 ( d v d v c 3 l / 2

onde d é calculável através da Equação (2.26)

e a última derivada é negativa. Da substituição
Q

de valores numéricos adequados para RN= 10 cm

nessa Equação (2.77} e1fazendo d =d resulta um

_ 2
limite inferior dv n/dt= 0,6 cm s . Essa

aceleração é crescente no tempo. 0 tempo de

vida de um grão volátil com diâmetro inicial

d Q= d é dado pela razão d /1dd /dtj, cujo

valor numérico, neste caso, é da ordem de

4
3 x 10 s. Se esse grão se encontra

inicialmente em repouso na superfície do

núcleo e passa a sofrer os efeitos da

aceleração definida pela Equação (2.77) acima,

a velocidade final du grau ê praticamente igual
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a v_. A uma distância radial do centro doG

núcleo da ordem da 6 x 10 cm, para a qual

Dossin (1962] fez medições de profundidade

óptica no Cometa Burnham (1960-11), a

velocidade dos grãos em apreço seria já da

3 -1
ordem de 2 x 10 cm s e não de apenas

2 -1
10 cm s , como supõem Delsemme e Miller

(1971) ( RN =2 x 10
5cm). É fácil de ver,

através da Equação (2.773 acima, que o valor

de dv n/dt em p = RW (que nos dá o limite

inferior dessa aceleração] é diretamente

proporcional a R.., pois, d = R . Mesmo
vi V C N

4para R^= 10 cm, se uma aceleração com o valor

de seu limite inferior atua sobre um grão

volátil de diâmetro d =60 cm, durante o
vc

tempo de vida do mesmo, fica assegurado que

10
esse grão atinge cerca de p>10 cm, percorrendo

essa distância com uma velocidade média

comparável a v.,.

Isto nos leva a concluir que, numa função de

distribuição de grãos voláteis para a coma em

suas velocidades terminais, pode-se ignorar a

população de grãos com velocidade terminal

v n < vp/2. Ignorar essa população, por outro

lado, significa deslocar, na função de

distribuição em diâmetros, os grãos voláteis

com diâmetro inicial d >d /4 para

d n a d /4.
vO vc

Ds grãos voláteis que mais devem se afastar

do núcleo são aqueles cujo diâmetro v.iic
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d /4j seus valores em função de log (R.. [çmj)
vc N

são apresentados na Figura 2.7 abaixo.
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10

log (R [cm] ]

10
10

10

10

E
, u

to
o

Figura 2.7 Um quarto do diâmetro crítico de

grãos voláteis, d /4 ,• e logaritmo da distância railj

ai, a contar da superfície do núcleo,atingida

por um grão volátil com diâmetro inicial ri

em funçãu du logaritmo do raia, R. , iJu n

vi.



98

A borda da coma de grãos voláteis é portanto

definida pelo tempo de vida dos grãos de

diâmetro inicial d ,, = d /4 . Delsemme e Miller
vü vc

(1971] supõem que os grãos voláteis se deslocam

na coma em movimento radial retilíneo e

uniforme. Esta hipótese simplificadora será

adotada também por nós, porém, antes,

gostaríamos de esboçar uma justificação.

A dinâmica de um grão volátil pede ser

perfeitamente descrita para a direção subsolar

através da Equação (2.19), considerando-se a

aceleração dv n/dt (Equação (2.77)),na qual a

variação do diâmetro é expressa pela Equação

(2.25]. Mas a integração da Equação de

Movimento nesta forma é um trabalho numérico

que, para a argumentação que queremos

apresentar, pode ser evitado, porquanto, a

velocidade média dos grãos voláteis é, em geral,

da ordem de grandeza de v_.

Nos instantes derradeiros de vida, quando o

diâmetro estiver bastante reduzido, o grão

deve atingir a velocidade do próprio gásj daí

em diante, o seu movimento seria semelhante ao

de um grão não volátil sob a ação da pressão

de radiação, o que nêo deve ser notado já que

o grão desaparece antes.

Diante disao, parece lícito supor que n

inuvinentu üus graus vuláteis na coma, >•

prri 1 i udtiití n 11; u n i f u r i n e , u q u e nrií> i
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escrever a seguinte Equação para a densidade

numérica, n , de grãos voláteis com diâmetro

Inicial d = d /4 para a região do cone de

ejeção de matéria!

Icirf 3J
1024ZC1 UA)mGRvRZ

exp - (2.76)

1.5

Para grãos com diâmetro da ordem de d /4
vc

adotamos densidade igual a densidade do

núcleo, 6 .

A secção geométrica dos grãos voláteis

decresce à medida que eles caminham

radialmente através da coma. Essa secção é

dada pela seguinte expressão:

64
1 +

dvcVG

dd

dt dt < 0
(2.7 9]

As Equações C2.7 8] e (2.79] são empregadas

para o cálculo da profundidade óptica ao

longo da direção subsolar, cuja Equação é ;

2

f A r
'N

BCx-R
dvc VG dt

1* (2.80. )
v2

onde o limite superior de integração,

para d = d /4, representa a distância
vO vc

radial, em relação ao centro do núcleo,

alcançada pelo grão no instante em que ele

desaparece, após total vaporização. Seu valor

pode ser calculado pela seguinte Equação:

R, • p
N vU vU

ddv
- J

(2.81)

10 g í p ( n op r e si e ii 1 111J1; i -1s• 1 u 11 i l l :
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log (RNl_c_rn] ) na Figura 2.7 acima, para

d = d /4. A é dada pela Equação (2.69).

Em termos de p , a integral da Equação (2.80)

pode ser escrita da seguinte maneira:

1BQXZ(1

vc

In x

(2.82)

1 +

RN
Obtém-se, então, a seguinte expressão para a

profundidade óptica ao longo da direção

subsolar, na superfície do núcleo:

16QxZ(l

6N VG
- 2

R
1 + In In

p

1 + ——
V

(2.83)

A partir desta Equação (2.83] foram calculados

os valores de T (R N) para núcleos de
X IN

diversos tamanhos. Os resultados são

apresentados na Figura 2.8 abaixo:
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O

-2 -

-4

-6

-a

log (RN [cm ] )

Figura 2.8 Valores do logarltmo da profundidade

óptica na superfície do núcleo, na direção

subsolar, devida a grãos voláteis com diâmetro

inicial d =d /4, para diversos valores do

logaritmo do raio do núcleo» R^. A Equação

empregada para os cálculos foi a (2.83). Levou-se

em conta a Equação (2.56) quando a profundidade

óptica começou a exceder 1.5.
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O objetivo principal desta Sscção é concluir

a existência de um estado estacionário de

vaporização, assegurando valores de

profundidade óptica para a radiação solar

na superfície do núcleo inferiores a - 3,2.

Como já vimos, se a profundidade óptica

superar esse valor, a redução no processo

de vaporização torna-se considerável para a

produção da coma.

Argumentando-se que os grãos voláteis

produzidos na superfície do núcleo que

atingem maiores distâncias radiais do núcleo,

até o instante de seu desaparecimento por

sua total vaporização, são aqueles cujo

diâmetro inicial é d /4, o estudo feito nesta
vc

Secção considerou somente os efeitos devidos

a grãos de mesmo tamanho inicial, d /4 .
V C

Uma vez que não podemos estar certos da

importância dos efeitos devidos a grãos

com diâmetro inferior a d /4, torna-se
vc

necessária uma discussão sobre os mesmos.

A maior dificuldade a ser superada nesta

discussão consiste na determinação de um

limite inferior para d 0» Uma fonte de

informações que, ao que parece, pode ser

invocada com certa propriedade» consiste no

trabalho experimental realizado por

Delsemme e Wenger C1970 ) . Esses autores

verificaram, em laboratório, a formação do
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hidrato de metano, a partir de seus

constituintes em fase gasosa, ã pressão e

temperatura da ordem daquelas encontradas

no meio interplanetário. Quando a pressão

de dissociação do hidrato era maior que a

pressão do meio, os gases em vaporização

destacavam flocos da superfície congelada

com grande eficiência. Tais flocos obedeciam

a uma função de distribuição muito estreita

- 2
em diâmetros, centrada ao redor de 5 x 10 cm.

Esse diâmetro foi posteriormente adotado por

Delsemme e Miller (1971) para um estudo do

Cometa Burnham (1960-11). Se nós também o

adotarmos como limite inferior, então seremos

forçados a admitir que a presença de grãos

voláteis é completamente impossível na coma

de cometas, cujos núcleos tenham um raio

R., > 10 cm. A base desta afirmação consiste

- 2
no fato de que 5 x 10 cm e o diâmetro

crítico, d , correspondente a R..= 10 cm, de
vc ' IM

acordo com a Equação(2.21).Portanto o processo

estacionário de vaporização não poderia ser

ameaçado pela profundidade óptica de grãos

voláteis, se R., > 10 cm. Por outro lado,

Rw <10 cm é uma condição equivalente a

Rf. < p , como se pode verificar facilmente a

partir da Equação (2.81) onde d é

proporcional a R.. . Quanto mais R for

inferior a 10 cm, tanto mais se assegura a

condição de que a velocidade terminal dos

grãos voláteis, v _, é próxima da velocidade
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do gás, vn) e tanto mais se assegura que a
b

profundidade óptica radial na direção subsolar

e inversamente proporcional a d „; esta

conclusão se obtém quando se analisa a

Equação (2.83] para o caso R N « p . Como

conseqüência, o valor numérico da profundidade

óptica deverá ser multiplicado pelo fator 40
4

para R = 10 cm. A Figura 2.8 nos ajuda a ver

que fator dessa ordem não põe am risco o

processo estacionário de vaporização.

l\ieste último cálculo teve-se o cuidado de

dividir a Equação (2.83) por 8, já que o

diâmetro inicial do grão volátil deixou de ser

d /4 para se tornar d n; e a sua velocidadsvc ^ vO

inicial deixou de ser v_/2 para se tornar v_.
G G

A fim de podermos argumentar mais incisivamente

acerca da existência do estado estacionário

de produção, podemos ainda considerar que

todos os grãos voláteis produzidos na

superfície do núcleo tenham o diâmetro inicial

mínimo da ordem de 5 x 10 cm. Consideremos

esse diâmetro constante até o instante do

total desaparecimento desses grãos por

vaporização; este desaparecimento ocorre

quando os grãos alcançam a distância radial R + Pv

4
(p = 8,5 x 10 cmHEquaçao (2.81). Então podemos

estabelecer a razão entre a profundidade óptica

radial na superfície do núcleo, na direção

subsolar, devida a esses grãos, e a

devida a graus não vulateia, lambem curn
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diâmetro de 5 x 10 cirti A razão («dimensional J

pode ser estabelecida com auxílio das

Equações (2.55) e (2.80) e é dada por:

3Rg

onde os efeitos de profundidade óptica no

processo de vaporização, obviamente, se

cancelam mutuamente. 0 logaritmo da razão

acima é apresentado em função de log(R [cml)

na Figura 2.9 abaixo. Para o cálculo desta

razão teve-se o cuidado, aqui também, de

dividir a profundidade óptica obtida na

Equação (2.80) pelo fator 8. 0 diâmetro

inicial de 5 x 10 cm é menor que o diâmetro

crítico de grãos voláteis se R.. < 16 cm.
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log CRN [
cm]

Figura 2.9 0 logaritmo da razão adlmensional

definida na expressão C2.84) s apresentado em

função do logaritmo do raio do núcleo, R^, para

diversos valores de R .
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A .Figura 2.9 acima, Juntamente com a Figura

2.1, mostra que mesmo neste caso limite em

que consideramos grãos voláteis com diâmetro

inicial sub-micrométrico, a produção de

matéria volátil em estado estacionário é

assegurada.

A presença, na coma, de um grande número de

grãos voláteis com diâmetro muito pequeno,

representa a situação em que a possível

fragmentação de grãos voláteis é importante.

3.2 Proposição da Profundidade dptica Transversal da

Coma de Grãos Voláteis

Diante dos valores pequenos de profundidade óptica

na direção subsolar obtidos na Secção 3.1.1 deste

CAPITULO, parece óbvio que os valores de profundidade

óptica transversal, sejam também pequenos.

Mesmo assim, para procedermos à análise de uma forma

cuidadosa, vamos enunciar a seguinte Proposição:

"Com base no estado estacionário estabelecido

através da Proposição do Estado Estacionário

para Grãos Voláteis [Secção 3.1 deste CAPÍTULO1,

pode-se deduzir os valores de profundidade

óptica transversal referente ã extinção da

luz estelar quando a coma se interpõe entre

uma estrela e o observador, na linha de

visada. Tais profundidades ópticas têm valores

que não permitem a sua medição através de

métodos atualmente ordinários de

observação, exceto se Rw
 B10 cm."
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Uma vez que os termos da Proposição são suficientemente

claros, passamos imediatamente às Equações e Cálculos.

3.2.1 Equações e Cálculos da Profundidade Óptica

Transversal da Coma de Grãos Voláteis

Para o cálculo da profundidade óptica transversal

faremos uso da Equação (2.76] para a densidade

numérica de grãos voláteis na coma. Nela

-T (RN)desprezaremos o fator exp -T (R N) já que ele é

muito próximo da unidade. E utilizaremos também

a expressão (2.79) para a secção geométrica dos

grãos voláteis.

A equação diferencial da profundidade óptica

transversal, a fim de que possa ser integrada

ao longo da linha de visada, requer uma mudança

de variáveis. As relações geométrica e

trigonometrica expressas pelas Equações (2.60] e

(2.61] podem ser aplicadas a este caso. Admite-se

também que os grãos se distribuem segundo uma

simetria esférica, uma vez que eles não sofrem

praticamente os efeitos da pressão de radiação

e se eles são ejetados em todas as direções.

Teremos então:

TZ(X)
16QXZC1

vc

+6' x sec6 -
1 - d6 (2.85)
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A fim de evitar cálculos desnecessários, supôs-se

na Equação (2.85) que o termo entre parênteses

fosse unitária. Isto representaria uma situação

em que os grãos voláteis não diminuem de tamanho,

resultando desses cálculos um limits superior

para a profundidade óptica transversal. Nesse

caso, para um valor fixo de R.. (e, por

conseguinte, de d ), T variaria com x segundo

uma lei do tipo x cos [x/p ). Assim sendo,

essa profundidade óptica teria o valor máximo

em x=RN. Esse valor máximo foi calculado para

diversos raios R. e é apresentado na Figura
.

2.10 abaixo:
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Figura 2.10 Logaritmo do valor limite da

profundidads óptica ao longo da direção transversal

â direção subsolar, em x=RN« P«ra grãos volátois

com diâmetro inicial igual a dv(J/4 a a 6 x 10~ cm

distribuídos com simetria esférica numa coma de

forma esférica. 0 círculo CO ) indica o

log T (R =10 cm) quando sa considera a atenuação

da radiação solar pela profundidade óptica

T (R=108cm) (ver a Figura 2.8).
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Observar que as curvas da Figura 2.10 referentes
Q

a x = 10 cm se assemelham às da Figura 2.3

referentes a x = R...

Mesmo considerando que essa profundidade óptica,

devida a grãos voláteis com diâmetro inicial

igual a d /4 decaia segundo x , valendo-nos
v c

dos mesmos critérios já adotados na Secção 2.2.3

deste CAPITULO, é óbvio que, pelos métodos

ordinários de observação de cometas, ela não

alcança valores mensuráveis (exceto se

R-j -10 cm], se são válidas as hipóteses

estabelecidas para o estado estacionário da

produção de grãos voláteis. Portanto, a variação

de magnitude estelar, CA Cl*), devida à extinção

da luz estelar por grãos voláteis, não deve ser

ordinariamente observada, se os grãos voláteis

mais representativos são aqueles cujo diâmetro

inicial é d /4.
vc

Novamente aqui resta indagar se grãos com

diâmetro menor do que o crítico podem contribuir

mais eficazmente para a criação de profundidades

ópticas transversais.

Para que os efeitos de profundidade óptica

devidos a grãos voláteis possam ser observados,

é preciso que eles tenham um diâmetro inicial tal

que lhes garanta a sobrevivência até atingirem

uma distância radial em relação ao núcleo da

ordem de 10 cm. Se sua velocidade terminal é

da ordem da velocidade do gás, v_, então o
b
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diâmetro inicial do grão deve ser superior a

-2
6 x 10 cm. Esse diâmetro e o diâmetro crítico,

dvc< para RN= 10 cm. Na Figura 2.10 são

apresentados os valores de profundidade óptica

transversal junto à superfície do núcleo,

quando o diâmetro inicial do grão volátil é

- 2
6 x 10 cm.

Observando-se as curvas da Figura 2.10 pode-se

concluir que, dentro da hipótese da produção

estacionaria de grãos voláteis pela vaporização,

é quase impossível a medição da extinção da luz

estelar através de métodos ordinários de

observação.

Não é demais relembrar que as profundidades

ópticas transversais aqui calculadas supõem

uma coma de grãos voláteis esfaricamente

simétrica e não restrita ao volume do cone de

ejeção dos grãos sub-micrométricos. Na geometria

de um cone (compatível com as observações), as

profundidades ópticas podem ser reduzidas por

um fator da ordem de 2.

3.2.2 Discussão da Proposição da Profundidade Óptica

Transversal da Coma de Grãos Voláteis

São muito raras as observações de extinção da

luz estelar por comas. Uma das únicas relatadas

na literatura que se refere a extinção no

espectro continuo, produzida pela coma do Cometa

Burnham (196Ü-II),éa realizada por liu!,:-,jn (
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à qual já tivemos oportunidade de fazer menção.

Segundo essa Referência, a observação foi feita

visualmente e põde-se estimar em uma magnitude

7
a extinção da luz estelar a cerca de 6 x 10 cm

do centro do núcleo. Segundo Malaise (1970],

este foi um dos poucos cometas que apresentou um

espectro predominantemente gasoso e puramente

fluorescente, isto é, sem excitações colisionais.

Se esta última propriedade do espectro reflete o

fato de que grande parte dos gases se achava

armazenada nos grãos voláteis da coma, então o

modelo de coma discutido nesta Secção 3 é

inteiramente pertinente ao caso específico e

excepcional do Cometa Burnham (1960-11). No

entanto, os cálculos feitos aqui mostram

claramente que a profundidade óptica observada

é incompatível mormente se se considera o

pequeno raio do núcleo atribuído a esse Cometa:

RN = 2 x IO5 cm (Delsemme e Miller, 1971).

Poderíamos ainda tentar uma análise dessa

variação de magnitude estelar, supondo-a

devida a grãos sub-mlcrométricos não voláteis.

Como se pode depreender da Figura 2.3, os

valores relatados no trabalho não podem ser

compatibilizados com o modelo sobre o qual

estamos laborando.

De um lado é bastante aceitável a idéia de que

essa medição foi prejudicada pelo método

visual, uma vez que a visão perde a linearidade

de sua resposta ao estímulo luminoso, quando
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existe no campo de visão um fundo extenso mais

ou menos brilhante.

