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1) Introdução

Na busca de uma descrição do núcleo atômico, o

estudo das propriedades fundamentais de toda carta de nuclídeos é

indispensável, principalmente se considerarmos que as teorias de

estrutura e reações são baseadas em núcleos sobre a linha de

estabilidade. Partindo desta premissa, o estudo de novos núcleos,

distantes da linha de estabilidade, é fundamental para se testar e

estender as teorias desenvolvidas até hoje a uma região nova e onde

extremos de deformação e isospin são atingidos.

0 advento' de novos aceleradores de ions leves e

pesados a energias intermediárias e relativisticas tornou viável a

produção e estudo desses novos nuclideos distantes da linha de

estabilidade. Chamamos estes nuclideos de núcleos exóticos. A

vida-média destes núcleos varia de alguns ms a dezenas de min,

sendo, portanto, caracterizada por decaimento devido à interação

fraca. Núcleos com canal de decaimento por hadrons não são

considerados estáveis; assim, por exemplo, Li, cujo canal
g

de decaimento Li+n está aberto, não é considerado um núcleo

estável. Por outro lado, Li é estável e exótico, segundo a

nomenclatura que se adota neste contexto.

Apresento, a seguir, as principais tendências atuais

no estudo de núcleos exóticos e algumas aplicações de feixes de

núcleos exóticos no estudo de materiais e biomedicina. Apresento,

também, result: dos recentes obtidos nos Laboratórios CANIL e de

Berk-?'.ey sobre a medida de energias de ligação e raios dc> núcleos
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leves.

Ao final, apresento idéias de novas experiências que

serão feitas brevemente em diversos laboratórios internacionais e

proponho estudos possíveis no Brasil utilizando o acelerador

Pelletron-USP e o futuro pôs-acelerador LINAC supercondutor, em

construção no Mesmo laboratório.

2) 0 que se estuda:

a) Matéria Nuclear e Estrutura

A matéria de neutrons existe? No caso da matéria

de neutrons ser ligada, a física nuclear poderia ser enriquecida

por divertidas estruturas, segundo uma interessante divagação (e

calculo) de W.T. Myers . Estas estruturas poderiam incluir

esferas de tamanho arbitrário e as mais diversas configurações

entre prótons e neutrons, como mostra a figura 1. Infelizmente,

a matéria de neutrons provavelmente não é ligada; quão longe,

porém, dessa divertida estrutura a física nuclear se posiciona?

Figura 1) Possíveis estruturas precursoras da matéria de neutrons.
1) Bola de neutrons, ?) Pequena esOra cie protons,
3) Halo de prótons, 4) Pois centros com prótons.



.37.

Mesmo não sendo ligada, podemos esperar vislumbrar

precursores de uma possível matéria de neutrons nos limites da

matéria nuclear, ou seja. na "drip lino" de neutrons. Assim, será

possível que exista uma estrutura como a da figura lb? Existem

algumas evidências experimentais que demonstram a possibilidade do

núcleo de Li possuir um halo de neutrons com raio muito superior

ao raio de protons, como o descrito na figura lb. Será nLi um

precursor da matéria de neutrons? Uma pequenina estrela de

neutrons na superfície da terra Somente o estudo da

distribuição de matéria nuclear (protons e neutrons) desses núcleos

exóticos poderá responder estas questões tão interessantes.

Devemos lembrar que esses estudos de distribuição de

matéria não podem ser feitos utilizando-se técnicas que demandem a

fabricação de alvos nucleares, como no estudo de espalhamento de

elétrons ou fótons, uma vez que a vida-média dos nuclideos de

interesse é muito pequena. Veremos, a seguir, que estimativas

dessas distribuições de matéria podem ser obtidas por medidas de

reações nucleares onde o elemento exótico constitui o feixe

incidente.

