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ResumoResumoResumoResumo    
 

 

 

 

 

 

Na literatura, a análise e a interpretação das linhas de emissão de H2 em 

nebulosas planetárias são feitas, em geral, considerando que a molécula somente 

seja produzida em ambientes neutros, como as regiões de fotodissociação ou 

com choques. No entanto, existem fortes evidências observacionais de que ao 

menos parte da emissão seja proveniente da região ionizada desses objetos. Em 

trabalhos anteriores mostramos que quantidades significativas de H2 podem 

sobreviver dentro dessa região hostil. No presente trabalho nosso objetivo é 

calcular e estudar a emissão de H2 em linhas no infravermelho produzidas na 

região ionizada de nebulosas planetárias, utilizando o código de fotoionização 

unidimensional Aangaba. Para isso, desenvolvemos diversas sub-rotinas que 

determinam o povoamento em níveis de energia da molécula e calculam a 

intensidade das linhas de emissão de H2. Obtivemos a intensidade de diversas 

linhas produzidas pela molécula H2 em nebulosas planetárias cujos parâmetros 

característicos (temperatura e luminosidade da estrela central, densidade do gás, 

tipo e tamanho dos grãos, etc.) estão na faixa de valores conhecidos para esses 

objetos. Como resultado de nosso trabalho, mostramos que a contribuição da 

região ionizada para a emissão de H2 de nebulosas planetárias pode ser 

significativa em diversas situações, particularmente quando a temperatura da 

estrela central é alta. Esse resultado pode explicar porque a detecção de linhas 

de H2 é mais provável em nebulosas planetárias bipolares, que têm estrelas 

tipicamente mais quentes. Além disso, verificamos que na região ionizada a 

excitação e a desexcitação colisional são mecanismos importantes de 

povoamento de todos os níveis rovibracionais do nível fundamental eletrônico de 

H2. Os mecanismos radiativos são também importantes, particularmente para os 

níveis de energia excitados. Os mecanismos de formação em estados excitados 



 

podem ter alguma influência no espectro de linhas produzidas pela desexcitação 

de níveis rotacionais bastante elevados, principalmente em ambientes densos. 

Em nossos modelos incluímos o efeito da molécula H2 no equilíbrio térmico do 

gás, verificando que a molécula H2 somente tem influência significativa na 

temperatura do gás em casos de temperatura da estrela central muito alta ou 

grande quantidade de grãos, principalmente através da desexcitação colisional. 



 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
 

 

 

 

 

 

The analysis and the interpretation of the H2 line emission of planetary 

nebulae have been done in the literature assuming that the molecule survives only 

in neutral environments, as in photodissociation or shocked regions. However, 

there is strong evidence that at least part of the H2 emission is produced inside the 

ionized region of such objects. In previous work we showed that significant 

amounts of H2 can survive inside the ionized region of planetary nebulae. The aim 

of the present work is to calculate and study the infrared line emission of H2 

produced inside the ionized region of planetary nebulae using the one-dimensional 

photoionization code Aangaba. For this, we developed several numerical 

subroutines in order to calculate the statistical population of the H2 energy levels, 

as well as the intensity of the H2 infrared emission lines in physical conditions 

typical of planetary nebulae. We show that the contribution of the ionized region 

for the H2 emission can be significant, particularly in the case of nebulae with high 

temperature central stars. This result explains why H2 emission is more frequently 

observed in bipolar planetary nebulae (Gatley’s rule), since this kind of object 

typically has hotter stars. We show that collisional excitation plays an important 

role on the H2 population of the rovibrational levels of the electronic ground state. 

Radiative mechanisms are also important, particularly for upper levels. Formation 

pumping may have some effects on the line intensities produced by de-excitation 

from very high rotational levels, specially in dense environments. We include the 

effects of H2 in the thermal equilibrium of the gas, concluding that H2 only 

contributes to the thermal equilibrium in the case of very high temperature of the 

central star or high grain to gas ratio, mainly through collisional de-excitation. 
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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

 

 

 

 

 

Acredita-se que a molécula H2 constitui a maior parte da componente 

molecular do Universo. De fato, a molécula H2 já foi detectada em diversos 

ambientes astrofísicos, incluindo numerosas nebulosas planetárias (NPs). A 

primeira detecção da emissão em linhas em infravermelho devida ao hidrogênio 

molecular em uma NP foi relatada em Treffers et al. (1976), em observações da 

nebulosa NGC 7027. Desde então, a emissão infravermelha desta molécula já foi 

detectada em mais de 60 NPs (veja Kastner et al. 1996 e Hora et al. 1999, por 

exemplo). A absorção da molécula H2 na faixa ultravioleta do espectro de NPs 

também já foi observada (Bowers et al. 1995; Herald & Bianchi 2002, 2007). 

 

A importância da molécula H2 em ambientes astrofísicos é reconhecida em 

um grande número de estudos na literatura (Field et al. 1966, Shull & Beckwith 

1982, Williams 1999, Habart et al. 2005 e Hora 2006, por exemplo). A molécula H2 

pode interferir nas condições físicas do gás, provocando esfriamento ou 

aquecimento ou absorvendo ou emitindo radiação (Hollenback & McKee 1989; 

Burton 1992; Draine & Bertoldi 1996; Abel 1995). Além disso, a molécula H2 está 

na base de uma longa cadeia de reações químicas que formam moléculas cada 

vez mais complexas (Prasad & Huntress 1980; Woodall et al. 2007; Herbst 2000; 

Kimura 2007). Através da análise das linhas de emissão de H2 observadas em 

ambientes astrofísicos podemos obter informações sobre as condições físicas do 

gás (Black & van Dishoeck 1987; Sternberg & Dalgarno 1989; Burton 1992; Mouri 

1994; Draine & Bertoldi 1996). As propriedades do gás molecular, como 

localização, distribuição e condições físicas, podem fornecer informações sobre a 

origem, estrutura e evolução de NPs, desde as fases de gigante vermelha e  

proto-NP (Davis et al. 2003; Volk et al. 2004). 
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Na literatura, a análise da emissão da molécula H2 em NPs é, em geral, 

feita assumindo-se que a molécula somente é produzida em ambientes neutros. 

Entre outros temas, estes estudos tentam compreender quais os mecanismos de 

excitação da molécula H2 que atuam em NPs, mas os mecanismos ainda são 

motivo de controvérsia (Dinerstein 1991; Shupe et al. 1998; Hora et al. 1999). Em 

NPs, a emissão de H2 já foi analisada assumindo a existência de (1) glóbulos 

densos de material neutro (Beckwith et al. 1978; Gussie & Pritchet 1988; Reay et 

al. 1988; Tielens 1993; Schild 1995), (2) regiões de fotodissociação (PDRs, 

abreviação dos termos em Inglês “photodissociation region”; Tielens 1993; Natta 

& Hollenbach 1998; Vicini et al. 1999; Bernard-Salas & Tielens 2005) ou (3) 

choques entre o envelope em expansão e o vento da estrela gigante vermelha 

precursora (Gussie & Pritchet 1988; Natta & Hollenbach 1998). Existe ainda a 

possibilidade de que diferentes mecanismos atuem em diferentes regiões (Shupe 

et al. 1998; Hora et al. 1999) ou fases evolucionárias das NPs (Natta & 

Hollenbach 1998; Davis et al. 2003; Kelly & Hrivnak 2005). 

 

Existem, entretanto, fortes evidências de que ao menos parte da emissão 

seja oriunda da região ionizada das NPs. A comparação visual de imagens de 

NPs nas linhas de H2 no infravermelho com as imagens nas linhas do gás atômico 

no óptico não pode excluir a possibilidade de que a emissão de H2 seja, em maior 

ou menor parte, produzida dentro da região ionizada. Por exemplo, Schild (1995) 

mostra que os contornos de emissão da linha 1-0 S(1) de H2 em NGC 2818 

seguem aproximadamente o mesmo padrão do mapa da emissão Hα. Outros 

autores, como Beckwith et al. (1978), Beckwith et al. (1980), Greenhouse et al. 

(1988), Dinerstein et al. (1988), Kastner et al. (1994), Allen et al. (1997), Cox et al. 

(1997), Guerrero et al. (2000) e Speck et al. (2002), também observaram 

semelhança entre a morfologia das imagens da emissão de H e da emissão da 

linha 1-0 S(1). Bohigas (2001) publicou observações de um grupo de NPs, em 

cujas imagens pode-se observar a semelhança entre a emissão em 2,12 µm de 

H2 e a emissão da linha [NII] λ6584 em alguns desses objetos. Speck et al. (2003) 

obtiveram uma imagem de alta resolução da nebulosa do Anel (NGC 6720 ou 

M57) na linha 2,12 µm de H2, mostrando que a morfologia desta imagem é 

bastante semelhante à imagem em [NII] (Figura 1.1). Vários outros autores 
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também correlacionam espacialmente a intensidade da emissão da linha 1-0 S(1) 

de H2 com a emissão em linhas proibidas de OI (Beckwith et al. 1978; Zuckerman 

& Gatley 1988; Balick et al. 1990) e NII (Webster et al. 1988; Kastner et al. 1994; 

Guerrero et al. 2000; Speck et al. 2002). 

 

A interpretação de espectros no ultravioleta distante recentemente obtida 

pelo telescópio espacial “Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer” (FUSE) também 

sugere a existência de uma componente “quente” de H2 excitado, a qual poderia 

estar sendo emitida pelo H2 presente na região ionizada de NPs (Herald & Bianchi 

2002, 2007). 

 

 

 

Figura 1.1 - Imagens da emissão na linha 1-0 S(1) em 2,12 µm da molécula H2 e da 
emissão óptica de [NII] da nebulosa do Anel (NGC 6720, M57). Figura reproduzida de 

Speck et al. (2003). 
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Alguns fatores podem permitir que quantidades observáveis de H2 sobrevivam 

em ambientes hostis como a região ionizada. São eles: 

 

1) A molécula H2 é protegida da radiação proveniente da estrela pela presença 

de hidrogênio em regiões mais internas, pois processos importantes de 

destruição da molécula ocorrem com a absorção de fótons com energia maior 

que o potencial de ionização de H (13,6 eV). O potencial de fotodissociação 

direta e de fotoionização da molécula H2 a partir dos níveis mais baixos é 

maior que 13,6 eV (respectivamente, 14,7 eV e 15,4 eV para o nível mais 

baixo). 

2) O processo mais importante de destruição da molécula, a fotodissociação em 

dois passos, é bastante sensível à autoblindagem, que é a proteção causada 

pela presença da própria molécula em regiões mais internas. Em regiões onde 

a densidade de coluna de H2 é maior que 1014 cm-2, esse mecanismo diminui 

bastante a taxa de destruição da molécula por fotodissociação direta (Draine & 

Bertoldi 1996). 

3) A poeira absorve radiação ultravioleta e reemite na região do infravermelho. A 

extinção da radiação ultravioleta também favorece a presença de H2, 

impedindo que a molécula seja destruída pelos processos mencionados 

acima. Grãos são condensados na atmosfera de estrelas na fase de gigante 

vermelha (Whittet 1992; Evans 1994), as estrelas precursoras de NPs. É 

natural então esperar que grãos podem estar presentes em NPs se não forem 

destruídos pela intensa radiação da estrela. Observações e análises do 

contínuo infravermelho (e.g., Natta & Panagia 1981; Harrington et al. 1988; 

Lenzuni et al. 1989; Stasińska & Szczerba 1999; Van Hoof et al. 2000), assim 

como estudos da depleção dos elementos (Kingdon et al. 1995; Kingdon & 

Ferland 1997) indicam que a poeira pode sobreviver mesmo dentro da zona 

ionizada de NPs. Em Aleman (2002) calculamos as temperaturas de grãos de 

diversos tamanhos e formados por diversos materiais dentro da região 

ionizada, mostrando que ela é menor que a temperatura de sublimação do 

material na maioria dos casos. 

4) Os grãos agem como catalisadores da reação entre dois átomos de H, 

fornecendo um sítio propício à formação da molécula, protegido de choques e 
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radiação. Nas condições típicas de nuvens interestelares, o mecanismo mais 

importante de formação de H2 são reações na superfície de grãos (Hollenbach 

& Salpeter 1971). Embora na região ionizada a temperatura do gás seja 

tipicamente mais alta do que em nuvens interestelares, esse processo é 

importante. Em Aleman (2002) e Aleman & Gruenwald (2004) mostramos que 

a formação de H2 em grãos é importante na porção mais externa da região 

ionizada de NPs. 

5) A existência de uma região de transição entre o hidrogênio ionizado e o 

neutro, que ao mesmo tempo tem uma grande concentração de elétrons livres 

e de H0, favorece algumas reações de formação de H2 na região ionizada de 

NPs. Esses mecanismos podem competir ou superar em importância a reação 

em grãos em NPs na região ionizada (Black 1978; Aleman 2002; Aleman & 

Gruenwald 2004). 

6) A molécula H2 é diatômica e homonuclear, não apresentando por causa desta 

simetria momento de dipolo permanente. Com isso, as transições radiativas 

permitidas entre seus níveis rotacionais e vibracionais são de quadrupolo 

elétrico, que possuem probabilidades de decaimento espontâneo 

relativamente baixas. Além disso, o pequeno momento de inércia da molécula 

faz com que os níveis rovibracionais da molécula sejam mais espaçados do 

que os de outras moléculas. A baixa probabilidade de excitação associada ao 

grande espaçamento entre níveis dificulta a excitação da molécula (o que 

facilitaria sua destruição) colaborando para que ela possa sobreviver em 

ambientes com condições físicas hostis. 

 

O termo “região de transição” que mencionamos no item 5 acima é usado 

para designar a zona onde há mudança da espécie dominante, particularmente a 

transição entre H+ e H0. Black (1978) define a região de transição como a “região 

fronteiriça na qual a ionização fracional do hidrogênio diminui de um valor perto da 

unidade para um valor próximo a zero”. A região de transição entre o hidrogênio 

ionizado e o neutro é denominada no restante deste trabalho simplesmente de 

região de transição (RT). Definimos a região de transição quantitativamente como 

a camada da NP entre o ponto onde o grau de ionização de H é de 95% e o raio 

máximo da região ionizada, Rmáx, que é determinado pela distância onde a 



 16 

temperatura do gás atinge 100 K ou onde o grau de ionização do hidrogênio 

atômico atinge 0,01%, o que ocorrer primeiro. A RT possui propriedades 

intermediárias entre aquelas da região completamente ionizada e da neutra que 

favorecem a formação de H2. No meio interestelar em geral, essa zona de 

transição é bem estreita (Tielens 2005), mas as estrelas centrais de NPs são 

quentes e geram uma grande quantidade de fótons energéticos que podem 

produzir uma RT bem mais espessa. A presença de grãos provocando o 

aquecimento do gás também é um fator que pode contribuir para aumentar a 

espessura da RT. 

 

Vários estudos mostram que as chamadas regiões de fotodissociação, ou 

PDRs, possuem as condições propícias à formação de H2 e que nessa região a 

molécula H2 emite com eficiência suas linhas no infravermelho (Tielens & 

Hollenbach 1985; Black & van Dishoeck 1987; Sternberg & Dalgarno 1989; Burton 

1992). O termo PDR designa a zona de uma nuvem onde as condições físicas e a 

química das espécies são dominadas pelos fótons da faixa entre 6 e 13,6 eV 

(Tielens 1993; Hollenbach & Tielens 1999; Osterbrock & Ferland 2006). As PDRs 

são regiões formadas na transição entre o gás atômico e o gás molecular, onde 

os fótons com energia acima do potencial de ionização de H0 (13,6 eV) já foram 

absorvidos na sua trajetória. Por esse motivo, tais fótons são desprezados no 

tratamento de PDRs. Em NPs, os fótons mais energéticos (hν > 100 eV) podem, 

entretanto, ser importantes como assinalado por Tielens (1993). Em geral, 

assume-se que nas PDRs a fração de hidrogênio ionizado é menor que     

n(H+)/nH ~ 10-4, ou seja, assume-se que essa é uma região onde o H é neutro 

(Tielens & Hollenbach 1985; Tielens 1993; Osterbrock & Ferland 2006). 

 

Na Figura 1.2 são ilustradas as camadas de uma NP com relação ao 

composto de hidrogênio dominante. Na figura também é possível ver as 

diferenças significantes dos espectros incidentes na região ionizada, na RT e na 

PDR. Na RT uma quantidade importante de fótons com energia entre o potencial 

de ionização de H e de He estão presentes, o que não acontece no espectro 

incidente na PDR. Um gráfico mostrando o comportamento das densidades dos 
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compostos de H na região ionizada também é incluído. As densidades foram 

calculadas pelo código de fotoionização Aangaba utilizado no presente trabalho. 

 

 

 
Figura 1.2 – Camadas de uma NP com relação ao composto de hidrogênio dominante. O 
alvo deste trabalho é a região que contém H ionizado. Os gráficos mostram cálculos reais 
para um modelo de NP com parâmetros típicos. As cascas esféricas que representam a 

PDR e o envelope molecular são somente ilustrativos de sua localização externa à região 
ionizada e seus tamanhos não representam proporções reais. 
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Na literatura, poucos trabalhos incluem a molécula H2 em regiões ionizadas 

de NPs. Apenas um ano após a primeira detecção de H2 em NGC 7027, Black 

(1978) mostrou que moléculas simples como H2 podem sobreviver na chamada 

RT em NPs. Partindo da distribuição de densidade atômica e de temperatura 

determinadas por um modelo de fotoionização de Flower (1969), Black calculou a 

distribuição de densidade de H-, H2, H2
+, HeH+, CH+ e OH para a nebulosa     

NGC 7027. Entretanto, seu cálculo, além de não ser autoconsistente, não inclui 

duas reações importantes de formação de H2, a reação em grãos e a troca de 

carga de H2
+ com H. 

 

Uma década mais tarde, Gussie & Pritchet (1988) analisaram as 

observações de H2 de NGC 7027 através de um modelo de excitação por 

choques. Esse trabalho foi motivado por trabalhos que interpretaram a razão das 

linhas observadas nesta NP como devida à excitação de origem térmica. Segundo 

Gussie & Pritchet, essa emissão (ou ao menos parte dela) seria originária do 

envelope molecular e não da RT, como Black (1978) sugeriu. Gussie & Pritchet 

especulam que um modelo simples de choque não explica bem a emissão 

observada, mas que a inclusão de glóbulos densos no modelo talvez resolvesse 

essa pequena discrepância. 

 

Cecchi-Pestellini & Dalgarno (1993) publicaram um estudo da emissão do 

íon molecular HeH+, onde foram incluídas também as espécies H, H+, H2, H3
+ e  

H-, assim como He e He+. O cálculo da densidade das espécies HeH+, H2, H3
+ e 

H- é feito de forma não autoconsistente com o cálculo das densidades de H, H+, 

He e He+ nestes modelos. Os resultados deste trabalho também mostram que a 

molécula H2 pode existir em quantidades apreciáveis na RT de NPs. 

 

Em Aleman (2002) estudamos a densidade de H2 dentro da região ionizada 

de NPs de forma autoconsistente, incluindo essa molécula no código de 

fotoionização “Aangaba”. O código determina as condições físicas ao longo de 

uma nebulosa fotoionizada e, originalmente, tratava somente das espécies 

atômicas. Incluímos os processos importantes de formação e destruição da 

molécula H2 e demais compostos de H (i.e., H, H+, H-, H2
+ e H3

+) nesta região e 
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calculamos as densidades das espécies assumindo a hipótese de equilíbrio 

químico e de ionização. Usamos as melhores taxas de reação disponíveis na 

literatura na época. Como a formação de H2 na superfície de grãos é um 

mecanismo importante de produção da molécula, melhoramos o tratamento dos 

grãos no código, incluindo a escolha entre tipos e tamanhos diferentes de grãos, 

aprimorando o cálculo da extinção, além de permitir o cálculo da temperatura dos 

grãos (parâmetro importante para o cálculo da taxa de formação de H2 em grãos) 

atravéz da hipótese de equilíbrio radiativo e verificação da sua sobrevivência à 

evaporação. Concluímos que quantidades significativas de H2 podem sobreviver 

na região ionizada de NPs, particularmente na RT. Além disso, verificamos que a 

temperatura da estrela central tem um papel muito importante na determinação da 

quantidade de H2. NPs com estrela central mais quente produzem uma RT mais 

extensa favorecendo a existência da molécula H2. O tamanho da RT de NPs 

diminui com a densidade do gás e com a luminosidade da estrela central e, com 

isso, diminui a quantidade de H2. A quantidade de poeira na NP também é um 

fator importante para a densidade de H2, já que aumenta a taxa de formação em 

grãos proporcionalmente. Segundo afirma a regra de Gatley (Zuckerman & Gatley 

1988; Kastner et al. 1996), a emissão de H2 em linhas é mais freqüentemente 

observada em NPs com morfologia bipolar. Como NPs bipolares possuem, em 

geral, estrelas centrais mais quentes (Corradi & Schwarz 1995), nossos 

resultados podem justificar essa correlação. Mais recentemente, Phillips (2006) 

observou a correlação entre a detecção de H2 e NPs com estrela central mais 

quente. 

 

Em Aleman & Gruenwald (2004), usamos a aproximação de equilíbrio 

termodinâmico local (ETL) para melhorar o cálculo da taxa de fotodissociação de 

H2. Além disso, modificações e atualizações foram feitas em algumas taxas de 

reações. Entretanto, isso não alterou as conclusões gerais de Aleman (2002), 

particularmente quanto à razão entre a massa total de H2 e a massa total de 

núcleos de H, que não foi alterada em mais do que um fator 2 nos modelos 

obtidos. Em Aleman & Gruenwald (2005), assumindo o povoamento por ETL, 

verificamos que a emissão de linhas de H2 a partir de NPs com estrela central 

mais quente é mais intensa. 
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A partir da densidade de moléculas H2 na região ionizada, a intensidade 

das linhas emitidas por essas moléculas pode ser calculada e comparada 

diretamente com as observações, para uma estimativa de contribuição da região 

ionizada para a emissão total. Para isso é necessário conhecer, além da 

densidade da molécula, a população nos níveis de energia moleculares dos quais 

se originam as transições. No presente trabalho, implementamos a determinação 

do povoamento da molécula H2 com a hipótese de equilíbrio estatístico no código 

de fotoionização Aangaba, incluindo diferentes mecanismos de povoamento e 

despovoamento que são prováveis na região ionizada de NPs. Também 

acrescentamos ao código os ganhos e perdas de energia do gás provocadas pela 

molécula H2, ou seja, a molécula agora é levada em conta no balanço térmico do 

gás. Além disso, mantivemos a opção do cálculo do povoamento com a 

aproximação ETL, que já havia sido implementado para o cálculo da 

fotodissociação de H2 em Aleman & Gruenwald (2004), estendendo para outros 

processos importantes de formação e destruição de H2. 

 

A emissão fotoelétrica a partir da superfície de grãos pode ser um 

importante agente de aquecimento do gás (veja, por exemplo, Dopita & 

Sutherland 2000 e Stasińska & Szczerba 2001), particularmente nas regiões com 

temperatura menor que alguns milhares de K. Particularmente nessa região, o 

efeito deste processo na temperatura do gás pode trazer conseqüências para a 

concentração de H2. A emissão fotoelétrica foi por isso incluída no aquecimento 

do gás. As sub-rotinas para esse cálculo foram desenvolvidas por R. Gruenwald. 

Além disso, o cálculo da temperatura dos grãos foi aprimorado em relação ao feito 

em Aleman (2002). 

 

As linhas em emissão da molécula H2 no infravermelho são produzidas pela 

desexcitação radiativa dos níveis rovibracionais moleculares. A excitação desses 

níveis pode ocorrer por mecanismos colisionais, radiativos ou pela formação da 

molécula em estado excitado de energia. Cada um dos mecanismos afeta de 

forma distinta as linhas moleculares. Em princípio, esta ação diferenciada poderia 

permitir a identificação e a quantificação da contribuição dos mecanismos 

atuantes através da análise das intensidades das linhas. Para isso, é necessário 
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conhecer como as linhas se comportam com os distintos mecanismos de 

excitação e com os parâmetros da NP. 

 

No presente trabalho, temos o objetivo de determinar a contribuição da 

região ionizada para a emissão em linhas da molécula H2 no infravermelho, 

usando o código de fotoionização Aangaba. O estudo dessa emissão é feito com 

respeito ao espectro ionizante e às propriedades do gás, examinando a 

importância de diversos mecanismos de excitação radiativos e colisionais da 

molécula H2, assim como a formação e destruição de H2 em estados excitados. 

Com isso, buscamos melhor entender os mecanismos de excitação molecular 

dominantes em NPs. 

 

No Capítulo 2, descrevemos brevemente o código numérico Aangaba na 

sua versão anterior ao presente trabalho. No Capítulo 3, introduzimos a estrutura 

da molécula H2 e detalhamos a metodologia usada nas sub-rotinas desenvolvidas 

para o cálculo do povoamento e da emissão da molécula. Os modelos e 

resultados obtidos são apresentados no Capítulo 4, com a discussão geral dos 

resultados no Capítulo 5. As perspectivas para trabalhos futuros com o código 

desenvolvido são apresentadas no Capítulo 6. 
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2.2.2.2. O Código NuméricoO Código NuméricoO Código NuméricoO Código Numérico    

 

 

 

 

 

 

Para calcular a intensidade das linhas de emissão da molécula H2 no 

espectro infravermelho é necessário determinar a população de H2 em seus níveis 

rovibracionais de energia do estado eletrônico fundamental. A distribuição de um 

dado elemento em seus estágios de ionização, assim como a distribuição de um 

dado íon em seus diferentes níveis de energia, varia ao longo da região emissora, 

pois a radiação incidente, e portanto as condições físicas, variam de ponto a 

ponto. Para a obtenção das condições físicas ao longo de uma nebulosa 

utilizamos o código de fotoionização Aangaba que simula as condições físicas de 

uma região fotoionizada. Neste capítulo, é fornecida uma visão geral desse 

código. O tratamento do gás atômico é descrito na Seção 2.1 e o tratamento da 

poeira na Seção 2.2. O cálculo das densidades das espécies H, H+, H-, H2
+ e H3

+, 

incluído no código por Aleman (2002) e atualizado em Aleman & Gruenwald 

(2004), é descrito na Seção 2.3. A metodologia adotada para a determinação do 

povoamento e emissão de H2 e usada no desenvolvimento das sub-rotinas 

elaboradas para o presente trabalho é descrita no Capítulo 3. 

 

 

2.1. O Código de Fotoionização Aangaba 
 

 

O código de fotoionização unidimensional Aangaba (Gruenwald & Viegas 

1992) permite determinar as condições físicas em cada ponto de uma nebulosa 

fotoionizada. O código leva em consideração vários processos de ionização e 

recombinação de átomos e íons atômicos, assim como diversos mecanismos de 

aquecimento e resfriamento de um gás fotoionizado. São admitidos os equilíbrios 
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de ionização e térmico. Doze elementos químicos são incluídos: H, He, C, N, O, 

Mg, Ne, Si, S, Ar, Cl e Fe. 

 

O espectro da fonte ionizante pode ser escolhido, por exemplo, entre corpo 

negro, lei de potência, modelo de atmosferas, um conjunto de estrelas ou uma 

combinação destes. O gás é caracterizado por sua densidade e pela composição 

química do gás. 

 

O código inclui a diluição do fluxo de radiação emitido pela estrela ao 

atravessar a nebulosa. Essa diluição tem duas componentes: i) a diluição 

geométrica, pois o fluxo radiativo diminui proporcionalmente ao quadrado da 

distância e ii) a diluição óptica devida à absorção pelas partículas do gás e poeira. 

O código numérico também considera o tratamento da radiação difusa, utilizando 

a aproximação “outward-only”. 

 

O código inicia o cálculo a partir da borda interna da nebulosa e segue para 

raios crescentes. O cálculo termina quando um dos limites escolhidos (grau de 

ionização, temperatura do gás, profundidade óptica máxima, etc.) é atingido. 

 

A densidade de cada espécie em um dado ponto da nebulosa depende das 

condições físicas locais, ou seja, da temperatura local do gás e do espectro de 

radiação incidente. O espectro incidente em um determinado ponto depende das 

condições físicas das regiões mais internas da nebulosa. A temperatura, por sua 

vez, depende do espectro incidente e das concentrações das espécies. Portanto, 

para o cálculo do espectro da radiação ionizante que chega em um determinado 

ponto da nebulosa, da temperatura local do gás e das densidades de cada 

espécie nesse ponto é necessário um cálculo iterativo. O código Aangaba efetua 

esse cálculo iterativo em diversos pontos ao longo da direção radial da nebulosa. 

Em cada um desses pontos da nebulosa são determinadas as densidades 

volumétricas das espécies atômicas, o espectro da radiação, a temperatura e 

densidade eletrônicas, profundidade óptica e emissividade de linhas. A espessura 

de cada camada (e portanto o número total de camadas) é determinada pelo 

próprio código e depende do gradiente de temperatura e profundidade óptica. 
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A linha Brackett γ (Brγ) em 2,166 µm é uma linha relativamente intensa, 

produzida pela recombinação de H. Como no presente trabalho é dada ênfase ao 

espectro infravermelho produzido pela molécula H2, a linha Brγ pode ser usada 

para comparações. Foi então introduzido o cálculo da intensidade dessa linha no 

código Aangaba. Para tanto, efetuamos um ajuste simples para a razão entre a 

emissividade de Brγ e a emissividade de Hβ em função da temperatura do gás, 

que são fornecidas por Osterbrock & Ferland (2006). A expressão ajustada é 

 

)6063,0Tlog23662,0(
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Nesta expressão j representa a emissividade da linha e T a temperatura do gás 

em K. A diferença relativa entre os valores fornecidos por Osterbrock & Ferland 

(2006) e os valores calculados por este ajuste é menor que 0,7%. 