Oe oiúro lado, se os resultados de Oossin (1962)

forem corretos, eles comprometem gravemente? as

nossas hipóteses.

Por todos estes motivos, é de suma importância a

realização de novas observações desta natureza,

através de instrumentação de resposta rápida e

com suficiente resolução angular.

3.3 Proposição da Magnitude Integrada da Coma de Grãos

Voláteis

A motivação para o cálculo da magnitude integrada da

coma de grãos voláteis se consubstancia no interesse

em se saber qual é a contribuição para o brilho no

espectro contínuo que se pode esperar de grãos voláteis

produzidos por um núcleo constituído de gelo limpo.

Os cálculos adiante vão mostrar que essa contribuição

está fora do alcance abservacional, pelos métodos

fotométricos ordinários.

A Proposição pode ser enunciada da seguinte forma:

"Admitido o estado estacionário de produção

de grãos voláteis por um núcleo constituído

de gelo limpo, estabelecido através da

Proposição do Estado Estacionário para Grãos

Voláteis (Secção 3.1 deste CAPlTULG), a

magnitude integrada da coma de grãos voláteis

assume valores t.dis que justificam a descri i, ãu
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dessa coma como qua emitindo um espectro

puramente molecular."

Uma vez que não há nada a esclarecer acerca dos termo

empregados na Proposição, passamos a seguir às

Equações e Cálculos.

3.3.1 Equações e Cálculos da Magnitude Integrada da

Coma de Grãos Voláteis

Fazendo-se as seguintes suposições:

Ca) qua a profundidade óptica pode ser

desprezada no cálculo da luz espalhada pela coma

de grãos voláteis. • qua s bastante legítimo se

R - 10 cm (ver a Figura 2.8)i

(b) que a velocidade terminal do grão volátil

tem um valor comparável ao da velocidade do

gás, v»! esta suposição • discutida na Secção

3.1.1 deste CAPÍTULOi e

Ce] que o diâmetro do grão á constante e igual

ao seu valor Inicial, d „. até o instante em

que ele desaparece após sofrer total vaporização,

é possível escrever uma Equação para um limite

superior do brilho monocromático da coma desses

grãos, cuja dedução não precisa ser aqui feita

em detalhe, pois, é inteiramente análoga ã

dedução da Equação (2.72) acima.

A razão adimensional entre esse limite superior
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e o brilho monocromático dado pela Equação

(2.72] é:

4R ó v-, d
v § G 6 RN < 10? cm

6N(V*g0)Rg
dd

"dt

(2.87]

É interessante observar que a razão acima (p > R )

independe de d _j isto pode ser explicado através

do seguinte fato: enquanto a luz espalhada

3
por cada cm da coma e inversamente proporcional

a d , a distância radial, p , de acordo com a

Equação (2.81], é diretamente proporcional a

d . Ambas estas dependências em d _ se cancelam

mutuamente na integração de J (A, r, A ) .

Substituindo-se na razão acima o valor de

~ 5 9
d = 5 x 10 cm; x n = 10 cm? e atribuindo a
g gO

outras variáveis os valores que vimos adotando

até este ponto, obtém-se para ela o valor

-4 -1
numérico 3 x 10 R

Este cálculo indica que o brilho monocromático

da coma de grãos voláteis com diâmetro inicial

igual a d /4 é um valor representativo do

brilho J ( \ ,r, A ] .

Vamos a seguir calculá-lo, desta vez levando

em conta a diminuição do diâmetro dos grãos

pela vaporização. Ele é dado pela seguinte

Equação :

dJ (A,r=A=l UA] erg cm" 2B" 1A" 1

(2.es)
= 1 UA)A

v
(A[em] = 1 UA)2

p-R
1 "T

N
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(2.89)

dvc VD

(A á o a l b e d o do g r ã o v o l á t i l ] e P Lcml é dada

p e l a Equação ( 2 . 6 1 ) .

I n t e g r a n d o a Equação ( 2 . 8 8 ) , o b t é m - s e :

J ( A , r = A = l UA) e r g

J D U , r = A = l UA)A..

(A[çm] = 1 UA) 2

R '

1 + ——

2

P "

R •

1 +

0

RN+Pv

(2.90)

N
Valores numéricos adequados foram substituídos

nessa Equação (2.90) e os brilhos monocromáticos

foram, em seguida, convertidos a valores de

magnitude M*. A Figura 2.11 abaixo apresenta

esses resultados em função do logarltmo do

raio do núcleo, R..:
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O

iogtRN [cm]

Figura 2.11 Valores da magnitude, li*, da coma de

grãos voláteis, ã distância r= A= 1 UA, em função

do logaritmo do raio do núcleo, R... Os cálculos

foram feitos através da Equação [2.90)* sendo que

o termo exponencial em A y (Equação (2.89)) foi

considerado unitário. 0 círculo (o) no gráfico

8
acima, para RN = 10 cm,indica a magnitude corrigida

- T x(R N) ,pelo fator exp - T x(R N) , onde o valor de

T (R= IO8 cm) é tirado da Figura 2.8. É suposto
x N

que a luz solar é espalhada por um único processo

de espalhamento pelos grãos, o que não é muito

correto se RN >10 cm.
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Um cálculo da magnitude, PI*, para R^> 10 cm,

sem a hipótese simpllficadora do espalhamento

da luz solar por um único processo, traria como

resultado valores maiores de M * para R > 1 0 cm.

Um valor mínimo de PI* seria, então, certamente

maior do que cerca de 9. Ora, a magnitude da

coma gasosa de um cometa com R^ >10 cm seria

inferior a -4, de acorda com a Figura 2.4,

porquanto sabemos que quando R = 10 para um

núcleo de gelo sujo, a magnitude PI* devida aos

grãos não voláteis é igual ã magnitude devida ao

gás vaporizado. Assim sendo, o brilho da coma

7

de grãos voláteis para R., > 10 cm seria

completamente obliterado pelo brilho da coma

gasosa, já que a razão entre aquele brilho e

este seria inferior a 10

3.3.2 Discussão da Proposição da Magnitude Integrada

da Coma de Grãos Voláteis

A contribuição ao brdilho monocromático da coma,

por parte da luz espalhada pelos grãos voláteis,

é totalmente desprezível para quaisquer valores

de R., considerados.

Portanto, dentro das hipóteses até aqui feitas,

um núcleo de gelo limpo deve produzir uma coma

capaz de emitir um espectro quase que puramente

gasoso. É importante frisar que deve existir

núcleos de gelo sujo, nos quais a poeira

participa da composição segundo a razão R =10,
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no máximo, daí decrescendo a valores cada vez

menoresj quando R =0. estamos no caso limite

em que o núcleo é constituído de gelo limpo.

Mas em toda a faixa de variação de R . se de

um lado é possível a existência de comas com

espectro puramente gasoso, de outro, é

impossível a existência de comas com espectro

puramente contínuo devido a poeira. A presença

de poeira requer sempre a presença de uma

quantidade de gás, em proporções que a tornem

observável .

Apesar das dificuldades inerentes ã separação

das duas componentes do espectro, ela pode às

vezes ser realizada com êxito, principalmente

quando se observa cometas de brilho conspícuo.

Queremos aqui enfatizar a importância de

obtenção de dados referentes à razão entre o

brilho devido ao gás e o brilho devido a

poeira, no sentido de que eles poderão, de uma

forma definitiva, vulnerar as hipóteses que

vimos fazendo. E num estudo comparativo com

outros modelos de núcleo, eles poderão

corroborar fortemente um modelo ou outro.

Segundo Malaise (1965), de um modo geral, gases

e grãos participam na composição do espectro

cometeria em proporções variáveis. Todavia, em

primeira aproximação,parece que alguns cometas

se comportam como se sua coma fosse constituída

exclusivamente ou só de gases, ou só de grãos.

Como exemplo de cometas com espectro puramente
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gasoso, ele cita as Cometas Burnham (1960-11) e

o P/EncKei como exemplo de cometas com espectro

contínuo, cita o Baade (1955-VI); o Hero-Chavira

(1956-1) e o P/Schwassmann-Wachmann (1). IMo

entajito, deve-se notar que a distância periélica

desses três últimos Cometas é, respectivamente,

q= 3,9» 4 e 5,5 UA (Porter,1961) e sabe-se que

a distâncias heliocintricas dessa ordem, o

espectro de todos os cometas, de um modo geral,

é predominantemente contínuo talvez pela reflexão

da luz solar pelo próprio núcleo.

4 • Variação Secular do Brilho dos Cometas

Designamos variação secular do Brilho dos cometas a variação

que deve ocorrer, para um mesmo cometa, em sucessivas

passagens periélicas. Ela é contradistinta da variação de

brilho que se observa durante a escala de tempo de uma

passagem periélica. Esta variação não secular inclui a

variação regular de brilho geralmente obedecida por todos os

cometas, em função da distância heliocintrica, r, e a

variação irregular de brilho,de caráter aparentemente

aleatório, designada variação súoita de brilha.

Vamos analisar, a luz do processo estacionario de

vaporização,a variação secular do brilha de cometas de

longo período, embora saibamos, a priori, que a verificação

direta dos resultados calculados ê impossível. No entanto,

a fim de possibilitar um confronto entre as previsões

teóricas e os dados observacionais, vamos procurar nus

valer das medidas de variação secular do brilho de cometas
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de curto período.

Uma primeira Proposição pode ser formulada com relação aos

núcleos supostamente constituídos de gelo limpo:

4.1 Proposição da Variação Secular do Brilho de Cometas com

Núcleo de Gelo Limpo

"Se num dado cometa admitirmos as condições

para a produção estacionaria de matéria através

da vaporização de um núcleo constituído de

gelo limpo (Proposição do Estado Estacionário

para Grãos Voláteis. Secção 3.1 deste CAPÍTULO],

a variação secular de seu brilho é praticamente,

imperceptível em várias e sucessivas passagens

periélicas."

4.1.1 Termos da Proposição da Variação Secular do

Brilho de Cometas com Núcleo de Gelo Limpo

(a) PASSAGEM PERIÉLICA

A expressão tem aqui o sentido amplo, significando

todo o período de tempo no qual o cometa, pelo

fato de estar próximo do campo de radiação e

gravitacional do Sol, exibe características

tipicamente cometárlas, a saber, desenvolve

normalmente coma e caudas. Neste trabalho estamos

considerando principalmente o problema relativo

a cometas de longo período. Para esses cometas

passagem periálica acima definida pode ser

razoavelmente bem caracterizada. Já para um

cometa de curto período, que orbita
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torna-se ambíguo.

Caracterizamos a passagem periélica de um cometa

de longo período através de uma escala de tempo,

( A t) , correspondente ao tempo de permanência de

um cometa de órbita parabólica, com periélio

q= 0,5 UA, a uma distância heliocêntrica inferior

a 2 UA. Neste caso, (At) a 3 x 106s.
q

0 número N de passagens periélicas que nos importa

determinar é o número de passagens durante as

quais o cometa s acessível ã observação.

Bassando-nos nos valores de magnitude de cometas

observados, estipulamos que esse limite de

acessibilidade ã observação corresponde a

magnitude do cometa 1*1**14, ou R = 6 x 10 cm.

4.1.2 Equações e Cálculos da Variação Secular do Brilho

de Cometas com Núcleo de Gelo Limpo

Se o núcleo é constituído de gelo estritamente

formado de hidratos, e se ele é inteiramente

homogêneo, no modelo em apreço não se previ

nenhuma forma de variação secular do brilho,

exceto a devida è diminuição do raio do núcleo,

R^, a cada passagem periélica (Marsden e Sekanina, 1971).

Ora, a vaporização é um fenômeno de superfície,

e já sabemos que a erosão por ela provocada é

dada pela taxa dd /dt apresentada na Equação

(2.25). 0 valor absoluto dessa taxa multiplicado
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pela escala de tempo da passagem periélica do

cometa. ( At) [sj , nos dá a variação do raio

do núcleo, R... Se N designa o número de passagens

periélicas do cometa, o raio atua] do núcleo de um

cometa, cujo valor inicial foi R^iserá dado por:

O brilho da coma gasosa devido, por exemplo, a

moléculas de C_, emitido na band? ÍAX), pode

ser calculado pela seguinte Equação, se se admite

simetria esférica:

I JGCX,r=A=l UA) erg cm~2s~1

(AX) j- -r _ . £2.92)
n V Z l 1 U A J l X p n ' ' a K . l j 6 X p | " f l K » i J _I_J

w U vi I X l " 0 0

= ~ R M + N TT C A t 3

vG (A [cm] = 1 UA) 2 L M dt qj
XGO + RN Ei11^ s a distância radial em relação ao

núcleo, na direção subsolar, na qual uma molécula

4 -1
ejetada com velocidade v = 3,4 x 10 cm s

inverte o sinal da velocidade, se a aceleração

- 1 - 2
devida a radiação solar e da ordem de 10 cm s

Nestas condições, utilizando-se uma Equação

S
análoga a (2.20), obtem-se que x r n - 6 x 10 cm.

Também as observações garantem que o tempo de

vida de moléculas como o C_ e CN é da ordem de

2 a 3 dias, e isto assegura que essas Moléculas

9
podem alcançar distancias como B x 10 cm, antes

de serem destruídas por dissociação ou ionização.

dd _
Ora, o fator ( At) LçnTJ que aparece na

dt q

Equ&çâo (2.91) representa o decremento do raio

do núcleo do cometa durante uma passagem periélica.
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Seu valor numérico, sm valor absoluto, é =60 cm.

Ss considerarmos que um cometa deixa de ser

visto quando o raio de seu núcleo atinge cerca de
3

6 x 10 cm, valor este muito maior do que 60 cnij

é fácil verificar na Equação (2.92) que a variação

do brilho do cometa por passagem periélica é,

na verdade, muito pequena. Ela pode ser estimada

através de uma interpolaçao linear, da seguinte

maneira:

0 número de passagens periélicas até que o cometa

3
atinja cerca de 6 x 10 cm, isto é, até que deixe

de ser observável é:

R - 6*103
N = -Jí . (2.93)

Seus valores foram calculados e são apresentados

na Figura 2.12 abaixo:
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M
O

log CRN [cm] )

Figura 2.12 Logaritmo do número de passagens

perielicas de um cometa, cujo núcleo é

constituído de gelo limpo, até que deixe de ser

visível versus log RN<
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A variação média da magnitude da coma por

passagem perielica» C AM*) , pode ser estimada
c q

com ajuda das Figuras 2.4 (onde levamos em

conta a curva correspondente ã razão R = 10) e
g

2.12. A Figura 2.13 abaixo mostra os resultados

desses cálculos:



r 1 2 8

* u

t>0
O

l o S ÍRN [cm]

Figura 2.13 Logarltmo da variação da magnitude da

coma CAM*) por passagem periélica, supondo-se
c q

núsieo constituído de gelo limpo versus log (R
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Fica bastante óbvio através desses resultados

que, em duas paásagens periélicas consecutivas

de um cometa de núcleo constituído de gelo

limpo, não seria possível observai" qualquer

alteração na magnitude da coma.

4.2 Proposição da Variação Secular do Brilho de Cometas

com Núcleo de Gelo Sujo

Quando o núcleo é constituído de gelo sujo, a matéria

não volátil que fica retida na superfície do mesmo,

por ter dimensões superiores ao diâmetro crítico, d ,

pode formar uma crosta inibidora da vaporização.

Serão feitos apenas alguns cálculos bastante

simplificados para a análise das propriedades mais

gerais da variação secular do brilho.

A Proposição pode ser estabelecida da seguinte forma:

"Se admitirmos um núcleo constituído de gelo

sujo (razão R = 10] vaporizando matéria em um

processo estacionário (Proposição do Estado

Estacionário oara Grãos de Poeira, Secção 2.1

deste CAPITULO), a variação da magnitude da

coma por passagem periélica (A M*) é

crescente com R... Mas para R >1,6 x 10 cm, o

número de passagens periélicas torna-se menor

do que a unidade, Estas conclusões, porém,

são sensivelmente dependentes da função de

distribuição dos grãos não voláteis em seus

diâmetros. "

4.2.1 Equações e Cálculos da Variação Secular do Brilho

de Cometas com Núcleo de Gelo Sujo
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Estamos agora interessados em analisar os grãos

não voláteis que podem ficar retidos na

superfície do núcleo durante a vaporização e

formar uma crosta. A função de distribuição dos

grãos não voláteis em seus diâmetros obedece a

-4uma lei de potência do tipo d , de acordo com as

interpretações de dados fotométricos da cauda do

Cometa Arend-Roland (1957-IIH feitas por

Finson e Prubstein (19683 e de acordo com estudos

de correntes de meteoros (Vanysek, 195S).

Neste caso, não podemos mais considerar grãos

sub-micrométricos de tamanho único, mas,

levaremos em conta a função de distribuição

dos grãos não voláteis em seus diâmetros.

3
A massa de grãos nao voláteis em 1 cm de

matéria do núcleo é dada pela seguinte relação:

onde C? é uma constante adimensional que afeta

-4 -

d na função de distribuição dos grãos nao

voláteis em seus diâmetros] d , e d „ são os

limites inferior e superior de d .

A área da crosta produzida pelos grãos não

3voláteis, por 1 cm de matéria nuclear, L '

é dada pela seguinte Equação:
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- í C

1 1
d g c " d g 2

(2.95]

gc

_3,
2 R g + 1 £nídg2/dgl) gc g2j

onde a constante C? foi substituída pelo seu

valor dado pela Equação Í2.94) acima.

A Equação (2.95) acima mostra que o valor de

Lj, calculado através dela só tem significação

física se d < d _. Caso contrário, não haverágc g2

formação de crosta por esse processo e o

decaimento stscular do brilho será semelhante ao

dos cometas com núcleo de gelo limpo.

Aparentemente a magnitude dos meteoros esporádicos

não se distingue da dos que compõem correntes de

meteoros. Neste caso, apesar das incertezas

que afetam a determinação da massa do meteoróide

a partir da magnitude do meteoro, pode-se estimar

o diâmetro dos meteoróides correspondentes a

meteoros de magnitude da ordem de -10, vistos

diariamente em toda a Terra, à razão de 1,5 por

dia. Tal diâmetro seria da ordem de 10 cm (Millman

e McKinley, 1963). Também há indicações de que os

meteoróides associados a correntes de meteoros

cometárias de longo período são, em geral, mais

frágeis que os essociados a correntes de curto

período (Jacchia, 1963), fato este que pode

contribuir muito para a grande contagem de

meteoros pequenos. Parece, portanto, justificável

supor que no núcleo cometário a função de
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distribuição dos grãos não voláteis em seus

diâmetros satisfaça a condição d < d „.
gc g2

Há também incertezas quanto ao expoente -4 na

. -4

função de distribuição por nos adotada: d

Se o seu valor absoluto for menor do que 4, L

será determinado principalmente pelo limite

superior d ?j se, maior do que 4, L será

maior do que o indicado na Figura 2.14 para

Rw < 3 x 1G cm; e será menor, para R.. > 3 x 10 cm,

Para este valor particular de R^, d = 1 cm.