Informações fundamentais do tipo: energia de
2) 3)

ligação (massas) e vidas-médias do estado fundamental ,

espectroscopia dos primeiros estados excitados, modos de
decaimento exótico do tipo 0-at rasado mais um ou dois

protons41, 0-atrasado-nêutron5), ou

motivo de intensos estudos atualmente.

protons , £-atrasado-néutron , ou mesmo radiação próton são

b) Astrofísica

0 conhecimento de massas, vidas-médias e seções de

choque de reações primárias do tipo captura de próton ou neutron,

são fundamentais para se desvendar o quebra-cabeças da

nucleo-síntese no contexto da astrofísica .

neste processo são relacionadas na figura 2.

nucleo-síntese no contexto da astrofísica . As reações relevantes
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Figura 2) Esquema de reações possíveis de Interesse astrofísico.

No estado atual das diversas teorias de

nucleo-síntese, questões importantes ainda se encontras em aberto

devido ao desconhecimento das quantidades fundamentais citadas

acima, principalmente para os núcleos exóticos. Assim, por

exemplo, a reação 13N(p,y)í40 é de fundamental importância na

ligação entre os chamados ciclos CNO quente e frio. A seção de

choque desta reação não é conhecida, mar representa ura ingrediente

fundamental no entendimento de explosões de novas e supernovas e

na formação de elementos mais pesados8'.

0 estudo de propriedades fundamentais de núcleos

exóticos e de reações nucleares envolvendo estes núcleos representa

um passo importante e é motivo de pesquisas intensas em vários

laboratórios, como por exemplo Louvain-la-Neuve, Bélgica8'.

Em Louvain-la-Neuve, a produção de 13N,140, 18F e

'Ne é obtida através de reações (p,n) ou (p,<x) sobre alvos de 13C.
N» ° e *"• Até o presente momento, todavia, não se tem

conseguido obter um feixe exótico desses elementos con a pureza

necessária para se medir uma seção de choque de interesse

astrofísico. Não existem dados de reação de captura de próton ou

(p,a) envolvendo núcleos exóticos.

19
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Na seção 5 surgerimos una técnica viável para a

medida dessas reações no laborató io Pelletron e onde os

problemas de contaminação do feixe secundário exótico poderiam ser

significativamente reduzidos.

c) AplicaçSes

Cito três aplicações interessantes

exóticos em analise de materiais e medicina:

de feixes

d ) Medida da espessa - equivalente - H O c i radioterapia

A correta estimativa de espessura de tecido orgânico

existente entre a pele humana e um eventual tumor interno é

fundamental para se calcular a dose e energia da radiação

utilizada em radioterapia com ions pesados. Una técnica precisa

para se determinar esta espessura consiste na determinação" do

percurso máximo de um feixe de 19Ne de baixa intensidade na região
10)

do tumor Este percurso é determinado detectando-se em

coincidência dois ralos y emitidos pela aniquilação p +e após o

decaimento 19Ne -» 19F+^ *v, cuja mela-vida é de 17s, (veja a figura

3).

Esta técnica é útil também para estudos de implantação

localizada em materiais.

Ioniajçõo
Relativa

Ne

* Penetração
Pico de Brogg.

detetor

Figura 3) Esquema de medida de espessura equivalente -
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c2) Ativação de superficies para medidas de desgaste

A técnica de ativação de superficies é utilizada em medidas

de desgaste de materiais metálicos, como canalizações, pistões de

motores e tc . . Normalmente provocam-se reações na superficie do

metal, utilizando feixes leves, que levam à produção de isótopos

radioativos com vida-média da ordem de 20 dias e que apresentam ao

menos 1 ralo-y em sua seqüência de decaimento.

Essa técnica, porém, não pede ser aplicada sobre materiais

do tipo plástico, cerâmica ou alumínio, pois não se produzem

isótopos radioativos via bombardeamento com ions leves. A

solução é implantar diretamente isótopos radioativos. Um

exemplo desta aplicação é feito em MSU com implantação de Be11 ,

cuja vida-média é da ordem de 53 dias. Esta aplicação, ainda em

fase de testes, é uma das primeiras utilizações práticas de

feixes de ions radioativos.

c3) Implantação localizada de material radioativo em grande

quantidade

Uma possível aplicação radioterápica de feixes radioativos

seria a implantação localizada de grandes quantidades de material

radioativo em zonas orgânicas com lesões graves. Esta idéia

surgiu em CANIL recentemente; não existe, porém, até o momento

nenhum estudo mais profundo no sentido de se verificar os eventuais

danos provocados durante a passagem deste feixe por tecidos sãos,

ou mesmo de sua validade terapêutica.