 

 

2.2. Os Grãos 
 

 

Grãos podem absorver, emitir e espalhar radiação, colidir com partículas, 

aquecer o gás e servir como catalisador para a formação de moléculas 

(particularmente de H2). É, então, importante incluí-los nos cálculos das condições 

físicas de nebulosas. Dos fenômenos mencionados, somente não levamos em 

conta o espalhamento da radiação pelos grãos. 

 

 

2.2.1. Parâmetros dos Grãos 
 

 

Grãos constituídos de carbono ou silicatos são formados em “outflows” de 

estrelas na fase de gigante vermelha. É razoável, portanto, esperar que grãos 

possam estar presentes em NPs, já que se acredita que estes objetos sejam 

estágios evolucionários posteriores ao das estrelas gigantes vermelhas. De fato, 
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características espectrais atribuídas a esses tipos de grãos já foram identificadas 

em observações e mostraram sua existência tanto em NPs como em proto-NPs 

(Kwok 2000). Estudos do continuo infravermelho observado também indicam a 

presença de grãos em NPs (Evans 1994; Stasińska & Szczerba 1999; Meixner et 

al. 1996). As características espectrais dos hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (PAHs, do inglês “polycyclic aromatic hydrocarbons”) também foram 

observadas em Proto-NP e NPs, particularmente as ricas em carbono (Kwok 

2000), embora não tenham sido detectadas em estrelas AGB (do inglês 

“assymptotic giant branch” ou ramo assintótico das gigantes), suas progenitoras. 

Segundo Kwok et al. (1994) e Whittet (1992) essas “moléculas gigantes” podem 

se formar em estrelas AGB, mas somente nos estágios posteriores (Proto-NP e 

NP) essas moléculas podem ter seus níveis moleculares excitados. 

 

No código, é possível escolher o material do qual o grão é composto dentre 

os seguintes materiais: carbono amorfo, grafite, PAH ionizado, PAH neutro, 

silicato, silicato atenuado no ultravioleta, SiC. As propriedades ópticas desses 

grãos são encontradas em Rowan-Robinson (1986), Draine & Lee (1984), Laor & 

Draine (1993), Li & Draine (2001) e Weingartner & Draine 2000. 

 

Em Stasińska & Szczerba (1999), é estudado o conteúdo de poeira de uma 

amostra de 500 NPs, mostrando que os grãos devem ter raios entre 10-4 e 10 µm. 

Em nosso código, é possível escolher o raio do grão (ag) entre os valores 10-3,  

10-2, 10-1, 1 e 10 µm. Para os PAHs somente estão disponíveis os raios 10-3 e                      

10-2. Isso é natural já que estes são tipicamente menores (Evans 1994). Esses 

valores, além de representativos do intervalo esperado de valores de raio de 

grãos em NPs segundo Stasińska & Szczerba (1999), têm propriedades ópticas 

publicadas na literatura (veja as referências citadas no parágrafo anterior). 

 

Na maioria das publicações que consideram grãos num meio astrofísico, 

nos deparamos com a quantidade denominada razão grãos-gás (Rg-g). Essa 

quantidade é definida pela razão 
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gás de total massa

grãos de total massa
R gg =−  . 

 

Considerando que cada grão seja esférico de raio ag e constituído de um material 

cuja densidade específica seja ρg, Rg-g pode ser escrita como 

 









+

=−

H

He
HH

gg
3
g

gg

n

n
41mn3

na4
R

ρπ
 , 

 

onde nH, nHe e ng são as densidades numéricas volumétricas, respectivamente, de 

núcleos de H, de núcleos de He e de grãos; mH é a massa do átomo de 

hidrogênio. Utilizamos a grandeza Rg-g como o parâmetro de entrada que indica a 

quantidade de grãos presente nos modelos. Segundo Stasińska & Szczerba 

(1999), NPs apresentam valores de Rg-g entre 10-5 e 10-1 (com valor médio de 

cerca de 10-3). No código pode ser atribuído numericamente qualquer valor real 

ao parâmetro Rg-g, conforme desejar o usuário. 

 

Até o momento somente é possível incluir um tipo e tamanho de grão por 

modelo, por simplicidade e para que pudéssemos estudar os efeitos do tamanho 

e do material constituinte dos grãos (veja Aleman 2002). No futuro, pretendemos 

incluir a possibilidade de se considerar uma distribuição de tamanhos e uma 

mistura de grãos de diferentes materiais, para uma caracterização mais realista 

do conteúdo em grãos. 

 

 

2.2.2. Absorção da Radiação 
 

 

O fluxo emergente da estrela, F
*
(E), é absorvido pelo gás e pela poeira, 

além de sofrer a diluição geométrica. O fluxo F(E,R) em uma dada energia E em 

um ponto da NP à distância R da estrela central é 
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onde R∗  é o raio da estrela central e a profundidade óptica, τ(E,R), é dada pela 

soma das profundidades ópticas do gás e dos grãos na energia em questão 

 

τ(E,R) =τ gás(E,R) + τ grãos(E,R)  . 

 

 

2.2.3. Potencial do grão 
 

 

O potencial dos grãos é determinado supondo equilíbrio de cargas, ou seja, 

que a carga dos grãos em um determinado ponto é constante no tempo. Cargas 

negativas podem ser incorporadas aos grãos pela colisão com elétrons. Grãos 

podem ficar positivamente carregados ao colidirem com prótons ou outros íons 

positivos, assim como se perderem cargas negativas por efeito fotoelétrico. 

 

A metodologia adotada para o cálculo do potencial do grão é semelhante à 

descrita por Baldwin et al. (1991). Apenas elétrons e prótons são incluídos no 

equilíbrio de cargas. No efeito fotoelétrico, incluímos a radiação proveniente da 

estrela e atenuada ao atravessar a nuvem, assim como a radiação difusa (no 

contínuo) produzida na nuvem e a radiação produzida pela transição Lyman α. 

 

 

2.2.4. Temperatura do grão 
 

 

A temperatura dos grãos (Tg) é calculada para determinar a taxa de 

formação de H2 na superfície de grãos, a energia emitida por estas partículas e 

para verificar se os grãos podem sobreviver. 
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A temperatura dos grãos é obtida em cada ponto da nebulosa assumindo-

se o equilíbrio térmico dos grãos. Nesse caso, a energia absorvida pelos grãos 

deve ser igual à energia emitida. Admitimos que os grãos emitem energia como 

um corpo negro à temperatura Tg. Os grãos ganham energia pela absorção da 

radiação primária e difusa, assim como por colisões com partículas do gás. 

Entretanto, o efeito fotoelétrico consome parte dessa energia. O cálculo da 

temperatura do gás é semelhante ao descrito em Baldwin et al. (1991). 

 

Comparamos a temperatura calculada com a temperatura de sublimação 

(Ts) característica do material que o compõe em cada camada da NP para testar a 

sobrevivência do grão. Se a temperatura calculada for maior que a temperatura 

de sublimação, o grão não poderá sobreviver. Se isso acontecer, o programa 

automaticamente não considera a presença de grãos naquela camada. Materiais 

refratários, i.e., resistentes a altas temperaturas, como grafite ou silicatos, 

possuem temperatura de sublimação da ordem ou maior que 1400 K. Veja os 

valores adotados para Ts na Tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1 
Temperatura de Sublimação e Densidade Específica 

dos Materiais Constituintes de Grãos. 

Material do Grão Ts (K) ρρρρg (g/cm3) Referência 

Carbono Amorfo 1750 2,26 1 
Grafite 1750 2,26 1 
Silicato 1400 3,30 1 

Silicato Atenuado 1400 3,30 1 
SiC 1400 3,22 1 

PAH neutro 400 2,26 2 
PAH ionizado 400 2,26 2 

Referências: (1) Laor & Draine (1993) e (2) Li & Draine (2001). 

 

 

Outros processos, como choques grão-grão ou grão-partícula energética, 

podem destruir grãos, mas devido às densidades relativamente baixas aqui 

tratadas não levaremos esses processos em consideração. 

 

 



 30 

2.2.5. Grãos no Equilíbrio Térmico do Gás 
 

 

Elétrons arrancados da superfície de grãos por efeito fotoelétrico podem 

contribuir para o aquecimento do gás. Por outro lado, colisões de partículas do 

gás com os grãos podem retirar energia do gás. Esses mecanismos são incluídos 

nas equações de balanço energético do gás, seguindo o formalismo de Baldwin et 

al. (1991). 

 

 

2.2.6. Formação de H2 na Superfície de Grãos 
 

 

A reação de formação de H2 na superfície de grãos foi proposta na 

literatura para explicar a grande concentração dessa molécula no meio 

interestelar, pois nenhum outro processo conhecido seria tão eficiente segundo 

dados de laboratório. Baseando-se na concentração de H2 observada em nuvens 

interestelares, estima-se que cerca de 30% dos átomos que se chocam com 

grãos devem deixá-los sob a forma molecular (Duley & Williams 1984). No 

entanto, a avaliação analítica da taxa desta reação não é simples por causa das 

dificuldades em se modelar os grãos e a própria reação (Duley & Williams 1984; 

Dyson & Williams 1997; Cazaux & Tielens 2002; Glover 2003). Neste trabalho, 

assumiremos o mesmo formalismo para a formação em grãos descrito em 

Aleman (2002). Ele é baseado nos trabalhos de Hollenbach & Salpeter (1971) e 

Tielens & Hollenbach (1985). 

 

A taxa de formação de H2 em grãos é calculada pelo produto da taxa de 

colisão de dois átomos de H e um fator de eficiência, i.e., 

 

( )Hnnv
2

gHgg σ
γ

Γ =  . 

 

Nesta expressão n(H) é a densidade numérica volumétrica de átomos de H. A 

seção de choque dos grãos é σg e a velocidade média dos átomos de H é <vH>. O 
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produto destas quantidades pode ser facilmente reconhecido como a taxa de 

colisão de átomos de H com os grãos. O fator ½ é incluído porque é preciso dois 

átomos de H colidindo com o grão para que haja a reação. O fator de eficiência γ 

é explicado a seguir. 

 

Nem todos os átomos que se chocam com os grãos formam moléculas. Por 

isso, para escrevermos a taxa desta reação acrescentamos um fator multiplicativo 

indicador da sua eficiência. O fator de eficiência da reação, γ, corresponde à 

fração de átomos que colidem com o grão e efetivamente formam a molécula H2 

que é, logo em seguida, liberada no gás. O fator de probabilidade γ é usualmente 

separado em dois fatores (Hollenbach & Salpeter 1971; Hollenbach & McKee 

1979; Sternberg & Dalgarno 1989), 

 

γ = Sf  . 

 

O fator S é o chamado coeficiente de adesão termicamente ponderado (em 

inglês, “thermally averaged sticking coefficient”) do átomo de hidrogênio. Esse 

termo dá a probabilidade do átomo de hidrogênio permanecer no grão até que 

haja a reação com outro átomo de hidrogênio. Em Hollenbach & McKee (1979) 

encontra-se uma expressão para esta probabilidade, 

 

S(T,Tg) = [1 + 0,04(T + Tg)
0,5 + 2x10 -3 T + 8x10-6 T 2] –1 , 

 

onde Tg e T são, respectivamente, a temperatura dos grãos e do gás, ambas em 

K. O fator f é a fração de átomos que se ligam aos grãos com forças fracas, antes 

de sublimar, e que se combinam com outro átomo de H. Uma expressão 

matemática para esse fator é fornecida por Hollenbach & Salpeter (1971). A 

expressão é 
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A natureza exotérmica da reação de formação da molécula H2 libera 

energia suficiente (cerca de 4,5 eV) para quebrar a ligação fraca entre a molécula 

e o grão e depositá-la na fase gasosa do meio. Assim, é esperado que 

praticamente todas as moléculas formadas sejam depositadas no gás. 

 

Admitimos que as velocidades dos átomos de H seguem uma distribuição 

de Maxwell, de forma que a velocidade média dos átomos de H é 

 

H

B
H

m 

Tk8
v

π
=  . 

 

Nessa expressão kB é a constante de Boltzmann. 

 

Assim, a expressão para a taxa de formação de H2 em grãos é 

 

( )Hn n 
m 

Tk8
a 

2

S.f
g

H

B2
gg

π
πΓ =  . 

 

A partir da equação acima, temos a proporção 

 

g
2
gg na∝Γ  , 

 

ou seja, a reação de formação em grãos depende diretamente da área superficial 

total de grãos disponível. 

 

Substituindo a expressão de Rg-g na taxa de formação em grão, temos 
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que, numericamente, se reduz a: 
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( )Hn TS f
 a

nR
10326,1

gg

H gg20
g

ρ
Γ

−−×=  , 

 

assumindo uma abundância fixa de He relativa ao H de 0,115 (valor médio para 

NPs de Kingsbourgh & Barlow 1994), como faremos em todos nosso modelos. A 

abundância dos elementos mais pesados que He é bastante pequena e foi 

desprezada. Por este modelo que adotamos, a taxa de formação de H2 em grãos 

é particularmente importante onde Tg é menor que cerca de 100 K. 

 

 

2.3. Densidade dos Compostos de H 
 

 

Na etapa anterior de nossa pesquisa (Aleman 2002; Aleman & Gruenwald 

2004), incluímos no código Aangaba diversas sub-rotinas para o estudo da 

molécula H2, visando o cálculo da concentração dessa molécula, assim como dos 

demais compostos de hidrogênio  H, H+, H-, H2
+ e H3

+  e elétrons (levando em 

conta a fração produzida pelos elementos mais pesados). Para tanto, admitimos a 

hipótese de equilíbrio químico e de ionização envolvendo essas espécies. As 

espécies H-, H2
+, H3

+ são consideradas porque processos importantes de 

formação e destruição de H2 envolvem tais íons. A molécula H3 não é levada em 

conta por ser instável; seu tempo médio de vida é de cerca de 10-7 s (Gaillard et 

al. 1983; Bordas et al. 1990). 

 

A taxa de formação dos produtos das reações depende diretamente da 

concentração das espécies reagentes e da probabilidade de ocorrência de cada 

reação, representada pelo coeficiente de taxa (daqui por diante, chamado 

somente por coeficiente) da reação. O coeficiente de cada reação pode depender 

das condições físicas locais do meio. Por exemplo, pode depender da 

temperatura do gás, da densidade de matéria, da distribuição da população dos 

níveis de energia das espécies ou do espectro de radiação incidente. A reação na 

superfície de grãos, por exemplo, depende da temperatura e da área superficial 

dos grãos, assim como da temperatura do gás, como vimos anteriormente. 
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Para uma reação genérica 

 

A + B → C + D 

 

a taxa de formação (partículas formadas por unidade de volume e tempo) dos 

compostos C e D produzidos é 

 

ΓFC = ΓFD = k n(A) n(B) , 

 

onde n(A) e n(B) são as densidades volumétricas, respectivamente, dos 

reagentes A e B. O coeficiente da reação é k. Analogamente, temos que a taxa de 

destruição das espécies reagentes é 

 

ΓDA = ΓDB = - k’ n(A) n(B) . 

 

No caso de um fotoprocesso, i.e., processo que envolve a absorção de um fóton, 

 

A + hν → C + D , 

 

a taxa de formação das espécies C e D é 

 

ΓFC =ΓFD = kF n(A) . 

 

O espectro dos fótons incidentes determina o coeficiente dos fotoprocessos e o 

coeficiente kF é obtido pela integração numérica da expressão 

 

∫
∞

=
thEF dE)E(

E

)R,E(F
k σ  , 

 

onde F(E,R) é o fluxo de fótons com energia entre E e E+dE, provenientes da 

estrela central ou produzidos na nebulosa, que chega à distância R e σ(E) é a 

seção de choque para a reação em questão, nesse intervalo de energia. A 
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integração se dá a partir da energia mínima necessária para ocorrência do 

processo, a energia limiar (Eth). 

 

A variação da densidade de uma espécie é dada pela soma das taxas de 

cada um dos diferentes processos de formação e destruição desta espécie. Se 

admitirmos o equilíbrio químico, ou seja, que a densidade total de uma dada 

espécie não varia com o tempo, em cada ponto dentro da NP, temos a equação 

de equilíbrio químico da espécie X 

 

0)X(n
dt

d
=  , 

 

onde n(X) é a densidade volumétrica da espécie X. Em um meio onde existe um 

número M de espécies que reagem entre si, teremos M equações como esta. No 

entanto, uma dessas equações é linearmente dependente das demais e, 

obviamente, necessitamos de outro vínculo para este sistema ser possível e 

determinado (ou seja, para admitir solução única). Este vínculo pode ser a 

conservação de matéria ou a conservação da carga elétrica. Utilizamos uma 

destas equações para tornar o sistema determinado1. Para o equilíbrio químico 

dos compostos de H temos, então, um sistema possível e determinado de 7 

equações acopladas e não-lineares a 7 incógnitas, que resolvemos para 

determinar as concentrações das 7 espécies consideradas, H, H+, H-, H2, H2
+, H3

+ 

e elétrons. 

 

Diversos processos podem formar ou destruir a molécula H2, assim como 

as demais espécies. A Tabela 2.2 mostra todas as reações envolvendo os 

compostos de H incluídas no código, assim como as referências para suas taxas 

de ocorrência. Os processos cuja dependência com o nível de energia da 

molécula é incluída no cálculo da sua taxa são discutidos no Capítulo 3, assim 

como os demais processos importantes para a formação e destruição da molécula 

H2 que são incluídos no povoamento da molécula. 

                                            
1 A outra equação de conservação pode ser utilizada para substituir uma das outras equações de 
equilíbrio químico ou mesmo para verificar a solução do sistema. 
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Tabela 2.2 
Mecanismos de Formação e Destruição Incluídos no Equilíbrio Químico 

Reação Referência Reação Referência 

Fotoionização  Destacamento Associativo  
H + hν � H + e- 1 H + H- � H2 + e- 15 

H2 + hν � H2
+ + e- 2 H+ + H- � H2

+ + e- 12 
Fotodissociação  Troca de Carga  
H2 + hν � 2H 3 H2

+ + H � H+ + H2 16 
H2 + hν � H2* � 2H 4 H2 + H+ � H + H2

+ 12 
H2

+ + hν � H + H+ 5 He+ + H � He + H+ 17 

H2
+ + hν � 2H+ + e- 6 He++ + H � He+ + H+ 18 

Fotodestacamento  Reação Íon-Molécula  
H- + hν � H + e- 7 H2

+ + H2 � H3
+ + H 19 

Recombinação Radiativa  Ionização Colisional  
H+ + e- � H + hν 8 H + e- � H+ + 2e- 13 

“Radiative Attachment”  2H � H + H+ + e- 20 

H + e- � H- + hν 9 2H � H + H* � H + H+ + e- 20 
Recombinação Dissociativa  Dissociação Colisional  
H2

+ + e- � 2H 10 H2 + e- � 2H + e- 21 

H3
+ + e- � H2 + H 11 H2 + H � 3H 22 

H3
+ + e- � 3H 11 2H2 � H2 + 2H 22 

Associação Radiativa  H2
+ + H2 � H + H+ + H2 20 

H + H+ � H2
+ + hν 12 H3

+ + H2 � H + H2
+ + H2 20 

H2 + H+ � H3
+ + hν 12 H3

+ + H2 � H+ + 2H2 20 
Neutralização  Outros Processos  
H+ + H- � 2H 13 H2 + e- � H + H- 23 

H2
+ + H- � H2 + H 13,14 H- + e- � H + 2e- 9 

H2
+ + H- � 3H 13,14 H- + H � 2H + e- 23 

H3
+ + H- � 2H2 13,14 H3

+ + H � H2 + H2
+ 12 

H3
+ + H- � H2 + 2H 13,14 Reação na Superfície de Grãos 

  2H + grão � H2 + grão 24 
Referências: (1) Osterbrock & Ferland 2006; (2) vide texto; (3) vide texto; (4) vide texto; (5) 
Stancil 1994; (6) Bates & Opik 1968; (7) de Jong 1972; (8) Péquignot et al. 1991; (9) Abel et al. 
1997; (10) Schneider et al. 1994, 1997; (11) McCall et al. 2003, com “branching ratios” dados por 
Datz et al. 1995; (12) Galli & Palla 1998; (13) Lepp et al. 2002; (14) seguindo Dalgarno & McCray 
1973, assumimos esta taxa igual a da reação H

+
 + H

-
 � 2H; (15) vide texto; (16) Karpas et al. 

1979; (17) Jura & Dalgarno 1971; (18) Arthurs & Hyslop 1957; (19) Theard & Huntress 1974; (20) 
Hollenbach & McKee 1989; (21) Donahue & Shull 1991; (22) Shapiro & Kang 1987; (23) Izotov & 
Kolesnik 1984; (24) vide texto. 
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3.3.3.3. Povoamento da Molécula HPovoamento da Molécula HPovoamento da Molécula HPovoamento da Molécula H2222    
 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, é apresentado o cálculo da população em níveis de energia 

da molécula H2 e de sua emissão em linhas no infravermelho. Uma breve 

descrição da estrutura da molécula H2 é fornecida na Seção 3.1. Nas Seções 3.2 

e 3.3 apresentamos em detalhes a descrição do cálculo do povoamento de H2 em 

seus diferentes níveis de energia e da sua contribuição para o balanço térmico do 

gás, respectivamente. O método usado pelas sub-rotinas desenvolvidas para 

resolver de forma iterativa os sistemas de equações de equilíbrio químico e de 

equilíbrio estatístico, obtendo as densidades dos compostos de H e a população 

em níveis de H2, é descrito na seção 3.4. 

 

 

3.1. A Estrutura da Molécula H2 
 

 

A molécula de hidrogênio (H2) é formada pela ligação covalente de dois 

átomos de hidrogênio. Ela é classificada como homonuclear, pois os núcleos são 

do mesmo elemento químico. Sua massa é 2,02 vezes maior que a massa do 

átomo de hidrogênio. 

 

A estrutura e o estado de energia da molécula H2 dependem da interação 

entre as quatro partículas, os dois núcleos (prótons) e os dois elétrons, que o 

formam. O movimento eletrônico atua como um potencial para o movimento do 

núcleo, fazendo com que os núcleos de mesma carga elétrica permaneçam 

próximos formando a molécula. Como resultado deste potencial e da força de 
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repulsão entre núcleos, estes apresentam movimentos de rotação e vibração, que 

são quantizados. 

 

A equação de Schrödinger da molécula H2 não pode ser resolvida 

analiticamente, sem o uso de aproximações. A principal aproximação feita é a 

chamada aproximação de Born-Openheimer, pela qual o movimento nuclear é 

considerado independente do movimento eletrônico, dada a grande diferença de 

massa entre os elétrons e os núcleos. Usando a aproximação de Born-

Openheimer, podemos supor que os núcleos estão fixos em uma configuração e 

resolver o problema do movimento eletrônico. Encontrando a solução para o 

movimento eletrônico em todas as diferentes configurações nucleares possíveis, a 

equação de Schrödinger para a molécula H2 é solucionada. 

 

Para grandes distâncias internucleares, temos praticamente dois átomos 

neutros de H, ou seja, a interação dominante é entre o elétron e seu núcleo mais 

próximo. A Hamiltoniana desse sistema é a soma das Hamiltonianas de dois 

átomos de H. A energia total é a soma das energias dos átomos de H 

componentes e as funções de onda são obtidas pelo produto das funções de 

onda de cada átomo de H constituinte da molécula. Conforme os núcleos se 

aproximam, as interações dos elétrons com as demais partículas começam a se 

tornar importantes. Podemos incluir estas interações como uma perturbação no 

potencial, aplicando a teoria quântica de perturbação. Aproximando ainda mais os 

núcleos, estes termos já não podem ser considerados como uma pequena 

perturbação e a teoria de perturbação não é mais adequada. Torna-se necessário 

o uso de técnicas numéricas de solução da equação de Schrödinger. 

 

A Figura 3.1 mostra a energia de alguns níveis eletrônicos da molécula H2 

em função da distância internuclear. Para grandes distâncias internucleares, cada 

curva potencial tende à energia de dois átomos de H separados (as linhas de 

tracejado longo mostram a energia assintótica). Cada curva corresponde a uma 

combinação de estados atômicos. Nesta figura, somente são mostrados estados 

moleculares que são combinação de um estado atômico 1s com os estados 1s, 2s 
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ou 2p. Observe que são ilustrados níveis eletrônicos com mais de um ponto de 

mínimo e níveis que não possuem estados ligados. 

 

 

 
Figura 3.1 – Alguns níveis eletrônicos da molécula H2. Figura adaptada de Shull & 

Beckwith (1982). 

 

 

A notação dos estados eletrônicos de uma molécula é análoga à notação 

de estados de átomos com mais de um elétron. A projeção do momento angular 

total eletrônico da molécula no eixo internuclear é simbolizada pela letra grega Λ e 

pode assumir os valores 0, 1, 2, ..., em unidades de h . Em analogia direta com a 

denominação S, P, D, etc. para o número quântico do momento angular total do 

átomo, o momento angular dos níveis eletrônicos da molécula são denotados 

pelas letras gregas Σ, Π, ∆, ..., para Λ = 0,1,2, ..., respectivamente. O spin total 

dos núcleos é representado pela letra S e a sua projeção no eixo internuclear é 
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usualmente simbolizada pela letra grega Σ. A projeção Σ pode assumir os valores 

Σ = -S, -S+1,...,S-1, S e não deve ser confundida com o símbolo Σ usado para o 

nível eletrônico com Λ = 0. A multiplicidade do nível é 2S+1. Também é definida a 

projeção do momento angular total, Ω = Λ+Σ. Um nível eletrônico é designado 

por: 

 

N 2S+1ΛΩ   . 

 

Na expressão acima, N representa a ordem dos níveis que é indicada por letras 

(ao invés de números como no caso atômico) iniciando com a letra X para o nível 

fundamental e continuando com as letras A, B, C, etc., em ordem crescente de 

energia, para os níveis excitados de mesma multiplicidade que o nível 

fundamental. Para os níveis com outra multiplicidade são usadas letras 

minúsculas. Para estados com S = 0 (singletos) as letras são maiúsculas, 

enquanto que para estados com S = 1 (tripletos) as letras são minúsculas. 

 

Existem ainda outros símbolos que podem ser adicionados, indicando 

outras propriedades do nível. Para um estado Σ, se a função de onda do 

movimento eletrônico muda de sinal por reflexão em um plano passando pelos 

dois núcleos, o símbolo “-” sobrescrito é adicionado; se a função não se inverte, é 

adicionado o símbolo “+”. No caso da molécula ser homonuclear, i.e, ter núcleos 

do mesmo elemento como no caso de H2, o símbolo do nível ganha um “g” (do 

alemão, “gerade” ou par) subscrito se a função de onda não for alterada por 

reflexão em relação a um plano passando pelo centro da molécula, 

perpendicularmente ao eixo internuclear; caso contrário ganha um “u” subscrito 

(de “ungerade” ou ímpar). Quando Λ ≠ 0, a função de onda eletrônica não é 

simétrica ao redor do eixo internuclear. Isso faz com que os níveis rovibracionais 

sejam divididos em duas componentes, que são indicadas pelos sinais “+” e “–“ 

sobrescritos depois do símbolo para o momento na notação do nível. Esse 

fenômeno é conhecido como desdobramento Λ (“Λ doubling”, em Inglês). O nível 

C1Πu da molécula H2 é um exemplo de nível onde ocorre este fenômeno. Ele se 

desdobra nos sub-níveis C1Π +
u  e C1Π −

u . 
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O nível fundamental da molécula H2, como pode ser visto na Figura 3.1, 

tem a configuração 1Σ +
g . 

 

O movimento nuclear pode ser separado em uma componente vibracional 

e outra rotacional. Como já dito anteriormente, o movimento eletrônico atua como 

um potencial para o movimento do núcleo. A solução da equação de Schrödinger 

para o movimento vibracional mostra a quantização da energia vibracional para 

energias mais baixas do que a energia de dissociação do nível eletrônico. Para 

energias maiores que o limite de dissociação, temos o chamado contínuo 

vibracional (E > 0 eV para o nível fundamental, na Figura 3.1), em direta analogia 

ao contínuo de um átomo. Se a molécula for promovida para esta região ela é 

dissociada em dois átomos de H (para o nível fundamental eletrônico, dois 

átomos de H no nível 1s). A cada nível eletrônico há um contínuo associado. A 

profundidade do poço de potencial do nível eletrônico fundamental é de 4,7 eV. 

 

Os níveis vibracionais são representados pelo número quântico v, 

associado à energia do movimento de vibração e que pode assumir os valores     

v = 0, 1, 2, ... Para o nível fundamental eletrônico de H2 existem 15 níveis 

vibracionais ligados. A separação entre níveis vibracionais consecutivos na 

molécula H2 é de cerca de 0,5 eV, que corresponde a um comprimento de onda 

de cerca de 3µm. Considerando que a separação máxima entre níveis 

vibracionais seja da ordem ou menor que a energia de dissociação da molécula, 

que corresponde a um comprimento de onda de 0,2µm, é fácil verificar que as 

transições radiativas com mudança de nível vibracional envolvem fótons no 

infravermelho próximo. 