As funções de distribuição dos grãos não voláteis

em seus diâmetros de que podemos ora dispor são
-4

proporcionais a d

Se d < d „ e se a função de distribuição dos
gc g2

-4
grãos for proporcional a d pode-se estimar de

que espessura L |_çm_[ deve um núcleo com raio

inicial, RN, decrescsr, a fim de que todo ele

fique recoberto de crosta. Tal valor de L, a

rigor, é dado pela seguinte Equação:

Mas, em primeira aproximação, se L _ << Rpj * ° valor

de L é praticamente o de LQ. E isto é verdadeiro

4
para R.. >10 cm. A Figura 2.14 abaixo mostra os

valores do logaritmo de LQ[crif] versus o logaritmn

rio raio do núcleo, R... para R = 10, d „ =R-, e

d , = 5 x 10 cm:
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E

o

—• 1

4 6 8

log(RN [cm] )

Figura 2.14 Logaritmo de Lo Qjnf] versus logar i tmo

do ra io do núcleo, RN [cnTJ para Rg= 10, d g 2 = RN e

d =5x10 cm . Os cálculoc foram feitos mediante
gl
uso da Equação (2.95). 0 círculo Co) representa

4
a solução L da Equação (2.96) para RN= 10 cm.
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Foi calculado o número,N, de passagens periélicas

ate que o raio, R.., decrssça para R..-Ln; foi

suposto que em cada passagem periélica o raio do

núcleo decresce de 60 cm.
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logCRN [cm]]

Figura 2.15 Logarltmo do número de passagens de

um cometa com núcleo de gelo suja CR =10) até o

seu total recobrimento por crosta não volátil.

A linha tracejada aqui indica o raio do núcleo

R = 1,6 x 10 cm, sendo que, quando R^ e maior

do que esse valor, o cometa não sutxsiste a mais

de uma passagem periélica. 0 círculo (.o) indica

o logaritmo do número de passagens, N, calculado

4
pela Equação C2.96), para RN= 1Q cm.
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A Figura 2.15 acima mostra que se RN> 2 x 10 cm,

a crosta de matéria não volátil recobre

inteiramente a superfície do núcleo, antes de uma

única passagem periélica.

Com o auxílio da Figura 2.4, dela utilizando a

curva correspondente ao valor da razão R = 10,

estimamos a variação da magnitude da coma por

passagem periélica considerando M* - 14 a
c

magnitude da coma no instante de seu

desaparecimento. Os resultados são apresentados

na Figura 2.16 abaixo.
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« o

<

6

4

2

0

1—

i

. /

/

/

1 ! 1

f

i i

log(RN [cm])

Figura 2.16 Variação da magnitude da coma por

passagem periélica* devida à formação de uma

crosta na superfície do núcleo, constituída de

grãos não voláteis com diâmetro igual a d . A
o gC

linha tracejada indica F?N= 1.6 x 10 cm.
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Observa-se na Figura 2.16 acima que a variação de

magnitude por passagem periéllca é tanto maior

quanto maior é o raio do núcleo, R .

4.2.2 Discussão da Variação Secular do Brilho de

Cometas com Núcleo de Gelo Sujo

Já mencionamos anteriormente a constatação

estatística da inexistência de cometas com

magnitude inferior a -4 (Secção 2.3.2 deste

CAPITULO). Segundo o modelo em consideração,

isto corresponderia à inexistência de núcleos

cometários com raio maior que cerca de 10 cm.

Se o nosso modelo de variação secular do brilho

é aproximadamente correto e se cometas de longo

período são ricos em poeira, bastaria uma única

aproximação dum cometa com R ü1,6 x 10 cm ao

Sol a fim de que ele perdesse o caráter cometário

e adquirisse o caráter asteroidal. Assim sendo,

o presente esquema de variação secular do brilho

se prestaria muito bem para explicar a ausincia

de cometas com magnitude 5-4 e a existência de

inúmeros asteróides, com órbitas excêntricas,

como Icarus, Geographos, Apollo, Adonis e Hermes.

Se um cometa com raio do núcleo superior a

1,6 x 10 cm se aproxima do Sol pela primeira vez,

pode suceder que uma crosta não volátil recubra

toda a superfície do núcleo, ao se completar

apenas uma pequena fração da escala de tempo de

uma passagem periélica. Pittich (19693 analisou

estatisticamente 41 cometas observados no
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período entre 1950 e 1967 que foram provavelmente

descobertos pouco depois de uma variação de

brilho. Esses cometas representam cerca de 8% do

número total de cometas observados nesse período

de tempo. Não se sabe muito sobre detalhes da

curva de luz desses 41 cometas. Assim é difícil

afirmar que o aumenta de brilho que

provavelmente originou a sua descoberta ocorreu

com uma explosão, como se pensa usualmente, ou que

ele pode ser explicado dentro do esquema de

variação secular do brilho aqui proposta.

Um exemplo típico do comportamento analisado

por Pittich C1969) sucedeu há cerca de 20 anos,

com o Cometa Pajduláková (1954-11) que ainda a

uma grande distância heliocintrica mostrava-se

bastante luminoso, mas, logo depois perdeu o

seu brilho, desaparecendo em poucos dias.

Outro exemplo típico desse comportamento ocorreu

mais recentemente, e está vinculado a origem dc>

presente Jases sucedeu com o Cometa Kohoutek

(1973-f) que, à distância heiiocêntrica de 5 UA,

apresentava uma magnitude da ordem de 15. Mesmo

as leis mais pessimistas da variação do brilho

com a distância heliocintrica, r, permitiam

prever um notável brilho quando ele se

aproximasse do seu periélio. IMo entanto, no

periélio, sua magnitude foi da ordem de 4.

Observações fotográficas desse Cometa feitas por

Hopkinson et ai- (19743 evidenciaram a presença

de um traço escuro na coma; levando-se em
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consideração a posição do Cometa em relação ao

Sol, concluiu-se que o traço era a sombra da

região nuclear envolta em grande quantidade de

poeira. 0 diâmetro da sombra foi estimado em

94 x 10 cm. Este resultado é compatível com um

raio de núcleo bastante grande; alguns autores,

na época, o estimaram em cerca de 10 cm.

Particularmente para o Cometa Kohoutek (1973-f)

a variação secular do brilho aqui proposta se

presta para dar uma explicação qualitativa, É

óbvio que para vários cometas da amostragem de

Pittich (1969) também pode ser valida a explicação

em termos de desintegração do núcleo ou em termos

de ocorrência de fenômeno de natureza explosiva.

A seguir, pretendemos aplicar os resultados aqui

obtidos aos cometas periódicos, uma vez que só

estes nos fornecem dados de variação secular

da magnitude. Com esse objetivo, foram utilizados

os dados de magnitude reduzidos ã distância

heliocêntrica e geocêntrica de 1 UA por

VseKhsvyatskii (1964). Considerados 17 cometas

periódicos, todos com pelo menos três aparições,

foram feitos gráficos (não apresentados aqui) dos

valores da magnitude em função das aparições

sucessivas, de maneira análoga àquela procedida

por Whipple e Douglas-Hamilton (1965). Deixando-se

de lado as flutuações que, às vezes são pequenas,

outras vezes são grandes, numa primeira

aproximação foi feito o ajuste ds reta através do

espalhamento de pontos. Disso resultou que os 17
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cometas puderam ser classificados em 3 grupos

distintos; o primeiro, com variação da magnitude

por passagem periélica da ordem de uma magnitude

por passagem; o segundo, com variação da ordem de

10 magnitude por passagem; e o último, com

variação da ordem de 10 por passagem nas

primeiras aparições, passando depois a ter uma

variação da ordem de uma magnitude por passagem.

Com Bxceção do Cometa P/Halley que ê o único

retrógrado da amostragem considerada e que

constituirá matéria de discussão no próximo

CAPÍTULO, pode-se notar claramente que a variação

menor, de 10 magnitude par passagem periélica,

só ocorre em magnitudes superiores a 7. Abaixo da

magnitude 7 ocorrem 2 casas de variação da ordem

de uma magnitude por passagem periélica, embora

ela ocorra para valores de magnitude desde 4 atê

14.

Estas tendincias estatísticas estão em perfeita

acordo com os resultados at! aqui obtidos,

isto e, ( AM*) é uma função decrescente comc q

n*.
c

Teríamos apenas que acrescentar uma explicação

para o comportamento do terceiro grupo acima

citado, para o qual a variação de magnitude

por passagem periélica, numa segunda etapa,

torna-se maior.

No momento, encontramos duas alternativas para

explicar esse comportamento. A primeira, consiste
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em admitir uma estratificação da matéria, de modo que

os hidratos estejam presentes predominantemente nas

camadas menos profundas e a matéria meteórica na

região central do núcleo ÍMarsden e Sekanina, 1971].

Uma discussão sobre isso envolve conceitos

referentes à origem dos cometas. A origem

asteroidal, que será discutida na Secção 2 do

CAPITULO IV não implica necessariamente

inomogeneidades na constituição do núcleo. A

outra alternativa consiste em admitir que o

processo de produção de matéria pelos cometas de

curto período difere do processo por nós até

aqui analisado. Nós discutiremos novamente sobra

esse assunto na Secção 1 do CAPÍTULO IV. Esta

alternativa não implica inomogeneidades na

constituição do núcleo.

Na primeira alternativa, a curva (A M*] em função

das sucessivas passagens periélicas, se explica

por uma alteração das propriedades do material

na superfície exposta do núcleo; na segunda, por

uma diminuição exponencial da eficiência de

vaporização em cometas periódicos.

Não se fez uma análise mais detalhada, visto que

não é totalmente apropriado analisar a variação

secular do brilho prevista para cometas novos em

cometas periódicos que estão constantemente

presentes no campo de radiação solar. Uma outra

dificuldade para a análise advém do fato de não

se saber qual é o número serial da aparição do

cometa, desde que ele se aproximou do Sol pela
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primeira vez. Assim sendo, os resultados por nós

aqui colhidos parecem exaurir as informações

relevantes contidas nos dados observacionals.

5. Comentários Finais ao CAPITULO II

Dois assuntos serão abordados nesta Secção. 0 primeiro

deles se refere a descrição geral da coma, da forma como

ela foi feita principalmente por Wurm e Mammano (1972-a).

É preciso que o modelo analisado não entre em conflito

com essa descrição.

0 cone de ejeção limitado por um envoltório parabólico,

cujo vértice está na direção subsolar a uma distância de

3
cerca de 10 cm do centro do núcleo, deve coincidir com

a própria coma de poeira sub-micrométrica analisada. A

semelhança entre a distribuição espacial desta poeira

sub-micrométrica que, posteriormente irá formar a cauda

do Tipo II, e a distribuição espacial dos íons,

particularmente de CD que, posteriormente constituirão

a cauda do Tipo I, pode ser explicada se admitirmos

os seguintes fatos:

(a) os íons são gerados a partir de moléculas-mães

vaporizadas no núcleo (ou mesmo a partir de produtos de

dissociação dessas moléculas-mães], sendo que os tempos de

vida para os processos intermediários de dissociação e

ionização devem ser relativamente curtos a fim de

permitirem a presença de íons já nas proximidades do

núcleo;

(b) embora a dinâmica dos grãos tenha uma natureza

1
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diferente da dos íona, os elevados valores de aceleração a

que estes são submetidos (segundo alguns autores, pela

ação do vento solar) os confinam a um pequeno cune de

ejeção .

Existe um extenso halo, com dimensões da ordem de 10 cm

(obviamente essas dimensões são função da sensibilidade do

processo de observação), com brilho bastante tênue e com

simetria aproximadamente esférica, que aparece somente em

fotografias de longa exposição, É nesse halo que se

ancontram as moléculas neutras, bem como os grãos sólidos

de diâmetro maior que o sub-micrométrico.

Sem dúvida, tais grãos sólidos requerem uma ação reduzida

da pressão de radiação, de forma a garantir que alcancem

uma distância radial em relação ao núcleo, na direção

subsolar, da ordem de 10 cm. Para um núcleo com raio da

ordem de 10 cm, a distância heliocintrica de 1 UA, tais

grãos (dielétricos ou metálicos) deveriam ter diâmetro de

-4 ' -
cerca de 3 x 10 cm. A produção de grãos com esse diâmetro

seria, segundo uma função de distribuição de diâmetros

-4 3

proporcional a d , 4,6 x 10 vezes menor que a de grãos

sub-micrométricos, o que justificaria o tinue brilho no

contínuo. A presença de grãos sólidos a 10 cm do núcleo,

também requer que seus tempos de vida sejam maiores do que

cerca de 3 x 10 s. É pouco provável então que tais grãos

sejam constituídos de hidratosj seriam grãos de matéria

meteórica. Certamente eles também devem apresentar

densidades numéricas maiores na região do cone de ejeção

de matéria, porém seu brilho seria obliterado pelo dos

grãos sub-micrométricos.
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A presença de moléculas neutras também é notada nesse halo

esférico. Segundo os valores apresentados por Richter (19B3)

para a aceleração do CN e C_ pela pressão de radiação, essas

moléculas inverteriam o sinal de sua velocidade a uma

distância radial em relação ao núcleo, na direção subsolar»

9 6

da ordem de 1,5 x 10 cm e 6 x 10 cm, respectivamente, caso

elas fossem geradas perto da superfície do núcleo. Uma

explicação que tem sido sugerida a fim de explicar a presença

do CN e C a distancias da ordem de 10 cm do núcleo éa de que

tais moléculas seriam produzidas por grãos voláteis em

movimento radial na coma. Segundo nossos estudos, a produção

de matéria por grãos voláteis em movimento na coma não é

relevante. Assim sendo, parece mais razoável tentar-se uma

explicação em termos de uma produção desses gases neutros

pela dissociação de outras moléculas-mães, também essas

pouco influenciadas em seu movimento pela pressão de

radiação. Requer-se, então, um tempo de vida das

moléculas-mães para a dissociação da ordem de 3 x 10 s.

Naturalmente as explicações dadas só valem para moléculas,

cuja força do oscilador, f, seja relativamente pequena. E-las

não se aplicariam, por exemplo, ao Na, constatado só em

cometas cuja distância periélica é bastante pequena.

Segundo as nossas hipóteses, não é necessária a vinculação

dos grãos sólidos com os gases do halo, como se estes fossem

produzidos por aqueles (Wurm e Mammano,1972-a).

0 segundo assunto a ser abordado, diz respeito ã polarização

da luz cometeria no espectro contínuo. Na verdade, as

observações neste campo são até mais numerosas que, por

exemplo, em profundidade óptica. No entanto, queremos expor

abaixo as razões pelas quais a polarização não foi

especialmente analisada.
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Os estudos de interpretação das medições feitos até o

momento e que já foram descritos na Secção 1 deste

CAPITULO, não são conclusivos. Baseiam-se eles, em geral,

em que os grãos polarizadores da luz sejam esféricos. Se

a natureza esférica ou não, é de menor importância para

cálculos estimativos de magnitude e de profundidade

óptica, o mesmo já não se pode afirmar com relação ã

polarização.

Como se sabe, a simples forma alongada dos grãos determina

diferentes estados de polarização à luz; a variação da

forma geométrica, deve-se acrescentar ainda a composição

dos grãos, cuja matéria pode possuir propriedades ópticas

anisotrópicas. A isto se deve acrescentar ainda as

seguintes variáveis: proporção.em que grãos de uma

determinada forma comparecem; proporção em que grãos de

uma determinada substância comparecem; proporção em que os

grãos alongados se deixam alinhar, ou pelo campo magnético,

ou pela ação do vento solar, etc.

São muitas pois as variáveis a serem definidas para o

cálculo da polarização e elas não o podem ser, simplesmente

com base no modelo de núcleo de Whipple, como admitimos de

início.

Uma vez que diversas hipóteses teriam que ser adotadas para

nos possibilitar o cálculo da polarização e uma vez que

as mesmas demandariam um extenso trabalho só para serem

estabelecidas com o devido fundamento, julgamos que este

não era o lugar adequado para se fazer previsões sobre

valores de polarização.

Para finalizar, se deste último assunto, fica claro que
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resta um campo aberto para estudos futuros em polarização

da luz cometária, do primeiro assunto, resulta também um

campo aberto para investigações no que tange ao acoplamento

das caudas de Tipo I e II nas proximidades do núcleo.

Segundo Finson e Probstein (1968), quando ambos os Tipos de

cauda são conspicuos, a orientação da cauda do Tipo II é;

nas proximidades do núcleo, coincidente com a do Tipo I, o

que caracteriza o acoplamento. Quando a cauda predominante

é a do Tipo II, sua direção diverge bastante da direção do

raio vetor heliocintrico, já nas proximidades do núcleo;

ela se localiza mais ou menos a meio caminho entre o

prolongamento do raio vetor heliocintrico e a trajetória

descrita pelo cometa na sua órbita. E quando a cauda

predominante é a do Tipo I, sua direção desvia apenas de

3 a 5 do raio vetor heliocintrico para o lado de onde o

cometa procede. Essa direção corresponde aproximadamente

àquela do vetor resultante da adição vetorial da velocidade

orbital do cometa a velocidade do vento solar.
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CAPÍTULO III

EFEITOS DA COLISÃO DE NÚCLEOS C Q M E T A R I O S COM METEORÚIDES. NA

PRODUÇÃO DA COMA DE GRflOS

A produção da coma de grãos pela vaporização do núcleo

segundo o modelo de whlpple» sob a ação de radiação solar, pode

se apresentar assimétrica sm relação à passagem periélica. Ela

pode ser maior na fase pré-periélica e menor na fase pós-perié-

lica. Dados observacionais do Cometa Arend-Roland (1957-III) que

corroboram a idéia de tal possibilidade já foram comentados nejs

ta Tese. E a sua explicação pode repousar na diminuição do es-

toque disponível de grãos não voláteis de menor diâmetro. Contu-

do, esse processo de produção ds matéria não nos sugere nenhuma

assimetria com relação ao sentido de translação do cometa em re-

dor do Sol. Por outras palavras, a produção de grãos por vaporjl

zação deve ser função da distância helio.cêntrica, r, mas não do

ângulo de inclinação da órbita cometeria, 1 |_°J•

Efeitos assimétricos, na produção da coma de grãos, em rela-

ção ao ângulo 1 podem ser verificados se a colisão de núcleos com

meteoróides (seu significado, preciso será apresentado na Secção

1.1.1 deste CAPÍTULO) for:

(a) um fenômeno, cuja freqflincia de ocorrência pode nos perm_i

tir sua constatação estatística; e

*

(b) capaz de produzir efeitos observáveis no cometa .

