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Resumo 

 

O estudo de interações entre íons e moléculas é importante para o conhecimento das 

seções de choque dos processos que contribuem para a deposição de energia no meio 

por feixes de partículas carregadas utilizados em planejamentos de tratamentos de 

radioterapia e simulações de transporte de partículas. Íons pesados, como o oxigênio, 

induzem muitos danos celulares e moleculares em células humanas como resultado da 

interação do projétil com átomos e moléculas. O uso de próton e carbono como projéteis 

interagindo com moléculas de água já está bem caracterizada, contudo existem poucos 

estudos com íons de oxigênio. Neste trabalho está sendo estudada a perda eletrônica 

(ionização do íon) e a captura eletrônica de feixes de oxigênio com estado de carga 1+. 

O acelerador Pelletron de 1,7 MV do Laboratório de Colisões Atômicas e moleculares 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é usado para acelerar os íons de 

oxigênio até uma ordem de centésimos da velocidade da luz, e é composto pela fonte de 

íons negativos, pelo filtro de Wien, pelo acelerador propriamente dito e pelo imã seletor 

de cargas. O dispositivo de detecção usado para avaliar os processos de interação (perda 

e captura) entre o feixe de O
+
 e a molécula de água é um MicroChannel Plate (MCP) 

com anodo sensível à posição. A colisão de feixes de O
+
 com vapor de água (Z = 10) 

está sendo estudada em uma faixa de energia de 0,2 a 1,2 MeV. Foram obtidas as 

respectivas seções de choque de perda e captura eletrônica absoluta e comparada com a 

molécula de metano (CH4 → Z = 10), molécula isoeletrônica á água. Os resultados 

experimentais mostram um acordo entre as medidas com água e metano. Foram feitas 

comparações com resultados de modelos teóricos para perda eletrônica com o ”Free 

Collision Model” e de captura com o modelo de Bohr e Lindhard. Os resultados 

teóricos para perda eletrônica mostram uma concordância das medidas experimentais 

com o modelo utilizado. O modelo de Bohr e Lindhard descreve bem os resultados 

experimentais para captura eletrônica para baixas velocidades, no entanto superestima 

para velocidades intermediárias v = v0. 
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Abstract 

 

The study of the interactions between atoms and molecules is important for the 

knowledge of the cross sections of the processes that contribute to the deposition of 

energy by charged particle beams used in radiotherapy planning and transport particle 

simulation codes. Heavy ions, such as oxygen, induce many cellular and molecular 

damages in human cells.as a result of interaction between the projectile and atoms and 

molecules. The use of proton and carbon as the projectile interacting with water 

molecules is well characterized, however there are few studies with oxygen ions. In this 

work we are interested in the study of electron loss (projectile ionization) and electron 

capture with charge state 1+. The Pelletron accelerator of 1.7 MeV from the Federal 

University of Rio de Janeiro  housed in the Atomic and Molecular collisions Laboratory 

(LACAM) has been used, which can accelerate atomic and molecular ions up to speeds 

of the order of hundredths of light speed, and consists of the source of negative ions, the 

Wien filter, the accelerator itself and the magnet load selector. The detection device 

used to evaluate the processes of interaction (capture and loss) between the beam of the 

O
+
 and the water molecule is a Microchannel Plate (MCP) at the position sensitive 

anode. The collisions of O
+
 beans are being studied in the range of 0.2 to 1.2 MeV with 

water vapor (Z = 10). Were obtained the respective absolute cross sections for electron 

loss and electron capture and compared with the cross sections of the molecule methane 

(CH4 → Z = 10), the isoelectronic water molecule. The experimental results show an 

agreement between the measurements with water and methane. Comparisons were made 

with results of theoretical models for electron loss using the “Free Collision Model” 

and for capture the Bohr and Lindhard model. The theoretical results for electron loss 

show an agreement of experimental data with the model used. The model of Bohr and 

Lindhard describes well the experimental results for electron capture for low speeds, 

however overestimates for intermediate speeds v = v0. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Colisões atômicas e moleculares têm sido estudadas com interesse em diversos 

campos da ciência proporcionando um melhor entendimento de fenômenos observados 

na natureza, o aprimoramento de equipamentos e surgimentos de novas técnicas 

experimentais usadas em física, química, biologia, geologia, arqueologia e medicina.  

Podem-se citar como áreas de pesquisa em que as interações de partículas 

carregadas com diversos átomos ou moléculas são importantes, o estudo de atmosferas 

planetárias e de cometas, a caracterização de elementos químicos por colisão com feixes 

iônicos, a física de plasma, a produção de isótopos radiativos em cíclotrons, o 

tratamento de tumores com feixes de partículas pesadas, entre outros. 