 

Segundo a solução da equação de Schrödinger para o movimento nuclear, 

o movimento rotacional também é quantizado. Os níveis rotacionais são 

representados pelo número quântico rotacional J, associado à energia do 

movimento e a seu momento angular. Esse número pode assumir os valores        

J = 0, 1, 2, ... Os níveis rotacionais têm um espaçamento pequeno de energia e 

em ambientes astrofísicos, particularmente em NPs, são muito fáceis de excitar, 
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de forma que é razoável se esperar que uma grande fração das moléculas seja 

encontrada em estados rotacionais excitados. Para a molécula H2, a separação 

entre níveis rotacionais é da ordem de 1,5 x 10-2 eV, que é bem menor que a 

energia envolvida nas transições vibracionais. Essa separação corresponde a um 

comprimento de onda de 80µm (infravermelho distante). 

 

A simetria gerada pelo fato da molécula H2 ser homonuclear traz algumas 

propriedades interessantes. Uma delas é a necessidade da função de onda 

completa manter o mesmo sinal se houver uma inversão nos sinais das 

coordenadas eletrônicas e nucleares (como uma reflexão no espelho). Por causa 

disso, para o nível fundamental de H2, se a soma dos spins nucleares for Ι = 0, 

somente existem níveis com J par e, no caso em que Ι = 1, níveis com J ímpar. A 

molécula com spin nulo é chamada de H2-para e se o spin for igual a 1, a 

molécula é chamada H2-ortho. Como as regras de seleção moleculares proíbem 

as transições radiativas entre níveis com diferentes valores de Ι, não há 

conversão entre os estados ortho e para, ou seja, a molécula H2 existe em duas 

modificações praticamente independentes: H2-ortho (spins nucleares paralelos) e 

H2-para (spins nucleares antiparalelos). É interessante notar, entretanto, que a 

conversão entre as configurações ortho e para da molécula H2 pode ser 

provocada por colisões. 

 

O peso estatístico de cada nível rovibracional depende de J e do spin 

nuclear da seguinte forma: 

 

g(J, Ι) = (2Ι+1)(2J+1), 

 

que, para o nível fundamental da molécula H2, se reduz a: 

 

 ( )




+

+
=

parím  J se ,  )1J2(3

par  J se ,       1J2
Jg  . Equação 3-1 
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3.2. Povoamento dos Níveis de H2 
 

 

Em nosso código, o povoamento da molécula H2 pode ser calculado de 

duas formas distintas: pela aproximação de equilíbrio termodinâmico local (ETL) 

ou pelo equilíbrio estatístico (EE). 

 

Um gás molecular em ETL tem sua população em níveis de energia 

rovibracionais dada pela distribuição de Boltzmann: 
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 , Equação 3-2 

 

onde x(v,J) é a fração de moléculas (em nosso caso H2) no nível (v,J). No ETL, a 

distribuição da população em níveis depende somente da temperatura do gás (T). 

Para o nível eletrônico fundamental de H2, o peso estatístico do nível (v,J) é g(J), 

dado pela Equação 3-1. A função de partição U(T) é: 
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Nas expressões acima, E(v,J) é a energia do nível (v,J). 

 

O povoamento dos níveis segundo a aproximação de ETL para alguns 

valores de T é mostrado na Figura 3.2. Nessa figura, são mostradas as 

densidades em função da energia do nível e em função dos números atômicos v e 

J para o nível fundamental eletrônico de H2. 

 

No caso ETL, a razão da população dos níveis ímpares e pares da 

molécula, a razão ortho-para (Rop), é facilmente obtida, sendo função somente de 

T. A razão ortho-para e a função de partição como função de T são mostradas na 

Figura 3.3.  
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Figura 3.2 – Povoamento ETL. No painel da esquerda, a fração da molécula em cada 

nível, x(v,J), é dada em função da energia do nível E(v,J) para quatro valores de T, como 
indicado na legenda do gráfico. A fração é dividida pelo peso estatístico para eliminar a 
diferença entre as populações ortho e para. No painel da direita, a abscissa é o número 

quântico rotacional J. Neste painel são fornecidas as distribuições para T = 1500 K e 
5000 K, representados respectivamente por quadrados e círculos. As diferentes cores 

representam diferentes níveis vibracionais; v cresce, em ordem, da cor preta à cor 
vermelha. 

 

 

 
Figura 3.3 – Razão ortho-para (Rop) e função de partição (U) para a distribuição ETL da 

população da molécula H2. 

 

 

No EE, a população dos níveis da molécula é determinada pelo 

balanceamento entre a taxa de povoamento e a taxa de despovoamento de cada 

um dos níveis, ou seja, não há variação temporal da densidade de H2 no nível 

(v,J), n(v,J). Matematicamente, podemos representar o EE da seguinte forma: 
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( )

0
dt

J,vdn
=  .  Equação 3-3 

 

Existe uma equação como a Equação 3-3 para cada um dos níveis (v,J), de 

forma que obtemos um sistema de equações com o número de equações e 

incógnitas igual ao número de níveis considerados. Entretanto, esse sistema é 

linearmente dependente e uma das equações pode ser substituída pela condição 

de conservação 

 

∑ =
)J,v(

2 )H(n)J,v(n  

 

para se obter a solução do sistema. 

 

Diversos processos de excitação e desexcitação radiativa ou colisional 

podem ser importantes para a determinação da população dos níveis 

rovibracionais do nível eletrônico fundamental da molécula nas condições físicas 

predominantes na região ionizada de NPs. Os mecanismos de formação e 

destruição de H2 também contribuem, respectivamente, para o povoamento e 

despovoamento da molécula em um dado nível de energia. Neste trabalho, os 

processos de formação e destruição incluídos no cálculo do povoamento de H2 

por EE são aqueles que mostraram ser os mais importantes para a determinação 

da densidade da molécula segundo Aleman & Gruenwald (2004). 

 

Nas seções a seguir, descrevemos cada um dos processos de povoamento 

e despovoamento dos níveis da molécula H2 incluídos em nosso trabalho, assim 

como os respectivos termos que devem ser incluídos na Equação 3-3. 
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3.2.1. Transições Radiativas 
 

 

a) Transições Rovibracionais 

 

 

Transições rovibracionais ocorrem com a mudança do estado vibracional e 

rotacional da molécula dentro de um mesmo nível eletrônico. Incluímos as 

transições puramente rotacionais também nesta categoria, sendo o caso onde a 

variação do número quântico vibracional v na transição é nula. Na Figura 3.4, são 

esquematizadas as possíveis transições rovibracionais que povoam e despovoam 

radiativamente cada um dos níveis (v,J) do nível fundamental de H2, X
1Σg

+ (daqui 

por diante designado por X). 

 

 

 
Figura 3.4 – Transições radiativas rovibracionais na molécula H2. 

 

 

Para um dado nível (v,J), os termos para as equações de EE devidos às 

transições radiativas rovibracionais são: 

 

a) Povoamento de (v,J) por emissão espontânea: 

 

( ) ( )
( )

( )J,vn J,vJ,vAJ,vR
J,v

1 ′′′′→′′′′= ∑
′′′′
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b) Despovoamento de (v,J) por emissão espontânea: 

 

( ) ( ) ( )
( )
∑

∗∗

∗∗→−=

J,v

2 J,vJ,vAJ,vnJ,vR  

 

c) Povoamento de (v,J) por excitação radiativa: 

 

( ) ( )
( )

( )∗∗∗∗∑
∗∗

→= J,vn J J,vJ,vBJ,vR

J,v

3 ν  

 

d) Despovoamento de (v,J) por excitação radiativa: 

 

( ) ( ) ( )
( )

νJ J,vJ,vBJ,vnJ,vR
J,v

4 ∑
′′′′

′′′′→−=  

 

e) Povoamento de (v,J) por emissão estimulada: 

 

( ) ( )
( )

( )J,vn J J,vJ,vBJ,vR
J,v

5 ′′′′→′′′′′= ∑
′′′′

ν  

 

f) Despovoamento de (v,J) por emissão estimulada: 

 

( ) ( ) ( )
( )

νJ J,vj,vBJ,vnJ,vR

J,v

6 ∑
∗∗

∗∗→′−=  

 

Nas expressões acima, A, B e B’ são, respectivamente, os coeficientes de 

Einstein de emissão espontânea, absorção e emissão estimulada e Jν é a 

intensidade média da radiação na freqüência ν. Os termos relativos aos 

processos que povoam o nível (v,J) são padronizados como positivos, enquanto 

que os processo de despovoamento são negativos. 

 

A molécula H2 é diatômica e homonuclear e por causa dessa simetria a 

molécula não apresenta momento de dipolo elétrico ou magnético permanente. 

Por esse motivo, as transições rovibracionais da molécula H2 são proibidas por 
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dipolo elétrico e magnético. As transições mais prováveis ocorrem por quadrupolo 

elétrico. A ocorrência das transições radiativas rovibracionais está sujeita às 

regras de seleção, que são transcritas na Tabela 3.1. Para o nível fundamental 

eletrônico de H2, essas linhas são observadas em comprimentos de onda maiores 

que 0,5 µm, com cerca de 99% das linhas com comprimentos de onda menores 

que 15µm, ou seja, na faixa do infravermelho do espectro de radiação. 

 

 

Tabela 3.1 
Regras de Seleção para as Transições 

Radiativas Rovibracionais Dentro do Nível X 

Transição ∆∆∆∆v ∆∆∆∆J* 

Puramente rotacionais 0 +2 
Rovibracionais Qualquer 0, ±2 ** 
* ∆J = J” - J 
** Transições de J = 0 para J = 0 são proibidas 

 

 

As transições rovibracionais por quadrupolo têm probabilidade 

relativamente pequena de transição. As probabilidades de transição espontânea 

rovibracional usadas neste trabalho foram calculadas por Wolniewicz et al. (1998). 

As transições dentro do nível X ocorrem com a absorção ou emissão fótons de 

comprimento de onda entre 0,28 µm e 6,2 mm, ou seja, entre 4,5 e 2,0 x 10-4 eV. 

As probabilidades para as transições rovibracionais variam entre 8,0 x 10-22 e    

5,4 x 10-6 s-1, com cerca de 98% das probabilidades com valor acima de 10-11 s-1 e 

com valor médio igual a 1,9 x 10-7 s-1. O tempo médio de vida da molécula em 

estados rovibracionais excitados é de alguns meses. 

 

O código calcula o povoamento dos 15 níveis vibracionais do nível 

eletrônico fundamental X, totalizando 289 níveis rovibracionais. As constantes 

moleculares de Herzberg (1950) ou de sua atualização, Huber & Herzberg (1979), 

são muito usadas na literatura para o cálculo das energias dos níveis moleculares 

de H2. No entanto, estas constantes fornecem valores acurados somente para os 

níveis vibracionais e rotacionais mais baixos. Para o nível eletrônico fundamental, 

por exemplo, as constantes somente devem ser usadas para v ≤ 8. Neste trabalho 
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usamos as energias gentilmente cedidas por Roueff (2005)2. Estes valores são 

baseados no trabalho de Dabrowski (1984) e complementados pelo trabalho de 

Roueff e seus colaboradores. Um diagrama com esses níveis de energia 

rovibracionais é mostrado na Figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Energia dos níveis rotacionais e vibracionais do nível fundamental X da 

molécula H2. 

 

 

A notação usualmente utilizada para indicar uma linha particular do 

espectro rovibracional molecular é a seguinte: 

 

v” - v Z(J) 

 

para a transição entre (v,J) e (v”,J”). A letra Z simboliza um dos ramos O, P, Q, R 

ou S, que indicam os casos em que ∆J = J” - J = -2, -1 ,0, +1 e +2, 

respectivamente. No entanto, como a molécula H2 só apresenta transições por 

                                            
2 Roueff, E. (2005), Observatoire de Paris, Meudon, comunicação particular 
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quadrupolo elétrico, somente são permitidos os ramos O, Q e S. A famosa linha 

de H2 em λ = 2,122µm, por exemplo, é representada por 1-0 S(1), pois é resultado 

da transição entre os níveis (v”,J”) = (1,3) e (v,J) = (0,1). 

 

 

b) Transições Eletrônicas 

 

 

As transições com mudança de nível de energia eletrônica, acompanhada 

ou não de mudança nos níveis de energia rotacional ou vibracional, são 

chamadas de transições eletrônicas. Para a molécula H2, as primeiras transições 

a partir do nível fundamental que são permitidas são as bandas de Lyman e 

Werner3, que relacionam o nível X com os níveis B1Σg
+ e C1Πu (C

1Πu
+ e C1Πu-), 

respectivamente. Por simplicidade, designaremos esses dois níveis simplesmente 

por B e C (C+ e C-, quando levar em conta o desdobramento Λ). Na Figura 3.6, 

são esquematizadas as possíveis transições eletrônicas que povoam e 

despovoam radiativamente cada um dos níveis (v,J) do nível X envolvendo os 

níveis B e C. 

 

 

 
Figura 3.6 – Transições radiativas eletrônicas na molécula H2. São representadas as 

bandas de Lyman (X-B) e Werner (X-C). 

 

                                            
3 Mais níveis eletrônicos poderão ser incorporados no futuro em nosso código numérico. Por 
simplicidade e dada a importância destas duas bandas, consideramos aqui apenas os dois 
primeiros níveis eletrônicos excitados. 
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As taxas de povoamento e despovoamento de um dado nível rovibracional 

(v,J) do nível fundamental X por transições eletrônicas são: 

 

a) Povoamento por emissão espontânea: 

 

( ) ( )
( )

( )J,vn J,vJ,vAJ,vR C,B
J,v

7 ′′→′′= ∑
′′

 

 

b) Despovoamento por excitação radiativa: 

 

( ) ( ) ( )
( )

  JJ,vJ,vBJ,vn J,vR ν

J,v
8 ∑

′′

′′→−=  

 

c) Povoamento por emissão estimulada: 

 

( ) ( )
( )

( )J,vn J J,vJ,vBJ,vR C,B
J,v

9 ′′′′→′= ∑
′′

ν  

 

A notação dos níveis nas expressões acima é indicada na Figura 3.6. A 

densidade dos níveis rovibracionais dos níveis eletrônicos superiores é nB,C(v’,J’). 

Para cada nível eletrônico superior (B, C+ e C-), existem somatórias como R7, R8 e 

R9. 

 

 

Tabela 3.2 
Regras de Seleção para as Transições Radiativas Eletrônicas 

Transição ∆∆∆∆v ∆∆∆∆J 

X1Σg
+- B1Σg

+ (Banda de Lyman) Qualquer ±1 
X1Σg

+- C1Πu
- (Banda de Werner) Qualquer 0 * 

X1Σg
+- C1Πu

+ (Banda de Werner) Qualquer ±1 
* Transições de J = 0 para J = 0 são proibidas. 

 

 

A excitação das bandas de Lyman e Werner ocorre com fótons na faixa do 

espectro ultravioleta entre 6 e 15 eV. As transições nas bandas de Lyman e 

Werner, ilustradas na Figura 3.6, são permitidas por dipolo elétrico e têm uma 
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alta probabilidade de ocorrência. As regras de seleção são indicadas na Tabela 

3.2. Os coeficientes A de Einstein e os números de onda destas transições foram 

calculados por Abgrall et al. (1994) e estão entre 10-2 e 108 s-1, com 94% dos 

valores acima de 105 s-1 e valor médio de 2 x 107 s-1. O tempo médio de vida da 

molécula em estados eletrônicos excitados é da ordem de 10-8 s. 

 

Os níveis eletrônicos superiores B e C estão separados do nível 

fundamental por energias maiores que 6,7 eV, de forma que processos 

colisionais, mesmo dentro da região ionizada, devem ser pouco importantes em 

comparação com os processos radiativos (nas regiões consideradas nesse 

trabalho kT < 1,7 eV, sendo que nas regiões onde a molécula H2 é mais 

abundante esse número é ainda menor). Assim, não incluímos no EE as 

transições eletrônicas colisionais entre B e X e entre C e X. Com essa hipótese 

também calculamos o povoamento dos níveis rovibracionais de B e C, necessário 

para o cálculo de R7 e R9. Nesse caso também assumimos o EE. Assim, para 

cada um dos níveis (v’,J’) de B e C, a equação de EE é 

 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( )

0J J,vJ,vBJ,vJ,vA)Jv(A J,vn

J,vn J J,vJ,vB

J,vJ,v
contC,B

J,v

=













→′′′+→′′+′′′′

−′′→

∑∑

∑

ν

ν

  . 

 

Uma fração dos decaimentos partindo dos níveis B e C (cerca de 11%, 

segundo Stecher & Williams 1967 e Abgrall et al. 1997) tem como estado final o 

contínuo vibracional do nível fundamental, ou seja, leva à dissociação da 

molécula. Na expressão acima, Acont(v’J’) é a probabilidade de decaimento 

espontâneo para o contínuo vibracional do nível X a partir de (v’J’), que deve ser 

somada à probabilidade de decaimento para os estados ligados, já que estes dois 

processos despovoam o nível (v’,J’). Os coeficientes Acont para os níveis B e C 

foram calculados por Abgrall et al. (2000). Esse processo de dissociação via 

estados eletrônicos excitados é chamado de fotodissociação em dois passos ou 

processo de Solomon e é descrito em mais detalhes na Seção 3.2.3.a. A 

densidade do nível é, então: 
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( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )( )

∑ ∑

∑

→′′′+→′′+′′

′′→

=′′

J,v J,v
cont

j,v
C,B

J J,vJ,vB J,vJ,vA)Jv(A

J,vn J J,vJ,vB

J,vn
ν

ν

 . 

 

Para o nível B, são incluídos níveis vibracionais até v = 37, totalizando 408 

níveis rovibracionais. O nível C sofre do desdobramento Λ, já que Λ = 1 para este 

nível. Para o nível C, são incluídos níveis vibracionais até v = 13, com 143 níveis 

rovibracionais considerados para o nível C- e 142 para o nível C+. O número de 

níveis rovibracionais considerados para os níveis B e C são limitados pelos 

valores existentes de probabilidade de decaimento da molécula para o contínuo 

vibracional do nível X. As energias dos níveis rovibracionais dos níveis eletrônicos 

B e C são mostradas na Figura 3.7 e foram determinadas com os valores das 

energias das transições de Werner e Lyman publicadas em Abgrall et al. (1994) e 

as energias do nível fundamental X. 
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Figura 3.7 – Energia dos níveis rovibracionais dos níveis eletrônicos excitados da 

molécula H2 incluídos neste trabalho. 
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3.2.2. Transições Colisionais 
 

 

A molécula H2 pode ter seu nível de energia alterado ao colidir com outras 

partículas. A excitação e a desexcitação da molécula por colisão com uma 

partícula P produz quatro termos nas equações de EE. Mantendo a notação da 

Figura 3.4, esses termos são: 

 

a) Despovoamento de (v,J) por desexcitação colisional: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )
∑∑

∗∗

∗∗→−=

J,vP
1 J,vJ,vqPnJ,vnJ,vC  Equação 3-4 

 

b) Povoamento de (v,J) por desexcitação colisional: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )
∑∑

′′′′

′′′′→′′′′=
J,vP

2 J,vn J,vJ,vqPnJ,vC  Equação 3-5 

 

c) Despovoamento de (v,J) por excitação colisional: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )
∑∑

′′′′

′′′′→−=
J,vP

3 J,vJ,vqPnJ,vnJ,vC  Equação 3-6 

 

d) Povoamento de (v,J) por excitação colisional: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )
∑∑

∗∗

∗∗∗∗ →=

J,vP
4 J,vn J,vJ,vqPnJ,vC   Equação 3-7 

 

Nas expressões acima, q e q  são os coeficientes de desexcitação e 

excitação colisional, respectivamente. A letra P indica a partícula com a qual a 

molécula H2 colide. Neste trabalho, levamos em conta a excitação e a 

desexcitação provocada por colisões entre a molécula H2 e as espécies 

dominantes do gás: H, H+, He, elétrons, assim como colisões com outra molécula 
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de hidrogênio. Colisões com o íon molecular H3
+ não são consideradas porque 

esta espécie tem uma concentração muito baixa na região de interesse (Aleman 

2002). Além disso, o coeficiente desta reação não é conhecido e, na literatura, 

são usadas aproximações como, por exemplo, em Shaw et al. (2005), onde é 

igualado ao coeficiente das colisões com o H. 

 

Le Bourlot et al. (1999) publicam uma compilação de trabalhos seus e de 

seus colaboradores sobre os cálculos totalmente quânticos de coeficientes de 

desexcitação por colisão com H, He e H2. No entanto, eles somente calcularam os 

coeficientes para transições com v” ≤ 3 e para as colisões não reativas (∆J = ± 2). 

Por outro lado, Martin & Mandy (1995) calcularam os coeficientes para a 

desexcitação colisional de H2 por colisão com H, para todos os níveis ligados da 

molécula, para as colisões reativas e não-reativas. Ao contrário de Martin & 

Mandy (1995), os cálculos de Le Bourlot et al. (1999) foram feitos usando 

métodos totalmente quânticos e, por isso, são preferíveis. Neste trabalho, 

usaremos os coeficientes de taxa de Le Bourlot et al. (1999) disponíveis e, para 

suprir as transições faltantes, usamos os coeficientes de taxa calculados por 

Martin & Mandy (1995), seguindo sugestão de Flower (2005)4. É importante 

ressaltar que os valores podem ser bastante discrepantes para as transições em 

comum nas duas referências acima, diferindo em até ordens de grandeza. 

 

Para os cálculos de Martin & Mandy (1995), Flower e seus colaboradores 

refizeram os ajustes com uma expressão um pouco diferente da original de Martin 

& Mandy para melhor ajustar os dados em baixas temperaturas e também para 

evitar divergência em temperaturas baixas. Arquivos digitalizados com os 

parâmetros destes ajustes foram gentilmente cedidos por Flower (2005)4. A 

expressão usada é 

 

td
t

c

t 

b
a)]J,vJ,v(q[log

210 ⋅+++=→ ∗∗   , 

 

                                            
4 Flower, D. (2005) Durham University, Durham, comunicação particular 
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onde q(v,J � v∗,J∗) é o coeficiente de desexcitação colisional a partir do nível (v,J) 

para o nível (v∗,J∗), para uma dada temperatura T. O parâmetro t é definido como: 

 

 

δ+=
K10

T
t

3
 Equação 3-8 

 

com a temperatura T em K. O parâmetro δ é usado para evitar divergência em 

temperaturas baixas e é dado por 

 







=
ímpar J se   3,0

par J se     1  

∆

∆
δ   . 

 

Os coeficientes de desexcitação de H2 por colisão com H calculados por  

Le Bourlot et al. (1999) são ajustados por uma expressão com a forma 

 

 
210

t

c

t 

b
a)]J,vJ,v(q[log ++=→ ∗∗

  .  

 

Nesta expressão, o parâmetro t é dado pela Equação 3-8 e o parâmetro δ = 1. 

 

Os coeficientes para o processo inverso, a excitação colisional, são 

calculados pelo balanceamento detalhado: 

 

 ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )







 ′′′′−′′
→′′′′=′′′′→

kT

J,vEJ,vE
exp

Jg

Jg
J,vJ,vqJ,vJ,vq   . Equação 3-9 

 
Para as colisões entre H2 e He, assim como colisões entre duas moléculas 

de H2, usamos as taxas de Le Bourlot et al. (1999). Somente foram calculados 

coeficientes para transições com v ≤ 3 para estas colisões. 

 

O coeficiente de desexcitação colisional de H2 por colisão com H+ foi 

calculado por Gerlich (1990) para várias transições com J ≤ 9 e vários valores de 

∆J. Gerlich (1990) também indica uma expressão que ajusta seus cálculos com 
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um erro dentro de 10%. Usamos esta expressão para os coeficientes que ele 

calcula e para estimar os coeficientes das transições para v e J superiores que 

não foram calculados. A expressão para o coeficiente em cm3 s-1 é 

 

( )
[ ]

 

1)J(2g 

1)(2Jg
1095,2J,1Jq

1J

0J
J1,J

J1,J9H

∑
+

=′
′+

+−

+′

+
×=+

+

  , 

 

onde: 

 



 ′

=′
contrário caso ,   1

ímpares  forem  J  e  J  se ,  5
g J,J   . 

 

Assim como para os demais processos colisionais, a taxa de excitação de 

H2 por colisões com H+ é calculada pelo balanço detalhado (Equação 3-9). 

 

A excitação rovibracional colisional de H2 por elétrons não é usualmente 

incluída no cálculo do povoamento de H2 e cálculos da taxa desse processo são 

limitados na literatura (Hallet et al. 2005). Neste trabalho assumiremos que os 

coeficientes de excitação de H2 por colisão com elétrons são iguais aos 

coeficientes de excitação por colisões com H+, baseando essa hipótese na ordem 

de grandeza dos coeficientes fornecidos em Hallet et al. (2005). 

 

É importante salientar que as transições colisionais não precisam respeitar 

as mesmas regras de transição dos processos radiativos, podendo inclusive haver 

a mudança do spin nuclear (as chamadas colisões reativas), ou seja, conversão 

entre as modificações ortho e para da molécula. Isso ocorre porque durante a 

colisão pode ser induzido momento de dipolo elétrico na molécula H2. 
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3.2.3. Formação e Destruição de H2 em Estados Excitados 
 

 

a) Fotodissociação 

 

 

A fotodissociação da molécula H2 pode ocorrer de duas formas distintas. 

Uma delas é a fotodissociação direta, na qual a absorção de um fóton pela 

molécula provoca sua excitação para o contínuo vibracional do próprio estado 

eletrônico, para o contínuo vibracional de um estado eletrônico superior ou para 

um estado eletrônico repulsivo. 

 

A fotodissociação direta de H2 através da promoção da molécula do nível 

fundamental X para o contínuo desse mesmo nível é fortemente proibida por 

dipolo elétrico, pois H2 é uma molécula diatômica homonuclear e não possui 

momento de dipolo (Stecher & Williams 1967), como já mencionado 

anteriormente. Além disso, as transições para o contínuo vibracional do próprio 

estado via quadrupolo elétrico são muito ineficientes. 

 

A transição do estado eletrônico fundamental da molécula H2 para o 

primeiro estado excitado repulsivo b3Σu
+ também é proibida, pois demandaria a 

mudança na multiplicidade do spin (Field et al. 1966). 

 

A fotodissociação direta de H2 pode ocorrer com a promoção da molécula 

do estado fundamental para os contínuos vibracionais de estados eletrônicos 

excitados, por exemplo dos B e C. A dissociação por estas rotas produz um 

átomo de hidrogênio no estado fundamental 1s e outro no estado excitado 2s ou 

2p. A seção de choque para esse processo foi calculada por Allison & Dalgarno 

(1969) para cada nível vibracional do nível X, mas sem discriminar o nível 

rotacional da molécula (Figura 3.8). 
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Sendo kFDD(v) o coeficiente de taxa para o nível v e assumindo que a taxa 

seja a mesma para qualquer J do mesmo nível v, a taxa de despovoamento de H2 

por fotodissociação direta a partir do nível (v,J) é dada por 

 

)J,v(n )v(k )J,v(T FDDFDD −=  , 

 

onde kFDD(v) é calculado pela integral do produto da seção de choque σv(E) pelo 

número de fótons incidentes por unidades de área, tempo e energia, ou seja, 

 

∫
∞

=
)v(E vFDD

th
dE

E

)R,E(F
)E()v(k σ   . 

 

Nesta expressão Eth(v) é a energia limiar para o nível v (J = 0), também fornecida 

por Allison & Dalgarno (1969). 

 

 

 
Figura 3.8 – Seção de choque de fotodissociação direta de H2. Cada uma das curvas 

coloridas representa a seção de choque a partir de um nível v, com v aumentando para a 
esquerda (v aumenta do azul escuro para o vermelho). Para comparação é incluída a 

seção de choque de fotoionização de H a partir do nível fundamental (curva preta). 
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A taxa total de destruição de H2 por fotodissociação direta é então 

calculada pela somatória 

 

∑=
)J,v(

FDDFDD )J,v(TT   . 

 

A outra forma de fotodissociação da molécula H2 no meio interestelar é o 

processo em dois passos, também chamado de processo de Solomon (Stecher & 

Williams 1967). Neste processo, a molécula no nível eletrônico fundamental X 

absorve um fóton que a promove para níveis eletrônicos excitados. O posterior 

decaimento da molécula pode levá-la novamente para níveis ligados ou ao 

contínuo vibracional do nível X. Neste último caso, provocando a dissociação da 

molécula em dois átomos de H, completando o processo de fotodissociação em 

dois passos. As transições mais significativas ocorrem para os níveis eletrônicos 

imediatamente superiores, B e C, i.e., absorção nas bandas de Lyman e Werner 

respectivamente. A maior parte das moléculas decairá para estados 

rovibracionais do nível eletrônico fundamental (cerca de 89%, segundo Stecher & 

Williams 1967 e Abgrall et al. 1997), particularmente para níveis excitados, os 

quais geram fluorescência em seu decaimento para níveis rovibracionais 

inferiores. 

 

O processo em dois passos ocorre a partir da absorção de fótons com 

energia entre 7,5 e 15 eV para a banda de Lyman e entre 6,5 e 15 eV para a 

banda de Werner. Este processo é particularmente importante porque pode 

ocorrer com fótons de energia menor que 13,6 eV, o potencial de ionização de H 

neutro. Assim, em ambientes astrofísicos, ele é importante em regiões onde a 

densidade de coluna de H é grande, mas a quantidade de fótons com energias    

E < 13,6 eV ainda é significativa, como RTs e PDRs. 