0 item (a) está diretamente ligado à densidade numérica dos

meteoróides no espaço interplanetário próximo à órbita da Terra

e o item (b), ã .massa erodida num processo de colisão. Nas Sec-

ções 1 e 2 deste CAPÍTULO analisaremos as probabilidades de ob-

servação dos efeitos de colisão, enquanto que na Secção 3,

trataremos de algumas propriedades físicas de cometas
*

Efeitos não gravitacionais em cometas poderiam resultar de colisões, mas es-

sa abordagem se aplica a cometas de curto período CMarsden e Sekanina, 1971).
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colididos, que serão discutidas ã luz dos dados estatísticos ora

disponíveis.

1. Colisão com Base nos Valores de Densidade Numérica de Pleteo-

róides segundo Hawkins

A fim de que os efeitos de colisão possam ser observados em

cometas individuais, é necessário que a produção de matéria

por erosão colisional seja, pelo menos, comparável com a

produção por vaporização considerada no CAPITULO II.

Adotando-se a densidade numérica de meteoróides nas vizi-

nhanças da órbita da Terra determinada a partir de dados de

meteoros e meteoritos (Hawkins, 1960], é feita uma extrapo-

lação da função de distribuição dos meteoróides em seus diâ-

3
metros, ate diâmetros superiores a 10 cm. Adotando-se valores

específicos para os parâmetros orbitais dos meteoróides e do

cometa, e conhecendo-se a massa erodida, M , por colisão
s

(Equação 3.5) expressa-se a massa produzida, por unidade

de área e de tempo, por um cometa através da colisão.

A Proposição atinente a esta análise comparativa é:

1.1 Proposição da Colisão com Base nos Valores de Densidade

Numérica de Meteoróides segundo Hawkins

"Se se admite os valores de densidade numérica de

meteoróides a 1 UA do Sol dados por Hawkins (ou

Brown), a produção de matéria pela erosão do

núcleo de um cometa de longo período através de

colisões com mateoróides, numa passagem periélica,

é desprezível em face da produção pela vaporiza-
11

çao. Para a produção de» ao menos, 10 g de ma

teria, num único processo colisional, a probabi-

lidade de tal colisão seria tão pequena, a pont.o

de não ser possível caracterizar estatisticamente os
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seus efeitos através dos, dados observacjonais

disponíveis no momento."

].1.1 Termos da Proposição da Colisão com Base nos

Valores de Densidade Numérica de Meteoróides

segundo HawKins

(a) METEORdlDE

Meteoróides ou corpos meteõricos são aquelea

cujas dimensões são pequenas, a ponto de não

poderem ser observados individualmente no

espaço interplanetário, ao telescópio.

Podemos ver alguns exemplares que sobrevivem

ã penetração na atmosfera terrestre, podemos

ver as crateras na Lua produzidas pela queda

deles e podemos ver o traço luminoso produzido

durante a penetração deles na nossa

atmosfera. 0 traço luminoso é designado

meteoro e se o meteoróide subsiste à queda

através da atmosfera terrestre, passa a ser

designado meteorlto ou micrometeorito (IAU,

1962], Os meteoróides de dimensões

micrométricas, que se acumulam próximo ao

plano da eclítica e que são acessíveis a

observação na Terra pela luz solar que espalham

coletivamente, são designados poeira zodiacal.

0 intervalo de variação do diâmetro dos

meteoróides vai desde cerca de 10 cm a 10 cm,

aproximadamente. A população de meteoróides

maiores, cujo diâmetro está compreendido entre

3 5
10 cm e 10 cm. foi designada por Harwit

(19673 "boulders".
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Um asterólde ou planeta menor' se

contradistingue de um meteoróide, no sentido

de que pode ser visto Individualmente através

de telescópios. U intervalo de variação du

diâmetro dos asteróldes vai desde cerca de ID

cm até mais de 10 cm, aproximadamente.

tb] COLISÃO

Este termo é aqui empregado no sentido ebliito,

a saber, a colisão entre o núcleo e o meteoróide

ocorre toda vez que a distância entre os seus

centros for inferior à soma dos seus raios.

De acordo com a terminologia adotada por

Dohnanyi (1972), podemos considerar dois lipos

de colisão:

(a) erosiva, aquela que produz uma cratera na

superfície do alvo;

(b) catastrófica, aquela que fragmenta

completamente todo o alvo.

Os principais trabalhos sobre a física de

colisão entre dois objetos, a velocidades

relativas superiores a 10 cm s , são os de

ftpik (1958) e Gault et ai. (1963); aquele

analisa a colisão a partir de princípios

básicos e este, a partir de dados empíricos.

Em ambos os trabalhos o alvo deve possuir

dimensães1ineares maiores do que cerca de ]U

vezes as dimensões lineares do projétil.

0 trabalho de 5pik (1958) nada informa a

respeito da função de distribuição dos

fragmentos produzidos psla colisão em seus

diâmetros, ao contrário do de Gault et ai.
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(1963], Ho entanto, este trabalho se aplica

principalmente a materiais não voláteis a

distância heliocêntrica da ordem de 1 IJA,

enquanto que aquele é passível de aplicação

mesmo a materiais voláteis, como hidratos em

estado sólido. Segundo üpik (1958),a fim de

que uma colisão seja erosiva é preciso que d

velocidade do projétil em relação ao alvo,

V cm s , seja superior a uma velocidade

crítica, V .definida pela seguinte Equação:
c

]

(3.1)

I— -2l -onde s dyn cm e o limite plástico do

material do alvo, no caso, o núcleo. A

Equação (.3.1) surge quando se iguala s a

pressão dinâmica dos fragmentos.

Existem determinações desse parâmetro para

matéria meteõrioa e a descrição de um

experimenta dessa natureza i feita por Buddhue

(1942), Valendo^-nos do mesmo método, realizamos

um experimento análogo, graças ao apoio que

recebemos do Instituto de Pesquisas

Tecnológicas de São Paulo, desta feita

utilizando como corpo de prova cubos de gelo

comercialmente disponível, Tais cubos tinham

dimenaões da ordem de 10 cm x 15 cm x 30 cm e

os testes ds compressão foram realizados,

mantendo-se suas paredes laterais livres. A

direção em que se fez a compressão, ora

coincidia com a direção da gravidade terrestre
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durante a cristalização do geloj ora ara

transversal ã mesma. 0 valor médio das medidas
7 — ?

obtidas foi de 10 dyn cm com um desvio

relativo médio que não excedeu 20%. Utilizando

o valor médio acima na Equação (3.1), obtém-se
3 • 1

V • 2 x 10 cm s . Sem dúvida, a velocidade
c

relativa, V , como veremos adiante, é cerca de
r

3 potências de 10 maior que o valor obtido de

V , o que garante por larga margem o caráter
c

erosivo da colisão.

Ce) PRODUÇÃO DE MATÉRIA POR COLISÃO

Esta produção se refere à quantidade de matéria,

fragmentada durante o impacto, que é ejetada.

Segundo Gault et ai. (1963), o valor

experimental da massa erodida, M , de um alvo

de material basáltico é dado pela seguinte

Equação:

(3.2)

onde M I g I é a massa do meteoróide. Para alvos•.0I
menos coesos, F), pode ser maior por um fator

como io.

Ainda segundo esses mesmos autores, a função

de distribuição dos fragmentos produzidos em

suas respectivas massas é dada por:

gímjdm • C3 m"
1'8 dm (3.3)

onde C g ' i uma constante. 0 intervalo

de variação da massa dos fragmentos começa

teoricamente em 0 g e se estende até a

massa do maior fragmento que és
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mg Fg] « 1 0 n (3.4)

Esta descrição de colisões foi utilizada por

Dohnanyi (1967) para colisões na nuvem de asle

róides .

A análise da colisão por OpiK (1958) foi apli-

cada no estudo de colisão de metaoróides uom

as superfícies da Terra e da Lua. Sem entrai'

em muitos detalhes do processo, ela permite

no entanto, estimar vários parâmetros importan-

tes. A fragmentação ocorre toda vez que a pres-

são dinâmica excede o limite plástico, s. Numa

primeira aproximação, o material é supostamen-

te incompressível. Projétil e alvo podem ser

considerados como fluidos, quando a velocidade

relativa de colisão, V , excede bastante a
r

velocidade crítica, V . A medida que o projétil
c

vai penetrando no alvo, se deforma, adquirindo

uma forma achatada que reduz grandemente a pro-

fundidade de penetração.

A velocidade com que o projétil cresce lateral-

mente é aproximadamente V .

Ora, as forças internas não podem alterar o

momentum total de um sistema, das elas podem

criar pares de momenta, por exemplo, duas parti

cuias se distanciando uma da outra, como resul-

tado do impacto. Numa primeira aproximação.num

meio contínuo, o Impulso aplicado no foco da

colisão gera momentum radial que se propaga

coma uma onda de choque cilíndrica pela super-

fície do alvo, Os fragmentos tornam-se de diâ-

metro cada vez maior ã medida que se afasta
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do foco da colisão, sendo a onda de choque

radial responsável pela fragmentação e ejeção

de matéria. Por esta razão é plausível que os

fragmentos maiores sejam ejetados com

Velocidades menores. A massa erodida numa

colisão é aqui dada por:

= C M V V " 1 ( 3 . 5 )
H re

ondeC. é uma c o n s t a n t e a d i m e n s l o n a l no i n t e r v a l o

2 <C. < 5 ; V é dada pe la Equação ( 3 , 1 ) .
T C

A dependência da massa erodida, ("] , na

velocidade relativa de impacto, V , é

obviamente distinta nas Equações (3.2) e (3.5).

Uma concordância, porém, no valor numérico de

M é obtida para os valores de velocidade

relativa, V , que entram em jogo no nosso

problema, V é de cerca de 6 x 10 cm s . E

nesse caso, a constante C. deverá ter um valor

próximo do máximo, a saber, 5. Este valor será

adotado doravante para essa constante.

A energia cinética do projétil pode ser

comparada com a energia necessária ã

fragmentação do alvo, esta sendo dada por
r 1 T "I

sM o erg j com o auxílio da Equação (3.5)

obtém-se que a razão entre a energia de

fragmentação e a energia cinética do projétil é

dada por:

20^ Vc V^l . (3.6)

cujo valor numérico e 3 x 10 ; isto mostra

que a maior parte da energia cinética da
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colisão se transfere aos fragmentos ainda na

forma da energia cinética.

Ainda segundo o modelo de colisão formulado por

Opik (1958), pode-se concluir que a dissipaçao

de energia térmica no local do impacto, que

poderia propiciar vaporização ou mesmo

explosão, i irrisória.

(d) DENSIDADE NUMÉRICA DE METEGRÚIDES SEGUNDO

HAWKINS

Hawkins (1960) fez uma exaustiva análise sobre

dados catalogados por Prior e Hsy (1953) de

1 447 eventos de descoberta de meteoritos no

solo ou subsolo, assim como de meteoros

testemunhados. Tais dados informam sobre a

queda de meteoritos em todos os continentes do

globo, exceto a Antártida, e permitem

determinar a taxa de queda de meteoritos na

Terra, e daí, a função de distribuição dos

meteoróides am suas massas, no intervalo

103g < M < lü7g.

Se a densidade dos meteoróides é da ordem de

5 g cm ,o intervalo acima de massas

corresponde ao intervalo de diâmetros

2

7,4 cm < D < 1,6 x 10 cm.

Admitindo com Hawkins (19*60) que durante a

passagem do meteorúide pela atmosfera terrestre,

sua massa se reduz de um fator da ordem de 10

que independe, numa primeira aproximação, da

massa, a densidade numérica de meteoróides,

cujo diâmetro está no intervalo (D, D+dD) é

dada por:
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- exitT^-P d D
 ( 3 • 7 3

onde p, usualmente designado índice de

freqüência, tem valor médio 4 e oscila no

intervalo 3 , 1 < p < 4 , 9 .

Segundo Brown (1960. 1961], o valor de p na

Equação (3.7] acima seria da ordem de 3,3.

Também este estudo se baseia em dados de queda

de meteoritos na Terra e se estende ao seguinte

4 8
intervalo de valores de massa, (1: 10 g< M <10 g

0 intervalo de diâmetro dos meteoritos

2
considerados e 16 cm < D < 4 x 10 cm. Para Cl =

3
10 g a função de distribuição dos meteoritos

3
em suas massas tem um máximo e para M< 10 g ela

é crescente com M.

Tanto HawKins (I960] quanto Browm (19603 são

unânimes em afirmar que a função de

distribuição dos meteoróides em seus diâmetros

(D > 10 cm] tem notável semelhança com a função

de distribuição dos asteróides em seus

diâmetros; da observação direta dos asteróides,

resulta que o índice de freqüência p está entre

2,6 e 4,6 (Kuiper et aí.,195o].

A densidade numérica de meteoróides segundo

Hawkins é expressa pela Equação (3.7] acima e

será adotada para exprimir a densidade numérica

de meteoróides com diâmetro maior que cerca de

3
10 cm, embora estes nao sejam diretamente

observáveis.

1.1.2 Equações e Cálculos para ColJsão com Base nos

Valores de Densidade Numérica de Meteoróides
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Segundo Hawkins

Escreve-se, a seguir, uma Equação que iguala a

produção total de matéria (poeira, grãos

- r -2
voláteis e gases) por vaporizaçao g cm s

ã produção total de matéria por erosão

colisional.

A primeira produção é expressa com auxílio das

Equações (1.2) s (2.8) e da definição de R

dada na Secçio 2.1.2 do CAPÍTULO II. É

desprezado o efeito da profundidade óptica.

A segunda produção é expressa com auxílio das

Equações (3.5) e (3.7). Obtém-se, então, a

seguinte Equação:

D d n M (g>flJ

3

onde <5 g cm é a densidade do meteoroids;
- 3

adotaremos para ela o valor 5 g cm . V e

calculada para um cometa cuja órbita tem

i« 110° e q • 0,5 UA. A escolha desses

parâmetros orbitais se justificará mais adiante.

A produção de matéria por vaporizaçao do núcleo

é um processo supostamente contínuo no tempo;

já a produção por colisão, representada através

do segundo membro da Equação (3.8) acima,

ocorre no tempo segundo a freqüência de colisões

de um núcleo com meteoróides. Essa freqüência,

para um dada núcleo, é proporcional a "D

onde D. e D2 são, respectivamente, os limites

inferior e superior do diâmetro D do meteoróide

e p está no intervalo 3,1 < p < 4,9. Vê-se

imediatamente que a freqüência de colisões é
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maior para meteoróides de menor D.

A comparação entre as produções por vaporização

e colisão estabelecida através da Equação

C 3 . 8 ] acima tern significação se o número de

colisões do núcleo com meteoróides, durante

uma passagem periélica, for superior a unidade.

Caso contrário, a produção de matéria fica

diluída em intervalos de tempo maiores. Tal

número de colisões é obtido através do produto

da freqüência de colisões pela escala de tempo

de uma passagem periélica. Ele é superior ã

unidade se D <6 cm ou <2 cm para p = 3,1 e 4,9,

respectivamente.

No intervalo 3,1 < p < 4, a integral da Equação

(3.8) acima é governada pelo limite superior

de D, ou seja, pelos meteoróides de maior

diâmetro. Obtém-se que D > 7 x 10 cmj tais

diâmetros são maiores que os diâmetros aceitáveis

para os meteoróides. Vimos também que a

produção por colisão com meteoróides de D > 2cm

não faz sentida neste contexto.

No intervalo 4 < p < 4 , 9 , a mesma integral é

governada pelo limite inferior de D. Requer-se,

-9 - .

então, D < 10 cm; tais diâmetros também sao

inaceitáveis,

Resta concluir então que, para valores de p no

intervalo 3,1 i p < 4 o processo de produção por

colisão não compete com a vaporizaçãoj no

intervalo 4 < p < 4,9 requer-se colisões com

meteoróides cujo diâmetro é muito inferior ao

limite inferior, conforme informações diretas
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ou indiretas desses objetos.

A produção por colisão, quando o seu número

por passagem periélica é inferior ã unidade.se

relaciona com meteoróides de maior porte,

capazes de produzir muita matéria numa única

colisão. Efeitos desse tipo de colisão podem

ser caracterizados se a probabilidade de

ocorrência da mesma permitir sua constatação

estatística e se a colisão se associa a alguma

propriedade observável. E isto é possível se

o raio R.. do núcleo e/ou a densidade numérica

dos meteoróides maiores forem/for relativamente

maiores/maior.

A Figura 2.6 do CAPÍTULO II mostra que um

cometa com magnitude da ordem de 8, quando

rico em posira, possui cerca de 10 g de poeira

na coma. De acordo com a Equação (3.5) e com

V = 6 x 10 cm s a fim de que a massa

erodida seja dessa ordem, é necessário que o

meteoróide possua uma massa M da ordem de

7 x 1G g e um diâmetro D da ordem de 10 cm. 0

número de colisões com meteoróides de diâmetro

2
D> 10 cm, de acordo com a Equação (3.73 com

p = 4, durante o tempo de passagem periélica,

( A t) r s 3 ' ^ 10 Ri\i* Mesmo P a ra RN = 10
 cm.

a probabilidade de colisão por passagem

- 4
periélica seria de apenas 10

Com as amostragens disponíveis no momento, a

constatação estatística de efeitos de colisão

seria praticamente impossível,
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2. Colisão com Base nós Valores de Densidade Numérica de Meteo-

róides segundo Harwit

Opik (19603 analisou o número cumulativo de crateras lunares

no Maré Imbrium com base na física de impacto por meteorói-

des. Isto teria permitido estudar a função de distribuição

3 5

de metemoides em seus diâmetros entre 6 x 10 cm a 1 ,7 x 10'

cm. Convém lembrar que este é aproximadamente o intervalo

de valores de diâmetro de meteoróides estudados por Harwit

(1967). flpik (1960] constatou que o índice de freqüência da

função de distribuição desses meteoróides concorda com o

dos asteróides com diâmetro inferior a 10 cm. E constatou

também que o número de impactos concorda com os valores

extrapolados a partir de dados de meteoritos e meteoros ob-

servados na Terra. 0 número cumulativo de crateras concor-

daria, pois, com a população atual do espaço interplanetá-

rio admitindo-se um tempo de exposição da superfície lunar
g

aos impactos da ordem de 4,5 x 10 anos.
A determinação mais direta da densidade numérica dos meteo-

3
roides com diâmetro superior a 10 cm vem, portanto, da

análise de dados cumulativos de crateras lunares.

A outra forma de estimá-la consiste na interpolação a partir

de densidades de meteoritos e de asteróides observáveis.

Apesar da concordância nas estimativas obtidas pelos dois

métodos acima, Harwit (1967J argumenta que elas não podem

ser comparadas diretamente, pois uma diz respeito a fluxos

de meteoritos praticamente instantâneos e a outra, a fluxos

integrados no tempo. Nesta estimativa ignora-se completamen-

te se os fluxos sofreram ou não grandes variações no tempo.