Sabemos, todavia, que este método ainda depende do

aprimoramento dos atuais feixes radioativos, no que tange à suas

Intensidade e qualidade óptica.



3) Mecanismos de Produção

12)

a) Fragmentação do projétil

Uma das primeiras técnicas desenvolvidas para

produção de feixes exóticos foi a de fragmentação do projétil.
Feixes primários com energias entre 60 a 1000.A MeV são focalizados

sobre alvos com espessuras entre 0.1 e lg/<

duzidos possuem as características abaixo.

2

sobre alvos com espessuras entre 0.1 e lg/cm . Os fragmentos pro-

1) Os fragmentos são emitidos com velocidades próximas às do

feixe incidente.

2) A distribuição angular dos fragmentos é localizada em

ângulos pequenos, 8<5° para energias intermediárias e 8<1° para

altas energias.

3) A distribuição isotópica reflete a razão N/Z tanto de alvo

quanto do projétil, sendo, portanto, relativamente fácil estimar

uma boa combinação alvo-projétil para se obter um feixe exótico

determinado.

4) Teorias simples conseguem prever relativamente bem a taxa de

produção relativa entre os diferentes, isótopos. Por outro lado,

as distribuições angulares e valores absolutos não são previstos

corretamente,

Todas essas características fazem com que o feixe

produzido via fragmentação seja de boa qualidade óptica. 0 que se

observa, porém, é que a pureza desses feixes é relativamente pobre.

Muitos isótopos de diferentes elementos são produzidos e

transportados conjuntamente até o alvo de interesse. Uma análise

seletiva do feixe secundário reduziria enormemente a intensidade do
13)

feixe exótico. Por esta razão, está se implantando em CSI um

anel de armazenagem, com o intuito de se aumentar a intensidade do



feixe disponível para um experimento sem prejuízo de sua pureza.

Esta técnica é basicamente utilizada nos

Laboratórios LBL-EUA, GAflIL-França. GSI-Alemanha. KSU-EUA e

RI KEN-Japão.

b) EspalaçSo e ISOL (Isotope Separator Òn-Line)

Esta técnica se resume em bombardear um alvo finn ou

grosso de um elemento pesado com protons de energias que podem

variar de 50 a 400MeV e com alta intensidade, da ordem de nsA

Os produtos da espalação sào recolhidos a 90° da direção do feixe

incidente e injetados em uma fonte de ions do tipo ECR. Os ions

positivos produzidos na fonte passam por um separador de massas e

sâo injetados em aceleradores Lineares ou Ciclotrons. Esta

técnica esta sendo desenvolvida em CERN-Suiça/França, LAMPF-EUA,

JHP-Japão, MMF-URSS e será a provável técnica de produção de

feixes exóticos no Isospin Laboratory-USA, a ser criado brevemente.

Existem vantagens e desvantagens com respeito á

técnica de Fragmentação do Projétil. Dentre as vantagens, o fato

de se obter um feixe sem contaminantes, com energia variável e de

excelente qualidade óptica. Dentre as desvantagens, o fato de ser

necessária uma vida relativamente mais longa do núcleo exótico e de

se estar sensível a propriedades quimicas do elemento produzido.

c) Reações sinples (p,n) ou (p,a)

Basicamente utiliza-se a técnica ISOL a partir de

reações nucleares simples do tipo (p,n) ou (p,cc). Esta técnica
9)está sendo desenvolvida em Louvain-la-Neuve, Bélgica com o

intuito de se produzir feixes de núcleos exóticos para estudos de

reações de interesse astrofísico. 0 problema enfrentado

atualmente diz respeito á separação do feixe exótico com respeito a

contaminantes mais abundantes. Por exemplo, para a produção de
13N a reação utilizada é 13C(p,n)13N. Após aceleração, o feixe de

N está contaminado com C na razão de 1/1000, ou seja, para cada

ion N de feixe, existem 1000 ions de 13C, o que torna inviável



sua utilização es estudes de reações nucleares atè o momento.