 

Descontamos as transições a partir de B e C para o contínuo vibracional de 

X nas equações de EE, de modo a incluir o despovoamento de H2 causado pela 

fotodissociação em dois passos. Também incluímos este processo nas equações 

de equilíbrio químico, usando a seguinte expressão: 
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∑
′′

′′′′−=
)J,v(

C,BcontP2FD )J,v(n )J,v(AT   . 

 

Nesta expressão, Acont(v’,J’) é o coeficiente de Einstein para a desexcitação de H2 

do nível B ou C para o contínuo do nível fundamental e foi calculada por Abgrall et 

al. (2000), como já mencionado. As seções de choque derivadas destes 

coeficientes são mostradas no gráfico da Figura 3.9. 

 

 

 
Figura 3.9 – Seção de choque de fotodissociação de H2 em dois passos. Cada ponto do 
gráfico representa a probabilidade de fotodissociação para uma transição a partir de X 

para os níveis B (pontos azuis), C+(pontos verdes) e C- (pontos vermelhos). Para 
comparação é incluída a seção de choque de fotodissociação de H a partir do nível 

fundamental (curva preta). 

 

 

A autoblindagem (em inglês, “self-shielding”) é a proteção proporcionada às 

partículas pela absorção da radiação por partículas da mesma espécie presentes 

nas regiões mais internas. Com isso, fótons que poderiam destruir as partículas 

mais externas são retirados do campo de radiação. Para a molécula H2, esse 

fenômeno é importante nas regiões onde a densidade de coluna é maior que 
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N(H2) = 1014 cm-2 (van der Werf 1989; Draine & Bertoldi 1996; Abel 1995). A 

fotodissociação de H2 pode ser bastante afetada por esse mecanismo. 

 

No presente trabalho não incluímos a absorção de H2 no espectro da 

radiação ionizante. Por isso usamos uma aproximação para levar a 

autoblindagem em conta no cálculo da taxa de fotodissociação de H2 em dois 

passos. 

 

Uma expressão aproximada para o fator de atenuação da taxa de 

fotodissociação em dois passos pela autoblindagem é deduzida por Draine & 

Bertoldi (1996). A expressão para este fator de atenuação adimensional é 
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onde N(H2) é a densidade de coluna de H2, em cm-2. Segundo Draine & Bertoldi 

(1996), esta expressão representa de forma bastante acurada o efeito da 

autoblindagem na taxa total de fotodissociação de H2, para N(H2) < 1020 cm2. 

 

Admitimos que a atenuação da radiação que é absorvida pela molécula H2, 

promovendo-as para níveis eletrônicos excitados, é a mesma para todas as linhas 

de H2 e igual ao fator FA. 

 

 

b) Fotoionização 

 

 

A energia limiar de fotoionização de H2 a partir do nível fundamental é 

Eth(0,0) = 15,4 eV, diminuindo para níveis rovibracionais mais elevados. Para 

níveis com v < 4, Eth é maior que o potencial de fotoionização de H (13,6 eV). Por 

causa disso, a fotoionização a partir de níveis com v < 4 somente é importante em 

regiões onde os fótons ionizantes não tenham sido absorvidos pelo H. Entretanto, 
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em tais regiões, não há processos de formação de H2 importantes. Assim, a 

densidade de H2 é muito pequena, como mostramos em Aleman (2002) e Aleman 

& Gruenwald (2004). 

 

Por outro lado, na região mais externa das NPs, onde os fótons com 

energia acima de 13,6 eV já foram absorvidos pelo H, a densidade de H2 não é 

desprezível e a fotoionização a partir de níveis v > 4 pode ser importante se a 

população de tais níveis for significativa. Como não é esperado que níveis com    

v > 4 sejam populosos na zona mais externa da região ionizada de NPs, não 

esperamos que este seja um processo importante. Black & Van Dishoeck (1987) 

afirmam que em PDRs este processo não contribui com mais que 11 % para a 

formação de H2. 

 

Uma expressão bastante acurada para a seção de choque de fotoionização 

de H2 no nível v = 0 foi publicada por Yan et al. (1998, 2001). Eles obtiveram a 

expressão combinando resultados experimentais em baixas energias e cálculos 

teóricos para altas energias. Segundo Yan et al. (1998), a incerteza na seção de 

choque deve ser menor que 5% para energias maiores que 20 eV, mas em 

energias mais baixas, próximas à energia limiar de fotoionização de H2, a seção 

de choque é menos acurada. 

 

Assumimos que a seção de choque de fotoionização a partir de qualquer v 

seja a mesma do nível v = 0, mas transladada em energia para o comportamento 

reproduzir a energia limiar corretamente (veja Figura 3.10). Assim como fizemos 

para fotodissociação direta de H2, também vamos admitir que as seções de 

choque para os diferentes níveis J do mesmo nível v são iguais. Assim, temos 

que 

 

)J,v(n (v)k )J,v(T FIFI −=  . 

 

Nesta expressão kFI(v) é o coeficiente de taxa de fotoionização de H2 no nível v, 

obtido pela integração de 
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( )∫
∞

=
vE FIFI
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dE
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)R,E(F
)E()v(k σ   . 

 

A integração é feita a partir da energia limiar de fotoionização de H2 no nível v. 

 

 

 
Figura 3.10 – Seção de choque de fotoionização da molécula H2. Cada uma das curvas 
coloridas representa a seção de choque a partir de um nível v, com v aumentando para a 

esquerda (v aumenta do azul escuro para o vermelho). Para comparação é incluída a 
seção de choque de fotoionização de H a partir do nível fundamental (curva tracejada 

preta). 

 

 

c) Formação em Grãos 

 

 

Para cada molécula de H2 formada pela reação em superfície de grãos são 

liberados cerca de 4,5 eV, referentes à energia de formação da molécula. Essa 

energia é distribuída entre a energia interna do grão, a energia interna da 

molécula e a energia cinética da molécula liberada. Infelizmente, a divisão entre 

essas rotas é pouco conhecida e usualmente admite-se a equipartição da energia 
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entre essas três rotas (como em Black & Dalgarno 1976 e Viala et al. 1988, por 

exemplo). A energia liberada na formação em grãos é, entretanto, mais que 

suficiente para produzir H2 em níveis excitados do estado eletrônico fundamental. 

 

A distribuição em níveis rovibracionais das moléculas formadas por esse 

processo está ainda em estudo. Alguns trabalhos já foram feitos, mas ainda não 

existe nenhuma evidência observacional que comprove os resultados obtidos 

(Tiné et al. 2003, Takahashi & Uehara 2001 e referências contidas nestes artigos). 

Um modelo amplamente adotado é o usado por Black & Dalgarno (1976), onde é 

assumido que a molécula H2 formado por este mecanismo tem uma população 

ETL (Equação 3-2) com temperatura de 17400 K. Essa temperatura tem origem 

na energia disponível de 1,5 eV (E/k ~ T = 17400 K), cujo valor vem da hipótese 

da eqüipartição da energia de formação de H2. No presente trabalho seguimos 

este modelo, incorporando a aproximação de Black & Dalgarno (1976) ao nosso 

código. 

 

A taxa de formação de H2 no nível (v,J) é 

 

( ) ( ) gG  J,vpJ,vT Γ=   . 

 

Nesta expressão, o produto Γg é a taxa total de formação de H2 na superfície de 

grãos, definida na Seção 2.2.6, e a probabilidade de formação de H2 no nível (v,J) 

se J for par (para-H2) é 
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e se J for ímpar (ortho-H2) é 
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O peso estatístico g(v,J) é dado pela Equação 3-1. 

 

 

d) Destacamento Associativo 

 

 

O processo de destacamento associativo, 

 

H + H- � H2(v,J) + e-  , 

 

é uma rota muito importante de formação de H2 na região ionizada de NPs 

(Aleman 2002; Aleman & Gruenwald 2004). 

 

Para cada nível (v,J), a taxa de produção de H2 por este processo é: 

 

( ) ( ) ( ) )H(n Hn J,vkJ,vT ADAD
−=   . 

 

Calculamos a taxa total do processo pela somatória dos coeficientes em 

todos os níveis, i.e., 

 

( ) ( ) ( )
( )
∑−=

J,v
ADAD J,vkHn HnT   . 

 

Coeficientes de taxas para a produção de H2 nos diferentes níveis 

rovibracionais do estado eletrônico fundamental por este processo, kAD(v,J), foram 

calculadas por Launay et al. (1991). Os coeficientes de taxa estão disponíveis 

para cada um dos 289 níveis rovibracionais, em temperaturas entre 10 e 104 K. 

Para facilitar a implementação no código, fizemos ajustes para estes coeficientes 
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em função da temperatura do gás. No Apêndice A, são fornecidos os resultados 

destes ajustes. 

 

 

e) Troca de Carga 

 

 

Para os processos de troca de carga produzindo e destruindo H2 não 

existem5 coeficientes de taxa calculados para cada nível de H2. Admitimos que os 

coeficiente de destruição de H2 em cada nível (v,J) são iguais e que a taxa desse 

processo é dada pela expressão 

 

)J,v(n )H(n k )J,v(T TCDTCD
+−=   . 

 

O coeficiente de troca de carga destruindo H2, kTCD, é fornecido por Galli & Palla 

(1998). 

 

A taxa de formação de H2 no nível (v,J) por troca de carga pode ser escrita 

como o produto da taxa total de formação por uma probabilidade p(v,J) de 

formação no nível (v,J), ou seja, 

 

)H(n )H(n k )J,v(p)J,v(T
2TCFTCF
+=   , 

 

onde kTCF é a taxa total de troca de carga formando H2, fornecida por Karpas et al. 

(1979). Assumiremos uma distribuição p(v,J) análoga à expressão de Black & 

Dalgarno (1976) para a formação em grãos, substituindo a energia de formação 

em grãos pela de troca de carga, 1,83 eV (Hollenbach & McKee 1979; Abel 1995). 

A expressão é 

 

                                            
5 Durante a finalização desta tese tomamos conhecimento de alguns cálculos da seção de choque 
deste processo discriminada em (v,J) (veja Savin et al. 2004). 
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no caso em que J é par. No caso de J ser ímpar, basta substituir o somatório em 

níveis pelo somatório em níveis ortho e a energia E(0,0) pela energia E(0,1). O 

peso estatístico é dado pela Equação 3-1. 

 

 

f) Dissociação Colisional 

 

 

Os processos de dissociação colisional importantes para a molécula H2 são 

os causados por choques com elétrons e H. Segundo Lepp & Shull (1983) os 

coeficientes para a dissociação por colisões com H podem ser ajustados por uma 

expressão da forma 

 

 







−=

eV 48,4

)J,v(E 45,13
exp )0,0(k )J,v(k DCHDCH   . Equação 3-10 

 

Nesta equação, E(v,J) é a energia do nível em eV. Embora não usemos o mesmo 

coeficiente de Lepp & Shull (1983), vamos admitir que a dependência com E(v,J) 

dessa função seja válida. Usamos o coeficiente total para este processo de 

Shapiro & Kang (1987). A partir desse coeficiente e da Equação 3-10, obtemos o 

coeficiente de dissociação a partir do nível (0,0), kDCH(0,0), pela expressão 

 

∑ 







−=

)J,v(

DCH
DCH

eV 48,4

)J,v(E 45,13
exp

k
)0,0(k   , 

 

onde o numerador do lado direito da expressão é o coeficiente de dissociação 

colisional total (i.e., somado em todos os níveis rovibracionais de X). 
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A taxa de destruição de H2 a partir do nível (v,J) por dissociação colisional 

é 

 

J)n(v, n(H) )J,v(k )J,v(T DCHDCH −=  

 

e a taxa total é dada por: 

 

)n(H n(H) k T 2DCHDCH −=   . 

 

Para a dissociação colisional por elétrons adotaremos expressões 

análogas, mas usando o coeficiente total da reação de Donahue & Shull (1991). 

 

 

3.3. H2 no Equilíbrio Térmico do Gás 
 

 

Para o cálculo da temperatura do gás, admitimos o equilíbrio térmico, i.e., a 

energia por unidade de tempo e por unidade de volume introduzida no gás (G) é 

balanceada pela energia perdida por unidade de tempo e por unidade de volume 

pelo gás (P). Equacionando, obtemos 

 

G – P = 0  . 

 

Além dos mecanismos atômicos que aquecem e esfriam o gás (ionização, 

recombinação, emissão de linhas proibidas, etc.) e de aquecimento por efeito 

fotoelétrico na superfície de grãos já incluídos no código Aangaba (ver Capítulo 

2), os mecanismos de formação, destruição, excitação e desexcitação de H2 que 

descrevemos acima também podem colaborar com o aquecimento ou o 

esfriamento do gás. Os mecanismos que incluímos no equilíbrio térmico do gás 

são descritos na seqüência. 
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3.3.1. Ganhos de Energia pelo Gás 
 

 

a) Fotoionização 

 

 

Quando uma molécula de H2 é ionizada por um fóton com energia E, uma 

parte da energia é usada para ionizar a molécula [Eth(v,J), o potencial de 

ionização da molécula a partir do nível (v,J)]. A energia restante é fornecida para 

as duas partículas liberadas, H2
+ e e-. Vamos admitir o caso extremo em que esse 

excesso de energia seja todo convertido em energia cinética dos elétrons, 

acrescentando ao gás a energia 

 

( ) [ ]∑∫ ∑
∞

−=
v

)v(E
J

thFIFI
th

)J,v(n dE )v(EE
E

R,EF
)E(G σ   . 

 

 

b) Fotodissociação Direta 

 

 

Na fotodissociação direta, a molécula é promovida do nível (v,J) do nível X 

para o contínuo vibracional de um dos níveis B ou C, através da absorção de um 

fóton de energia E. O excesso de energia absorvida é cedido para os átomos 

produzidos. Assumimos que todo este excesso de energia é convertido em 

energia cinética do gás. O ganho de energia pelo gás por esse processo é, então, 

 

( )∑∫ ∑
∞
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c) Fotodissociação em Dois Passos 

 

 

 
Figura 3.11 – Diagrama esquemático da fotodissociação em dois passos, mostrando a 

absorção e emissão de radiação, assim como o excesso de energia ε(v’,J’) que é 
fornecido aos átomos da molécula depois de dissociada. 

 

 

A Figura 3.11 mostra um diagrama esquemático da fotodissociação em 

dois passos. Neste processo, a radiação absorvida na excitação inicial ( νh ) é 

distribuída em 3 partes: 

 

a) Parte da energia ( ν ′h ) é emitida quando a molécula decai para o contínuo 

vibracional do nível X (em cinza na figura). Isso gera um espectro contínuo na 

faixa ultravioleta (Abgrall et al. 1997). 

b) Parte é gasta com a dissociação da molécula [energia de dissociação do 

estado (v,J) inicial] 

c) Parte da energia absorvida é fornecida aos dois átomos agora dissociados no 

estado 1s, em forma de energia cinética (já que não é suficiente para excitar 

os átomos). A energia cinética média dos átomos de H produzidos neste 

processo, )J,v( ′′ε , foi determinada por Abgrall et al. (2000) e é dada em 

função do nível )J,v( ′′  a partir do qual a molécula decai. Admitimos que essa 

energia seja rapidamente redistribuída entre as partículas (particularmente os 

elétrons) do gás, contribuindo para o aquecimento do gás. O ganho total de 
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energia pelo gás por unidade de volume por segundo com este processo é o 

produto entre a taxa de decaimentos a partir de B ou C que levam à 

dissociação pela energia média liberada, ou seja, 

 

( ) ( ) ( )∑
′′

′′′′′′=
)J,v(
contP2FD J,v J,vn J,vAG ε   . 

 

 

d) Desexcitação Colisional 

 

 

Quando a molécula H2 é desexcitada colisionalmente ela fornece energia 

para o meio, aquecendo o gás. Assumiremos que toda a energia da desexcitação 

da molécula seja convertida em energia cinética. Multiplicando a taxa de 

desexcitação colisional pela energia da transição (∆E), obtemos a expressão para 

o ganho de energia pelo gás devido às transições colisionais de H2 (a notação é a 

mesma das Equações 3-4 a 3-7): 

 

( ) ( ) ( ) ( )∗∗∗∗ →→= ∑∑∑
∗∗

J,vJ,vE J,vJ,vqJ,vnPnG

)J,v(

P

)J,v(P
col ∆   . 

 

 

e) Formação na Superfície de Grãos 

 

 

A formação da molécula H2 em um estado (v,J) na superfície de grãos 

libera a energia equivalente à energia de ligação do nível (v,J). Parte dessa 

energia pode ser fornecida como energia cinética à molécula liberada, 

provocando o aquecimento do gás. Como mencionado na Seção 3.2.3.c, em geral 

admite-se a equipartição da energia, de forma que para cada molécula formada 

cerca de 3
1  da energia de formação é depositada no gás. O ganho total de 

energia pelo gás por unidade de volume por segundo com este processo é o 



 73 

produto entre a taxa de produção de H2 em grãos em um estado (v,J) e a energia 

liberada, ou seja, 

 

( ) ( )[ ]
( )
∑ −=

J,v
LIG

G
G J,vEE J,vp

3

)H(n k
G   . 

 

Nesta expressão, ELIG é a energia de ligação da molécula, ou seja, ELIG = 4,70 eV. 

 

 

f) Destacamento Associativo 

 

 

A conservação de energia implica que a variação da energia cinética (em 

eV) em cada reação de destacamento associativo seja igual a 

 

[ ]7,4)J,v(EE
n

6,13
6,13E

H2c −−+







−= −∆   . 

 

Nesta expressão, o termo entre parêntesis representa a energia do átomo H (n 

representa o nível de energia atômico), −H
E  = - 0,755 eV é a energia do ânion H- 

em seu nível fundamental e o termo entre colchetes é a energia da molécula de 

H2 formada. Admitindo que os reagentes estejam em seus níveis fundamentais 

(isso minimiza a contribuição; essa mesma hipótese foi feita por Hollenbach & 

McKee 1989 e Abel 1997), a variação da energia cinética é, em eV, 

 

)J,v(E95,3Ec −=∆   . 

 

Essa expressão mostra que se os reagentes estiverem em seus níveis 

fundamentais, a reação se dá de forma exotérmica somente formando H2 em 

níveis com E(v,J) < 3,95 eV. Se o átomo de H estiver em níveis com n ≥ 2, por 

exemplo, todos os níveis (v,J) do nível eletrônico fundamental de H2 serão 

acessíveis. 
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O ganho de energia pelo gás pode, então, ser aproximado por 

 

( ) ( )[ ]
( )
∑ −= −

J,v
ADADAD J,vEE J,vk)H(n )H(nG   , 

 

onde EAD = 3,95 eV e assumimos para níveis com E(v,J) > EAD que a contribuição 

é nula. 

 

 

g) Troca de Carga 

 

 

Segundo o princípio de conservação de energia, a variação da energia 

cinética (em eV) em cada reação de troca de carga é 

 

)J,v(E
n

6,13
)J,v(EE

2Hc
2

−−′′= +∆   . 

 

Nesta expressão, )J,v(E
2H

′′+  é a energia do íon H2
+, n representa o nível de 

energia do átomo de H reagente e E(v,J) é a energia da molécula de H2 formada. 

Por simplicidade, vamos admitir que os reagentes estejam em seus níveis 

fundamentais (isso minimiza a contribuição; essa mesma hipótese foi feita por 

Hollenbach & McKee 1989 e Abel 1997). A variação da energia cinética é, em eV, 

 

)J,v(E83,1Ec −=∆   . 

 

Essa expressão mostra que se os reagentes estiverem em seus níveis 

fundamentais, a reação se dá de forma exotérmica somente formando H2 em 

níveis com E(v,J) < 1,83 eV. Se o átomo de H estiver em níveis com n ≥ 2, por 

exemplo, todos os níveis (v,J) do nível eletrônico fundamental de H2 serão 

acessíveis. 
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O ganho de energia pelo gás pode, então, ser aproximado pela expressão 

 

[ ]∑ −= +

)J,v(
TC2TCF )J,v(EE )J,v(p)H(n )H(nG   , 

 

onde ETC = 1,83 eV e assumimos para níveis com E(v,J) > ETC que a contribuição 

é nula. 

 

 

3.3.2. Perdas de Energia pelo Gás 
 

 

a) Excitação Colisional 

 

 

Quando a molécula H2 é excitada colisionalmente ela retira energia cinética 

do meio, resfriando o gás. Multiplicando as taxas de excitação colisional da 

molécula pela energia da transição (∆E), obtemos a expressão para a perda de 

energia pelo gás (a notação é a mesma das Equações 3-4 a 3-7), 

 

( ) ( ) ( )
( )

( )J,vJ,vE J,vJ,vqJ,vnPnP
J,v

P

)J,v(P
col ′′′′→′′′′→= ∑∑∑

′′′′

∆   . 

 

 

b) Troca de Carga 

 

 

Usando as mesmas aproximações que fizemos para calcular o ganho de 

energia devido formação de H2 por troca de carga, podemos calcular a quantidade 

de energia perdida pelo gás (por unidade de volume e por unidade de tempo) pela 

destruição de H2 pelo processo inverso. A expressão usada é 

 

∑ −= +

)J,v(
TCTCDTCD )J,v(n )]J,v(EE[)H(n kP   , 
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onde ETC é a energia consumida pela troca de carga. 

 

 

c) Dissociação Colisional 

 

 

Para cada molécula H2 dissociada a partir do nível fundamental, é 

consumida a energia de ligação (ELIG) de 4,5 eV da molécula. Assumindo que os 

átomos de H envolvidos na reação estejam no nível fundamental, a perda de 

energia pelo gás pode ser estimada pela expressão 

 

( ) ( )[ ]Hn kn k Hn EP DCHeDCe2LIGDC +=   . 

 

Na expressão acima, kDCe é o coeficiente total de dissociação de H2 por impacto 

com elétrons e ne é a densidade de elétrons livres. 

 

 

3.4. Solução dos Sistemas de Equação 
 

 

Diversas novas sub-rotinas foram incorporadas ao código Aangaba para a 

implementação do cálculo do povoamento e emissão da molécula H2. Além disso, 

várias sub-rotinas já existentes precisaram de adaptações. 

 
A densidade e população de H2 são calculadas de forma iterativa, já que a 

população de níveis de H2 influi na taxa de alguns processos e, por conseqüência, 

na densidade de H2. Na Figura 3.12 é mostrado um diagrama de blocos ilustrativo 

desse processo iterativo. 

 

Se o usuário escolher o cálculo com a aproximação ETL, para cada 

camada do gás, o código calcula a população dos níveis da molécula pela 

equação de Boltzmann. As taxas dos processos de formação e destruição da 

molécula H2 e dos outros compostos de H são então calculadas e o sistema de 
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equações de equilíbrio químico é resolvido, fornecendo as densidades destas 

espécies. 

 

 

 
Figura 3.12 – Diagrama de blocos do cálculo da densidade dos compostos de H e do 

povoamento da molécula H2. As abreviações ETL, EE e EQ significam, respectivamente, 
equilíbrio termodinâmico local, equilíbrio estatístico e equilíbrio químico. 
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Por outro lado, se o usuário escolher a aproximação de EE, o cálculo para 

cada camada inicia pela solução do sistema de equações de equilíbrio químico 

dos compostos de H, supondo-se uma aproximação ETL para o valor inicial da 

população dos níveis de H2 se o cálculo for para a primeira iteração da primeira 

camada (mais interna) do gás ou usando a população calculada pelo EE para a 

camada ou iteração anterior caso contrário. Com a densidade de H2 (assim como 

as densidades dos demais compostos de H) obtida pela hipótese de equilíbrio 

químico, calculamos o povoamento dos níveis da molécula H2 pela solução do 

sistema de EE. Voltamos então a calcular as taxas com os novos valores para a 

distribuição em níveis de H2 e resolvemos o sistema de equações de equilíbrio 

químico novamente, obtendo valores mais precisos para as densidades das 

espécies compostas de H. Se a diferença relativa percentual entre o novo valor 

obtido para a densidade de H2 e o valor calculado na iteração anterior for menor 

que 1%, consideramos que obtivemos a resposta final, caso contrário a iteração 

entre os equilíbrios químico e estatístico continua até que esse erro fique menor 

que 1%. 

 

O sistema de equações de EE tem 289 equações, uma para cada um dos 

289 níveis (v,J) de X. Esse sistema é linearmente dependente e precisa que uma 

das equações seja substituída, por exemplo, pela equação de conservação de 

massa, para admitir solução única. O código resolve esse sistema de equações 

de 289 equações a 289 incógnitas. A solução do sistema de equações de EE para 

o cálculo do povoamento dos níveis de H2 é feita pelo método de decomposição 

LU das matrizes com aplicação do método Newton-Raphson de solução de 

equações. O método de Newton-Raphson para obtenção de raízes tem 

convergência rápida. Além disso a escolha dele como método de solução para o 

sistema de equações de EE é bastante conveniente, já que usamos o mesmo 

método com sucesso para resolver o sistema de equilíbrio químico: sub-rotinas de 

Press et al. (1992), com pequenas adaptações (Aleman 2002). A precisão no 

cálculo da população dos níveis pode ser estimada pela diferença entre o valor 

final calculado e o da penúltima iteração. Em nossos cálculos, essa precisão é da 

ordem de 0,1 % ou menor. 
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Simultaneamente, com a solução do povoamento da molécula, obtemos 

também a população de 408 níveis rovibracionais do nível B, 143 do nível C+ e 

142 do nível C-, usando as equações descritas na Seção 3.2.1.b. 

 

A intensidade das linhas rovibracionais de H2 no infravermelho é calculada 

assumindo que o gás seja opticamente fino nessa faixa do espectro. Segundo 

Burton (1992) as linhas de H2 são opticamente finas na maioria das situações 

astrofísicas. As emissividades são calculadas em cada camada da NP, através do 

produto da probabilidade de decaimento radiativo pela energia da transição e pela 

densidade do nível de onde parte a transição. Através da integração da 

emissividade da linha a partir da borda interna da nebulosa as intensidades de 

4610 linhas de H2, envolvendo os 14 níveis vibracionais do nível X, são calculadas 

em cada ponto da NP. A intensidade total da linha emitida pela região ionizada da 

NP é calculada pela integração até a borda da região. 
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4.4.4.4. Modelos e ResultadosModelos e ResultadosModelos e ResultadosModelos e Resultados    
 

 

 

 

 

 

Neste capítulo serão discutidos os modelos estudados e os resultados 

obtidos. Na Seção 4.1, mostramos as características dos modelos de NPs e 

definimos algumas grandezas e termos usados no restante do texto. Discutimos o 

povoamento e os mecanismos de excitação da molécula H2, respectivamente, na 

Seção 4.2 e na Seção 4.3. A influência de H2 no equilíbrio térmico das NPs é 

discutida na Seção 4.4, onde comparamos a contribuição molecular com as 

contribuições dos mecanismos atômicos e de grãos. Na Seção 4.5, é mostrada a 

importância da autoblindagem para a quantidade de H2. Na Seção 4.6, 

analisamos a emissão de H2 em linhas e na Seção 4.7 analisamos a razão ortho-

para. As fontes de incerteza nos modelos são brevemente discutidas na Seção 

4.8. 

 

 

4.1. Parâmetros de Entrada e Modelo Padrão 
 

 

Os parâmetros de entrada de um modelo de fotoionização são o espectro 

incidente, a distribuição de matéria, a composição química do gás, assim como o 

material e tamanho dos grãos. 

 

Em nossos modelos de NPs, assumimos um espectro de corpo negro 

caracterizado pela sua temperatura (T∗ ) e luminosidade (L∗ ) para representar a 

estrela central da NP. De acordo com Pottasch (1984) e Kwok (2000), as 

observações de NPs indicam que T∗  está no intervalo entre 3 x 104 e 5 x 105 K, 

enquanto que L∗  está no intervalo entre 102 e 104 L�. 
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É adotada simetria esférica para a NP. O gás nebular é caracterizado pela 

densidade total de núcleos de H (nH) e pela abundância total dos elementos. 

Ambos são assumidos constantes dentro da nebulosa. Segundo Pottasch (1984) 

e Kwok (2000), a densidade do gás ionizado de NP está tipicamente entre           

nH = 102 e 105 cm-3. Assumimos a mesma composição química em todos os 

modelos. Tomamos os valores médios para as abundâncias dos elementos He, C, 

N, O, Ne, S e Ar em NPs de Kingsbourgh & Barlow (1994), os quais foram obtidos 

a partir de intensidades de linhas atômicas. Para os elementos cujas abundâncias 

não foram fornecidas por esses autores (Mg, Si, Cl e Fe), adotamos os valores 

dados por Stasińska & Tylenda (1986), que fazem uma correção pela depleção 

em grãos para tais elementos. Como o efeito destes elementos não é significativo 

para o esfriamento do gás, a sua exata proporção em estado sólido não é 

importante para a análise feita no presente trabalho. 

 

O raio típico de uma partícula de poeira em NPs é estimado estar entre 10-3 

e 10µm e a razão entre as massas totais em grãos e gás, ou simplesmente razão 

grãos-gás, deve estar entre 10-5 e 10-1 em NPs (Stasińska & Szczerba 1999). 