Motivado por esta dificuldade e com base em argumentos que

serão expostas na Secção 2,1.2, a seguir» Harwit (1967]

apresenta um possível mecanismo, pelo qual a densidade
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3
numérica de metearóides com diâmetro maior que 10 cm pode

-28 ~ 3
ser da ordem de 4 x 10 cm .

R

Com esta densidade numérica, cometas com raio R >7 x 10

cm têm grande probabilidade de colidir e produzir efeitos

observávels.

2.1 Proposição da Colisão com Base nos Valores de Densida-

de Numérica de Heteoróides segundo Harwit

"Com base no valor da densidade numérica de
3

meteoroides de diâmetro D >10 cm estimado por

Harwit, a probabilidade, por passagem periélica

do cometa, de sua colisão com produção conco-

mitante de matéria, é tal que não permite esta-

tisticamente a caracterização dos efeitos da

colisão se • raio do núcleo, R , tem o seu va-
5

lor mais provável (10 cm). Se existe uma popu-

lação de cometas, cujo raio i da ordem de
6

10 cm, e para os quais, como ja sabemos , o

número de passagens periélicas para seu total

desaparecimento pela formação de uma crosta

não volátil é menor que a unidade, a probabi-

lidade de observação dos efeitos de sua colisão
- 2

e da ordem de 10 , e nos faz esperar ver,

na amostragem de cometas de longo período atual-

mente disponível, um excesso significativo de

cometas retrógrados. Tais cometas devem ter

ângulos de inclinação i <150°."

2.1.1 Termos da Proposição da Colisão com Base nos Va-

lores de Densidade Numérica de Meteoroides se-

gundo Harwit

(a) DENSIDADE NUMÉRICA DE METEORdlDES SEGUNDO

HARWIT

Meteoróides de diâmetro pequeno sofrem com nic-ns

ênfase a ação do Efeito Poynting-Robertson, um ri
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vez que o tempo de sua queda no Sol é direta-

mente proporcional a D. Partículas pequenas ad-

quirem assim uma importante componente da velo-

cidade na direção radial em relação ao Sol. Se

tais partículas cruzam rapidamente a órbita da

Terra, á válido utilizar o fluxo delas interce£

tado pela secção eficaz de captura da Terra pa-

ra se avaliar densidade numéricas. Se se admite

que os meteoróides maiores se originam principa_l

mente da fragmentação de asteróides, suas órbi-

tas devem possuir excentricidade e inclinação

muito pequenas. Estes meteoróides são pouco afe-

tados pelo Efeito Poynting-Robertson e o tempo

de sua queda no Sol torna-se comparável ou supe-

rior ao tempo de sua colisão com a Terra. 0 valor

de D para o qual esses dois tempos se tornam pra

3
ticamente iguais e 10 cm, e constitui o limite

inferior dos diâmetros de meteoróides analisados

por Harwit (1967).

0 tempo de colisão com a Terra de um meteoróide,

cuja órbita tem inclinação e excentricidade pe-

quenas, é calculado comparando-se a secção efi-

caz de captura desse meteoróide pela Terra com a

área projetada no plano da eclítica do toróide £

penas capaz de conter a órbita excêntrica da Ter-

* 4

ra . Esse tempo e estimado em 7 x 10 anos. As-

sim, se eventualmente existiram meteoróides gra_n

des com órbitas muito excêntricas, eles já col^.

diram há muito tempo com a Terra.

Em cada revolução, o meteoróide deve cruzar uma

vez o toróide.
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Aqueles cujas órbitas têm pequena excentrici-

dade, ao se aproximarem da Terra, passam a ter

seu semi-eixo maior aumentado, uma vez que

essa aproximação sistematicamente leva o meteo-

róide a adquirir maiores velocidades, conforme

foi constatado num trabalho de Arnold (1965),

que utilizou o Método Monte Cario para avaliar

as perturbações causadas em fragmentos meteóri-

cos durante a aproximação dos mesmos com plane-

tas ,

Se a densidade numérica de meteoróides maiores

for suficientemente grande, é possível que,

aquele que se aproximou da Terra e teve sua ór-

bita alterada, se destrua por colisão com outro

meteoróide. A escala de tempo para essa colisão

pode ser estimada e deve ser inferior a
4

7 x 1 0 anos. a fim de que o meteoróide seja

destruído por colisão coin outro meteoróide e

não com a Terra.

Neste ponto chega-se a uma conclusão paradoxal,

segundo a qual o fluxo de meteoróides grandes

que atinge * superfície da Terra é tanto menor,

quanto maior for a densidade numérica deles.

Um valor da densidade numérica foi então esti-

mado por Harwit (19671, compatível com a esca-

la de tempo acima e que não acarretasse difi-

culdades com relação a dados observados de

perturbação planetária, luz zodiacal, taxa de

perda de poeira zodiacal pelo Efeito Poynting-

RobBrtson, abrasão dos meteoróides e auto-des-

truição da própria nuvem de meteoróides grandes.

Essa densidade numérica é de 4 x 10 cm ,



17Ü

valor este cerca de três potências de 10 maior

que a obtida pela Equação (3.7] fazendo-se

p = 3.1,

(b] PASSAGEM PERIÉl.ICA

A passagem perislica, ( H )_ C SH • t e m aqui

uma acepção um pouco diferente daquela defini-

da na Secção 4.1.1 do CAPÍTULO II. Ela deve re-

presentar aqui o tempo no qual o cometa está

dentro da nuvem de metBoróides, Segundo Whipple

(19681, os meteoróides preenchem uma região em

torno do Sol, com dimensões lineares da ordem

de 3,5 UA, mas, confinada a ângulos de inclina-

ção Inferiores a 20°.

2.1.2 Equações • Cálculos da Colisão com Base nos Va-

lores de Densidade Numérica de Neteoróides se-

gundo Harwit

0 número da colisões com meteoróides cujo diãme-

3
tro O é maior do que 10 cm, numa passagem pe-

rlêlica do cometa, é dado pela seguinte expres-

são:

wnn(0 > 10o..)R V q ( 3 g ]

0 valor numérico dessa expressão é
-14 2

a 2,3 x 10 RN> Para o valor de RN mala pro-

vávelHQ cm),a probabilidade de colisão por

passagem perielica é de cerca de 2,3 x 10 ape-

nas. Para RN = 10 cm, a probabilidade de coli-

são por passagem perielica ê da ordem de
- 7

2.3 x 10 e assim, os efeitos da colisão podem
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ser estatisticamente verif icáveis.

A massa erodida, M , por um meteoróide cum diâ-

3 13

metro D = 10 cm é 4 x 10 g, valor este que

nos assegura a possibilidade de obssrvar tal

produção.

Ê" Importante discorrermos Inicialmente acerca

do valor máximo para o ralo do núcleo. Segundo

Whipple (1963). a força coesiva principal, que

mantém o núcleo não disperso, não é de natureza

gravitacional, mas está associada ao limite

pláBtico, a. sobre o qual já tivemos oportunida-

de de falar.

A fim de que a atração gravitacional exercida

da forma diferencial pelo Sol nas diferentes

partes do núcleo não acarrats o seu rompimento,

é necessário que o ralo do núcleo, R , satisfa-

ça a seguinte desigualdade:

3r3

V|9ÓNJ
Substituindo nessa Equação os valores numéricos

que vêm sendo empregados, obtém-se R < 4 x 10

-3
cm, para r - 5 x 10 UA que e praticamente um

raio solar, Rg .

Ora» um limite superior de R vem restringir a

observação dos efeitos de colisão em cometas.

E se o limite acima colocado é válido, então,

conforme Já calculamos anteriormente, a proba-

bilidade de colisão de um cometa, por passagem

• - - 2

parlellca, e no máximo da ordem de 4 x 10

Por outro lado, Já sabemos também que os come-

tas cujo ralo tem o valor mais provável de
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5 -

10 cm. dificilmente poderão exibir estatisti-

camente efeitos de colisão.

Portanto, se há cometas cujos núcleos colidi-

ram com msteorõides, tais cometas são aqueles cu-

jo número de passagens periálicas até o seu de-

saparecimento é certamente <1i as colisões com

meteoróides consistiriam assim num processo de

reativação desaes cometas,

0 número esperado de observação de colisões de

um cometa de raio R.., com meteoróides de diãme-
3

tro D>1Q cm. durante uma passagem periélica.

é dado pela seguinte Equação:

v o ( A t ) q - TTR2 nM(D > 103cm)Vr(l)Sen i q í ( 3 < 1 1 )

v é a freqüência ds colisões observáveis para

r-íi
um dado cometa I s onde a secçâq eficaz

de colisão do núcleo pode ser representada ade-

quadamente pela secção geométrica do mesmo,

tendo em vista as altas velocidades relativas

durante a colisão. A densidade numérica de me-

teoróides é a estimada por Harwit (1967] e já

apresentada anteriormente. A velocidade relati-

va, V . é a calculada por Ôpik (1963) e particu

larizada para órbitas cometárias parabólicas:

»] = j-j! [3-2(2q/r)l/2 cos ill 1/2 (3.12)

0 tempo de passagem periélica, ( At ) . na ver-

dade, I uma.função do ângulo de inclinação, i,

se se leva em conta o achatamento da nuvem de

meteoróides, já mencionado anteriormente. Se

a nuvem se estende até cerca de 3,5 UA e se a
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matéria está contida na região para a qual

1 < 20° ( e também 1> 160° ). então

(At)q

3,Bxlü13<V >*1cos9SC i 209 < i < 160»o

101'»<V >"x 20» > 1 > 160»

(3.13)
onde VQ e a velocidade orbital do cometa.

Ainda na Equação (3.11), o fator sen i é introdu-

zido a fim de dar conta da probabilidade de

observação de cometas de longo período. Se a

distribuição desses cometas em i é aleatória,

espera-se obsarvá-los segundo uma dependência

aanoidal no ângulo i, uma vez que a área relati-

va da esfera celeate correspondente ao ângulo

de inclinação i é proporcional a sen 1. Esta

função de distribuição é, a grosso modo, veri-

ficada (Porter. 1952] observacionalmente. Sem es-

te fator sen i, a Equação (3.11) daria simples-

mente o número esperado de ocorrência de colisões

para um dado cometa.

Mediante o uso das Equações (3.12) e (3.13) na

Equação (3.11). o número esperado de observação

de colisões de uma dado cometa, numa passagem

periélica, tem valor máximo quando 1 =150°. Se

os núcleos que colidem têm raios mais ou menos

de mesmas dimensões, o número esperado de coli-

sões vai depender do ângulo de inclinação da

forma representada na Figura 3.1 abaixo, onde

tal número foi normalizado ao valor unitária

quando ele é máximoi
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120 150 180

Figura 3.1 Dependência do número de colisões observá-

veis de cometas de mesmo ralo R com meteoróldea de

diãmBtro D*10 cm» no ângulo de inclinação das órbitas

cometárlas, 0 número de tais colisões foi normalizado

ao valor unitário máximo em i = 150°. Foi suposto

q = 0,5 UA e r " 1 UA.
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Não há dúvida ds que o número de colisões

observáveis é maior para os cometas retrógrados

com 1 $150°. A dependência mostrada na Figura

3.1 acima justifica a escolha de i = 110° para

representar a Inclinação da órbita ds um cometa

sujeito a colidir com meteoróide.

R

Assim, se há núcleos cometários com RN
 a4 x 1Q

cm, estamos argumentando que é de se esperar um

número maior de cometas retrógrados de longo

período, em relação aos diretos, numa amostragem

com dados referentes a mais de uma centena de

cometas.

2rl.3 Discussão da Proposição da Colisão com Bass nos

Valores ds Densidade Numérica de Meteoróides

segundo Harwit

Um teste da Proposição pode ser feito na amostra-

gem ds 336 cometas, já utilizada para preparar

a Figura 2.5. Desses 336 cometas. 192 são retró-

grados e 144. diretos. 0 número de cometas re-

trógrados excedentes em relação a toda a popu-

lação de retrógrados considerada na amostragem

rsprsssnta 25%, que i uma fração significativa.

Uma visão gráfica desta assimetria aparece em

Porter C1952). A Figura 16 dessa RefBrincia traz

a distribuição de 440 cometas de longo período

no ângulo de inclinação, i. 0 excesso de cometas

retrógrados se concentra no intervalo de ângu-

los de Inclinação 120°< i< 150° B ele não é des-

prezível uma vez que corresponde a cerca da me-

tade dos cometas de curto período da mesma amos-
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tragem. Nesse intervalo de inclinações, o exces-

so sm questão é de cerca de 30% do número de

cometas esperados de uma distribuição aleatória

que obedeceria a uma distribuição proporcional

a ssn 1. Se a densidade numérica de cometas oom

5 6

raio R no intervalo 2 x 10 oni<R<4 x 10 cm

ê da mesma ordem de grandeza que a densidade

numérica dos cometas freqüentemente observadas

4 5

com raio R.. no intervalo 2 x 10 cm < R.. < 2 x 10

cm ( Secçâo 2.3.1 do CAPITULO II ), o excesso

de cometas retrógrados observados deveria cons-

tituir menos que cerca de 4% dos retrógrados

que obedecem à distribuição senoidal de 1. Ora,

vimos que esse excesso constitui cerca de 30%

do número de cometas retrógrados da distribuição

senoidal» Os dados observacionais podem ser

explicados se se admite que a densidade numérica

dos cometas com raio R > 2 x 10 cm é cerca de

7 vezes maior que a dos cometas ordinariamente

observados.

3. Propriedades Físicas de Cometas Colididos

Nesta Secção abordaremos as propriedades físicas relevantes

a observáveis de cometas, cujos núcleos sofreram colisão com

meteoróides. A propriedade fjslca mais importante, neste sen-

tido, é a sua magnitude» Vamos, a seguir, enunciar a Proposi-

ção da Magnitude ds Cometas Colididos,

3.1 Proposição ds Magnitude de Cometas Colididos

"Se um núcleo colide com um meteoróide cujo raio
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s da ordem de 10 cm. às distâncias haliocintri-

ca a geocêntrica de 1 UA, a magnitude de sua

coma e da ordem de 5, durante a sBcala de tempo

da passagem periélica do cometa, se a velocida-

de de ejeção dos fragmentos produzidos na co-

lisão, v , em função do diâmetro d dos mesmos

for uma função decrescente."

3,1,1 Equações e Cálculos da Magnitude de Cometas Coli-

didos

Já vimos anteriormente que a quantidade de massa

erodida na colisão por um meteoróide com diâme-

3 9
tro de 10 cm a massa de 3 x 10 g á da ordem

de 1013 g.

A energia cinética desse meteoróide em relação

22

ao núcleo e de aproximadamente 5 x 10 erg.

Estamos fazendo a suposição de que a densidade

numérica desses meteoróides. por intervalo de

variação de seu diâmetro. D. á uma função de-

crescente com D, como é usual. No entanto, nada

Impede que tal função apresente uma dependência

no diâmetro, que permita colisões de cometas
3

com meteoróides de diâmetro maior do que 10 cm.

Nossos cálculos visam apenas a estimar alguns

efeitos de colisão e, para isso, adotaremos

3

D " 10 cm.

A massa do maior fragmento produzido, nu.será

de acordo com a Equação (3.4) de 3 x 10 gj

o diâmetro correspondente, d_, é de 2 x 10 cm.

É possível então determinar a constante C3 da

Equação (3.3) através da seguinte relação:

= C3 J 2 m"0'8 dm . (3.14)
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Portanto, substituindo-se valores numéricas

obtém-se que C_ = 1,7 x 10 g ' e a massa

erodida de fragmentos com massa inferior a m é

dada por:

. (3.15)

A função de distribuição dos fragmentos em suas

massas ( Equação (3.3) ) pode ser facilmente

transformada em função de distribuição em diâ-

metros, d. dos fragmentos, através de uma mudan

ça óbvia de variáveis, de modo que o número de

fragmentos, no Intervalo ( d. d + dd ) ê dado

por:

. 5 x l 0

nôNd°'
6 d3'1» d3'1* C 3" 1 6 )

onde se utiliza a densidade do núcleo. 6 . para

representar a densidade dos fragmentos.

Com a função de distribuição dada pela Equação

(3.16) é possível calcular a produção de matéria

pela vaporização dos fragmentos.

A quantidade de poeira produzida por um fragmsn-

to, cujo diâmetro inicial é d, é dada pela se-

guinte expressão;

TT6..R.

6(R +1)

dd.

[3.17)

_ Ç _ -1

onde ddy/dt « - 2 x 10 cm s , conforme já

foi calculado no CAPÍTULO II ( Equação (2.25) )»

o tempo. t. é contado a partir do instante da

colisão. Multiplicando-se a expressão acima pela

função de distribuição dos fragmentos em seus

diâmetros, d, dada na Equação (3.16), e integrando
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sobre diâmetros de todos os fragmentos, se obtém

a produção dè poeira por todos os fragmentos

até o instante t. Ela é dada pela seguinte Equa-

ção :

dd

(Rg+l)d<|'
6

3t
dt

dd.
dd

(R r? 5SÍ -ti
177

(3.16)

0 valor numérico desta integral vai ser governa-

do pelo limite inferior de integração d. e, a

rigor, seu valor é uma função do tempo, t, já

que apôs o transcurso de um Intervalo de tempo

t, davam desaparecer todos os fragmentos volá-

teis ( d > 5 x 10

a * dT

-5 cm ) com diâmetro inferior

Portanto, adotaremos como limite inferior da
I dd.

integração acima o valor t dt , donde resul-

tará que a massa produzida pelos fragmentos, até

o instante t é:

3C
L

1.
2.4J T? DO t°'6.(3.19)

Substituindo na Equação (3.19) acima o valor de
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o

t = ( A t ) * 3 x 10 3. obtém-se que a produ-

ção de poeira durante a escala de tempo da pas-
1 2

çiagem perléllca é de 4 x 10 g, que corresponde
1 2

a 40% da massa erodida. ri . Portanto 4 x 10 g

de poeira são disponíveis aos efeitos observá-

veis.

Interessa-nos saber qual a taxa de produção de

poeira no tempo, o que se obtém derivando-as a

Equação (3,19) acima. A taxa de produção de

poeira ê dada pela Equação:

10 C R m0'2

3 g 2
(R •1)d0'6 dt

0'6

[• --1] • ••9x108

(3.20)

cujos rssultado3 numéricos são apresentados na

Figura 3.2 abaixo:



161

(O

o

IO

O

e
(D
DO
O

Figura 3.2 Logaritmo da taxa de produção de poeira

pelos fragmentos da colisão versus logaritmo do tempo

transcorrido após a colisão. Os cálculos foram feitos

através da Equação (3.20]
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Q conteúdo de poeira na coma é função da dinâ-

mica dos grãos. No caso da colisão, nós não sa-

bemos bem qual é a função de distribuição dos

fragmentos am suas velocidades. Podemos, no en-

tanto, estimar uma velocidade média, a partir da

Informação de que a energia clnétlca da colisão

é praticamente toda transferida aos fragmentos,

na forma cinética. A velocidade média, < v
a
> •

de ejeção dos fragmentos, é dada então pela se-

guinte Equação:

B>lcm a"
lJ' V V.