4) Dois exemplos:

a) Medidas de Massa no CANIL

Medidas de massa (energia de ligação do estado

fundamental) de nuclideos 3 < Z <20 é feita de form sistemática

no Laboratório CANIL por técnica de tempo de vôo e cedida de

rigidez magnética. A figura 4 Mostra '» esquema, do Laboratório

CANIL. 0 feixe primário é acelerado pelos 2 cyclotrons a energia

da ordem de 100A MeV e incide sobre o alvo de produção na posição

t, logo antes do espectrómetro em forma de «.

SPEG

8 '0 «2 1U 16 N

figura 5} Comparação entre medidas
de massa e cale-los teóricos.

Figura 4) Esquesia experimental
para neáldas de massa
no laboratório GANIL.



O feixe secundário de interesse ê separado do feixe primário

no espectrôttetro ea «. passa por um sistema envolvendo «am placa a

alcrocanals (aicro-channel plate, MCP) e percorre uma distancia de

-120a até o plano focai do espectrógrafo SPEC. No plano focai

existe outro conjunto coa placa a aicrccanais sensível à posição x

e y. Basicaaente cede-se o tempo de vôo entre os dois detetores

rápidos (MCP) e a rigidez aagnétlca B.p do feixe secundário.

(4-1)

Desta forma mede-se a massa (energia de llgaçio) do

nuclideo de interesse com precisão da ordem de ãxllT5. A

identificação do elemento Z incidente no plano focai é feita por

técnica AE-t. para isto um detetor fino de Si é colocado logo á

frente de MCP no plano focal do SPEC.

A comparação entre os dados experimentais obtidos e

as diversas teorias mostra que os núcleos exóticos mais distantes

da linha de estabilidade são sais ligados do que o previsto pela

aaior parte dos cálculos. A figura 5 mostra a comparação entre

diversos cálculos e dados experimentais para o elemento Oxigênio.

Vemos que todos os cálculos prevèea aproximadamente o mesmo

comportamento á excessão do cálculo de Wildenthal1S). Os cálculos

de modelo de camadas coa Ramiltoneana semi-empirica dão

sistematicamente melhor resultado do que cálculos de Hartree-Fock

ou outros modelos seai-eapiricos.

b) Medidas de Raio *ucl«

Estimativas do raio nuclear podes ser feitas

medindo-se a secçfto de choque de interação entre um feixe exótico e

alvo. Podemos seapre escrever que a secçfto de choque de interação

nedida é proporcional a um certo raio nuclear de interação segundo

a relação:

r, « n Rj (4.2)
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interação, ou seja, qual sua relação com, por exemplo, o raio

reduzido r ou o raio à densidade 1/2, R
o i/z

Para o caso de altas energias, E -1000A MeV,

admite-se que o raio de interação seja igual ao raio geométrico

nuclear e utiliza-se cálculos do tipo Glauber para se reproduzir a

secção de choque obtida experimentalmente era função do valor de

Para o caso de energias intermediárias, E <100A

MeV, esta suposição não é mais válida e se faz necessário utilizar

uma relação semí-empírica para se relacionar a secção de choque

medida com o raio reduzido r . A relação utilizada é a de Kox e
19) °

colaboradores que reproduz muitíssimo bem a secção de choque de

reação para núcleos sobre a linha de estabilidade em uma larga gama

de energias e massas:
.1/3 .1/3 ,,

r !/•» Ar> *A I2 r *pr
cr_ * nr A1/3 • A1 + a -E ã—- - C(E, . 1 ~ | (4.3)
R o [ p a .1/3 .1/3 J L r

p * a CMonde a=l,85 é um parâmetro de assimetria, C(E) é um termo de

transparência dependente de energia e VD_ é o potencial da barreira

Coulombiana. Para o caso de núcleos sobre a linha de

estabilidade, r2 = l.lfm2.o
Os métodos de medida da secção de choque de

interação variam conforme a energia. Para altas energias,
20)

Tanihata utiliza um método variante da técnica de atenuação.