 

Definimos uma NP-padrão com propriedades físicas típicas de NPs e, a 

não ser quando mencionado o contrário, os parâmetros considerados para os 

modelos a seguir são os dessa NP-padrão. Os parâmetros da NP-padrão são 

fornecidos na Tabela 4.1. A partir desses valores, variamos os parâmetros dentro 

do espaço de valores determinados para NPs para estudar o impacto de cada um 

dos parâmetros nos resultados obtidos. A temperatura escolhida para a estrela 

central da NP-padrão (150000 K) é um pouco mais alta do que seria típico          

(~ 80000 - 100000 K). Optamos por este valor para favorecer um pouco a 

concentração de H2 nos modelos e, com isso, deixar o comportamento da 

molécula mais evidente. Assumimos que os grãos são compostos de carbono 

amorfo em todos os modelos. O efeito do tipo de grão na concentração de H2 foi 

estudado em Aleman (2002) e Aleman & Gruenwald (2004). 
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Tabela 4.1 
Parâmetros da NP-padrão. 

Propriedades da Estrela Central 

T∗  150000 K 
L∗  3000 L� 

Propriedades da Nebulosa 

nH 103 cm-3 
Rg-g 10-3 

Material dos Grãos Carbono Amorfo 
ag 0,1 µm 

H 1,00 
He 1,15 x 10-1 
C 5,50 x 10-4 
N 2,24 x 10-4 
O 4,79 x 10-4 
Ne 1,23 x 10-4 
Mg 3,80 x 10-7 
Si 3,50 x 10-7 
S 8,32 x 10-6 
Cl 3,20 x 10-9 
Ar 2,45 x 10-6 

Composição Química* 

Fe 4,70 x 10-7 
* Densidade do elemento relativa ao H 

 

 

A razão entre a massa total de H2 (na sua forma neutra e ionizada) e a 

massa total de núcleos de H dentro da região ionizada (RM) é definida por: 
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onde a massa molecular do átomo de hidrogênio é mH e a da molécula H2 é 

2,02mH. As grandezas n(H2,R) e n(H2
+,R) são, respectivamente, as concentrações 

de H2 e H2
+ na posição R. Definimos Rmáx como a distância a partir da estrela 

central onde a temperatura do gás diminui a 100 K ou onde o grau de ionização 

do hidrogênio atômico diminui a 0,01%, o que ocorrer primeiro (que, na maioria 

dos casos, é o critério de temperatura). R0 é o raio interno da NP. O valor 

escolhido para R0 não afeta os resultados desde que seja menor que 0,3Rmáx. O 

raio interno é assumido igual a 1016 cm em todos os nossos modelos, exceto em 
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modelos com nH ≥ 5 x 104 cm-3, onde é adotado o valor de R0 = 5 x 1014 cm para 

que R0 seja menor que 0,3Rmáx. A grandeza RM é usada para indicar a fração do 

hidrogênio na forma molecular (neutra e ionizada) de forma independente do 

tamanho da região ionizada da NP, pois diferentes parâmetros físicos para o 

modelo resultam em diferentes valores de Rmáx, dificultando a comparação. 

 

Lembramos aqui a definição de região de transição (RT) para este trabalho, 

feita no Capítulo 1. Definimos a região de transição quantitativamente como a 

camada da NP entre o ponto onde o grau de ionização de H é de 95% e Rmáx. 

 

 

4.2. População dos Níveis de H2 
 

 

A distribuição da população de H2 em níveis rovibracionais do nível 

eletrônico fundamental calculada em diversos pontos dentro da NP-padrão, tanto 

por equilíbrio estatístico (EE) quanto por equilíbrio termodinâmico local (ETL), é 

mostrada na Figura 4.1. A fração da população de H2 em cada nível, x(v,J), é 

dividida pelo peso estatístico do respectivo nível para eliminar a diferença que o 

peso estatístico causa entre populações de H2-ortho e H2-para. Gráficos análogos 

para uma NP com T∗  = 350000 K são mostrados na Figura 4.2. 

 

Nesse tipo de gráfico, a distribuição calculada pela aproximação de ETL 

segue uma reta cuja inclinação é definida pela temperatura de excitação (vide 

Seção 3.2). No caso de ETL, a temperatura de excitação é igual à temperatura do 

gás. Na região mais interna da NP, a alta temperatura mantém uma fração 

bastante alta de moléculas em estado excitado. A fração da população nos níveis 

excitados diminui acentuadamente quando a temperatura fica menor que cerca de 

500 K. Nessa situação, a população dos níveis rotacionais mais baixos do nível    

v = 0 domina completamente a população de H2. 

 

No caso de povoamento por EE, a distribuição é complicada pela presença 

de diversos processos que atuam simultaneamente. Por exemplo, a presença dos 
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processos radiativos faz com que a distribuição dos pontos no gráfico apresente 

séries de curvas distintas para cada nível vibracional, como é visto nas Figuras 

4.1 e 4.2. Os processos de povoamento e despovoamento dependem das 

condições físicas e, por isso, cada um deles pode ser mais ou menos importante 

para o EE em diferentes regiões da NP. 

 

 

 
Figura 4.1 – Distribuição da população nos níveis de energia rovibracional do nível 
eletrônico X da molécula H2 em função da energia do nível, para diversas distâncias 

dentro da NP-padrão. A fração de H2 em cada nível é dividida pelo peso estatístico do 
nível, g(J). Os círculos coloridos representam a distribuição em equilíbrio estatístico, com 
cada cor representando um nível vibracional v diferente. O número quântico v cresce do 
preto ao vermelho. Os quadrados cor-de-rosa representam a distribuição ETL. O painel 
central mostra a densidade relativa de H2 em função de R. Neste painel, os quadrados 

destacam os 8 pontos na NP para os quais o povoamento dos níveis é mostrado. O 
número no canto superior direito em cada gráfico do povoamento indica a posição   

dentro da NP, com os números crescendo com R. 
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Na região ionizada de NPs, os mecanismos mais importantes para o 

povoamento da molécula de H2 por EE são as transições radiativas eletrônicas, a 

desexcitação radiativa rovibracional e as transições colisionais. Na região mais 

interna, o intenso campo de radiação ultravioleta e as altas temperaturas mantêm 

uma fração bastante alta de moléculas em estado excitado. Conforme nos 

afastamos da estrela, o campo de radiação (fótons da banda de Lyman e Werner) 

é atenuado e a temperatura do gás diminui. Com isso, as taxas de excitação 

radiativa e colisional e, em decorrência, a fração de H2 em estados excitados 

também diminuem. Os mecanismos de excitação da molécula são discutidos na 

seção seguinte. 

 

 

 
Figura 4.2 - Povoamento do nível X da molécula H2 em função da energia do nível, para 
diversas distâncias R dentro de uma NP com T∗  = 350000K e demais parâmetros iguais 

aos da NP-padrão. A notação e a simbologia são as mesmas da Figura 4.1. 
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Para o caso de EE, a fração que a população dos níveis eletrônicos 

superiores B, C+ e C- representa para a densidade de H2 é muito menor que a 

fração que X representa. Nas Figuras 4.3 a 4.6 são mostradas as populações em 

níveis rovibracionais dos níveis eletrônicos superiores B e C- da molécula 

calculadas por EE para a NP-padrão e para uma NP com T∗  = 350000K. A 

distribuição da população do nível C+ é semelhante à distribuição do nível C- e por 

isso não é mostrada. A distribuição da população destes níveis é característica de 

processos radiativos (i.e., conjuntos com curvas diferentes para cada nível 

vibracional), já que em nossos cálculos assumimos que somente transições 

eletrônicas radiativas nas bandas de Lyman e Werner povoam os níveis B e C. 

Observe que as populações de H2 nos níveis de B e C são muito parecidas entre 

si, mas muito menores que a população de H2 no nível fundamental. 

 

 

 

Figura 4.3 – Povoamento dos níveis rovibracionais do nível B da molécula H2 em função 
da energia do nível, para diversas distâncias R dentro da NP padrão. A notação e a 

simbologia são as mesmas da Figura 4.1. 
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Figura 4.4 – Povoamento dos níveis rovibracionais do nível B da molécula H2 em função 

da energia do nível, para diversas distâncias R dentro da NP com T∗  = 350000K. A 
notação e a simbologia são as mesmas da Figura 4.1. 
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Figura 4.5 – Povoamento dos níveis rovibracionais do nível C- da molécula H2 em função 
da energia do nível, para diversas distâncias R dentro da NP padrão. A notação e a 

simbologia são as mesmas da Figura 4.1. 
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Figura 4.6 – Povoamento dos níveis rovibracionais do nível C- da molécula H2 em função 

da energia do nível, para diversas distâncias R dentro da NP com T∗  = 350000K. A 
notação e a simbologia são as mesmas da Figura 4.1. 

 

 

Na Figura 4.7 são mostradas as densidades dos compostos de H em 

função da distância à estrela central (R) para a NP-padrão e para mais três 

modelos representativos de NPs. Em cada painel da figura são incluídas as 

densidades calculadas pelas hipóteses de EE e de ETL. Nos modelos dessa 

figura, a molécula H2 não é incluída no aquecimento do gás, de forma a isolar o 

efeito do tipo povoamento. As populações em níveis de energia calculadas por 

ETL e por EE são bastante distintas, mas as densidades dos compostos de H 

quase não são afetadas por essas diferenças. Isso acontece porque as taxas dos 

processos de formação e destruição de H2 nas quais o povoamento da molécula é 

levado em consideração são pouco ou nada alteradas pelo povoamento. Em 

alguns modelos (NP-padrão e T∗  = 30000 K), uma diferença um pouco maior é 

vista na densidade de H2
+. Essa diferença ocorre porque, no caso de EE, a 
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fotoionização de H2 torna-se mais importante na região mais externa da NP. Os 

níveis vibracionais superiores são mais povoados nessa região e isso faz com 

que a taxa de fotoionização a partir destes níveis excitados seja maior do que no 

caso ETL. 

 

 

 
Figura 4.7 – Fração das espécies compostas de H calculadas para modelos onde se 
admite o povoamento ETL (linhas tracejadas) e modelos onde se assume EE (linhas 
sólidas). A contribuição da molécula H2 para o aquecimento do gás não é levada em 

conta nestes modelos. 

 

 

Como a diferença nas densidades de H2 e H2
+ é pequena, a diferença 

provocada pelo tipo de povoamento considerado em RM também é pequena. Na 

Figura 4.8, são comparados os valores de RM em função de T∗  determinados 

pelos modelos com a população de H2 em ETL e em EE. Nos modelos dessa 
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figura, a molécula não é incluída no equilíbrio térmico para isolar o efeito do 

povoamento em RM. Os modelos calculados com EE têm RM menor do que os 

modelos calculados por ETL em até 25% se T∗  < 200000 K. Se T∗  > 200000 K, 

os valores de RM para os modelos calculados com EE são maiores no máximo em 

60%. 

 

 

 
Figura 4.8 – Comportamento de RM com a temperatura da estrela central para cálculos 

com povoamento por EE (curva sólida) e por ETL (curva tracejada). Em nenhum dos 
casos é incluída a contribuição da molécula H2 no equilíbrio térmico do gás. 

 

 

No caso da molécula H2 ser incluída no equilíbrio térmico do gás, temos as 

curvas de RM em função dos parâmetros da NP mostradas na Figura 4.9. As 

curvas pretas mostram os modelos nos quais somente o parâmetro T∗  é variado, 

enquanto nas demais curvas são alterados também outros parâmetros da NP, 

conforme detalhado na legenda da figura. Os valores de RM para T∗  < 250000K 

são ligeiramente menores para o caso EE (no máximo um fator 0,7 do valor para 

ETL), enquanto para T∗  > 250000K os valores de RM são maiores no caso de EE. 

A diferença entre os valores de RM nos casos EE e ETL não ultrapassa um fator 3 

em nenhum dos modelos da figura. 
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Figura 4.9 – Comportamento de RM com os parâmetros da NP para cálculos com 

povoamento por EE (curvas sólidas) e por ETL (curvas tracejadas). Nestes modelos      
foi incluído o efeito da molécula H2 no equilíbrio térmico do gás. Painel esquerdo: as 

diferentes curvas representam diferentes luminosidades; são mostradas curvas para    L∗  
= 100, 3000 e 10000 L�, com a razão diminuindo com o aumento da luminosidade da 

estrela. Painel direito: as diferentes curvas representam diferentes densidades de gás; 
são mostradas curvas para nH = 100, 1000 e 50000 cm-3, com a razão diminuindo        

com o aumento da densidade. 

 

 

4.3. Mecanismos de Excitação de H2 
 

 

Em todos os modelos estudados, os processos colisionais têm um papel 

importante em todos os níveis da molécula e em toda a região ionizada da NP. Os 

processos radiativos são também importantes contribuintes para a excitação da 

molécula, particularmente em NPs menos densas ou com estrelas mais frias. A 

contribuição dos processos de formação e destruição de H2 em estados excitados 

para o povoamento desta molécula é secundária, sendo mais significativa 

relativamente para os níveis J mais elevados e para NPs mais densas ou com 

estrelas mais frias. 

 

Nas Figuras 4.10 e 4.11, mostramos gráficos das taxas de povoamento e 

despovoamento de vários níveis da molécula H2 para a NP-padrão. Apresentamos 

somente os gráficos para a NP-padrão, mas os resultados discutidos a seguir são 

válidos para todos os modelos de NP estudados. 
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Figura 4.10 – Taxas de povoamento de alguns níveis rovibracionais de H2 para a        

NP-padrão. A linha pontilhada vertical em cada gráfico indica o limite interior da RT. 
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Figura 4.11 – Taxas de despovoamento de alguns níveis rovibracionais de H2 para a NP-

padrão. A linha pontilhada vertical em cada gráfico indica o limite interior da RT. 

 

 

Os processos colisionais dominam o povoamento dos níveis v inferiores, 

mas são importantes contribuintes em todos os níveis. A importância relativa dos 
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processos colisionais diminui com o aumento de v e J. As colisões com espécies 

ionizadas são particularmente importantes na região mais interna à região de 

recombinação de H, onde temos alta temperatura e maior concentração de H+ e 

elétrons, mas podem ser importantes também na região do pico de densidade de 

H2. Esse processo afeta principalmente os níveis rotacionais mais baixos (J < 5) 

com J ímpar (H2-ortho), que são povoados pela desexcitação colisional dos níveis 

superiores, particularmente com J ~ 7 - 20 na região mais ionizada e J ~ 5. As 

colisões com espécies neutras, por outro lado, são importantes para a excitação 

da molécula predominantemente na RT. As condições físicas dessa região, isto é, 

temperatura moderada e alta concentração das espécies neutras (particularmente 

H e He), favorecem este mecanismo. O maior efeito desse processo é despovoar 

os níveis com menor J, povoando os níveis com J mais elevado, principalmente 

os níveis v mais baixos. Níveis com J ~ 5 são menos atingidos por este processo. 

 

A excitação radiativa rovibracional é um mecanismo pouco eficiente e não 

influi na população dos níveis de H2. Por outro lado, o decaimento radiativo 

rovibracional é bastante importante. 

 

A excitação radiativa do nível fundamental eletrônico pode ocorrer com 

taxas significativas pelo mecanismo conhecido na literatura como bombeamento 

ultravioleta (“UV pumping”, em Inglês). Esse mecanismo é iniciado pela absorção 

de fótons ultravioleta, os quais promovem a molécula para níveis eletrônicos 

excitados. O tempo de vida da molécula nos estados eletrônicos B e C é pequeno 

e a molécula rapidamente decai para o nível eletrônico fundamental, 

particularmente para níveis rovibracionais excitados. O subseqüente decaimento 

radiativo rovibracional da molécula no nível fundamental dá origem ao espectro 

em linhas (fluorescência) de H2 no infravermelho. A excitação eletrônica também 

dá início à fotodissociação em dois passos, que favorece a destruição da 

molécula. Embora este mecanismo seja um eficiente processo de destruição, ele 

consome somente cerca de 11% das excitações eletrônicas. No restante dos 

casos, a molécula volta ao nível fundamental eletrônico produzindo uma grande 

população de H2 em estados rovibracionais excitados. 
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O bombeamento ultravioleta despovoa os níveis J inferiores do nível v = 0, 

povoando os níveis v mais elevados (v > 3), com J mais baixo (J ≤ 7). A 

importância desse processo cresce com v e diminui com o aumento de J. Nesse 

trabalho, somente levamos em conta as transições eletrônicas envolvendo níveis 

com J ≤ 11 do nível fundamental, mas isso não provoca erro significativo no 

povoamento da molécula, já que este processo povoa dominantemente os níveis 

rotacionais inferiores (J < 7). Para os níveis com v ≥ 9 e J ≤ 7, esse é o 

mecanismo mais importante de povoamento da molécula. As contribuições dos 

níveis C+ e C- para o povoamento e despovoamento dos níveis da molécula são 

semelhantes ou ligeiramente menores que a contribuição do nível B para v < 9. 

Para v ≥ 9 a contribuição de B é dominante. 

 

A excitação dos níveis rovibracionais provocada pelas transições 

eletrônicas é um mecanismo muito importante para a molécula H2 em toda a 

região ionizada, particularmente na RT. Esse processo ajuda a manter uma alta 

população nos níveis rovibracionais excitados em toda a região ionizada (vide 

Figuras 4.1 e 4.2). A excitação eletrônica pode ocorrer pela absorção de fótons 

com energia entre 6 e 13,6 eV, ou seja, menor que o potencial de ionização de H. 

Assim, a excitação eletrônica da molécula pode ocorrer mesmo em regiões onde 

a radiação já atravessou uma grande densidade de coluna de H, como as regiões 

mais externas da região ionizada. Para energias entre 6 e 13,6 eV o campo de 

radiação é atenuado pela diluição geométrica do fluxo e pela extinção por grãos. 

A autoblindagem da molécula H2 pode ser um fator importante para a excitação 

eletrônica, como é mostrado na Seção 4.5. 

 

Os processos de destruição de H2 em estados excitados6 têm pouco efeito 

no povoamento da molécula na região ionizada. A fotoionização de H2 contribui 

para o povoamento dos níveis com no máximo 10% da taxa total de 

despovoamento, na zona mais interna da região ionizada. Esse mecanismo 

despovoa preferencialmente os níveis mais baixos, particularmente v = 0. Os 

                                            
6 Aqui não estou incluindo na discussão a fotodissociação em dois passos, já que ela é uma 
conseqüência das transições eletrônicas que foram discutidas nos parágrafos anteriores. 
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demais processos, i.e., fotodissociação direta, troca de carga e dissociação 

colisional, são desprezíveis para a população em níveis de H2. 

 

Os mecanismos de formação de H2 em estados excitados contribuem com 

mais de 1% da taxa total de povoamento para níveis com J > 6 e v > 5, 

aumentando de importância com J, v e a densidade do gás. Estes mecanismos 

são mais importantes para o povoamento da molécula na porção mais externa da 

NP, com exceção da troca de carga que tem importância somente na região mais 

ionizada. A importância da formação em grãos, obviamente, aumenta com a 

densidade de grãos. 

 

Assim, os mecanismos mais importantes para o povoamento da molécula 

de H2 na região ionizada de NPs são as transições radiativas eletrônicas (através 

do bombeamento ultravioleta) e as transições colisionais. A formação de H2 em 

estados excitados pode ter influência secundária no espectro de linhas produzidas 

pela desexcitação de níveis com J > 6, particularmente em ambientes densos. 

Neste caso, as reações de formação em grãos e de destacamento associativo 

são importantes na RT. 

 

 

4.4. H2 e Grãos no Equilíbrio Térmico do Gás 
 

 

Como já mencionado, incluímos no equilíbrio térmico do gás os ganhos e 

as perdas de energia provocadas pelos mecanismos envolvendo a molécula H2. O 

código Aangaba ainda inclui no equilíbrio térmico os ganhos e as perdas de 

energia provocadas pelas espécies atômicas e pela poeira. As Figuras 4.12 e 

4.13 mostram a contribuição de cada uma dessas três componentes para os 

ganhos e as perdas de energia em função da distância à estrela central para 

alguns modelos de NPs. 
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Figura 4.12 – Ganhos (G) de energia pelo gás em função da distância dentro da NP. São 
mostradas as contribuições do gás atômico e molecular, assim como dos grãos. A linha 

tracejada vertical mostra o início da RT. 

 

 

A contribuição de cada uma das componentes (atômica, molecular e de 

poeira) depende da região e do modelo. Os maiores contribuintes são as espécies 

atômicas. Estas dominam o balanço térmico em toda a NP na maioria dos 

modelos, com exceção de algumas regiões em NPs com maior T∗ , nH e Rg-g. 
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Figura 4.13 – Perdas (P) de energia pelo gás em função da distância dentro da NP. São 
mostradas as contribuições do gás atômico e molecular, assim como dos grãos. A linha 

tracejada vertical mostra o início da RT. 
 

 

A poeira tem sua maior contribuição na região ionizada em uma zona 

estreita na borda mais interna da NP, onde o ganho de energia pelo gás por efeito 

fotoelétrico tem a mesma ordem de grandeza ou, no caso de Rg-g = 0,1, é maior 

que os ganhos devido às espécies atômicas. Nessa região, o aumento de 

temperatura do gás devido à inclusão da poeira é da ordem dos milhares de K (no 

caso de NPs com estrela central mais quente esses valores chegam até a    

10000 K na borda mais interna e assumem valores ainda maiores para o modelo 

com Rg-g = 0,1). Na região de recombinação de H, a inclusão dos grãos no 

aquecimento do gás pode causar um aumento na temperatura da ordem de uma 
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centena de K. Esse efeito é maior em NPs com estrelas mais frias e é nesse caso 

que o aquecimento pelos grãos tem efeito na densidade dos compostos de H. A 

atuação desse mecanismo na região mais externa de uma NP com T∗  = 30000 K, 

por exemplo, aumenta as densidades de H+ e H2 em uma ordem de grandeza, 

enquanto as densidades de H2
+, H3

+ e H- são aumentadas em duas ordens de 

grandeza. A densidade de H0 praticamente não é alterada. Ao longo do restante 

da NP, as perdas e ganhos provocados pela poeira se mantêm como um efeito 

pequeno, com contribuição da ordem de 1% para as perdas e ganhos de energia 

pelo gás. 

 

Na maioria dos modelos de NPs, incluindo o caso da NP-padrão, a inclusão 

de H2 no equilíbrio térmico não é importante na região ionizada. As exceções são 

os casos em que a temperatura da estrela central ou a razão grãos-gás são 

bastante altas. Nestes casos, a molécula H2 contribui significativamente para as 

perdas de energia na RT, causando o esfriamento do gás. Estes são casos 

extremos de NPs, onde a densidade de H2 nas regiões mais externas da RT pode 

atingir valores maiores que a densidade de H+. As perdas por H2 são importantes 

somente na RT e não influem na largura desta região, como pode ser visto na       

Figura 4.14. Nessa figura, é mostrado o efeito da inclusão de H2 no equilíbrio 

térmico na temperatura do gás. O efeito desse esfriamento na densidade das 

espécies compostas de H é visto na Figura 4.15. 
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Figura 4.14 – Efeito provocado na temperatura do gás pela inclusão de H2 no equilíbrio 
térmico do gás. As linhas sólidas representam os modelos com a inclusão de H2 e as 
linhas tracejadas os modelos sem H2. A linha tracejada vertical mostra o início da RT. 
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Figura 4.15 – Efeito provocado na densidade dos compostos de H pela inclusão de H2 no 
equilíbrio térmico do gás. As linhas sólidas representam os modelos com a inclusão de H2 
e as linhas tracejadas os modelos sem H2. A linha preta tracejada vertical mostra o início 

da RT. 

 

 

A contribuição de cada um dos diferentes mecanismos de ganhos e perdas 

de energia pelo gás causados pela molécula H2 é mostrada nas Figuras 4.16 e 

4.17, respectivamente. Nessas figuras podemos ver que os maiores contribuintes 

para o equilíbrio térmico dentre os mecanismos envolvendo H2 são a excitação e 

a desexcitação colisional. Esses mecanismos são dominantes na região do pico 

de densidade de H2 na região ionizada e são relativamente menos importantes 

em NPs com menor T∗  e L∗ . As perdas por troca de carga e os ganhos por 

formação em grãos fotoionização e fotodissociação em dois passos podem ser 

importantes em algumas zonas, entretanto, atuam nos casos em que a molécula 
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H2 não tem influência importante no equilíbrio térmico ou em regiões dentro da NP 

onde a densidade de H2 é baixa. Os demais mecanismos não são importantes. Os 

mecanismos de fotodissociação direta, troca de carga formando H2 e dissociação 

colisional por H e e- não são significativos em nenhum caso estudado. 

 

 

 
Figura 4.16 – Ganhos provocados pelos diferentes mecanismos de excitação e 

desexcitação de H2 em função da distância à estrela central. A linha tracejada vertical 
mostra o início da RT. 

 

 



 105 

Figura 4.17 – Perdas provocadas pelos diferentes mecanismos de excitação e 
desexcitação de H2 em função da distância à estrela central. A linha tracejada vertical 

mostra o início da RT. 
 

 

4.5. Efeito da Autoblindagem 
 

 

O efeito da autoblindagem sobre a densidade de H2 é importante em 

regiões onde a radiação atravessa uma camada de gás com densidade de coluna 

de H2, N(H2), maior que 1014 cm-2, como visto no Capítulo 3. Tal densidade de 

coluna é atingida dentro da região ionizada em NPs com alta T∗ , com baixa L∗ , 

pouco densas ou com maior quantidade de poeira. O efeito deste mecanismo é 

importante para a quantidade de H2 na NP porque ele afeta o mecanismo mais 

importante de destruição de molécula, a fotodissociação em dois passos. A 
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autoblindagem diminui a taxa desta reação, permitindo que uma maior quantidade 

de H2 sobreviva, o que aumenta a densidade de coluna de H2. Essa                

auto-alimentação faz com que a autoblindagem tenha uma forte dependência com 

a densidade de coluna de H2. A Figura 4.18 mostra o efeito da autoblindagem em 

RM e em N(H2) em modelos com diferentes valores de T∗ . É importante notar que 

a autoblindagem não é um efeito significativo na região ionizada de NPs com    

T∗  < 150000 K. 

 

 

 
Figura 4.18 – Efeito da autoblindagem em RM e em N(H2). A linha contínua representa os 

modelos com autoblindagem e a tracejada os modelos sem esse mecanismo. 

 

 

O efeito que a autoblindagem tem na densidade de H2 e dos demais 

compostos de H é ilustrado na Figura 4.19. São mostrados os cálculos para a 
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NP-padrão e para uma NP com T∗  = 350000 K. Para a NP-padrão, a densidade 

de H2 aumenta por, no máximo, um fator 2 quando incluímos a autoblindagem. 

Para a NP com T∗  = 350000 K esse aumento pode ser de até 4 ordens de 

grandeza. A diferença causada na densidade de H2 aumenta com a distância, por 

causa do aumento da densidade de coluna de H2. 

 

 

 
Figura 4.19 – Diferença nas densidades dos compostos de H e na temperatura do gás 

causada pela autoblindagem na fotodissociação em dois passos. As curvas sólidas 
representam os modelos onde consideramos a autoblindagem e as curvas tracejadas 
representam os mesmos modelos sem esse mecanismo. A NP-padrão é representada 

nos painéis da esquerda e a NP com T∗  = 350000 K nos painéis da direita. 

 

 

O aumento na densidade de H2 causa o aumento da densidade de H3
+ na 

mesma proporção, já que a densidade desse íon depende diretamente da 
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quantidade de H2. A diferença nos demais compostos de H é bem menor do que 

em H2 e H3
+. 

 

A temperatura do gás, assim como as densidades dos compostos de H, 

não apresenta diferença significativa com a inclusão da autoblindagem no modelo 

da NP-padrão. Para a NP com T∗  = 350000 K, os efeitos devidos à inclusão da 

autoblindagem nas densidades dos compostos de H são significativos e se 

refletem na temperatura do gás. 

 

 

4.6. Linhas de Emissão de H2 
 

 

4.6.1. A linha 1-0 S(1) 
 

 

A linha 1-0 S(1) de H2 em 2,1218 µm é a mais comumente detectada em 

NPs e outros objetos porque é intrinsecamente intensa e situa-se em uma janela 

atmosférica (banda K), podendo ser detectada por telescópios terrestres, assim 

como por telescópios espaciais. Ela é produzida pela transição radiativa do nível 

(1,3) para o nível (0,1) do nível eletrônico fundamental. 

 

Nas Figuras 4.20 e 4.21, são mostradas as taxas, respectivamente, de 

povoamento e despovoamento do nível (1,3) em função da distância à estrela 

central para diversos modelos de NPs. Na região ionizada, o nível (1,3) é excitado 

e desexcitado primariamente por colisões. Os processos radiativos também são 

importantes, particularmente no caso de NP menos densas, com estrelas mais 

luminosas ou com menor temperatura. No caso do modelo com Rg-g = 0,1, os 

processos radiativos dominam o povoamento da molécula na região mais externa 

ao pico da densidade de H2. A formação da molécula em estados excitados não 

tem papel importante para a excitação deste nível. 
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Figura 4.20 – Taxas de povoamento do nível (1,3) em função da distância à estrela 

central. A linha 1-0 S(1) é produzida pela desexcitação a partir deste nível. 
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Figura 4.21 – Taxas de despovoamento do nível (1,3) em função da distância à estrela 

central. A linha 1-0 S(1) é produzida pela desexcitação a partir deste nível. 