<v_>lQm.-.,. +*. . (3l21)

1/2

Essa velocidade de ejação média é de 5 x 10 cm

a , valor este não muito diferente 'ia Valocidade

terminal dos grãos não voláteis anteriormente

calculada. Mesmo para núcleos com R •» 4 x 10

cm, essa velocidade <v > supera a velocidade

parabólica por um fator de 10. Se se considera

apsnas a aceleração devida à pressão de radia-

ção sobre os grãos não voláteis, o tempo de

permanência doa mesmos na região da coma é da or-
4

dem de B x 10 s. Assim, a quantidade de matéria

presente .na,coma seria dada pela taxa de produ-

ç"a acima calculada, multiplicada pela escala

de tempo de 6 x 104 a ( t < 106 s ).

Os fragmentoB cujos diâmetros são maiores do que,

por exemplo, 20 cm, são responsáveis pela produ-

ção de poeira em t > 10 s. É plausível argumen-

tar que .esses fragmentos, pelo fato de possuírem

maior massa e de serem produzidos longe do fo-

co da colisão,adquirem menor velocidade de eje-

ção, v , que os fragmentos menores. Isto
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asseguraria que, em t > 10 s e enquanto o come-

ta permanecer nas proximidades do Sol, os frag-

mentos maiores não se afastariam consideravel-

mente da superfície do núcleo. Por outro lado,

a velocidade dos grãos não voláteis não poderia

ser aproximadamente Igual à velocidade desses

fragmentos, pois então, o tempo de permanência

da poeira seria demasiadamente curto. A taxa

de produção de cerca de 10 g s em t " 10 s

(ver a Figura 3.2) ê equivalente à de um come-

ta com R « 10 cm pelo processo de vaporização.

Como essa produção deve ocorrer dentro de uma re-

gião localizada da coma (região compreendida

aproximadamente pelo ângulo sólido centrado no

núcleo e subtendendo a área da cratera produzi-

da no impacto), a vaporização deveria ser inten-

sa a ponto de acelerar eficientemente os grãos

não voláteis até velocidades da ordem de

4 -1

5 x 10 cm s . Neste sentido, o tempo de perma-

nência na coma, da poeira produzida em t>1Q s,
4

deveria ser também da ordem de 8 x 10 s.
A quantidade de poeira presente na coma seria,

10

na media, de cerca de 8 x 10 g, durante a es-

cala de tempo da passagem periélica, Essa quanti-

dade corresponde às maiores apresentadas por

Vanysek (19651 e a N* B 5.
c

3.1.2 Discussão da Proposição da Magnitude de Cometas

Colididos

A magnitude esperada da coma de um cometa coli-

dido e a magnitude mais provável, determinada a
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partir dos dados de VsekhavyatsKii (1964), sâo

praticamente iguais. Neste sentido, pela Propo-

sição da Magnitude de Cometas Colididos, não é

de ae esperar uma distinção destes, corn rela-

ção a cometas não colididos, BÍTI termos de dife-

rentes magnitudes.

Com base no fato de que a distribuição dos come-

tas de longo período nos respectivos ângulos de

inclinação, i, deve obedecer a uma lei propor-

cional a sen 1» preparamos histogramas para o

número de cometas da amostragem de Vsekhavyatskii

(1964) por intervalos de i proporcionais a

áreas iguala da esfera celeste. Tais intervalas

aparecem na Figura 3.3 abaixo:



165 1

<Q

U
Q)
•P

c

u
o
Q.

(O
(D
-P
O

O .

I

O
U

0)

60

40

-, 20

J—l _._

ü—tü—

i • •

0 40 60 75 90 105 120 140 ISO

Intervalos da i [ J

Figura 3.3 Hiatogrsma do número de cometas ver-

sus intervalos de ângulo ds inclinação i propor-

cionais a áreas Iguais da esfera celeste. Os da-

dos utilizados são dos 336 cometas parabólicos

ou hiperbólicos de Vsekhsvyatskii (1964). A li-

nha tracejada representa o número esperado por

intervalo, na amostragem.
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£ visível na Figura 3*3 acima que* se o histo-

grama esperado deve ser plano, há um excesso

de cometas no intervalo 12Q°<i<180°. 0 hls-

tograma foi submetido ao Teste x 1UB mostrou

que a probabilidade de o excesso ser casual é

inferl'or a 1%.

Este resultado confirma nossos comentários já

feitos na Secção 2.1.3 deste CAPITULO.

Se, de um lado, os cometas que designaremos ex-

cedentes, são caracterizados por ângulos de in-

clinação i>120°, de outro, aa Figuras 3.4 e

3.5 que apresentamos a seguir, mostram que es-

ses mesmos cometas se concentram em dois inter-

valos de magnitude da coma, a saber:

2 < M * < 4 e 6 < Cl* < 8.
c c
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A população sxcadante. com magnitude N* entre
c

6 e 8 pode ser perfeitamente explicada através

da poeira produzida pela colisão, de acordo com

os nossos cálculos. • fato de que a colisão

não á sempre necessariamente frontal pode justi-

ficar plenamente oa resultados observado?.

Quarto à população excedente, com magnitude entre

2 e 4. se ela deve ser explicada em termos de

colisão com meteoróides. podemos conjecturar que

suas magnitudes. M*, foram provavelmente compu-

tadas a partir de um valor instantâneo do bri-

lho da coma. logo apôs a ocorrência da colisão,

quando o brilho era realmente muito granda. Cer-

tamente as extrapolações, neste caso, supondo-

se o fndice fotométrico n * 4, podem resultar

em valores totalmente errôneos. Esse valor em-

pírico de n foi determinado a partir de dados

de apenas 84 cometas, certamente não colididos,

na maioria.

A analisa até aqui feita sobre a magnitude da

coma é relativamente grosseirai o brilho devido

ao gás foi subtraído do brilho total a fim de se

obter o brilho devido somente ã poeira, a essa

subtração foi aqui feita na hipótese da que a ra-

zão K anteriormente definida era unitária. Ora,

isto não deve ser verdadeiro para todos os co-

metasi seria interessante uma análise am qua

medidas no contínuo pudessem ser tomadas como

ponto de partida. Neste sentido, recorremos a

dados de conteúdo de massa de poeira na coma,

determinados a partir de medidas fotométricas.
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Basicamente, as determinações são feitas esti-

pulando-se propriedades fotometrlcas do grão

e suas dimensões ( adota-se, geralmente, diã-
-4

metros da ordem de 10 cm ) j admite-se que os

grãos são esféricos e que a luz solar sofre um

único processo de espalhamento. Os valores do lo-

garitmo da massa de poeira na coma. M g ] ,

são apresentados na Figura 3.6 abaixo:

I: i
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Figura 3.6 Logaritmo da massa de poeira na coma,

M g .versus ângulo de Inclinação da órbi-

ta do cometa. "P/" Indica os cometaB periódi

COBI as cruzes (x) indicam os dados de

Vanysek (1958, 1965, 1972) i os círculos (o)

indicam os dados de Sekanina (1968) s o qua-

drado ( • ) indica o dado de RozhKovsKli

(1966). A barra vertical de incerteza em

log in g~| ) é da ordem da unidade.
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Os pontos apresentados na Figura 3.6 esgotam

praticamente todas as informações exiatantea na

literatura acerca de determinação de massa de

poeira na coma. As melhores determinações são

aa extraídas de Vanysek (1965, 1972). Na gran-

de maioria dos casos, a distância heliocêntri-

ca na qual o cometa se encontrava, no Instante

em que foram colhidas as medidas fotométrlcas

para o cálculo da massa M era da ordem de 1 UA.

As vezes, para um mesmo cometa, havia mais de

uma determinação da massa M e, nesses casos,

selecionamos um valor mais provável. Segundo

Vanysek (1958). a incerteza estimada na deter-

minação do logaritmo da massa M [g j é da ordem

da unidade.

Considerando-se essa barra estimada de erro, o

espalhamento de pontos da Figura 3.6. apre-

senta um pronunciado excesso de massa. M , no

intervalo de i compreendido entre 100° e 130°.

Esse excesso de massa a cerca de 10 vezes maior

que a incerteza estimada. Os valores médios,

submetidos ao Teste "t" demonstraram que a pro-

babilidade de tal excesso de massa ser aleatório

é muito inferior a 1%.

Fica também excluída a possibilidade da se expli-

car tal excesso de massa por um aumenta de bri-

lho devido a um ângulo de fase, a, favorável.

Para grãos sub-micromitricos, a luz espalhada é

maior para ângulos de fase tendendo a 180°

(Richter, 1962). Ora, os ângulos de fase foram

calculados particularmente para os 7 cometas que.

~1
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na Figura 3.6 apresentavam os maiores valores de

massa, M • Dessa análise resultou que tais come-

tas nâo tinham ângulos de fase próximos de 160 ,

com exceção de um único caso. Ê de se prever tam-

bém que cometas com a > 150 são dificilmente ob-

serváveis.

Segundo Vanyssk (1965) existe uma correlação ejn

tra a produção de poeira e a produção de gás,

tanto maior quanto maior a massp, N , o que cor-

robora cs modelo de Whipple para núcleos, Para

11
10 g da poeira na coma, deve corresponder uma

a

magnitude M* « 4i para 10 g, uma magnitude M* « 12.

A esta última magnitude, por sua vez, correapojn

de uma secção eficaz para o espalhamento da luz
11 2

da ordem de 6 x 10 cm , apenas uma potência de

10 menor do que a secção geométrica de um núclBo

típico. Este caso representa, pois, um cometa po-

bre de poeira.

A constatação estatística de que cometas retrógra_

dos seriam mais ricos em poeira é, em parte, e£

plicãvel através da suposição de que, apesar de j|

les sofrerem rápido decaimento secular do brilho,

eles são reativados pela colisão que os torna ca

pazes de produzir poeira abundantemente.

A propóaito deBta reativação de cometas, é

oportuno mencionar aqui a peculiar curva de de_

caimento de brilho do Cometa P/Halley. Na falta

de maior disponibilidade de informações, recor

remos ã seguinte comparação de curvas de decai-

mento secular do brilho, na tentativa ainda de

corroborar o conceito de colisão de núcleos com

" I
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meteorõides. Apresentamos na Tabela 3.1 alguns

dados orbitais de três cometas periódicos sele-
ft

cionados,juntamente com a magnitude, M , refe-
c

rents à primeira aparição catalogada;

Tabela 3.1

Alguns dados orbitais e magnitude na primeira aparição catalo-

gada de três Cometas periódicos visando à análise da curva de

decaimento de brilho do Cometa P/Malley

Cometa Pano [UA] Mc

P/01bers 69.6

P/Pons-Brooks 70.9

P/Halley 76,2

44,6

73.9

162,3

1.2 4,3

0,8 4.2

0,6 2,0

As órbitas, como se pode ver, são comparáveis,

diferindo a do Cometa P/Halley das outras, por

ser retrógrada.

Enquanto a variação de magnitude dos 2 primei-

ros Cometas da Tabela 3.1 acima e da ordem ds

uma magnitude por passagem periélica, a do úl-

timo é cerca de 10 vezes menor. 0 grande brilho

do Cometa P/Halley sugere que o seu núcleo seja

relativamente grande, o que o torna mais apto a

sofrer colisão com meteoróides. Na aparição de

1910. segundo Bobrovnikoff (1931), seu núcleo

parecia composta de vários corpos separados. En_

tretanto, a reativação desse Cometa pela coli-

são pode constituir apenas uma explicação
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parcial para o comportamento, a nosso ver, anô-

malo da curva do decaimento secular do seu bri-

lho, visto que a probabilidade de colisão é da ordem

de apenas 1 para cerca de 30 passagens periêli-

cas e que os efeitos da reativação não devam

perdurar por muitas passagens psriéllcas suces-

sivas .

3,2 Comentários Finais aobre as Propriedades Físicas de Co-

metas Colididos

0 problema da colisão de núcleos com mateoróides pode

também ser analisado à luz dos resultados obssrvacio-

nais de correntes de meteoros. Algumas delas estão

definitivamente associadas a restos de cometas observa-

dos e devidamente catalogados que sofrem desintegração

catastrófica ou progressiva] outras, porém, são associa-

das por alguns autores a fragmentos de asterõldes ou a

fragmentos de cometas não catalogados e já inacessíveis ã

observação. Segundo Richter (1963), conforme a corrente

de meteoros seja associável a resto de cometas obser-

vados, ou a asteróldes ou a cometas não catalogados e

inacessíveis à observação, ela é designada, respectiva-

mente: cometeria, eclítlca e' planetária. Esta última

designação pode parecer estranha, mas faz sentido se se

admite a formação dos cometas dentro do SistBma Solar.

Richter (1963) parece insinuar que as correntes, plane-

tárias são produto de desintegração de cometas que,

apôs seu nascimento, não foram ejetados para grandes

distâncias heliocentricas, mas, permaneceram sempre nas

proximidades do Sol.

•e amostragem dB 24 correntes de meteoros apresentada
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por Richtar (1963), 13 são cometárias. Dessas 13. 6

estão associadas a cometas ue período P < 20 anos. isto

é, a cometas de curto período. As 7 restantes estão

todas associadas a cometas com ângulo de inclinação

i >60p.

Correntes de meteoros permanentes são aquelas nas quais

os fragmentos de matéria meteórica preenchem completa-

mente a região do espaço próxima da órbita cometária,

ao passo que as correntes temporárias são aquelas em

que os fragmentos a preenchem parcialmente. S igundo es-

ta classificação de correntes» os cometas de longo perÍ£

do se asaociam mais às correntes temporárias.

Na Figura 3.7 abaixo, apresentamos um gráfico represen-

tando 3 distância periélica. q. versus o ângulo da in-

clinação, i. da órbita cometária associada às 13 cor-

rentes acima mencionadas:
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Figura 3.7 Distância periélica, q. versus ângulo de incli-

nação. 1. da órbita dos cometas associados a 13 correntes dB

meteoros apresentadas por Richter (1963). 0 círculo ( o ) se re-

fere a um cometa de órbita hiperbólica e as cruzes a cometas

de órbita elíptica.
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Se se trata de uma corrente cuja órbita é uma elipse de

grande excentricidade e de grande semi-eixo maior, a veloci-

dade relativa de encontro de um meteorólde da corrente com a

Terre está num intervalo da ordem de 10 cm 8 e* 7 x 10 cm

~1
s , O limite superior e dado pela soma da velocidade orbi-

6 - 1

tal da Terra (cerca de 3 x 10 cm s ) com a máxima velocida-

de orbital do meteorõldei esta velocidade é dada pela veloci-

dade parabólica em r * 1 UA a fim de assegurar ao meteoróide

a natureza de objeto pertencente ao Sistema Solar. 0 limite

inferior s imposto pala velocidade de queda livre

sob a stração da gravidade terrestre, no caao em que a velo-

cidade de encontro se anula. Portanto os meteoróidea que se

movem no sentido direto e no plano da sclftioa o 1 UA do Sol

com uma velocidade superior à velocidade orbital de Terra

simplesmente não são observados. Para assa tipo de órbita, é

fácil compreender que a observação de correntes deve ser pou-

co freqüente na região da Figura 3.7 próxima de q - 1 UA e

i " 0°i no entanto ela deve ser mais freqüente na região

próxima de q - 1 UA e i • 160°, bem como na região próxima

de q = 0,5 UA e ângulos i quaisquer, exceto os multo próximos

de zero.

Tratando-se de órbitas cometáriaa de curto período, devido

ã sua excentricidade, a observação de correntes deve ser mais

pronunciada na região próxima de q = 1 UA na Figura 3.7.

mas, pode ocorrer também em q< 1 UA. A velocidade orbital do

meteoróide assume valores bem próximos do valor da velocida-

de orbital da Terra, não impossibilitando destarte a obser-

vação ds correntes com pequenos ângulos de inclinação. £ de

se esperar, neste caso. um número maior de cometas associa-

dos, com órbita de pequena inclinação,uma vez que isso carac-

teriza a população dos cometas de curto perfodo.

~l



199

Oa pontos da Figura 3.7 obedecem, de um modo geral, aos cri-

térios acima de distribuição dos mesmos no piano q versus i.

0 fato de que.excluindo-se todos os pontos referentes a come-

tas de curto período (P< 20 anos) da Figura 3.7. todos os de-

mais sâo praticamente retrógrados, pode refletir um mero pro-

blema de seleção, acima comentado. No entanto, a ausência

absoluta G'J cometas com periélio q-*• D.5 UA na região

1< 90° pode estar denunciando que as correntes de meteoros

associadas a cometas de longo período estão relacionadas pre-

ferencialmente a cometas retrôgradosj estes são estatistica-

mente mais sujeitos a colidirem com meteorõldes a fim de pro-

duzir correntes de meteoros. Convém lembrar que a freqüência

de observação de correntes de meteoros não é proporcional ao

seno da inclinação da orbita da corrente. A situação aqui di-

fere daquela expressa pela Equação (3.11) deste CAPÍTULO.

As correntes associadas a cometas de curto período encontram

explicação no fato de que tais cometas varrem freqüentemente

a mesma região do espaço interplanetário. Como as correntes

associadas a cometas de longo período se comparam às associa-

das a cometas de curto período, apesar das menos freqüentes

passagens periélicas. deve-se concluir que a produção de maté-

ria pelos cometas retrógrados é muito grande.

Um outro fator que pode tornar enfática a contribuição dos

cometas retrógrados na formarão de correntes de meteoros con-

siste no fato de que a produção colisional não é limitada a

partículas com diâmetro inferior ao diâmetro crítico para o

arrastamento pelo gás. Assim sendo, é também de se esperar a

existência de partículas maiores em correntes de meteoros

associadas a cometas retrógrados.

Segundo a teoria das perturbações gravitacionais. uma corren-

te de meteoros é mais estável se o sentido de movimento de
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suas partículas é retrógrado. No entanto, é preciso recordar

que a perturbação só ê efetiva na região da corrente de me-

teoros próxima ao planeta perturbador, isto é. a perturba-

ção não afeta toda a corrente de meteoros que, geralmente,

se distribui por quase todo o volume do espaço interplanetá-

rio varrido pela secção reta do cometa.

Apenas para completar as informações atinentes a correntes

planetárias e eclftlcas, dave-se aqui acrescentar que aquelas

apresentam uma distribuição de pontos no plano q versus i

muito similar à dos cometaa de curto período,» os pontos se

restringem a pequenos ângulos de inclinação e valores de q

próximos ds 1 Uh. Já as correntes eclíticas apresentam peque-

nos valores de i e pequenos valores de qj em geral,q<0,5 UA.

Isto e compreensível se se admite que tais correntes são

muito extensas e praticamente se confundem com a matéria dis-

tribuída no plano da eclítica. Oe fato, uma característica

observacional dessas correntes é que elas são muito extensas.