Para energias intermediárias existem duas técnicas utilizadas:

Método de radiação-? associada e método direto .

A figura 6 mostra a comparação entre valores de

raios reduzidos r em função do isospin (T_) para diversas massas e

entre os diversos métodos,. Podemos observar que o raio reduzido

cresce em função do isospin de forma sistemática para a maioria dos

sistemas estudados. As linhas contínuas representam cálculos de
2

r via Glauber utilizando distribuições de massa de Hartree-Fock
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-1 o

Figura 6) rí em função do Isospln para diferentes técnicas.
• u ref. 20) ref 22)

ref. 21) , ref 23)
A linha contínua se refere a cálculo de Glauber
utilizando distribuições de massa de Hartree-Fock
obtidas por Lombard, ref. 24)

obtidos por Lombard. 0 comportamento do cálculo teórico de r em

função de T 7 não parece produzir a tendência observada nos dados

experimentais.

5) Experiências Futuras

Uma série de projetos novos, incluindo diferentes

experimentos para se estudar propriedades fundamentais de núcleos

exóticos até a construção de aceleradores para produção destes
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nuclídeos estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos e Europa.

Cito, e. seguir, alguns exemplos de propostas de experiência no

CANIL e GSI e cito um exemplo interessante de uma possivel

experiência de interesse Astrofísico passivel de realização no

Laboratório Pelletron.

a) Medidas de Massa
_g

0 limite de precisão da ordem de 5x10 nas medidas

de massa de núcleos exóticos por técnica de tempo de vôo limita a

região de aplicabilidade desta técnica à região de nuclideos leves

com A s 40. Para massas superiores, é necessário que se

desenvolva uma nova técnica de medida com precisão superior. Um

método original está sendo desenvolvido no Laboratório CANIL, onde

se testa a utilização do segundo cyclotron CSS-2 como um

espectrógrafo. 0 feixe primário acelerado pelo primeiro cyclotron

CSS-1 incide sobre um alvo à entrada do CSS-2. Os produtos de

fusão-evaporação exóticos são injetados no CSS-2, acelerados e

identificados à saída do cyclotron. A distancia de vôo no

interior do CSS-2 é da ordem de 3km, sendo que isto pode garantir

uma precisão na medida de massa da ordem de 10" .

b) Reações Diretas

Estuda-se em CSI a possibilidade de se medir

distribuições angulares elásticas e de reações diretas utilizando

feixes exóticos sobre alvos leves do tipo p, d ou He. Nestes

estudos, mede-se a distribuição' angular do recuo leve,

possibilitando boa precisão angular. Informações importantes

espectroscópicas e sobre o potencial de interação podem ser

obtidas.



c) Medidas de Secçoes dt? Cheque de Interesso Astrofísico no

Pelletron

Inicia-se no I.kt oratório Pelletron uma linha de

pesquisa, que visa o estudo de reacc.es de interesse astrofísico

envolvendo núcleos exóticos. Corr.o primeiro experimento,

planeja-se estudar a reação de captura de proton N(p,y) 0. 0

feixe secundário de N será produzido através da reação

p( "C, N)n a ~40MeV. Os produtos de reação N serão separados

do feixe primário por um espectrômetro a gás que será instalado

logo após o imã ME-200 do Laboratório Pelletron. 0 feixe de 13N

incidirá, então, em outro alvo de p (K/lar) onde se realizará a

re»/75o de intere??» p.strof is'.co. Os nuclideos de 0 serão

identificados off-line pelo decaimento "o -> fi* * 14N (y = 2,3MeV).

Por último, gostaria de finalizar este seminário,

dizendo que este novo campo da Física Nuclear se abre com enorrr.es

perspectivas interessantes, representando ura novo desafio no estudo

do núcleo atômico. Vários laboratórios se iniciam no estudo de

núcleos exóticos. É tempo de nos iniciarmos, também, neste campo,

principalnente para nao perdermos o "trea da história".
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