 

 

A população do nível (1,3) em função da distância à estrela central é 

mostrada na Figura 4.22. Incluímos na figura outros dois níveis moleculares, um 

inferior e outro superior em energia ao nível (1,3), para comparação. O 

comportamento da densidade do nível (1,3) com a distância à estrela central 

assemelha-se ao da densidade de H2 na região mais interna e na região de 

recombinação de H. No entanto, nas regiões mais externas, a linha diminui quase 

monotonicamente, ao contrário do que ocorre com a densidade de H2, que cresce 

na região mais externa pelo efeito da formação em grãos (compare com a   

Figura 4.15). 
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Figura 4.22 – População de H2 em alguns níveis rovibracionais do nível X em função da 

distância à estrela central. O parâmetro que distingue o modelo de cada gráfico do 
modelo da NP-padrão é indicado no respectivo título. As curvas preta, azul e verde 

representam, respectivamente, as populações de (v,J) = (0,0), (1,3) e (2,3). 

 

 

Os níveis inferiores precisam de menos energia para serem excitados do 

que os mais elevados. Por isso as linhas da banda 0-0, particularmente as que 

são produzidas nos níveis rotacionais inferiores, podem ser excitadas em 

ambientes com pouco fluxo radiativo e baixa temperatura, como as regiões mais 

externas da região ionizada (ou as regiões neutras de NPs), enquanto as linhas 

produzidas pela desexcitação de níveis mais elevados são produzidas 

principalmente na parte mais interna da RT. 
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Na Figura 4.23, mostramos as emissividades das linhas 1-0 S(1) e 2-1 S(1) 

de H2 calculadas para alguns modelos de NPs. Dentro da região ionizada, as 

linhas 1-0 S(1) e 2-1 S(1) de H2 (assim como outras linhas rovibracionais de H2) 

são produzidas principalmente na RT (compare com a Figura 4.15, onde a RT é 

indicada). O comportamento da emissividade da linha 1-0 S(1) com a distância à 

estrela central reflete a população do nível (1,3), como esperado. A intensidade 

de uma determinada linha, emitida por uma dada nebulosa, pode ser obtida 

através da integral da emissividade ao longo da linha de visada. 

 

 

 

Figura 4.23 – Comparação entre as emissividades das linhas 1-0 S(1) em 2,1218 µm e    

2-1 S(1) em 2,2477 µm de H2 e linhas atômicas em função da distância à estrela central. 
A emissividade é dada em erg cm-3 s-1. 
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Uma nebulosa planetária pode ser limitada pela radiação (“ionization- 

bounded”) ou pela matéria (“matter-bounded”). No primeiro caso, o espectro 

ionizante não é capaz de ionizar todo o gás e as zonas mais externas da NP 

podem estar predominantemente neutras ou em fase molecular. Se há matéria 

suficiente para a existência de uma região neutra, espera-se que essa região 

também emita linhas de H2. 

 

Como já mencionado no Capítulo 1, diversos trabalhos mostram que a 

morfologia das imagens da emissão da linha 1-0 S(1) em NPs é semelhante à 

morfologia das imagens nas linhas [NII] ou [OI], que são tipicamente presentes 

em regiões de média e baixa ionização. Isso indicaria que nessas nebulosas não 

há uma região neutra emitindo linhas de H2 e que a emissão observada provém 

somente da região ionizada. Tal constatação nos permite concluir que a molécula 

H2 coexiste com as espécies N+ e O0 da região ionizada. 

 

Em López et al. (2000), é fornecida uma comparação entre o mapa da linha 

1-0 S(1) de H2 e imagens em banda larga centradas nas linhas λλ6716, 6731 de 

S+. Baseados nessa comparação, os autores afirmam que “a emissão de H2 

circunda e compartilha da mesma morfologia e orientação que o anel ionizado” 

em KjPn 8. Em Arias et al. (2001) é possível ver as imagens tomadas com outros 

instrumentos nas mesmas linhas mencionadas acima. Essas imagens das linhas 

de H2 e de S+ são bastante semelhantes. 

 

Para comparação com a emissividade das linhas de H2, mostramos a 

emissividade de linhas proibidas de N+, O0 e S+ na Figura 4.23. As emissividades 

de [NII] e [OI] têm seu máximo mais internamente e ao longo da zona de 

recombinação de H, ou seja, mais internamente do máximo da emissividade das 

duas linhas de H2. Na região do máximo da emissividade de H2, as emissividades 

das linhas [NII] e [OI] já diminuíram do seu valor máximo em ao menos duas 

ordens de grandeza. As emissividades das linhas 1-0 S(1) e 2-1 S(1) na região 

ionizada são maiores ou da ordem da emissividade da linha [SII] λ6733, com 

exceção da região mais interna do modelo com T∗  = 30000 K. Nesse último caso, 

a emissividade de [SII] é maior que a de H2. A distribuição radial da emissividade 
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dessas linhas de H2 é bastante semelhante à distribuição radial da emissividade 

da linha [SII]. 

 

Como podemos ver pela comparação entre a Figura 4.23 e a Figura 4.15, 

as emissividades das linhas de recombinação Hβ e Brγ refletem a distribuição de 

densidade de H+. A emissão da linha 1-0 S(1) se dá em uma região na borda da 

região emissora das linhas de H mencionadas acima. O máximo da emissão se 

dá em uma região onde a emissividade das linhas de recombinação de H já 

diminuiu em pelo menos duas ordens de grandeza. Em NPs com maior 

quantidade de grãos, com estrela menos luminosa e, principalmente, com 

nebulosa menos densa ou com estrela mais quente, entretanto, uma parte 

significativa da emissão de H2 se dá em uma região com emissão significativa das 

linhas de H. 

 

Alguns autores (veja referências no Capítulo 1) observaram uma grande 

semelhança entre a morfologia das linhas de recombinação de H e da linha         

1-0 S(1) de H2, como mencionado na introdução. Eles sugerem que isso ocorre 

porque a molécula H2 estaria presente em glóbulos densos e neutros (“clumps”) 

dentro da região ionizada ou porque a molécula estaria emitindo na borda externa 

da região ionizada. Nossos resultados mostram que a emissão pode ser 

produzida dentro da própria região ionizada. 

 

 

4.6.2. A Razão 1-0 S(1)/Brγγγγ e as Características da NP 
 

 

A razão entre as intensidades das linhas 1-0 S(1) e Brγ na região ionizada 

como função dos parâmetros da NP é mostrada na Figura 4.24. A razão             

1-0 S(1)/Brγ depende, assim como RM, dominantemente da temperatura da 

estrela central. A razão 1-0 S(1)/Brγ aumenta em até 6 ordens de grandeza com 

T∗  entre 30000 e 500000 K. Esse aumento na razão é maior na faixa entre 30000 

e 250000 K. A razão diminui com L∗ . Para L∗  entre 100 e 10000 L�, a razão 

muda no máximo duas ordens de grandeza. Para nH entre 100 e 1000 cm-3, a 
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razão não muda mais que uma ordem de grandeza. Nesse caso, a razão diminui 

com nH para NPs com T∗  < 300000 K e aumenta caso contrário. Entretanto, para 

nH entre 1000 e 50000 cm-3, a razão diminui em cerca de duas ordens de 

grandeza. 

 

 

 

Figura 4.24 – Razão entre a linha 1-0 S(1) de H2 e a linha Brγ em função dos parâmetros 
da NP. Nestes modelos foi assumido o povoamento por EE. A curva preta em todos os 

painéis representa os modelos onde somente foi mudada a temperatura da estrela 
central, os demais parâmetros são os da NP-padrão. As demais curvas representam 

modelos onde, além da temperatura da estrela central, foi mudado outro parâmetro da 
NP, conforme indicado na legenda de cada gráfico. 

 

 

A diferença na razão 1-0 S(1)/Brγ entre os modelos com Rg-g = 10-3 (como 

na NP-padrão) e Rg-g = 10-1 é maior para NPs com T∗  < 200000 K. Para modelos 
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com T∗  < 250000 K, essa diferença aumenta significativamente (até 4 ordens de 

grandeza) com a diminuição de T∗ , favorecendo os modelos com Rg-g maior. Para 

estrelas com T∗  > 250000 K, as razões de linhas calculadas para o modelos com 

maior Rg-g diminuem em no máximo um fator 2 com relação ao modelo com Rg-g = 

10-3. 

 

Na Figura 4.25 podemos ver a dependência das intensidades das linhas 

Brγ e 1-0 S(1) com os parâmetros da NP. Na faixa de T∗  estudada, a linha Brγ 

tem pouca dependência com T∗  e praticamente nenhuma dependência com a 

densidade do gás, mas ela diminui significativamente com L∗  e Rg-g. A 

intensidade de Brγ depende do número de fótons ionizantes de H que, para a 

essa faixa de T∗ , depende praticamente apenas de L∗ . A quantidade de poeira, 

dada por Rg-g, influi através da absorção dos fótons ionizantes. 

 

A intensidade da linha 1-0 S(1) depende dos fótons com energia entre 6 e 

13,6 eV, que provocam a excitação eletrônica da molécula e também sua 

destruição, e também dos fótons com energia alta ( νh  > 100 eV), que produzem 

a RT. Nessa região, as condições físicas favorecem tanto a densidade de H2, 

como a população do nível (1,3), que é dominada pelos processos colisionais. A 

intensidade da linha 1-0 S(1) aumenta fortemente com T∗ , explicando a forte 

variação da razão 1-0 S(1)/Brγ com T∗ . Estrelas centrais com temperatura mais 

alta produzem uma RT mais larga. A largura da RT também explica o 

comportamento da linha 1-0 S(1) com nH. NPs com menor densidade produzem 

uma RT mais larga. A intensidade da linha aumenta com L∗ , com exceção das 

NPs com 150000 < T∗  < 200000 K nas quais a intensidade da linha de H2 

praticamente não muda com L∗ . Estrelas com maior L∗ , produzem uma RT 

ligeiramente mais larga, mas, por outro lado, também produzem um maior número 

fótons ultravioleta, que podem tanto destruir como excitar a molécula. O balanço 

desses efeitos explica o comportamento da linha 1-0 S(1) com L∗ . Quando 

aumentamos Rg-g de 10-3 para 10-1, a linha 1-0 S(1) aumenta em até três ordens 

de grandeza para modelos com T∗  < 250000 K e diminui em até duas ordens de 

grandeza se T∗  > 250000 K. Esse comportamento é causado pela competição 
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entre os mecanismos que envolvem os grãos na região ionizada, i.e., a absorção 

da radiação, o aquecimento do gás e a produção de H2 na superfície de grãos. 

 

 

 

Figura 4.25 – Fluxo das linhas Brγ (painéis superiores) e 1-0 S(1) (painéis inferiores) em 
função dos parâmetros da NP. Os painéis da esquerda mostram as curvas com 

diferentes L∗  e os da direita para diferentes nH e Rg-g. A convenção de cores é a mesma 
da Figura 4.24, com exceção do modelo com Rg-g = 0,1 que é representado pela curva 

vermelha nos painéis da esquerda. Para estes modelos, a distância do observador à NP 
é assumida 1,6 kpc, valor escolhido arbitrariamente. 

 

 

No painel da esquerda na Figura 4.26, mostramos a razão entre a 

luminosidade total em linhas de H2 emitidas pela NP (LH2) e a luminosidade da 

estrela central em função de T∗  e outros parâmetros. O comportamento das 

curvas é muito semelhante às curvas equivalentes do gráfico 1-0 S(1)/Brγ por T∗ . 

Isso acontece por que a linha Brγ depende fundamentalmente de L∗  e porque a 
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razão entre a luminosidade emitida na linha 1-0 S(1), L1-0S(1), e LH2 não varia com 

T∗  em mais que uma ordem de grandeza na faixa de T∗  estudada (em geral 

muda menos que um fator 5), como pode ser visto no painel da direita na    

Figura 4.26. 

 

 

 
Figura 4.26 - Painel da esquerda: fração da luminosidade emitida pela estrela que é 

convertida em emissão de H2. Painel da direita: fração da luminosidade total das linhas 
de H2 representada pela linha 1-0 S(1). Em ambos os painéis, as curvas são as mesmas 
mostradas na Figura 4.24. Para a curva preta somente a temperatura da estrela central é 
variada. Para as demais curvas, além da temperatura da estrela central ser variada, um 
segundo parâmetro foi alterado: as curvas azuis mostram os modelos com nH = 100 cm-3 

(tracejada) e 50000 cm-3 (sólida), as curvas verdes os modelos com L∗  = 100 L� 

(tracejada) e 10000 L� (sólida) e a curva vermelha os modelos com Rg-g = 0,1. 

 

 

A comparação da razão 1-0 S(1)/Brγ de nossos modelos com os valores 

obtidos por observações de NPs é mostrada na Figura 4.27. Os modelos são os 

mesmos da Figura 4.24 e não foram feitos para nenhuma NP específica. As 

observações incluídas na figura foram selecionadas na literatura buscando por 

medições do fluxo da linha 1-0 S(1) e da linha Brγ que incluíssem toda a NP 

emissora de H2. As observações foram feitas por Smith et al. (1981), Burton & 

Geballe (1986), Greenhouse et al. (1988), Allen et al. (1997), Robberto et al. 

(1997), Guerrero et al. (2000), Smith (2003) e Likkel et al. (2006). Como as linhas 

1-0 S(1) e Brγ são bastante próximas no espectro, em geral não se faz nenhuma 

correção de avermelhamento na análise das razões dessas linhas. Os valores de 
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T∗  são médias de valores encontrados na literatura para a temperatura de 

Zanstra de HeII. Em alguns casos em que a temperatura de Zanstra de HeII não 

foi encontrada foram usadas médias dos valores da temperatura de Zanstra de   

HI. As referências usadas são: Pottasch et al. (1978), Pottasch et al. (1982), Kaler 

(1983), Pottasch (1984), Shaw & Kaler (1985, 1989), Freitas-Pacheco et al. 

(1986), Gathier & Pottasch (1988, 1989), Walton et al. (1988), Gleizes et al. 

(1989), Preite-Martinez et al. (1989, 1991), Kaler & Jacoby (1991), Bohigas (2001) 

e Stanghellini et al. (2002). 

 

 

 

Figura 4.27 – Razão entre a linha 1-0 S(1) de H2 e a linha Brγ em função dos parâmetros 
da NP. Os símbolos representam as observações: os círculos azuis representam as 
razões observadas; os triângulos verdes, um limite inferior; os triângulos invertidos      

cor-de-rosa, limites superiores para a razão. Os modelos e sua representação são os 
mesmos da Figura 4.26. 

 

 

A emissão da linha Brγ é produzida dentro da região ionizada. A emissão 

da linha 1-0 S(1), por outro lado, pode ser emitida na região ionizada e na região 

neutra. Como somente calculamos a contribuição da região ionizada em nosso 

trabalho, no caso de NPs limitadas pela radiação estamos calculando um limite 

inferior para a razão 1-0 S(1)/Brγ. No caso de nebulosas limitadas pela matéria, a 
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nebulosa toda é ionizada. A limitação por matéria depende da quantidade de gás 

(ejetado pela estrela progenitora) que forma a nebulosa e pela quantidade de 

fótons ionizantes, que depende, por sua vez, da luminosidade e temperatura da 

estrela central. Estrelas mais quentes ou mais luminosas são capazes de ionizar 

um volume maior de gás. Como a luminosidade e a temperatura da estrela central 

mudam com a evolução da NP, a condição limitada pela matéria ou pela radiação 

também pode variar ao longo da vida da NP. Um estudo mais completo sobre a 

emissão H2 em NPs necessita de modelos que incluam não somente a região 

ionizada, mas também as regiões neutras e moleculares possivelmente 

existentes. 

 

Nos modelos que apresentamos neste trabalho, consideramos que a 

nebulosa ionizada é limitada pela radiação e as intensidades apresentadas são 

calculadas através da integração da emissividade de cada linha desde a borda 

interna da nebulosa até Rmáx. No entanto, é possível obter soluções limitadas pela 

matéria simplesmente limitando o tamanho da nebulosa. Nesse caso, as 

intensidades são obtidas pela integração até a borda externa da NP. A        

Figura 4.23 deixa evidente que as intensidades e razões de linhas podem ser 

bastante diferentes da solução limitada pela radiação. 

 

Para avaliar a contribuição da região ionizada para a intensidade de uma 

linha observada em algumas NP observadas, obtivemos modelos cujos 

parâmetros adotados para T∗ , L∗ , densidade média do gás foram obtidos na 

literatura. Assumimos densidade uniforme, as abundâncias da Tabela 4.1 e       

Rg-g = 10-3. Para desenvolver um modelo acurado para uma NP específica seria 

necessário um extenso trabalho de ajuste entre as características espectrais 

observadas do objeto e o seu modelo numérico. Para um modelo mais correto, a 

real distribuição de matéria deveria ser levada em consideração. A obtenção de 

modelos detalhados para NPs específicas não é o objetivo do presente trabalho. 

 

Na Tabela 4.2, mostramos a comparação do fluxo da linhas 1-0 S(1) 

calculado com o observado para algumas NPs. Os parâmetros usados nos 

modelos foram obtidos de Pottasch et al. (1982), Kaler (1983), Pottasch (1984), 
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Shaw & Kaler (1985), Walton et al. (1988), Gathier & Pottasch (1989), Gleizes et 

al. (1989), Cahn et al. (1992), Latter et al. (2000). 

 

Os valores mostrados na Tabela 4.2 indicam que o fluxo calculado para a 

região ionizada pode contribuir com desde uma pequena fração até toda a 

emissão de H2 em uma NP. 

 

 

Tabela 4.2 
Comparação entre o Fluxo Calculado e o Observado 

NP F1-0 S(1) Modelo F1-0 S(1) Obs. Razão* Ref. 

IC2003 7,4E-18 5,8E-14 1,3E-04 1 
J900 6,0E-18 3,8E-14 1,6E-04 1 
BD+30o3639 2,9E-14 6,9E-14 4,2E-01 1 
NGC 7027 7,9E-12 1,4E-12 5,6E+00 2 
NGC 7027 7,9E-12 3,8E-12 2,1E+00 3 
NGC 6720 1,9E-14 5,2E-12 3,7E-03 4 

Referências: (1) Likkel et al. 2006; (2) Beckwith et al. 1980; (3) 
Latter et al. 2000; (4) Greenhouse et al. 1988. 
(*) Razão entre o fluxo do modelo e o observado. 

 

 

O forte aumento da intensidade da linha 1-0 S(1) com T∗  pode explicar a 

correlação encontrada entre a detecção dessa linha de H2 e a morfologia bipolar 

de NPs (regra de Gatley; Zuckerman & Gatley 1988; Kastner et al. 1996), já que 

nebulosas planetárias bipolares têm tipicamente estrelas centrais mais quentes 

(Corradi & Schwarz 1995). 

 

Recentemente, Phillips (2006) mostrou que NPs nas quais é detectada a 

emissão de H2 têm estrelas centrais tipicamente com maior temperatura de 

Zanstra (T∗  > 90000 K). Ele atribuiu esse comportamento a maior quantidade de 

raios X moles emitidos por tais estrelas. 

 

De fato, como já havíamos mostrado em nossos trabalhos anteriores, a 

radiação de raios X moles (hν > 100 eV) consegue penetrar em maiores 

profundidades na NP e produzir uma zona com temperatura do gás da ordem de 

alguns milhares de K, onde coexistem quantidades significativas de H0, H+ e 
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elétrons, i.e., a RT. Quanto maior T∗ , maior é a quantidade de raios X moles 

emitidos e maior é a região de transição. Como mencionado no Capítulo 1, nas 

condições da RT a molécula H2 pode sobreviver em quantidades apreciáveis. A 

quantidade de fótons em todas as faixas do espectro aumenta proporcionalmente 

a L∗ . 

 

A Figura 4.28 mostra o fluxo radiativo emitido por um corpo negro nas 

faixas de 6 a 13,6 eV, 13,6 a 100 eV e maior que 100 eV em função de T∗ , para 

uma dada L∗ . A radiação no intervalo de 13,6 a 100 eV é bastante absorvida por 

H e He na parte mais interna à RT. A radiação de raios X moles é muito baixa 

para NPs com T∗  < 100000 K. Nesse caso, é a radiação ultravioleta que 

determina as condições físicas na RT. Para essas NPs, a absorção de fótons 

ultravioleta pela molécula H2 determina sua densidade e colabora bastante para 

seu povoamento. No caso em que T∗  > 100000 K, os fótons energéticos 

produzem uma extensa RT, onde os mecanismos colisionais de excitação de H2 

dominam a excitação da molécula. A quantidade de fótons ultravioleta diminui 

com T∗ . A radiação entre 6 e 13,6 eV é importante para a destruição e a 

excitação da molécula H2. 

 

Segundo nossos resultados, as NPs com menor T∗  mostram uma maior 

influência de processos radiativos. As NPs mais jovens apresentam menor T∗  do 

que NPs em estágios evoluídos. Isso favorece a excitação de H2 por processos 

radiativos. Conforme a estrela evolui e T∗  aumenta, a importância dos 

mecanismos colisionais cresce. 
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Figura 4.28 – Fluxo radiativo emitido por um corpo negro de temperatura T∗  nos 

intervalos de energia de 6 a 13,6 eV (ultravioleta distante), de 13,6 a 100 eV e maior que 
100 eV.O fluxo é dado em unidades do campo de Habing G0 = 1,6 x 10-3 erg cm-2 s-1 

(Habing 1968). A luminosidade da estrela é de 3000L� para todos os modelos do gráfico. 

 

 

4.6.3. Outras Linhas Importantes de H2 
 

 

A molécula H2 emite alguns milhares de linhas rovibracionais no 

infravermelho. Dentre essas linhas, apenas 78, incluindo a linha 1-0 S(1), têm a 

razão entre a sua intensidade e a intensidade da linha 1-0 S(1) igual ou maior que 

0,3 em pelo menos três de nossos modelos. Estas 78 linhas, que chamaremos 

daqui por diante de “as mais importantes”, são listadas na Tabela 4.3. Essas 

linhas mais importantes são emitidas na faixa entre 1,0 e 29 µm do espectro 

infravermelho, com a grande maioria entre 1 e 4 µm, ou seja, no infravermelho 

próximo. Acima de 4 µm temos somente as linhas da banda rotacional pura 0-0 de 

S(0) a S(11). As linhas mais importantes pertencem à banda rotacional 0-0 e às 

bandas rovibracionais 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-3 e 6-4. 
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A grande maioria das linhas importantes é produzida por H2-ortho, 

principalmente as de níveis vibracionais superiores. Isso é reflexo da razão ortho-

para ser, na grande maioria das condições físicas, maior que a unidade. 

 

 

Tabela 4.3 
Linhas de H2 Mais Importantes na Região Ionizada 

Linha λλλλ (µµµµm) Linha λλλλ (µµµµm) Linha λλλλ (µµµµm) 
0 - 0 S(0) 28,221 1 - 0 S(1) 2,1218 3 - 1 Q(3) 1,3240 
0 - 0 S(1) 17,035 1 - 0 S(2) 2,0338 3 - 1 S(1) 1,2330 
0 - 0 S(2) 12,279 1 - 0 S(3) 1,9576 3 - 1 S(3) 1,1857 
0 - 0 S(3) 9,6649 1 - 0 S(4) 1,8920 3 - 1 S(5) 1,1519 
0 - 0 S(4) 8,0258 1 - 0 S(5) 1,8358 3 - 1 S(7) 1,1304 
0 - 0 S(5) 6,9091 1 - 0 S(6) 1,7880 3 - 2 O(3) 3,1638 
0 - 0 S(6) 6,1089 1 - 0 S(7) 1,7480 3 - 2 Q(1) 2,7103 
0 - 0 S(7) 5,5115 2 - 0 O(3) 1,3354 3 - 2 Q(3) 2,7312 
0 - 0 S(8) 5,0529 2 - 0 Q(1) 1,2383 3 - 2 S(1) 2,3865 
0 - 0 S(9) 4,6947 2 - 0 Q(3) 1,2473 3 - 2 S(3) 2,2014 
0 - 0 S(10) 4,4096 2 - 0 S(1) 1,1622 4 - 2 O(2) 1,4611 
0 - 0 S(11) 4,1810 2 - 0 S(3) 1,1175 4 - 2 O(3) 1,5099 
0 - 0 S(12) 3,9968 2 - 0 S(5) 1,0851 4 - 2 Q(1) 1,3982 
0 - 0 S(13) 3,8464 2 - 0 S(7) 1,0641 4 - 2 Q(3) 1,4093 
0 - 0 S(15) 3,6263 2 - 1 O(2) 2,7862 4 - 2 S(1) 1,3116 
0 - 0 S(17) 3,4856 2 - 1 O(3) 2,9741 4 - 2 S(3) 1,2616 
1 - 0 O(2) 2,6269 2 - 1 O(5) 3,4379 4 - 2 S(5) 1,2263 
1 - 0 O(3) 2,8025 2 - 1 Q(1) 2,5510 5 - 3 O(3) 1,6135 
1 - 0 O(4) 3,0039 2 - 1 Q(2) 2,5586 5 - 3 Q(1) 1,4929 
1 - 0 O(5) 3,2350 2 - 1 Q(3) 2,5698 5 - 3 Q(3) 1,5056 
1 - 0 Q(1) 2,4066 2 - 1 S(1) 2,2477 5 - 3 S(1) 1,4001 
1 - 0 Q(2) 2,4134 2 - 1 S(3) 2,0735 5 - 3 S(3) 1,3472 
1 - 0 Q(3) 2,4237 2 - 1 S(5) 1,9449 5 - 3 S(5) 1,3107 
1 - 0 Q(5) 2,4548 3 - 1 O(2) 1,3728 6 - 4 Q(1) 1,6015 
1 - 0 Q(7) 2,5001 3 - 1 O(3) 1,4180 6 - 4 S(1) 1,5016 
1 - 0 S(0) 2,2233 3 - 1 Q(1) 1,3141 6 - 4 S(3) 1,4456 

 

 

Os espectros nas bandas J, H e K de diversas NPs foram publicados por 

Hora et al. (1999). Naquele trabalho, mais de 60 linhas de H2 são listadas como 

detectadas em NPs. Dentre essas estão 23 das linhas das bandas J, H e K 

incluídas na Tabela 4.3 (que totalizam 33 linhas). As linhas comuns entre a 

Tabela 4.3 e as detectadas por Hora et al. são listadas na Tabela 4.4. 

 

Outras linhas das bandas J, H e K que constam na Tabela 4.3 não foram 

identificadas por Hora et al. (1999). Existem ainda linhas dessas bandas que 
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foram identificadas por Hora et al., mas não estão em nossa lista. Estes dois 

últimos casos podem acontecer por algum ou alguns dos motivos a seguir: 

 

i) os coeficientes dos mecanismos de excitação que usamos em nossos 

modelos não são acurados, causando erro no povoamento e por 

conseqüência nas razões de linhas; 

ii) não incluímos a região neutra que poderia contribuir para as intensidades e 

modificar as razões de linhas; 

iii) existem linhas intensas de outras espécies sobrepostas; 

iv) a linha foi identificada erroneamente. 

 

 

Tabela 4.4 
Linhas da Tabela 4.3 Detectadas por Hora et al. (1999) 

Banda J Banda H Banda K 

2 - 0 Q(1) 1 - 0 S(5) 1 - 0 S(0) 
2 - 0 Q(3) 1 - 0 S(6) 1 - 0 S(1) 
3 - 1 S(1) 1 - 0 S(7) 1 - 0 S(2) 
3 - 1 S(3) 5 - 3 Q(1) 1 - 0 S(3) 
4 - 2 S(1)  1 - 0 Q(1) 
4 - 2 S(3)  1 - 0 Q(2) 
4 - 2 S(5)  1 - 0 Q(3) 
5 - 3 S(5)  2 - 1 S(1) 

  2 - 1 S(3) 
  2 - 1 S(5) 
  3 - 2 S(1) 
  3 - 2 S(3) 

 

 

Linhas de H2 em outras bandas do espectro também já foram detectadas 

em NPs. Por exemplo, Matsuura & Zijlstra (2005) mostram detecções das linhas 

S(1) a S(6) da banda rotacional 0-0 em observações de NGC 6302 com o 

telescópio espacial ISO; as linhas S(2) a S(7) da banda rotacional foram 

detectadas por Hora et al. (2006) em observações da nebulosa Helix (NGC 7293) 

com o telescópio espacial Spitzer. Também com o ISO, Bernard-Salas & Tielens 

(2005) detectaram nas nebulosas NGC 6302, NGC 7027 e Hb 5 as linhas 0-0 S(1) 

a S(7), 1-0 Q(1), 1-0 Q(3), 1-0 Q(5), 1-0 O(3), 1-0 O(4), 1-0 O(5), 1-0 O(6) e         

2-1 O(3). Dentre as linhas mencionadas, somente a linha 1-0 O(6) não está entre 

as linhas mais importantes da Tabela 4.3. 
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As razões entre os fluxos das linhas da Tabela 4.3 e o fluxo da linha         

1-0 S(1) em função dos parâmetros de NPs são mostradas nas Figuras 4.29 a 

4.32. Uma parte das linhas não é mostrada nos gráficos, pois apresenta a razão 

constante para alguma das linhas mostradas ou para a linha 1-0 S(1). Isso 

acontece porque ambas as linhas são produzidas pelo decaimento radiativo a 

partir do mesmo nível rovibracional. Nesses casos, a razão é mostrada na  

Tabela 4.5.  

 

Um dos casos de razão constante é a razão da linha 1-0 Q(3) para a linha 

1-0 S(1). Essa razão só é alterada pela presença de algum mecanismo de 

extinção que dependa do comprimento de onda. A linha 1-0 Q(3), assim como a 

linha 1-0 S(1), é produzida pela desexcitação a partir do nível (1,3). Por isso, a 

razão entre estas linhas é independente da densidade de coluna do nível (1,3). 