Dois fenômenos cometários que poderiam também ser considera-

dos como conseqüência de colisão de núcleos com meteoróides

são as variações súbitas de brilho e as fraturas.

Um Cometa que apresenta fenômenos de variação súbita de bri-

lho é o P/Schwassmann-Wachmann (1). Sua magnitude normal é

da ordem de 18-19 e, durante uma variação, ela chega a um

valor da ordem de 12. Essas variações são imprevisíveis e

não periódicas. Sua relação com a atividade solar ainda não

foi estabelecida, Muito provavelmente sua causa não é a co-

lisão com meteorâides.

Nesses eventos o cometa deixa de ter a aparência difusa,

adquirindo um aspecto estelar. Nessa fase o brilho no contí-

nuo, especialmente, aumenta (.Richter, 1963). A seguir, um

halo começa a se expandir com velocidade da ordem de

1
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TO cm s~ > A variaçãr perdura por cerca de horaa ou dias.

Whitney (1955) analisou variações de brilho dos Cometas:

P/Pona-BrooKs (1884-1)i P/HolmeB (1B92-III) s Swift (1699-I)

e concluiu que a quantidade de maase presente na coma era da

ordem de 10 g.

Vários cometas de longo período, no Intervalo de poucos dias,

perdem o seu brilho e tornam-se difusos até desaparecerem.

Os Cometas Ensor (1926-III), PaJduSáRová (1954-11) são

exemplos. Plttlch (1969) fez uma análise estatística desses

eventos e verificou que sua ocorrência é relativamente fre-

qüentei Com efeito» mostrou que pelo menos 41 cnmetas, nos

dois últimos séculos, aumentaram subitamente o seu brilho

> logo antes de serem descobertos. A ocorrência desses fenôme-

nos se concentra na região próxima ao plano da eclítica se

r = 1 UA. Para r»5 UA, eles ocorrem principalmente a cerca

de 2 UA do plano da eclítica. Observa-se ainda que eles são

particularmente pouco freqüentes na região dos asteróides.

Harwit (.1967) sugere uma explicação para eases fenômenos

em termos de colisão de núcleos com metearóideat Se, no entan-

to, dos 41 cometjs que apresentaram variaçí: de brilho anali-

sados por Plttich t.969),e que constituem 8% do total de co-

metas observados entre 1950 e 1967, eliminarmos aqueles re-

lativos a cometas de curto período, resulta que a razão

18/36 representa a razão de cometas retrógrados sobre todos

os cometas de longo período envolvidos nessas variações de

brilho. Esta razão mostra que não há uma preferência desses

eventos para cometas retrógrados.

Essa variação de brilho em cometas de longo período poderia

ser explicada como conseqüência, ou de um processo explosivo na

própria coma. ou da rápida variação secular do brilho (Sec-

ção 4.2 deste CAPITULO) ou ainda da colisão do núcleo com

~l
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meteorôidej desta multiplicidade de explicações, a última

deve se distinguir das outras pela maior escala de tempo de

duração do fenômeno e pela assimetria de sua ocorrência em

relação ao sentido do movimento orbital do cometa.

As causas para que a variação do brilho ocorra simetricamen-

te em relação ao sentido de movimento orbital do cometa po-

dem ser várias,

Uma delas, mencionada por Whitney (1955). consiste em rea-

ções químicas exotêrmicas dos gases presentes na coma. Tais

reações, segundo Donn e Urey (1956) envolveriam radicais li-

vres como CH, GH, NH. Quando a temperatura se eleva, a radia-

ção corpuscular da Sol pode iniciar a reação desses radicais,

dando origem a moléculas não saturadas Creativaa) como o H-CU

qua, por sua vez, podem reagir exotermlcamente c-om o C. Essa

reação pode se alastrar rapidamente em cadeia sobre uma re-

gião limitada da superfície do núcleo. Segundo Donn (1963)

a matéria volátil não saturada constitui cerca de 30% e os

radicais livres, cerca de 1% da matéria do núcleo.

Uma outra explicação foi sugerida por Patashnick et ai,

(1974). Deve haver uma liberação de energia na transição de

fase do gelo amorfo para o gelo de estrutura cristalina

cúbica, quando a temperatura da superfície do núcleo é da

ordem de 150 K, Tais temperaturas, segundo Delsemme (1965),

ocorrem a distâncias heliocintricas maiores do que 4 UA e

assim, a explicação presente só se aplicaria aos eventos

àquelas distâncias hsliocêntricas,

Dutras explicações poderão aparecer, mas, das que já exis-

tem, nenhuma implica em efeitos assimétricos em relação ao

sentido do movimento orbital do cometa,

Se a quantidade de matéria ejetada durante a variação do

11
brilho e da ordem de 10 g e se a velocidade de sua

"1
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4 - 1
gxpansao e da ordem de 5 x 10 cm s , a energia cinatica

correspondente ê de "10 erg (Whitney, 1955). Por outro la-

3
do, a energia cinética da um meteoróide com diâmetro de 10 cm,

22
em relação ao núcleo, e da ordem de 3 x 10 erg. Neste sentido,

2

a energia da colisão e cerca de 10 vezes maior que a ener-

gia típica da uma variação de brilhoj isto vai propiciar uma

escala de tempo maior para as efeitos de colisão, permitin-

do que esse fenômeno possa se distinguir das variações de

brilho, com escala de tempo mais curta ( "10 s). Parece,

pois, que a colisão com meteoróides pouco tem a ver com as

variações súbitas de brilho.

0 outro fenômeno cometãrio que queremos discutir consiste nas

fraturas. Stefanik (1965) relata 13 casos observados de

fraturas Destes, 5 correspondem a cometas retrógrados. Ex-

cluindo-se dessa amostragem os cometas de curto período,

a razão de cometas retrógrados para todos os cometas de

longo período é de 5/10. Se forem ainda excluídos os casos

de grande aproximação do cometa com o Sol ou Júpiter, que po-

deria explicar a fratura do núcleo por forças de maré, a ra-

zão acima passa a valer 3/B. Portanto não existe, provavel-

mente, uma preferência de cometas retrógrados para a ocor-»

rincia de fraturas, excluindo-se assim a colisão como sua

possível causa.

A velocidade típica de separação entre as partes fraturadas

5 -1
e sempre da ordem de 1,5 x 10 cm s , Portanto, a energia

cinética envolvida, se o raio do núcleo é da ordem da 105cm

é de 10 erg. Ora, esta é uma energia muito maior que a

energia típica de uma colisão.

Além das forças de maré, a fratura poderia aer explicada

1
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através de uma onda ds choque térmica na croata (Whipple e

Stefanik. 1965) gerando um aquecimento diferencial capaz

de ocasionar um esforço mecânico diferencial propício à fra-

tura. A origem dessa energia térmica seria de natureza ra-

dioativa.

Segundo Plttich (1972), a ocorrência de fraturas se concen-

tra maia naa vizinhanças do plano da eclítica, do que as

variações de brilho, A explicação da onda de choque térmica

não implica necessariamente neaaa preferência da ocorrência

de fraturas naa proximidades do plano da eclítica.

Richter (1963) traz 19 grupos de cometas, doa quaia somente

9 têm Inclinação l<90°i Um dos possíveia processos de for-

mação de grupoa de cometas deve consistir nas fraturas. Co-

mo estas não têm preferência pelOB cometas retrógrados, essa

tendência deveria se refletir também eatatlsticamente noa

grupos, o que é aparentemente verificado.

As considerações apresentadas debilitariam a explicação

parcial de fraturas ds núcleos de cometas de longo período

por coliaõea com meteorõldes apreaentada por Harwit (1968).

~l
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CAPITULO IV

COMENTÁRIOS FINAIS

1 . Conclusões Práticas

No CAPÍTULO I, quando introduzíamos o problema da

produção de matéria solida na coma pela vaporização,

tínhamos o' propósito de testar o modela de núcleo

proposto por Whipple, aplicando os estudos da física de

vaporização feitos por Oelsemme e Miller (1971). As

implicações desse modelo seriam investigadas especialmente

no tocante à produção de grãos, cujo acesso à observação

nos é faculte<1o através do Bspectro contínuo.

Assim sendo, convém salientar, não tivemos, daada o

inicio, a pretensão de apresentar um modelo novo e

inédito da núcleo cometário. Apenas reduzimos o modelo de

núcleo de Whipple a um número mínima, necessário e

suficiente, de hipóteses que o consubstanciassem e, a

seguir, procuramos extrair os corolários relevantes que

pudessem ser, da forma mais direta possível, postos em

comparação com os dados bbservacionais.

Uma teoria da produção da coma por vaporização, que fosse

consistente com os pressupostos baseados no modelo de

núcleo de Whipple, teria um desenvolvimento bastante

restrito em extensão. Á fim de transcender essa restrição,

foi necessário introduzir algumas informações de caráter

observacional. Com esses novos ingredientes, foi-nos

possível dar um alcance maior â teoria, É claro,portanto,

que a auto-consistincia dela se restringe aos passos
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iniciais de seu desenvolvimento. Procuramos, no entanto,

introduzir as novas informações, da forma mais linear

possível, isto é, numa ordem gradativamente crescente

da complexidade e obedecendo ao conhecido princípio de

parcimônia de Ockham. Procuramos também ser muito

explícitos ao introduzir novos ingredientes â teoria.

Oa pa*. ãmetros físicos que decorrem do modelo e que foram

aqui analisados, são a magnitude da coma, a profundidade

óptica para a extinção da luz estelar, a proporção entre

os conteúdos de gás e de poeira na coma, a variação

secular média do brilho do cometa e o número de passagens

perlélicas até que haja considerável perda de brilho.

Por questão de método, consideramos basicamente dois tipos

de núcleo: o constituído de gslo limpo e o constituído de

gelo sujo.

0 núcleo de gelo limpo foi analisado como um caso limite e

o campo de aplicação desse modelo se restringe aos

pouquíssimos cometas de longo período que apresentaram um

espectro quase que puramente me icular. Tivemos interesse

em que também as exceções pudessem ser explicadas dentro

do modelo de Whipple, variando apenas a razão entre a

massa de pó e a massa de matéria volátil no núcleo.

Considerando que a maioria dos cometas de longo período

deveria ser explicada atra v/és de um núcleo rico em poeira,

este foi suposto sem rotação, na acepção definida com

precisão na Secção 2.1.1 do CAPÍTULO II. A produção, em

estado estacionário, de poeira por tal núcleo nos conduziu

à conclusão de que a valor mais provável do raio do núcleo,

R^, seria de 10 cm. Tal dimensão seria válida' para os

"1
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cometas observados, pois, foi obtida da função de

distribuição já apresentada de 336 cometas em suas

respectivas magnitudes (Vaekhsvyatskii. 1964). A maioria

dos núcleos, segundo essa amostragem, teria raios entre

4 5
2 x 10 cm e 2 x 10 cm.

A profundidade óptica no continue para a extinção da luz

estelar pela coma deve ter valores muito pequenos para

poder ser usualmente observada. Aquela medida de Dossin

(1962) para o Cometa Burnham (1960-11) dificilmente pode

ser explicada, principalmente pelo fato de que esse Cometa,

em particular, era pobre de poeira. Conjecturamos a

possibilidade de que essa medida possa não ser acurada.

Os valores previstos para o decaimento secular do brilho e

o número de passagens periêlicas até uma redução drástica

do brilho foram comparados com os valores observados de

cometas periódicos apresentados por Vaekhsvyatskii (1964).

Quanto ao número de passagens periêlicas, infelizmente,

não é possível defini-lo observacionalmente já que a

primeira observação de um cometa periódico não corresponde

necessariamente à primeira passagem periélica. No entanto,

os dados observados não entram em conflito com os valores

previstos. 0 decaimento secular do brilho observado

apresenta importante característica qualitativamente

analisada que concorda com o decaimento previsto. Não se

fez uma análise 'quantitativa mais detalhada, por estarmos

inclinados a crer que os núcleos de cometas periódicos

também produzem matéria por vaporização, porém, ela se

processa menos superficialmente.

0 valor médio da magnitude dos cometas periódicos
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apresentados por Vsekhsvyatskii (1964]> levando-ae em

conta as magnitudes de todos os cometas (exceto o

P/Halley) em todas as suas aparições, é da ordem de 10.

Esse valor da magnitude deve sar explicável pelo

decaimento secular do brilho de um cometa com núcleo, ds

raio inicial da ordem de 10 cm.

Mesmo que a superfície do núcleo esteja em boa parte

recoberta de croata, esta pode apresentar uma carta

porosidade. Uma matéria meteórica porosa não deve ter

grande condutibilidade térmica* porém, se a espessura da
g

crosta é pequena (da ordem de d * 3 cm para R^ = 10 cm),

uma temperatura da ordem da temperatura de equilfbrio

radiativo de um corpo negro a 1 UA do Sol, pode se

estabelecer principalmente por radiação [Whipple,1950]

nessa crosta. Nestas condições, uma taxa de produção de gás,

obviamente sempre inferior ã de um gelo sem crosta, pode

ocorrer na forma de ejeçâo desss gás através dos

interstícios da crosta. Essa ejação tornaria a produção de

matéria razoavelmente livre de poeira, o que é observado

em cometas de curto período.

A taxa de produção de moléculas por vaporização é

diretamente proporcional à pressão do vapor dos hidratosj

por sua vez, esta pressão é crescente com a temperatura

do sólido em vaporização. Assim sendo, a produção acima

descrita ocorre enquanto os hidratos sólidos sob a crosta

puderem alcançar temperaturas tais que garantam uma

produção observável de gases.

Se, para a maioria dos cometas periódicos., predomina esse

tipo de produção de gases, uma Vez que o numera de
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passagens periélicas para um núcleo com raio R,. = 10 cm

é da ordem de 1, os valores de decaimento do brilho

secular calculados com base num modelo de núcleo de cometa

novo não podem ser diretamente comparados com os

observados em cometas periódicos.

Justificamos assim a análiae meramente qualitativa que foi

feita.

Para uma dada densidade numérica de meteorôides nas

proximidades de r » 1 UA. levando-se em conta a forma

achatada da nuvem de tais meteoróidas, chega-ae ã

conclusão de que a freqüência de colisão de um núcleo com

um meteoróide é máximo para ângulos de inclinação no

intervalo 120° < i < 150°. Adotando um limite superior da
q

densidade numérica de meteorõldes com diâmetro D > 10 cm

proposto por Harwit (1967), então uma população de cometas

colididos passa a ser considerável dentro da uma amostragem

contendo cerca de algumas centenas ds cometasi mas, tais

cometas colididos devem ter um raio R., > 10 cmj por outro
g

lado, esse raio tem um limite superior da ordem de 10 cm,

definido pelo critério de estabilidade do mesmo ante as

forças de maré induzidas pelo Sol. A amostragem de

vsekhavyatakii (1964) mostra um excesso de cometas no

intervalo de ângulos de inclinação acima mencionado,

corroborando a idéia da existência de cometas com núcleo

de raio R^ > 10 cm e da densidade numérica apresentada

por Harwit (1967).

Conseqüências dessa colisão foram investigadas no que diz

respeito at

(a) magnitude média dos cometas colididos»

1
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(b) quantidade de massa de poeira e tempo de sua

permanência na cornai

(c) formação de correntes de meteorosi e

(d) variação secular da brilho,

e analisadas estatisticamente, a despeito da pobreza de

dados obsarvacionais.

Dentro da amostragem disponível, os resultados previstos

não foram postos em contradição.

As variações súbitas de brilho e as fraturas foram

consideradas independentes da colisão principalmente

porque envolvem diferentes ordenB de grandeza de energia.

A análise estatística dos dados também aconselha uma

atitude mais cautelosa na previsão de magnitude dos

cometas retrógrados.

Diante deste quadro, a fim de se dar continuidade a estas

investigações, os próximos passos a serem seguidos

consistem em duas partes: uma, de caráter estatístico

para estudar propriedades médias dos cometas» outra, de

caráter individual para estudar concomitantemente várias

propriedades de um cometa específico.

(a) Tarefas de Caráter Estatístico

COROLÁRIOS DO MODELO DE NÚCLEO DE LYTTLETON

Estudar os corolários do modelo de núcleo de Lyttleton.

de maneira análoga à aqui adotada. A comparação dos

corolários, (potencialmente, é capaz de conduzir, na melhor

das hipóteses, à exclusão de um dos modelos, ou â

definição de duas diferentes populações de cometas, cada
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uma satisfazendo a um dos modelos.

AMPLIAÇÃO DA AMOSTRAGEM DE COMETAS DE VSEKHSVYATSKII

A compilação doa dados doa cometas observados desde 1957

até hoja, dando continuidade ao importante trabalho de

Vaekhavyatakii (1964). permitiria acrescentar cerca de 80

cometas ds longo período e cerca de 90 dadoa de cometas de

curto período, aendo 70 referentes a reapariçõss e 20 a

primeiras aparições de cometas de curto período (Maraden.

1974).

(b) Tarefas Referentes a Cometas Específicos

MEDIDAS DE EXTINÇÃO DA LUZ ESTELAR POR COMAS

Um escolho Importante teve como origem a medida de

profundidade óptica no contínuo para a extinção da luz

estelar pela coma do Cometa Burnham (1960-11) • £ muito

importante a obtenção de novas medidaa de profundidade

óptica.

MEDIDAS ESPECTROM6TRICAS DA RAZÃO ENTRE A INTENSIDADE DO

ESPECTRO MOLECULAR E A DO ESPECTRO CONTÍNUO

Medidas da relação entre a intensidade do espectro

molecular (por exemplo, do CN ou C_) e a do espectro

contínuo são importantes no sentido de que elas podem

permitir a determinação da razão entre a produção de gás

B de poeira. 0 modelo em peuta prevê que é possível

observarmos um espectro puramente gasoso, mas nunca um

espectro puramente contínuo*. Mesmo quando a produção de

poeira é grande, a produção concomitante de gás deve ser
i

também grande a ponto de ser plenamente observável. Essas

Supõe-se 0,3 S r S 2,5 UA.
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medidas colocam diretamente em confronto os dois modelos

de núcleos ora em porfia.

MEDIDAS RAOIQ-ASTRDNOMICAS DA EMISSÃO DQ H2Q

No modelo de Whipple, o H O constitui a molécula-mãe mais

abundante na coma. Se se estima o seu tempo de vida para

a foto-ionização em 10 s ( Clark et al,t 1971), a coma de

H_0 teria um raio da ordem de 3 x 10 sm, • trabalho de

Clark et ai. C1971J mostra que para um rãdio-telescópio

com temperatura de antena mínima detetável da ordem de 2,5 K,

é possível medir a emissão da transição rotacional do H20

em X » 1,35 cm (\> • 22 235,08 MHz), Be for satisfeita uma

série de condições favoráveis, a saber: a distância

geocintrica deve ser pequenai o cometa e o refletor do

rádio-telescópio devem ser grandest o radiômetro deve ser de

alta sensibilidade e o tempo de observação deve ser longo.