Nesse caso, a razão entre linhas depende somente dos seus coeficientes de 

Einstein e comprimentos de onda. Uma vantagem desta propriedade é que esta 

razão pode ser usada para a determinar a extinção na banda K (Geballe et al. 

1982; Davis et al. 2003). Outras razões que sejam constantes e possuam 

comprimentos de onda bastante espaçados, também podem ser usadas para 

determinar a extinção. 
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Figura 4.29 – Razão das linhas da Tabela 4.3 para a linha 1-0 S(1) em função de T∗  e 

outros parâmetros da NP. Nos modelos representados pela curva preta somente T∗  
varia. Para as demais curvas outros parâmetros também foram modificados em relação à 

NP-padrão, conforme mostrado na legenda. 
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Figura 4.30 – Idem à Figura 4.29 para outras linhas da Tabela 4.3. 

 



 129 

 
Figura 4.31 – Idem à Figura 4.29 para outras linhas da Tabela 4.3. 
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Figura 4.32 – Idem à Figura 4.29 para outras linhas da Tabela 4.3. 

 

 

Tabela 4.5 
Razões entre Linhas de H2 Independentes das Condições Físicas 

L1 λL1 (µm) A L1 (s
-1) L2 λL2 (µm) A L2 (s

-1) L1/L2 
1 - 0 O(3) 2,8025 4,224E-07 1 - 0 Q(1) 2,4066 4,289E-07 0,846 
1 - 0 S(0) 2,2233 2,526E-07 1 - 0 Q(2) 2,4134 3,030E-07 0,905 
1 - 0 O(4) 3,0039 2,897E-07 1 - 0 Q(2) 2,4134 3,030E-07 0,768 
1 - 0 S(1) 2,1218 3,471E-07 1 - 0 Q(3) 2,4237 2,782E-07 0,702 
1 - 0 O(5) 3,2350 2,083E-07 1 - 0 Q(3) 2,4237 2,782E-07 0,394 
1 - 0 S(3) 1,9576 4,207E-07 1 - 0 Q(5) 2,4548 2,546E-07 2,072 
1 - 0 S(5) 1,8358 3,955E-07 1 - 0 Q(7) 2,5001 2,340E-07 2,302 
2 - 0 O(3) 1,3354 1,605E-07 2 - 0 Q(1) 1,2383 1,939E-07 0,768 
2 - 1 O(3) 2,9741 6,392E-07 2 - 0 Q(1) 1,2383 1,939E-07 1,594 
2 - 1 Q(1) 2,5510 6,367E-07 2 - 0 Q(1) 1,2383 1,939E-07 1,372 
2 - 0 Q(3) 1,2473 1,287E-07 2 - 1 S(1) 2,2477 4,977E-07 0,738 
2 - 0 S(1) 1,1622 1,900E-07 2 - 1 S(1) 2,2477 4,977E-07 0,466 
2 - 1 O(5) 3,4379 3,170E-07 2 - 1 S(1) 2,2477 4,977E-07 0,723 
2 - 1 Q(3) 2,5698 4,116E-07 2 - 1 S(1) 2,2477 4,977E-07 0,417 
2 - 0 S(3) 1,1175 2,769E-07 2 - 1 S(3) 2,0735 5,769E-07 0,891 
2 - 0 S(5) 1,0851 3,279E-07 2 - 1 S(5) 1,9449 5,063E-07 1,161 
3 - 1 O(3) 1,4180 4,339E-07 3 - 1 Q(1) 1,3141 4,986E-07 0,806 
3 - 2 O(3) 3,1638 7,048E-07 3 - 1 Q(1) 1,3141 4,986E-07 0,668 
3 - 2 Q(1) 2,7103 6,867E-07 3 - 1 Q(1) 1,3141 4,986E-07 0,587 
3 - 1 S(1) 1,2330 4,678E-07 3 - 2 S(1) 2,3865 5,151E-07 1,757 
3 - 1 Q(3) 1,3240 3,302E-07 3 - 2 S(1) 2,3865 5,151E-07 1,155 
3 - 2 Q(3) 2,7312 4,420E-07 3 - 2 S(1) 2,3865 5,151E-07 0,750 
3 - 1 S(3) 1,1857 6,592E-07 3 - 2 S(3) 2,2014 5,650E-07 2,166 
4 - 2 O(3) 1,5099 7,686E-07 4 - 2 Q(1) 1,3982 8,418E-07 0,846 
4 - 2 Q(3) 1,4093 5,560E-07 4 - 2 S(1) 1,3116 7,560E-07 0,684 
5 - 3 O(3) 1,6135 1,110E-06 5 - 3 Q(1) 1,4929 1,160E-06 0,885 
5 - 3 Q(3) 1,5056 7,635E-07 5 - 3 S(1) 1,4001 9,958E-07 0,713 
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Espectros de H2 na faixa entre 1,2 a 2,5 µ (faixa que corresponde às 

bandas J, H e K aproximadamente) são mostrados para alguns de nossos 

modelos nas Figura 4.33 a Figura 4.36. Essa faixa do espectro foi escolhida 

apenas para ilustração, pois inclui janelas atmosféricas importantes e é bastante 

rica em linhas de H2. Com o nosso código obtemos também o fluxo das demais 

linhas de H2 em outras faixas do espectro. As linhas identificadas são as que 

constam na Tabela 4.3. 

 

Na Figura 4.33, é possível notar que o espectro da região ionizada de NPs 

com menor T∗  mostra várias linhas com fluxo significativo produzidas pela 

desexcitação de níveis com v ≥ 3, ao contrário das NPs com maior T∗ . Como já 

mencionamos anteriormente, os mecanismos radiativos são importantes para a 

povoamento dos níveis de H2 em NPs com estrela central mais fria. Tais NPs 

possuem uma região ionizada mais estreita, assim como uma RT mais estreita e 

mais próxima da estrela central. Isso favorece a excitação dos níveis mais 

elevados na RT. O espectro resultante apresenta, então, diversas linhas intensas 

de mais alta excitação. Em NPs com maior T∗ , a excitação colisional tem um 

papel mais importante. É importante notar que a luminosidade das linhas de H2 

emitidas pela região ionizada pode ser muito baixa em NPs com estrelas mais 

frias (vide Figura 4.26).  

 

O aumento da luminosidade da estrela central dentro da faixa considerada 

de 100 a 10000 L�, muda ligeiramente o espectro (veja a Figura 4.34). O 

aumento da densidade, por outro lado, muda bastante as características do 

espectro em densidades acima de 1000 cm-3 (veja a Figura 4.35). Analogamente 

ao caso de NPs com estrelas mais frias, nas NPs mais densas os mecanismos 

radiativos são mais importantes, produzindo um espectro com um grande número 

de linhas intensas produzidas pela desexcitação de níveis vibracionais mais 

elevados. Através da Figura 4.36, pode-se ver que a maior quantidade de grãos 

favorece a intensidade das linhas de níveis mais baixos. 
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Figura 4.33 – Espectro em linhas de H2 em uma região do infravermelho próximo para 

alguns modelos. No eixo y é dado o fluxo relativo ao fluxo da linha 1-0 S(1). A linha Brγ 
também é mostrada nos espectros. No canto superior esquerdo de cada figura está o 

parâmetro que mudamos em relação à NP-padrão, com o valor adotado para o modelo. 
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Figura 4.34 – Espectro em linhas de H2 em uma região do infravermelho próximo para 

alguns modelos. No eixo y é dado o fluxo relativo ao fluxo da linha 1-0 S(1). A linha Brγ 
também é mostrada nos espectros. No canto superior esquerdo de cada figura está o 

parâmetro que mudamos em relação à NP-padrão, com o valor adotado para o modelo. 
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Figura 4.35 – Espectro em linhas de H2 em uma região do infravermelho próximo para 

alguns modelos. No eixo y é dado o fluxo relativo ao fluxo da linha 1-0 S(1). A linha Brγ 
também é mostrada nos espectros. No canto superior esquerdo de cada figura está o 

parâmetro que mudamos em relação à NP-padrão, com o valor adotado para o modelo. 
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Figura 4.36 – Espectro em linhas de H2 em uma região do infravermelho próximo para 

alguns modelos. No eixo y é dado o fluxo relativo ao fluxo da linha 1-0 S(1). A linha Brγ 
também é mostrada nos espectros. No canto superior esquerdo de cada figura está o 

parâmetro que mudamos em relação à NP-padrão, com o valor adotado para o modelo. 

 

 

4.7. Razão Ortho-Para 
 

 

A razão entre as densidades de H2 com modificação “ortho” e com “para”, 

ou simplesmente razão ortho-para, é muitas vezes usada como diagnóstico do 

mecanismo de excitação de H2 dominante. Na literatura (Ramsey et al. 1993 e 

Hora et al. 1999, por exemplo), é assumido em geral que quanto mais próximo de 

3 (o valor para o gás em ETL) é o valor dessa razão, maior seria a contribuição 
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dos processos colisionais. É claro pela Figura 3.3 que esta conclusão só é válida 

para o gás com T > 250K, pois para temperaturas mais baixas que esta, o valor 

para o gás em ETL é menor que 3. Nesse caso, a população dos dois níveis mais 

baixos, particularmente do nível (v,J) = (0,0) (H2-para), domina completamente a 

população. Ainda segundo a literatura, valores da ordem de 2 seriam esperados 

se processos radiativos dominassem a excitação. 

 

Na Figura 4.37, mostramos a variação radial da razão ortho-para calculada 

para vários modelos de NP. Essa razão é calculada através da razão entre a 

população de todos os níveis ortho e de todos os níveis para. Para comparação, 

incluímos na figura a razão determinada pela distribuição de Boltzmann (caso    

do gás em ETL). A razão ortho-para LTE é bastante próxima ao valor 3 esperado 

em quase toda NP, embora estritamente 3 somente na região onde                         

500 < T <10000 K. Na região onde T < 500 K (mais externa), a razão LTE diverge 

para valores pequenos rapidamente, por causa do decaimento da população para 

(v,J) = (0,0) (H2-para). A razão calculada por EE é sistematicamente menor na 

maior parte da NP, assumindo valores entre 2,0 e 3,2, pelo efeito dos processos 

radiativos. 

 

Em geral, a determinação da razão ortho-para a partir de observações de 

NPs é feita a partir de poucas linhas de H2, que usualmente representam alguns 

poucos níveis rotacionais de estados vibracionais inferiores (Hora et al. 1999, por 

exemplo). Isso limita as conclusões ao mecanismo predominante nos níveis 

inferiores. Além disso, a análise é feita a partir da densidade de coluna, 

determinada através das intensidades de linha. O uso densidade de coluna, que é 

um valor integrado, despreza as variações regionais da razão dentro da nebulosa, 

que podem ser bastante grandes, como vimos acima. 

 

A Figura 4.37 ilustra também as razões determinadas usando somente o 

nível v = 0 ou a nível v = 1. Observe que a razão ortho-para de v = 0 é 

sistematicamente menor que a razão de v = 1, com exceção da região do pico de 

densidade de H2. Nessa região, a razão de v = 0 domina a razão total e a razão 

de v = 1 tem valor menor que este. Observe que para os modelos com estrela 
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central mais quente, menos luminosa ou menos densa, a razão de v = 1 é muito 

parecida com a razão total. 

 

 

 

Figura 4.37 – Distribuição da razão ortho-para na direção radial para alguns modelos de 
NPs. São mostradas as razões calculadas por EE (linhas contínua), por ETL (curva 

pontilhada) e usando somente os níveis v = 0 (linha tracejada) e v = 1 (linha traço-ponto).  

 

 

 

 

 

 

 



 138 

4.8. Comentários Sobre as Fontes de 
Incerteza nos Modelos 
 

 

As sub-rotinas que desenvolvemos usam os melhores coeficientes de taxa 

disponíveis na literatura. Embora muito esforço já tenha sido feito pela 

comunidade científica nessas últimas décadas, os coeficientes de várias das 

reações ainda não são bem conhecidos. As incertezas nos coeficientes das 

reações são as principais fontes de incerteza na densidade, população e 

intensidade de linhas de H2 em nossos modelos. 

 

Os processos que têm maior influência na produção de H2 na região 

ionizada são o destacamento associativo, a formação em grãos e a troca de carga 

com H+ (Aleman 2002; Aleman & Gruenwald 2004), sendo o primeiro desses 

processos o maior contribuinte. Já os processos de destruição que mais influem 

na quantidade total de H2 são a fotodissociação em dois passos e a troca de 

carga. 

 

Segundo Launay et al. (1991) a incerteza no coeficiente total de 

destacamento associativo é estimada em um fator 2. Para a NP-padrão,            

RM = 3,73 x 10-6, essa incerteza faz com que RM deva estar entre 2,14 x 10-6 e 

6,90 x 10-6, ou seja, um fator de cerca de 1,8 de incerteza em RM. 

 

A formação de H2 em grãos ainda é um mecanismo em estudo. Embora 

existam vários estudos da taxa desse processo em laboratório, eles não são 

conclusivos. As estimativas da taxa de formação de H2 pela reação na superfície 

de grãos baseadas na quantidade de H2 presente no meio interestelar e em 

laborátório ainda divergem em cerca de uma ordem de grandeza (Glover 2003). O 

impacto de uma variação de uma ordem de grandeza no coeficiente deste 

mecanismo é da mesma ordem em RM para a NP-padrão e pode ser maior para 

modelos com maior Rg-g ou T∗ . 
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O coeficiente de formação de H2 por troca de carga foi medido por Karpas 

et al. (1979) para T = 300 K com uma incerteza de cerca de 20% e, segundo 

Shapiro & Kang (1989) é independente da temperatura. O coeficiente do processo 

inverso é calculado, em geral, por balanceamento detalhado a partir do coeciente 

determinado por Karpas et al. para o processo inverso. Entretanto, esses cálculos 

fornecem valores muito diferentes de autor para autor (veja Savin et al. 2004). O 

coeficiente deste processo, segundo Savin et al. (2004), é provavelmente menor 

do que o que adotamos para T < 3000 K, mas nessa região o processo já não é 

tão importante na região ionizada de NPs. 

 

O coeficiente de fotodissociação em dois passos é bem conhecido, já que 

as constantes de Einstein para as transições eletrônicas são calculadas com 

bastante precisão. A aproximação que usamos para a autoblindagem é bastante 

precisa no que diz respeito ao cálculo da densidade de H2 (vide Draine & Bertoldi 

1996). 

 

Com respeito ao povoamento e a emissão da molécula H2, as maiores 

fontes de incerteza nos modelos são os coeficientes de formação e destruição de 

H2 em estados excitados e os coeficientes de excitação colisional 

(acentuadamente em baixas temperaturas). 

 

Com exceção do destacamento associativo e da fotodissociação em dois 

passos, não temos a probabilidade de ocorrência por nível dos processos de 

formação e destruição de H2 em estados excitados. Assumimos distribuições em 

níveis para esses coeficientes, segundo sugestões da literatura ou em analogia 

com outros processos. Dessa forma, a incerteza nas taxas de excitação e 

desexcitação devidas a estes mecanismos são difíceis de se avaliar. Felizmente 

esses mecanismos não são significativos para a população da maioria dos níveis, 

especialmente os níveis inferiores que geram as linhas mais importantes e 

usualmente detectadas de H2. Além disso, dada a importância muito maior das 

colisões e do bombeamento ultravioleta, não esperamos que os possíveis erros 

causados pelas distribuições assumidas sejam muito importantes. 
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Por outro lado, os cálculos dos coeficientes para os processos de excitação 

colisional encontrados na literatura ainda possuem discrepâncias, principalmente 

em temperaturas baixas (T < 500K). A diferença entre coeficientes calculados por 

diferentes métodos pode chegar a uma ordem de grandeza para alguns níveis. O 

aumento ou diminuição em uma ordem de grandeza nos coeficientes colisionais 

pode fazer a população em níveis de H2 mudar em até pouco menos de uma 

ordem de grandeza. O efeito em RM é de um fator menor que 5. 

 

Baseados nas incertezas discutidas acima, esperamos que a incerteza na 

densidade de H2, em RM e no povoamento da molécula H2 calculados pelos 

nossos modelos seja de uma ordem de grandeza em média. 
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5.5.5.5. Discussão Final e Perspectivas Discussão Final e Perspectivas Discussão Final e Perspectivas Discussão Final e Perspectivas 
FuturasFuturasFuturasFuturas    

 

 

 

 

 

 

Neste trabalho, desenvolvemos diversas sub-rotinas para incluir no código 

de fotoionização unidimensional Aangaba o cálculo do povoamento e da emissão 

de H2 em linhas no infravermelho. Com essa poderosa ferramenta podemos, entre 

outras coisas, determinar e estudar a contribuição da região ionizada para a 

emissão em linhas de H2 no espectro infravermelho de NPs. 

 

A maioria dos estudos publicados na literatura sobre a molécula H2 em 

NPs, admite que a molécula H2 esteja presente somente na região neutra. 

Entretanto, como indicamos no Capítulo 1, existem fortes evidências de que a 

molécula esteja presente na região ionizada, o que motivou nosso estudo. 

 

Para o cálculo da emissão em linhas no infravermelho da molécula H2, 

além de conhecer a densidade molecular, é necessário calcular o povoamento em 

níveis de energia rovibracionais do nível eletrônico fundamental da molécula. 

Implementamos no código o cálculo do povoamento por equilíbrio termodinâmico 

local (ETL) e por equilíbrio estatístico (EE). O povoamento por ETL é determinado 

pela equação de Boltzmann. A hipótese de EE implica que a densidade total em 

cada nível (em um dado ponto da NP) não varia no tempo, ou seja, que as taxa 

total de povoamento e de despovoamento são iguais. Diversos mecanismos 

colisionais, radiativos e de formação e destruição podem povoar e despovoar os 

níveis de energia da molécula H2. Estudamos os mecanismos que poderiam ser 

importantes na região ionizada e buscamos na literatura por suas taxas de 

ocorrência. 
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Para o caso de EE, os mecanismos de excitação e desexcitação mais 

importantes para a população da molécula H2 na região ionizada são as 

transições colisionais, seguidas pelo bombeamento ultravioleta. A excitação 

colisional é importante para todos os níveis rovibracionais, dominando o 

povoamento dos níveis com v e J mais baixos. A importância desse mecanismo 

diminui com o aumento de v e J, enquanto os processos radiativos são mais 

importantes em níveis vibracionais mais elevados (particularmente para v > 3 e    

J < 7). Os mecanismos de destruição de H2 em estados excitados não são 

importantes na região ionizada. Já os mecanismos de formação de H2 em estados 

excitados podem ter influência no espectro de linhas produzidas pela 

desexcitação de níveis com J > 6 e v > 5. Neste caso, as reações de formação em 

grãos e de destacamento associativo são os mecanismos de formação mais 

significativos. 

 

Na literatura, a excitação por choques é freqüentemente invocada para 

explicar a excitação da molécula H2 em NPs (Dinerstein 1991 e Davis et al. 2003, 

por exemplo). Isso é feito porque a existência de moléculas é usualmente 

associada às regiões neutras. Entretanto para explicar a grande intensidade de 

linhas rovibracionais de H2 (cujos níveis de origem precisam de energia razoável 

para ser excitados) em ambientes neutros torna-se necessário supor um 

mecanismo eficiente de excitação, como choques. Nosso trabalho mostra a 

importância da excitação colisional para todos os níveis moleculares, mesmo na 

região ionizada. Esse mecanismo produz um espectro com características de 

emissão térmica e poderia ser confundido com espectro característico de 

excitação por choques (veja Sternberg & Dalgarno 1989, Burton 1992). A 

contribuição da região ionizada para o espectro pode oferecer uma explicação 

natural para a emissão intensa em linhas rovibracionais de H2 em ambientes com 

um campo de radiação intenso como NPs, sem que seja necessário supor a 

existência de choques. 

  

O povoamento da molécula H2 calculado pela aproximação de ETL é 

bastante distinto do povoamento determinado pelo EE. Entretanto, essa diferença 
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não afeta significativamente a densidade de H2 e nem a densidade dos demais 

compostos de H. 

 

Enquanto a razão ortho-para para o caso ETL é praticamente constante (e 

igual a 3), mostramos que para o caso EE essa razão pode variar bastante ao 

longo da NP. A determinação da razão ortho-para através de intensidades de 

linha que são quantidades integradas na linha de visada, despreza tais variações 

regionais. Esse método é freqüentemente usado na literatura para estudar os 

mecanismos dominantes de excitação de H2. 

 

A temperatura do gás no código é calculada pela hipótese de equilíbrio 

térmico, isto é, as perdas de energia pelo gás são iguais aos ganhos de energia. 

No presente trabalho, incluímos a contribuição da molécula H2 para o equilíbrio 

térmico e verificamos que ela não é importante dentro da região ionizada de NPs, 

com exceção dos casos em que a temperatura da estrela central ou a razão 

grãos-gás são bastante altas. Nestes casos, a molécula H2 contribui 

significativamente para as perdas na RT, causando o esfriamento do gás através 

da excitação colisional. Mesmo nestes casos, a inclusão da molécula H2 no 

equilíbrio térmico do gás não altera a largura da RT. 

 

Verificamos que a autoblindagem é um efeito importante na região ionizada 

para NPs com T∗  > 150000 K. O efeito desse mecanismo aumenta com T∗ . O 

aumento causado pela autoblindagem em RM pode ser de até 4 ordens de 

grandeza. 

 

Tendo determinado o povoamento em níveis, calculamos a emissividade 

das linhas em emissão de H2 no infravermelho. A partir das emissividades 

determinamos as intensidades das linhas. Para isso, assumimos que o gás seja 

opticamente fino no infravermelho. Estudamos as linhas emitidas pela molécula 

H2 na região ionizada e listamos as 78 linhas mais importantes na região ionizada 

de NPs. Tais linhas possuem a razão para a linha 1-0 S(1) maior que um fator 0,3 

em pelo menos três de nossos modelos (vide Tabela 4.3). Essas linhas são 

emitidas na faixa de 1,0 a 29 µm do espectro infravermelho (com a grande maioria 
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das linhas entre 1 e 4 µm) e pertencem à banda rotacional 0-0 e às bandas 

rovibracionais 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-3 e 6-4. Várias dessas linhas já foram 

detectadas em NPs. A maioria das linhas é produzida pela desexcitação de níveis 

ímpares, ou seja, por H2-ortho. Isso ocorre porque a razão ortho-para é, em geral, 

maior que a unidade. 

 

Mostramos que a emissão de H2 presente na região ionizada é significativa, 

particularmente em NPs com estrelas centrais mais quentes. NPs com maior 

densidade de gás e com estrela de menor luminosidade também favorecem a 

emissão de H2. Estrelas com maior T∗ , assim como maior L∗  e maior nH, 

produzem uma quantidade maior de fótons de alta energia, que podem alcançar 

até grandes profundidades ópticas na nebulosa. Esses fótons produzem uma 

região de transição (RT) mais extensa. Essa região é propícia à existência de 

molécula H2, assim como à emissão da maioria das suas linhas rovibracionais. 

 

Em nossos modelos assumimos que a região ionizada é limitada pela 

radiação. Nesse caso, as NPs podem ter, além da emissão da região ionizada 

que calculamos, a emissão devida a uma possível região neutra presente. Assim 

nossos cálculos corresponderiam a um limite inferior da intensidade das linhas de 

H2. No caso de NPs limitadas pela matéria, a região ionizada responderia por toda 

a emissão e as intensidades que calculamos corresponderiam a um limite 

máximo. 

 

Comparando valores do fluxo da linhas 1-0 S(1) observados para algumas 

NPs com valores calculados com o nosso código, mostramos que a emissão da 

região ionizada pode contribuir significantemente para a emissão total da NP. 

 

O forte aumento da intensidade da linha 1-0 S(1) com T∗  pode explicar a 

correlação encontrada entre a detecção dessa linha de H2 e a morfologia bipolar 

de NPs (regra de Gatley; Zuckerman & Gatley 1988, Kastner et al. 1996), já que 

nebulosas planetárias bipolares têm tipicamente estrelas centrais mais quentes 

(Corradi & Schwarz 1995). De fato, mais recentemente, Phillips (2006) mostrou 
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que NPs com emissão de H2 detectada têm estrelas centrais tipicamente com 

maior temperatura de Zanstra (TZ > 90000 K). 

 

Mostramos alguns exemplos de espectros que podem ser gerados a partir 

dos cálculos de intensidade de linhas feitos pelo nosso código. Os espectro são 

mostrados na faixa entre 1,2 a 2,5 µ (faixa que corresponde às bandas J, H e K 

aproximadamente), para modelos com diferentes parâmetro. Verificamos que o 

espectro da região ionizada de NPs com menor T∗  e maior nH mostram 

características de excitação radiativa. Tais NPs possuem uma região ionizada 

mais estreita, assim como uma RT mais estreita e mais próxima da estrela 

central. O oposto ocorre, em NPs com estrelas quentes ou pouco densas. Nesse 

caso, o espectro reflete a importância que a excitação colisional tem na região 

ionizada destas NPs. 

 

No presente trabalho desenvolvemos uma ferramenta que possibilita a 

análise da emissão de H2 em ambientes ionizados e a aplicamos para o estudo de 

NPs. Esta ferramenta pode ser aplicada para outras regiões cujos processos 

físicos são os mesmos que os tratados neste trabalho, como regiões HII, núcleos 

ativos de galáxias, galáxias “starbursts”, etc. Nesses casos, a radiação ionizante 

incidente é diferente da emitida pelas estrelas centrais de NPs, mas sua 

distribuição espectral é razoavelmente bem conhecida. 

 

Uma aplicação possível e muito importante seria o estudo da emissão de 

H2 em núcleos ativos de galáxias (AGNs). A emissão de H2 em linhas no 

infravermelho já foi detectada em diversos AGNs (Rodríguez-Ardilla et al. 2004, 

2005; Davies et al. 2005 e referências contidas nestes dois artigos). Existem 

evidências de que essa emissão ocorre na região de linhas estreitas, assim como 

em regiões mais afastadas da fonte central. O mecanismo de excitação dessa 

emissão ainda não é bem conhecido (Rodríguez-Ardilla et al. 2004, 2005; Davies 

et al. 2005) e seu estudo poderia ajudar a esclarecer o problema do mecanismo 

de excitação do gás em AGNs. A região de linhas estreitas de AGNs apresenta 

condições físicas similares às da região de transição de NPs (Tielens 1993). Tal 
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estudo colaboraria também para o conhecimento da distribuição da matéria 

molecular nessas galáxias. 

 

Outra possibilidade seria a obtenção de imagens da emissão molecular a 

partir dos modelos obtidos com o código Aangaba, para comparação com as 

imagens observadas de NPs. A comparação com as imagens observadas poderia 

fornecer mais vínculos para a determinação da distribuição de H2 e informações 

sobre os mecanismos de ejeção de matéria em NPs. 

 

Diversos telescópios terrestres e espaciais têm sido desenvolvidos para 

observar o céu no infravermelho. Alguns exemplos são os telescópios Gemini, 

Soar, Subaru, UKIRT, IRAS, ISO, HST, Spitzer e Sofia. Nosso código pode 

auxiliar no planejamento de observações no infravermelho, por exemplo, 

prevendo a intensidade de linhas ou calculando a contribuição da molécula em 

uma dada banda. 

 

A inclusão do efeito que as linhas emitidas pela molécula H2 provocam no 

espectro da radiação ionizante, não tratado no presente trabalho, é também uma 

extensão importante. A modificação do espectro ultravioleta entre 6 e 13,6 eV que 

a molécula provoca pode, por exemplo, afetar a ionização de átomos como O e C, 

o que afetaria as condições físicas do gás e a emissão das linhas produzidas. 

Essa modificação também pode afetar a própria molécula através da 

autoblindagem, como mostramos na Seção 4.5. A introdução do efeito das linhas 

de H2 no espectro da radiação permitiria ainda um melhor tratamento da 

autoblindagem de H2. O espectro de estrelas centrais de NPs na faixa ultravioleta 

mostra a absorção provocada pela excitação eletrônica da molécula H2 (Bowers et 

al. 1995; Herald & Bianchi 2002, 2007). Essa absorção poderia ser estudada com 

a inclusão detalhada do efeito das moléculas no espectro da radiação. 

 

Uma outra extensão, que tornaria os modelos obtidos mais realistas, seria 

a inclusão de distribuições de tamanhos e mistura de materiais para os grãos 

presentes na nebulosa. 
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Um projeto em andamento em nosso grupo de pesquisa é a incorporação 

do envelope neutro de nebulosas no código numérico Aangaba. Com isso a 

emissão de H2 e de outras espécies nas regiões ionizada e neutra de NPs seria 

analisada de forma autoconsistente. Isso permitirá um estudo mais completo da 

molécula H2 em NPs. 
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Apêndice A Apêndice A Apêndice A Apêndice A ––––    CoeficientesCoeficientesCoeficientesCoeficientes de de de de    
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Para facilitar a implementação no código, fizemos ajustes para os 

coeficientes de taxa de produção de H2(v,J) por destacamento associativo 

calculados por Launay et al. (1991). Os cálculos destes autores estão disponíveis 

para sete valores de temperatura entre 10 e 104 K, mas nosso ajuste foi feito para 

ser usado entre 102 e 104 K. A função que melhor ajusta estes coeficientes de 

taxa nesta faixa de temperatura é: 

 

( )[ ] 32
10 dxcxbxaT;j,vklog +++=−  

 

onde: Tlogx 10= . Os coeficientes dos ajustes são fornecidos na Tabela A.17. 

 

Considerando que a incerteza esperada na taxa desta reação deve ser no 

mínimo um fator 2 (Launay et al. 1991; Glover et al. 2006) e que mais de 99% dos 

das medidas são representadas dentro deste fator pelos nossos ajustes, podemos 

concluir que os ajustes são adequados para representar os cálculos. Além disso, 

mais de 98% dos pontos calculados são representados pelos ajustes com uma 

diferença menor que 50% e mais que 70% com uma diferença menor que 10%. 

 

Os ajustes podem ser usados para a extrapolação de valores até cerca de 

T = 2 x 104 K. A Figura A.1, mostra uma comparação entre os cálculos de Launay 

et al. (1991) e as curvas ajustadas. As curvas mostradas foram escolhidas 

aleatoriamente. Valores maiores que T = 2 x 104 K ou menores que T = 102 K não 

                                            
7 A Tabela A.1 pode ser obtida em forma digital com a autora (isabel@astro.iag.usp.br). 
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interessam ao nosso trabalho, por isso o comportamento das curvas não foi 

verificado. No entanto, não aconselhamos usar estes ajustes, ao menos sem a 

devida verificação, para temperaturas fora do intervalo 102 < T < 2 x 104 K, pois o 

polinômio ajustado pode rapidamente divergir. De fato, na Figura A.1 podemos 

ver a tendência a divergir em temperaturas altas de uma das curvas. 

 

 

Tabela A.1 
Coeficientes dos Ajustes 

v J a b c d 

0 0 1,53347E+01 8,65900E-01 -2,82600E-01 5,12800E-02 
0 1 1,43238E+01 8,92340E-01 -2,87510E-01 5,13600E-02 
0 2 1,44813E+01 9,31740E-01 -2,94620E-01 5,14800E-02 
0 3 1,36698E+01 1,05773E+00 -3,37100E-01 5,62500E-02 
0 4 1,42413E+01 7,18610E-01 -2,08230E-01 4,06400E-02 
0 5 1,42595E+01 -1,09210E-01 9,89400E-02 4,74000E-03 
0 6 1,51188E+01 -9,05290E-01 4,12090E-01 -3,29900E-02 
0 7 1,56529E+01 -2,16908E+00 8,35610E-01 -7,89100E-02 
0 8 1,72690E+01 -3,35103E+00 1,18006E+00 -1,12140E-01 
0 9 1,62231E+01 -2,60594E+00 8,40980E-01 -6,82400E-02 
0 10 1,79834E+01 -4,13301E+00 1,36212E+00 -1,26710E-01 
0 11 1,84592E+01 -5,54534E+00 1,89838E+00 -1,91110E-01 
0 12 2,08123E+01 -8,10311E+00 2,84572E+00 -3,01360E-01 
0 13 2,37427E+01 -1,13189E+01 3,80354E+00 -3,96830E-01 
0 14 2,75349E+01 -1,44447E+01 4,72002E+00 -4,86290E-01 
0 15 2,58311E+01 -1,22503E+01 3,69671E+00 -3,51450E-01 
0 16 3,06152E+01 -1,73966E+01 5,56614E+00 -5,68550E-01 
0 17 3,37319E+01 -2,04904E+01 6,38048E+00 -6,38460E-01 
0 18 3,53671E+01 -2,05138E+01 6,02509E+00 -5,69620E-01 
0 19 3,25448E+01 -1,77273E+01 5,02351E+00 -4,60050E-01 
0 20 3,64993E+01 -1,99786E+01 5,40660E+00 -4,72070E-01 
0 21 4,23497E+01 -2,39354E+01 6,01955E+00 -4,78930E-01 
0 22 4,56375E+01 -2,70992E+01 7,23571E+00 -6,33160E-01 
0 23 5,23438E+01 -3,21732E+01 8,33741E+00 -7,05410E-01 
0 24 6,17006E+01 -4,01739E+01 1,07104E+01 -9,39550E-01 
0 25 5,80079E+01 -3,38384E+01 7,97400E+00 -6,02970E-01 
0 26 7,44560E+01 -5,09938E+01 1,39964E+01 -1,28995E+00 
0 27 8,36390E+01 -5,83201E+01 1,57337E+01 -1,41732E+00 
0 28 1,08240E+01 2,17424E+00 -7,43450E-01 6,15600E-02 
1 0 1,39461E+01 8,28820E-01 -2,64420E-01 4,90400E-02 
1 1 1,28913E+01 9,47820E-01 -3,15840E-01 5,57800E-02 
1 2 1,30325E+01 1,00643E+00 -3,27020E-01 5,59900E-02 
1 3 1,22870E+01 1,04810E+00 -3,34090E-01 5,61600E-02 
1 4 1,28522E+01 7,36720E-01 -2,19380E-01 4,27600E-02 
1 5 1,28703E+01 -7,91900E-02 8,48100E-02 7,00000E-03 
1 6 1,37318E+01 -8,63020E-01 3,95990E-01 -3,08500E-02 

 Continua 
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 Continuação 

v J a b c d 

1 7 1,42597E+01 -2,09907E+00 8,05340E-01 -7,45600E-02 
1 8 1,59081E+01 -3,30806E+00 1,16374E+00 -1,09840E-01 
1 9 1,49057E+01 -2,60033E+00 8,41840E-01 -6,82300E-02 
1 10 1,66907E+01 -4,12159E+00 1,35406E+00 -1,24740E-01 
1 11 1,72371E+01 -5,59345E+00 1,91148E+00 -1,91460E-01 
1 12 1,95713E+01 -8,09663E+00 2,83854E+00 -2,99320E-01 
1 13 2,25387E+01 -1,13421E+01 3,81149E+00 -3,97000E-01 
1 14 2,63673E+01 -1,44756E+01 4,73001E+00 -4,86560E-01 
1 15 2,46580E+01 -1,22435E+01 3,69053E+00 -3,49360E-01 
1 16 2,94875E+01 -1,74194E+01 5,57483E+00 -5,68710E-01 
1 17 3,26523E+01 -2,05329E+01 6,39445E+00 -6,38810E-01 
1 18 3,42860E+01 -2,05193E+01 6,02309E+00 -5,67780E-01 
1 19 3,15131E+01 -1,77695E+01 5,03848E+00 -4,60340E-01 
1 20 3,54824E+01 -1,99954E+01 5,40931E+00 -4,70300E-01 
1 21 4,13746E+01 -2,39571E+01 6,02314E+00 -4,77090E-01 
1 22 4,46326E+01 -2,70313E+01 7,20400E+00 -6,26740E-01 
1 23 5,14479E+01 -3,21719E+01 8,32897E+00 -7,01520E-01 
1 24 6,08677E+01 -4,01548E+01 1,06898E+01 -9,33600E-01 
1 25 5,74016E+01 -3,38828E+01 7,95274E+00 -5,95180E-01 
1 26 1,99376E+01 -1,50039E+00 -1,23083E+00 2,68370E-01 
1 27 9,06953E+00 2,15922E+00 -7,39220E-01 7,50800E-02 
1 28 9,66165E+00 2,76829E+00 -1,16167E+00 1,39980E-01 
2 0 1,29233E+01 8,19200E-01 -2,61410E-01 4,89500E-02 
2 1 1,19091E+01 8,71090E-01 -2,80530E-01 5,11900E-02 
2 2 1,20368E+01 9,67070E-01 -3,08880E-01 5,36900E-02 
2 3 1,12588E+01 1,05570E+00 -3,34190E-01 5,61700E-02 
2 4 1,18315E+01 7,59770E-01 -2,31410E-01 4,48200E-02 
2 5 1,18742E+01 -6,33600E-02 7,36200E-02 9,06000E-03 
2 6 1,27428E+01 -8,44910E-01 3,84830E-01 -2,87300E-02 
2 7 1,33365E+01 -2,15337E+00 8,26630E-01 -7,68900E-02 
2 8 1,50049E+01 -3,36236E+00 1,18503E+00 -1,12170E-01 
2 9 1,39766E+01 -2,58222E+00 8,30690E-01 -6,61100E-02 
2 10 1,58214E+01 -4,16858E+00 1,37424E+00 -1,27130E-01 
2 11 1,63091E+01 -5,52075E+00 1,88004E+00 -1,86960E-01 
2 12 1,87528E+01 -8,14562E+00 2,85969E+00 -3,01710E-01 
2 13 2,17331E+01 -1,13614E+01 3,81751E+00 -3,97180E-01 
2 14 2,55878E+01 -1,44942E+01 4,73583E+00 -4,86580E-01 
2 15 2,39132E+01 -1,22648E+01 3,69751E+00 -3,49530E-01 
2 16 2,87511E+01 -1,74037E+01 5,56584E+00 -5,66690E-01 
2 17 3,19674E+01 -2,05422E+01 6,39846E+00 -6,38840E-01 
2 18 3,36637E+01 -2,05475E+01 6,03192E+00 -5,67890E-01 
2 19 3,09409E+01 -1,77977E+01 5,04730E+00 -4,60450E-01 
2 20 3,49531E+01 -2,00095E+01 5,41546E+00 -4,70480E-01 
2 21 4,09181E+01 -2,39734E+01 6,02925E+00 -4,77330E-01 
2 22 4,42816E+01 -2,70734E+01 7,22331E+00 -6,29190E-01 
2 23 5,12733E+01 -3,22416E+01 8,34946E+00 -7,03920E-01 
2 24 2,38197E+01 -7,56026E+00 1,16112E+00 -1,33600E-02 
2 25 9,42760E+00 2,80499E+00 -1,27965E+00 1,64630E-01 
2 26 9,34464E+00 1,80453E+00 -6,00980E-01 6,61600E-02 
2 27 9,07634E+00 2,32177E+00 -9,23360E-01 1,12040E-01 
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2 28 9,57223E+00 1,68650E+00 -5,28100E-01 5,33300E-02 
3 0 1,21533E+01 8,19200E-01 -2,61410E-01 4,89500E-02 
3 1 1,11391E+01 8,71090E-01 -2,80530E-01 5,11900E-02 
3 2 1,13182E+01 9,05540E-01 -2,86760E-01 5,13700E-02 
3 3 1,04996E+01 1,05371E+00 -3,33230E-01 5,61700E-02 
3 4 1,10949E+01 7,34320E-01 -2,17220E-01 4,26600E-02 
3 5 1,11483E+01 -9,08100E-02 8,87900E-02 6,91000E-03 
3 6 1,20633E+01 -9,12010E-01 4,17140E-01 -3,32300E-02 
3 7 1,26625E+01 -2,19767E+00 8,45640E-01 -7,91200E-02 
3 8 1,42908E+01 -3,32237E+00 1,16889E+00 -1,10080E-01 
3 9 1,33255E+01 -2,61237E+00 8,47020E-01 -6,84200E-02 
3 10 1,52235E+01 -4,22019E+00 1,39436E+00 -1,29300E-01 
3 11 1,57397E+01 -5,58785E+00 1,91234E+00 -1,91460E-01 
3 12 1,81753E+01 -8,15255E+00 2,86153E+00 -3,01640E-01 
3 13 2,11973E+01 -1,13888E+01 3,83267E+00 -3,99330E-01 
3 14 2,51013E+01 -1,45315E+01 4,75300E+00 -4,88870E-01 
3 15 2,34695E+01 -1,22925E+01 3,71168E+00 -3,51740E-01 
3 16 2,83574E+01 -1,74315E+01 5,58001E+00 -5,68900E-01 
3 17 3,16527E+01 -2,05881E+01 6,42378E+00 -6,43170E-01 
3 18 3,33975E+01 -2,05444E+01 6,03609E+00 -5,69830E-01 
3 19 3,07992E+01 -1,78384E+01 5,07583E+00 -4,66730E-01 
3 20 3,49702E+01 -2,01009E+01 5,46823E+00 -4,80930E-01 
3 21 4,11501E+01 -2,41166E+01 6,10548E+00 -4,92170E-01 
3 22 1,65067E+01 6,16470E-01 -1,78635E+00 3,29010E-01 
3 23 8,93260E+00 2,06667E+00 -7,18930E-01 7,99400E-02 
3 24 9,67976E+00 2,04569E+00 -7,44860E-01 8,39400E-02 
3 25 9,15165E+00 2,00372E+00 -6,62940E-01 6,74800E-02 
3 26 9,96676E+00 2,34771E+00 -9,14550E-01 1,04390E-01 
3 27 9,36801E+00 1,52516E+00 -4,58370E-01 4,40900E-02 
4 0 1,15741E+01 8,17200E-01 -2,60450E-01 4,89600E-02 
4 1 1,05691E+01 8,71090E-01 -2,80530E-01 5,11900E-02 
4 2 1,07201E+01 9,50130E-01 -3,04770E-01 5,36600E-02 
4 3 1,00072E+01 9,64450E-01 -2,96940E-01 5,16400E-02 
4 4 1,05891E+01 6,82420E-01 -1,98100E-01 4,04300E-02 
4 5 1,06130E+01 -9,35000E-02 8,99600E-02 6,76000E-03 
4 6 1,15729E+01 -9,56680E-01 4,35410E-01 -3,54800E-02 
4 7 1,21110E+01 -2,13615E+00 8,23520E-01 -7,68000E-02 
4 8 1,38125E+01 -3,32732E+00 1,16976E+00 -1,10020E-01 
4 9 1,28801E+01 -2,61959E+00 8,47860E-01 -6,84100E-02 
4 10 1,47863E+01 -4,21056E+00 1,39135E+00 -1,29210E-01 
4 11 1,53478E+01 -5,58353E+00 1,90947E+00 -1,91320E-01 
4 12 1,78101E+01 -8,13130E+00 2,85454E+00 -3,01460E-01 
4 13 2,08366E+01 -1,12905E+01 3,79138E+00 -3,94820E-01 
4 14 2,48336E+01 -1,44794E+01 4,73602E+00 -4,88430E-01 
4 15 2,33001E+01 -1,22684E+01 3,70787E+00 -3,53570E-01 
4 16 2,83431E+01 -1,74858E+01 5,61461E+00 -5,77110E-01 
4 17 3,17408E+01 -2,06143E+01 6,44956E+00 -6,51260E-01 
4 18 3,36982E+01 -2,06506E+01 6,10853E+00 -5,86490E-01 
4 19 3,13511E+01 -1,79159E+01 5,12961E+00 -4,83070E-01 
4 20 1,05856E+01 2,57896E+00 -1,26615E+00 1,68210E-01 
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v J a b c d 

4 21 9,29154E+00 1,81508E+00 -5,92430E-01 6,01600E-02 
4 22 1,02821E+01 2,28696E+00 -9,63880E-01 1,16340E-01 
4 23 9,42141E+00 1,65089E+00 -5,25870E-01 5,29200E-02 
4 24 9,83792E+00 1,43798E+00 -4,13150E-01 3,92300E-02 
4 25 1,02248E+01 2,12027E+00 -9,82840E-01 1,25950E-01 
5 0 1,11119E+01 8,80720E-01 -2,83540E-01 5,12800E-02 
5 1 1,01832E+01 8,31110E-01 -2,64390E-01 4,91000E-02 
5 2 1,03093E+01 9,52130E-01 -3,05730E-01 5,36600E-02 
5 3 9,53878E+00 1,05570E+00 -3,34190E-01 5,61700E-02 
5 4 1,01919E+01 6,92050E-01 -2,01110E-01 4,05200E-02 
5 5 1,02303E+01 -7,91900E-02 8,48100E-02 7,00000E-03 
5 6 1,11798E+01 -8,87180E-01 4,00940E-01 -3,08700E-02 
5 7 1,17759E+01 -2,12681E+00 8,19510E-01 -7,67700E-02 
5 8 1,34900E+01 -3,29644E+00 1,15977E+00 -1,09750E-01 
5 9 1,25617E+01 -2,54441E+00 8,18860E-01 -6,59100E-02 
5 10 1,45200E+01 -4,14419E+00 1,37143E+00 -1,28890E-01 
5 11 1,51372E+01 -5,50981E+00 1,88651E+00 -1,90960E-01 
5 12 1,77101E+01 -8,10874E+00 2,85704E+00 -3,05380E-01 
5 13 2,08617E+01 -1,13144E+01 3,81719E+00 -4,02870E-01 
5 14 2,49928E+01 -1,45240E+01 4,77196E+00 -4,98710E-01 
5 15 2,36201E+01 -1,23402E+01 3,76110E+00 -3,67780E-01 
5 16 2,88016E+01 -1,74819E+01 5,64392E+00 -5,90970E-01 
5 17 3,24597E+01 -2,05438E+01 6,44811E+00 -6,64340E-01 
5 18 1,10124E+01 1,09025E+00 -4,70670E-01 5,72400E-02 
5 19 9,47668E+00 1,56209E+00 -4,62160E-01 4,22600E-02 
5 20 1,10701E+01 1,87618E+00 -9,21000E-01 1,20590E-01 
5 21 9,51309E+00 1,74088E+00 -6,07660E-01 6,75200E-02 
5 22 9,93073E+00 1,41530E+00 -4,25280E-01 4,32000E-02 
5 23 9,40732E+00 1,38928E+00 -3,91000E-01 3,69000E-02 
6 0 1,08449E+01 8,94380E-01 -2,90420E-01 5,14500E-02 
6 1 9,87399E+00 9,04380E-01 -2,92690E-01 5,15500E-02 
6 2 1,00155E+01 1,02008E+00 -3,33900E-01 5,61600E-02 
6 3 9,31085E+00 1,05125E+00 -3,29920E-01 5,42200E-02 
6 4 9,93003E+00 7,71630E-01 -2,33250E-01 4,31100E-02 
6 5 1,00545E+01 -8,39300E-02 8,80900E-02 5,00000E-03 
6 6 1,10267E+01 -8,90810E-01 4,11290E-01 -3,49100E-02 
6 7 1,16710E+01 -2,12613E+00 8,26990E-01 -8,06600E-02 
6 8 1,34805E+01 -3,35351E+00 1,19554E+00 -1,18110E-01 
6 9 1,26257E+01 -2,61491E+00 8,63650E-01 -7,62400E-02 
6 10 1,46750E+01 -4,21265E+00 1,41332E+00 -1,39140E-01 
6 11 1,53933E+01 -5,59328E+00 1,94566E+00 -2,05360E-01 
6 12 1,80783E+01 -8,18413E+00 2,91949E+00 -3,21780E-01 
6 13 2,13642E+01 -1,13664E+01 3,86949E+00 -4,19050E-01 
6 14 2,56439E+01 -1,45596E+01 4,82275E+00 -5,16760E-01 
6 15 2,46257E+01 -1,23706E+01 3,76487E+00 -3,79190E-01 
6 16 1,06733E+01 1,44381E+00 -5,52310E-01 6,27000E-02 
6 17 9,77861E+00 2,26978E+00 -9,35950E-01 1,13570E-01 
6 18 1,01844E+01 2,09133E+00 -8,42430E-01 1,02330E-01 
6 19 9,51896E+00 1,80885E+00 -6,48000E-01 7,40400E-02 
6 20 9,96848E+00 1,61746E+00 -5,29090E-01 5,65700E-02 
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6 21 9,58943E+00 1,42778E+00 -4,25110E-01 4,12900E-02 
6 22 1,01135E+01 1,48751E+00 -4,42200E-01 4,17300E-02 
7 0 1,08430E+01 8,96290E-01 -2,78070E-01 4,55700E-02 
7 1 9,90926E+00 8,68550E-01 -2,63900E-01 4,33600E-02 
7 2 1,01058E+01 9,21850E-01 -2,74940E-01 4,36200E-02 
7 3 9,34927E+00 1,06972E+00 -3,22410E-01 4,83700E-02 
7 4 1,00289E+01 7,34920E-01 -1,96420E-01 3,28900E-02 
7 5 1,01881E+01 -9,93900E-02 1,17930E-01 -5,04000E-03 
7 6 1,12107E+01 -8,89710E-01 4,36290E-01 -4,49200E-02 
7 7 1,19528E+01 -2,17780E+00 8,79140E-01 -9,49300E-02 
7 8 1,38732E+01 -3,44816E+00 1,26401E+00 -1,34690E-01 
7 9 1,31094E+01 -2,71604E+00 9,39300E-01 -9,48500E-02 
7 10 1,52499E+01 -4,33218E+00 1,49912E+00 -1,59920E-01 
7 11 1,59831E+01 -5,62646E+00 1,99315E+00 -2,21460E-01 
7 12 1,87089E+01 -8,07726E+00 2,89432E+00 -3,28820E-01 
7 13 1,11699E+01 4,31530E-01 -2,28810E-01 3,14900E-02 
7 14 1,00771E+01 1,72194E+00 -5,89600E-01 6,52200E-02 
7 15 9,58548E+00 1,66704E+00 -5,59280E-01 6,09200E-02 
7 16 1,00812E+01 1,61455E+00 -5,31120E-01 5,67100E-02 
7 17 9,61231E+00 1,62060E+00 -5,24920E-01 5,46200E-02 
7 18 1,01601E+01 1,56782E+00 -4,97760E-01 5,03600E-02 
7 19 9,76910E+00 1,50132E+00 -4,74500E-01 4,78300E-02 
7 20 1,01910E+01 1,85619E+00 -6,48730E-01 7,05400E-02 
8 0 1,13358E+01 6,89880E-01 -1,59020E-01 2,22500E-02 
8 1 1,03461E+01 7,46460E-01 -1,80270E-01 2,46300E-02 
8 2 1,05213E+01 8,49370E-01 -2,10460E-01 2,70700E-02 
8 3 9,86399E+00 8,82940E-01 -2,08650E-01 2,52300E-02 
8 4 1,05549E+01 5,70890E-01 -9,56800E-02 1,17600E-02 
8 5 1,07058E+01 -2,43900E-01 2,15590E-01 -2,60300E-02 
8 6 1,17663E+01 -1,05838E+00 5,38900E-01 -6,59400E-02 
8 7 1,25089E+01 -2,32172E+00 9,67760E-01 -1,13950E-01 
8 8 1,43251E+01 -3,39595E+00 1,26469E+00 -1,42280E-01 
8 9 1,36498E+01 -2,50928E+00 8,41380E-01 -8,90000E-02 
8 10 1,11031E+01 9,75330E-01 -3,88140E-01 4,76300E-02 
8 11 9,75416E+00 2,10867E+00 -8,06150E-01 9,42900E-02 
8 12 1,08769E+01 2,16114E+00 -9,94050E-01 1,27810E-01 
8 13 9,61441E+00 1,73318E+00 -5,58380E-01 5,74300E-02 
8 14 1,01475E+01 1,48048E+00 -4,27120E-01 3,95800E-02 
8 15 9,80633E+00 1,28564E+00 -3,48420E-01 3,02800E-02 
8 16 1,02617E+01 1,36828E+00 -3,92910E-01 3,67900E-02 
8 17 9,80240E+00 1,50046E+00 -4,78630E-01 4,98300E-02 
8 18 1,03391E+01 2,12141E+00 -8,16020E-01 9,46100E-02 
9 0 1,17090E+01 7,17070E-01 -1,57520E-01 1,66300E-02 
9 1 1,07276E+01 7,58160E-01 -1,66580E-01 1,66900E-02 
9 2 1,09420E+01 8,59050E-01 -2,06850E-01 2,13100E-02 
9 3 1,02522E+01 1,01535E+00 -2,61330E-01 2,62300E-02 
9 4 1,09323E+01 9,04250E-01 -2,45130E-01 2,43500E-02 
9 5 1,12675E+01 8,48050E-01 -4,02290E-01 5,36200E-02 
9 6 1,26871E+01 -7,96000E-02 -1,20450E-01 2,53600E-02 
9 7 1,12734E+01 1,93492E+00 -1,01667E+00 1,37460E-01 
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9 8 1,04315E+01 1,42749E+00 -4,26110E-01 4,12300E-02 
9 9 1,00157E+01 1,90738E+00 -7,09240E-01 8,07900E-02 
9 10 1,03081E+01 1,52918E+00 -4,49260E-01 4,19100E-02 
9 11 9,92215E+00 1,31309E+00 -3,63590E-01 3,24300E-02 
9 12 1,04211E+01 1,66818E+00 -5,76220E-01 6,30100E-02 
9 13 9,88040E+00 1,97768E+00 -7,38510E-01 8,52000E-02 
9 14 1,02643E+01 1,31455E+00 -3,56650E-01 3,23100E-02 
9 15 9,90863E+00 1,30206E+00 -3,68650E-01 3,43100E-02 
9 16 1,05221E+01 2,09454E+00 -7,97720E-01 9,04100E-02 
10 0 1,17197E+01 1,64187E+00 -5,42940E-01 5,66500E-02 
10 1 1,08033E+01 1,47387E+00 -4,59330E-01 4,56800E-02 
10 2 1,09206E+01 1,56784E+00 -4,99760E-01 5,22800E-02 
10 3 1,04085E+01 1,33375E+00 -3,61530E-01 3,06400E-02 
10 4 1,11170E+01 2,10491E+00 -8,70250E-01 1,04680E-01 
10 5 1,02592E+01 1,45402E+00 -4,44270E-01 4,35300E-02 
10 6 1,05855E+01 1,43589E+00 -4,09100E-01 3,72900E-02 
10 7 1,01633E+01 1,62059E+00 -5,46990E-01 5,86500E-02 
10 8 1,04956E+01 1,34872E+00 -3,76860E-01 3,47000E-02 
10 9 1,00126E+01 1,60435E+00 -5,30110E-01 5,65100E-02 
10 10 1,03358E+01 1,59285E+00 -4,86740E-01 4,83000E-02 
10 11 9,96465E+00 1,39801E+00 -4,08040E-01 3,89900E-02 
10 12 1,11269E+01 1,90265E+00 -8,42830E-01 1,05830E-01 
10 13 1,00941E+01 1,12961E+00 -2,67790E-01 1,91300E-02 
10 14 1,05594E+01 1,91951E+00 -6,86060E-01 7,50200E-02 
11 0 1,17441E+01 1,34931E+00 -3,85900E-01 3,66700E-02 
11 1 1,07829E+01 1,32718E+00 -3,70870E-01 3,44700E-02 
11 2 1,10048E+01 1,36325E+00 -3,78800E-01 3,46300E-02 
11 3 1,03677E+01 1,65933E+00 -5,32070E-01 5,48600E-02 
11 4 1,09996E+01 1,87821E+00 -7,14190E-01 8,27200E-02 
11 5 1,03122E+01 1,38049E+00 -4,05930E-01 3,88500E-02 
11 6 1,06624E+01 1,39413E+00 -3,88790E-01 3,49000E-02 
11 7 1,03474E+01 1,86242E+00 -6,91960E-01 7,84900E-02 
11 8 1,06844E+01 1,26550E+00 -3,34360E-01 2,80700E-02 
11 9 1,21932E+01 8,51960E-01 -5,75800E-01 8,33400E-02 
11 10 1,06432E+01 1,31929E+00 -3,71770E-01 3,44100E-02 
11 11 1,00775E+01 1,58374E+00 -4,80590E-01 4,64700E-02 
11 12 1,06200E+01 1,67159E+00 -5,47030E-01 5,70000E-02 
12 0 1,19940E+01 1,49428E+00 -4,81490E-01 4,97100E-02 
12 1 1,10292E+01 1,40563E+00 -4,32160E-01 4,31200E-02 
12 2 1,12416E+01 1,33180E+00 -3,83780E-01 3,65200E-02 
12 3 1,06076E+01 1,23263E+00 -3,23400E-01 2,78100E-02 
12 4 1,09218E+01 1,34543E+00 -3,66650E-01 3,25700E-02 
12 5 1,15773E+01 1,56322E+00 -7,74910E-01 1,02460E-01 
12 6 1,09057E+01 1,52231E+00 -4,94660E-01 5,19700E-02 
12 7 1,03604E+01 1,24226E+00 -3,26410E-01 2,79000E-02 
12 8 1,07559E+01 1,56825E+00 -4,68400E-01 4,41400E-02 
12 9 1,04055E+01 1,96352E+00 -7,06070E-01 7,71900E-02 
12 10 1,09199E+01 1,36407E+00 -3,85700E-01 3,48100E-02 
13 0 1,21399E+01 1,16897E+00 -2,85930E-01 2,14200E-02 
13 1 1,12304E+01 1,10187E+00 -2,53630E-01 1,69200E-02 
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 Conclusão 

v J a b c d 

13 2 1,14461E+01 1,16568E+00 -2,75720E-01 1,93000E-02 
13 3 1,08357E+01 1,24481E+00 -3,13200E-01 2,39900E-02 
13 4 1,11932E+01 1,71320E+00 -5,52960E-01 5,53300E-02 
13 5 1,08895E+01 2,13188E+00 -8,36970E-01 9,67300E-02 
13 6 1,11638E+01 1,72959E+00 -5,84220E-01 6,15300E-02 
13 7 1,06552E+01 1,45862E+00 -4,33170E-01 4,14600E-02 
14 0 1,24561E+01 1,60269E+00 -5,09680E-01 5,06200E-02 
14 1 1,14934E+01 1,60560E+00 -5,07650E-01 5,04700E-02 
14 2 1,18006E+01 1,51666E+00 -4,59320E-01 4,38200E-02 
14 3 1,12705E+01 1,41277E+00 -4,07850E-01 3,71400E-02 
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Figura A.1 – Coeficientes de taxa de destacamento associativo. Comparação 
entre as curvas ajustadas (linhas contínuas) e os valores calculados (Launay et al. 

1991; símbolos da mesma cor que a respectiva curva ajustada). 
 

 

 