Estas observações também são cruciais para o estabelecimento

do modelo de Whipple.

MEDIDAS RADIO-ASTRONOMICAS FDTOMÉTRICAS DA EMISSÃO TÉRMICA

DOS GRAüS

Se os grãos não voláteis atingem a temperatura de equilíbrio

radiativo de acordo com a conhecida lei de Zanstra (ver

Dobrovol'skii (1966) );

s 2fl9/rl/2 , (4.1)

onde r é expressa sm UA , então cada grão não volátil

emite aproximadamente como um corpo negro a 289 K, se

r = 1 UA.

Se a massa de poeira da coma, M jg | , é devida a grãos com

- 5 - '
diâmetro d = 5 x 10 cm, então a emissão térmica esperada
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de uma nuvem opticamente fina será dada por:

3KT M l—I f 4 t 2 )

1

Todas as variáveis devem aí ser substituídas pelo seu

valor no Sistema CG.S. de unidadesj mas hã um fator

para nos fornecer o resultado em unidade jjy] que S mais

usual em rãdlo-astronomiai

Substituindo-se a temperatura do grão pelo seu valor em

r • 1 UAj X = 1 cm e A fõrnl = 1 UA, obtém-se que o

brilho monocromático devido à emissão térmica dos grãos s
„ 13 no

numericamente igual a 2,3 M 10 * Jy. Se M • 10 g,
6 g

o que ã bastante usual, então a brilho monocromático será
-2.

de 2,3 x 10 Jy. que constitui uma quantidade nao

dificilmente obssrvável. Esse brilho monocromático vai

depender da emissividade dos grãos na região espectral de

microondas. Medidas em diversos comprimentos de onda

poderão determinar a emissividade em função do comprimento

de onda, informação esta que pode fornecer subsídio para a

determinação do material do grão. É importante também a

observação de variação dessa emissão no tempo, conforme é

relatada por Andrew e Avery (1975) com relação ao Cometa

Kohoutek (1973-f).

Admitindo-se que os grãos que emitem tBrmicamBnte são os

mesmos grãos sub-micromêtricos nao voláteis, as medidas de

brilho monocromático em rãdio-astronomia permitem estimar

a quantidade desses grãos na cornai à distância geocintrica

de 1 UA, uma coma típica de poaira deve apresentar uma

dimensão angular da ordem de 0,3'i uma estimativa dessa

dimensão pode se obter mais facilmente através de mBdições

ópticas•
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Tais estudos poderiam ser feitos no espectro infravermelho,

em comprimentos de onda que garantissem a predominância da

emissão térmica dos grãos sobre a radiação espalhada per

eles.

A importância dessas observações repousa no seguinte

argumento; o brilho monocromático da coma de poeira é

proporcional ao número de grãos espalhadores presentes na

coma. Admitlndo-se que os grãos espalham a luz solar num

único processa e que o tamanho deles é único, de acordo

com a Equação (2.72), o brilho monocromático da coma de

poeira pode ser reescri.to explicitamente em função de

fatores, cuja dependência^na distância heliocêntrica, r,

já é conhecida.

Tal expressão e obtida com o auxilio das Equações [2.68),

(2.20) e (2.15) e se escreve da forma seguinte:

JgU.r.A)[eerg cm"2 s"1

nigJgU.r » 1 UA) (r * 1 UA[cm] )2F

A*

RN < IO6 cm ,(4-3>

onde, em coerência com a restrição imposta à Equação

(2.72) Bupôs-se exp - T X ( R N ) • 1 na Equação

(2.68), Não ê demais relembrar que a validade da Equação

(4.3) acima se estende para cometas, cujo raio do núcleo

ê inferior a cerca de 10 cmj para o modelo que estamos

analisando, a maioria dos cometas observados tem R., < 1Q cm,

Além do fato de estarmos supondo o espalhamento da luz

solar pela coma mediante um único processo de interação
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entre a radiação e um dado grão espalhador, ê

interessante observar na Equação (4.3) acima que o

brilho monocromático independe das dimensões do grão

espalhador. Estamos supondo, porém, que a natureza desse

grão, expressa através das variáveis: A . 0x e Qr< é

independente de r, assim como R é constante.

Portanto, o brilho monocromático da coma de poeira deve

ser proporcional a:

"I

(208 - 8r ) l / 2 r"2. 0.3 UA < r < 2.5 UA C4.4)

onde a distância r deve ser expressa em UA. Essa Equação

(4.4) representa, a menos de uma constante, o produto

vG ( r ) Z ( r ) e é obtida com o auxílio das Equações

(1.1), (1.2) e (2.17). A validade desta

proporcionalidade se restringe ao intervalo acima indicado,

no qual as Equações (1.1) e (1.2) representam

satisfatoriamente os parâmetros físicos que nos interessam.

0 valor numérico da variação em r, no intervalo considerado,

do fator entre parêntnses na Equação (4.4) acima é

totalmente desprezível. Assim, o brilho monocromático da

-2
coma de poeira deve ser simplesmente proporcional a r e

o índice fotométrico, n, devido somente â coma de poeira

deve ser 2.

As principais hipóteses implicadas nesta previsão

consistem basicamente em que:

(a) em cada distância heliocêntrica r do intervalo

considerado, existe um estado estaclonârío de produção de

matéria por vaporizaçãoi

(b) os grãos mais eficazes para espalhar a luz solar na
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coma tim diâmetro constante, independente de rj

(•) o raio da coma é função da pressão de radiação e

(d) não se considera uma exaustão do estoque de grâas

sub-micrométriGQã que possa diminuir a taxa ds sua

produção, isto ê. R á constante.

De acordo com Hrulka e Vãnysak (1956), o índice

fotomêtrico. n, é da ordem dB 4 para cometas de órbita

parabólica ou hiperbólicaj ssu valor cresce até cerca de

7, à medida que o semi-eixo maior da órbita do cometa

decresce de 250 UA a menos de 10 UA. 0 valor 4 para

cometas de órbita parabólica ou hiperbólica concorda muito

bem com o valor médio computado por Vsekhsvyatskii (1964).

Mas deve-se lembrar que esse índice empírico foi obtido

oara o brilho total da coma, nela incluindo a componente de

gás e dB poeira. Estatística feita por Hruska e Vanysek

(1958), especialmente em cometps ricos em poeira, mostrou

que para os cometas parabólicos ou hiperbólicos n é da

ordem de 2,6, Vi-se então que a presença de poeira tende

a diminuir o valor de n para-cerca de 2,6. Esta tendência

ê compatível com o valor n = 2 pouco antes previsto.

A discrepância pode ser explicada em-parte, pe*lo brilho

monocromática da coma de gás, ou se admitirmos que a

determinação empírica de n tenha sido feita, em geral,

desde distâncias hBliocintricas r> 2,5 UA. A essas

distâncias, Z passa a variar aproximadamente como r , o

quB reduz o brilho muito drasticamente. Esse fato tende a

tornar os valores de n determinados Bmpiricamente maiores

do qua aqueles que estamos prevendo.

Existe, porem, uma outra alternativa para explicarmos a
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discrepância e consite ela na falha da hipótese (d)

acima mencionada. E esta alternativa pode ser

obaervacionalments analisada, determinsndo-se o índice n

e a variação do raio da coma de poeira em função de r,

para r< 2.5 UA. Se a pressão de radiação limita a

dimensão do raio da coma. como já sabemos» esse raio cisvs

variar como r i e então o índice fotométrlco n empiricamBnte

determinado para a coma de pcaira deverá indicar que, pala

exaustão de poeira no núcleo, a taxa de aua produção

C — 2 •• lH f 2 ~ n 1

cm a l a proporcional a r .

Uma conclusão de natureza prática consiste em que a

determinação de n devs se restringir, de preferência, a

distâncias hellocêntrlcaa menores do que 2,5 UA. 0 cálculo

da brilho monocromático da coma de poeira para r> 2,5 UA

certamente não pode ser feito em esquema de produção

estacionaria devido à enorme variação da função da taxa de

produção, Z, em r. Medidas rádio-astronômicas ou sm

infravermelho podem fornecer OB dados experimentais

necessários, mediante observação de cometas ricos em

poeira.

As medidas ópticas da luz espalhada, ordinariamente,

estarão mais sujeitas a interferências de bandas

moleculares, exceto na banda fotométrica U e em cometas

com espectro continuo conspícuo, razoavelmente livre das

bandas do C_ S CN.

2. Discussão pinai

Finalizando estas comentários, g.ostaríamos de estender os

resultados até aqui obtidos numa discussão sobre o problema

1
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da origem dos cometas.

Se para a maioria dos cometas de longo período observados,

o número de passagens periélicaB até uma perda

considerável de seu brilho é da ordem da unidade, em uma

primeira aproximação, poiemos diZBr que o tempo devida

de um cometa observável de longo período é da ordsm de

seu período orbital. P. Este conceito traz uma série de

implicações numa discussão acerca da origem e das órbitas

dos cometas.

Uma vez que os efeitos de perturbação gravitacional são

praticamente fatais para todos os cometas que aa avizinham

do Sol (Lyttleton, 1974), quase todos os cometas de longo

período observados sofreriam, em mãdia, uma perturbação.

Como conseqüência, é multo difícil fazer afirmações sobre

suas órbitas anteriores à perturbação. A órbita que

observamos consiste numa pequena secçâo da órbita

osculatriz.

A perturbação devida a Júpiter, principalmente, sobre os

cometas ã de natureza aleatória e não depende do valor

inicial do recíproco do seml-eixo maior da órbita do

cometa, l/a (Oort, 1963). Sem se levar em conta o seu

sinal, a variação média é < (Aa~l )> •» 5x IO"1* (UA)"1

Como conseqüência, aproximadamente metade dos cometas

perturbados com órbita Inicialmente elíptlea abandona o

Sistema Solar adquirindo órbitas hiperbólicas. As órbitas

hiperbólicas observadas podem ser- perfeitamente explicadas

em termos de perturbações, já que seu caráter hiperbólico

não é pronunciado (Porter, 1963). Outra'metade dos

cometas, de órbita inicialmente elíptica. continua em

1
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órbitas elíptlcas com aeml-eixo maior da ordem do inverso

do valor médio da variação do recíproco do seml-eixo

maior, ou seja, da ordem de 2 x 10 UA. 0 período orbital
4

correspondente e P • 4 x 10 anos.

Um limite superior do número da cometas elipticos com
4

período orbital da ordem de 4 x 10 anos pode ser

estipulado, Igualando-se o aau número ao de cometas

claaslfiçados como parabólicos. £ bem sabido que as

órbitas parabólicas num sistema onde há perturbações são

impossíveis a alas podem se transformar em hiperbólicas

ou elípticaa. Como a probabilidade da observação da cometas

com órbita ellptlca é maior, afirmamos que o limite

superior procurado é dado pela totalidade dos cometas

parabólicos de uma amostragem.

Everhart (1972) aplicou o método estatístico de Monte

Cario para o estudo de captura da cometas hipotéticos de

órbita Inicialmente parabólica, por Júpiter,em órbitas de curto

período. Nesse trabalho ele constatou que os cometas com

distância perlãllca q compreendida entre 4 a 6 UA,

(região próxima de Júpiter) e com ângulo da Inclinação

i s 10 i tinham grande probabilidade de serem capturados

pelo Planeta. Numa amostra de 6 000 cometas hipotéticos,

120 adquiriram órbitas de curto período, sendo que a

maioria passou pelo periélio cerca de 10 vezes. Num

trabalho posterior (Evarhart, 1973), em que se considerou

apenas a evolução daB órbitas e a sua distribuição após

a captura, concluiu-se que o cometa poderia ser

igualmente capturado numa região entre as órbitas de

Júpiter e Saturno (entre cerca de 5 e 10 UA do Sol) a

fim de que a distribuição de órbitas observada pudesse

1
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ser explicada.

Tomemos, para fins de discussão, a amostragem de 566

cometas- individuais considerados por Porter (1963) em

sua analise estatística. Desses, 94 têm período P < 200

anosj 117 têm órbita elíptica com período p> 200 anos

(dentro desses 117, 2B têm período superior a 32 000 anos

e 55 têm período superior a 6 000 anos)' 290 têm órbita

parabólica e 65 têm órbita não pronunciadamente

hiperbólica.

Os cometas dessa amostragem têm, em geral, distância

periéllca q < 2 UA a fim de que pudessem ser normalmente

observados.

Como se trata de uma amostragem de cometas individuais

(ou seja, foram excluídas todas as reaparições de cometas

periódicos) acumulada durante cerca de 150 anos, e

ccnsiderandL que os cometas de longo pei-íodo apenas se

avizinham do Sol uma vez, enquanto observáveis, podemos

dizer que a taxa de ingresso de cometas parabólicos numa .

esfera centrada no Sol com raio de 2 UA ã da ordem de 2

por ano. Se tais cometas se distribuem aproximadamente de

forma aleatória no ângulo de Inclinação, i, a proporção

de cometas com ângulo de inclinação inferior a 10°. em

relação aos cometas com ângulo de inclinação qualquer, é

dada pela razão entre ângulos sólidos centrados no Sol

compreendendo, respectivamente, ângulos de latitude

eclítlca de 10° e 90°. Tal razão vale exatamente sen 10°.

Os cometas parabólicos da amostragem não podem ser

identificados com os cometas sujeitos à captura, segundo

o modelo de Everhart (1972), porque suas distâncias

"I

L
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psriélicas não satisfazem a condição da captura. Por esta

mesma razão,na função de distribuição dos cometas de

longo período em i L'J» n a o deve ser aparente uma

depreasâo nessa função em i <10 . Já que os cometas

observados têm, na maioria, q <2 UA.

Se admitirmos que a Vjxa de ingresso de cometas de longo

~l

período entre duas esferas centradas no Sol, uma com iaio

63
igual a 4 UA, outra com ralo igual a 6 UA, é igual a — -

43 - 2*
— » 19 vezes a taxa observada em r< 2 UA, o numero
23
de cometas que pode Bar capturado por ano deve ser menor
que 19 x 2 x -î 0- x senlO0 B 0,13 • Ora. o número de

6 000
aparecimento de novos cometas de curto período, segundo

a mesma amostragem, é da ordem de 0,6 por ano, isto é,

apenas 4 vezes maior que o número previsto. Esse fator

pode acusar, em parte, a maior probabilidade de observação

de cometas de curto período, a despeito de seu tênue brilha.

A amostragem de cometas com período P > 200 anos pode ser

explicada analogamente à de cometas de curto período.

Aparentemente a origem dos cometas se prende a um evento

catastrófico na região dos asteróides ocorrido há cerca

de 1,6 x 10 anos, de acordo com os argumentos baseados em

análise de órbitas de alguns cometas de longo período e

aduzidos por Van Plandern (1975], Esta explicação viria

assim a preencher uma lacuna na teoria de Oort, dentro de

uma linha bastante similar à proposta por Vsekhsvyetskii

(1972), com base na produção de cometas por Júpiter ou

Saturno por processo vulcânico) Whipple (1972) também

propôs uma teoria de formação planetária, mas, concomitante

à formação do Sistema Solar. Os cometas teriam sido

formados à semelhança de Urano e Netuno, em regiões
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externas à órbita de Saturno» a fim da poder compatibilizar

a origem cometeria com o tipo de núcleo volátil par ele

proposto•

A taxa de variação do diâmetro de um objeto esférico

constituído de hidratos sem poeira à distância

heliocentrica r = 2.7 UA. que oorr»'oonde à órbita média

dos asteróides, e, de acorda com a Equação (2.25)d.gual a

— B ~ 1
-10 cm a . Se o suposto planeta asteroidal possuía

espessa camada externa de hidratos em estado sólido, a

variação de seu diâmetro desde a origem do Sistema Solar
Q

seria, no máximo, da ordem de 1.4 x 10 cm. Estamos

ignorando aqui a formação de crosta. Ora. os maiores

planetas têm diâmetros da ordem de 5 x 10 cm e assim, a

época da suposta explosão do planeta asteroidal. seria

admissível que seu diâmetro fosse da ordem, de 3 x 10 cm.

A matéria asteroidal tal como é vista hoje é tipicamente

meteórica. isto é» não volátil, É bem provável que o

planeta asteroidal tivesse sedimentado em sua região

nuclear uma certa quantidade de matéria meteórica mais

densa. Mesmo que a matéria volátil existisse só numa
g

camada cem profundidade da ordem de 10 cm, ela seria
13suficiente para constituir cerca de 10 cometas com

massa média de 10 g.

Certamente, assim como há asteróides remanescentes, é

plausível esperar que houvesse também cometas

remanescentes, os quais hoje não são vistas porque seu

tempo de vida seria da ordem de 3 x 10 anos, caso

permanecessem na órbita dos asteróides. Seus restas

talvez se identifiquem com as correntes de meteoros de

natureza eclítica.
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A Equação (2.95) pode aqui ser empregada para o

cálculo da' espessura LQ [cm] d a camada vaporizada, antes

da formação de crosta não volátil, caso os hidratos

estivessem misturados a poeira. Neste caso. para um raio

do planeta de 5 x io9cm, L0
B 3 x IO2 cm.

Também, uma dinâmica mais simples que a proposta por Oort

(1963) e sem necessidade de perturbações estelares,

seria capaz de explicar a continua injeção que estamos

presenciando de novos cometas para as proximidades do Sol-

Neste sentido, os cometas que. na explosão, adquiriram

velocidade segundo uma certa distribuição que nós não

conhecemos exatamente, retornam às vizinhanças do Sol

tanto mais cedo, quanto menor essa velocidade. A longo

p^azo, dever-se-ia observar que o reciproco do semi-aixo

maior. l/a. anterior à perturbação planetária, deve ser

decrescente com o tempo. Se as perturbações estelares

começam a ser Importantes a cerca de 10 UA do Sol, elas

podem propiciar o escape desses cometas e então, quando

l/a, anterior è perturbação planetária, começar a ter

valores da ordem de 10 ( UA ) , podemos estar !

presenciando à chegada dos últimos cometas.

Neste sentido seria interessante um estudo de distribuição

de fragmentos de uma explosão ou colisão em suas

respectivas velocidades. A falta deste conhecimento

dificultou o estudo da colisão de núcleos com meteoróides.

0 período orbital correspondente a a •> IO5 UA e P = 3 x

10 anos, o que nos assegura a possibilidade de continuarmos

a presenciar o espetáculo de cometas cruzando o céu por

muito tempo.
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Finalmente, para uma análise da origem asteroldal doa

cometas, é digno de nossa atenção, o estudo estatístico

da distribuição do afélio e do periélio das órbitas de

cometas de longo período, na longitude e latitude

hellooêntrica eclítica. Se. de um lado, eaBa distribuição

tem sido usada como argumento contra um local de origem

dos cometas fora do Sistema Solar, de outro, através de

pronunciado agrupamento de pontos em direções especiais da

esfera celeste (Porter. 1963). ela pode corroborar a

origem asteroldal dos cometas.
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