Existem muitas aplicações práticas para a utilização de íons mais pesados que 

elétrons como projéteis, principalmente na medicina, onde pode-se atingir uma 

quantidade de energia entregue ao tecido alvo muito maior do que em tecidos sadios 

adjacentes. Isto confere uma maior probabilidade de remissão do tumor e a diminuição 

da intensidade dos efeitos determinísticos e da probabilidade de ocorrência de cânceres 

secundários nos tecidos sadios próximos ao volume alvo decorrentes do tratamento. 

 

1.1 Colisões de íons com a matéria 

 

De modo a descrever, de forma quantitativa, os fenômenos discutidos acima, é 

preciso que sejam calculadas ou medidas as respectivas seções de choque. A seção de 

choque pode ser definida como a área efetiva associada à colisão entre átomos ou 

moléculas para um determinado processo de interação. Assim, a seção de choque total 

pode ser descrita como o somatório das seções de choque para cada processo. A partir 

disso, decorre que a fração relacionada a qualquer processo de interação fornece a 

probabilidade de interação para um determinado processo. 

A determinação das seções de choque para diversos processos de interação é 

importante para o conhecimento dos mecanismos que contribuem para a deposição de 

energia no meio por feixes de íons utilizados em radioterapia e simulações de transporte 

de partículas (Kiefer, J., 2008 e Gobet, F., Farizon, B. e Farizon, M., 2001). A 
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transferência de energia e os padrões de fragmentação associados com as colisões 

envolvendo íons pesados com velocidades próximas à velocidade orbital dos elétrons da 

molécula alvo são controlados por uma dinâmica complexa envolvendo a excitação, 

ionização, captura e perda eletrônica (Montenegro, E. C., et al., 2007). 

 

1.2 Água como alvo de estudo 

 

Quando a radiação ionizante de alta energia interage com o material biológico 

produz uma gama de modificações estruturais e químicas que podem afetar a função 

desse material. Estas modificações ocorrem através da produção de espécies 

intermediárias, as quais incluem moléculas e átomos excitados, radicais livres, íons e 

eletrons secundários. Espécies intermediárias são criadas em grandes quantidades ao 

longo da trajetória de ionização (Nikjoo, H., Uehara, S., Emfietzoglou, D., e Brahme, 

A., 2008). 

Segundo Le Caër (2011), a fragmentação da molécula de água por radiação 

ionizante pode ocorrer em três etapas principais que acontecem em momentos 

diferentes: 

 

I. O ESTÁGIO FÍSICO: 

 

Atinge-se este estágio 10
-15

 s após a interação da radiação, quando há a 

deposição de energia seguida de processos de relaxamento rápido, levando à formação 

de moléculas de água ionizada (H2O
+
), excitando moléculas de água (H2O

*
) e sub-

excitações de elétrons (e
-
). 

 

II. A FASE FÍSICO-QUÍMICA: 

 

Começa aproximadamente entre 10
-15

 e 10
-12

 s, quando numerosos processos 

ocorrem, incluindo reações íon-molécula (Equação 1) e o relaxamento dissociativo 

(Equação 2). Além disso, os elétrons livres podem polarizar as moléculas próximas de 

água, formando um elétron hidratado (e
-
aq) de vida relativamente longa (Equação 3). Os 
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radicais H
•
, OH

•
 e estes elétrons se difundem e reagem com as biomoléculas, podendo 

danificá-las.  

 

𝐻2𝑂
+ + 𝐻2𝑂 → 𝐻3𝑂

+𝐻𝑂•                            Eq. 1 

 

𝐻2𝑂
∗ → 𝐻𝑂• + 𝐻•               Eq. 2 

 

𝑒− → 𝑒𝑎𝑞
−                               Eq. 3 

 

III. A FASE QUÍMICA: 

 

Tem início cerca de 10
-12

 a 10
-6

 s, quando as espécies reagem, e em seguida 

difundem-se em solução. Elas podem, portanto, reagir umas com as outras e também 

com moléculas em suspenção no soluto.  

Os três estágios estão esquematizados na figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 – Esquema das formas de fragmentação da molécula de água devido à interação com radiação 

ionizante. (Fonte: Adaptado de Le Caër, Sophie., 2011). 
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1.3 Utilização de íons pesados em radioterapia 

 

A quantidade de energia depositada ou transferida por unidade de comprimento 

do trajeto percorrido em um material é definida como LET (Linear Energy Transfer). 

Partículas com baixo LET produzem poucas ionizações durante sua passagem pela 

matéria, devido à sua probabilidade de interação ser menor em comparação com as 

partículas de alto LET. No caso da radiação eletromagnética, a entrega de energia é 

exponencial, sendo o máximo de dose depositada no início do seu percurso.  

 Partículas pesadas carregadas depositam energia ao longo do percurso, tendo o 

máximo de dose depositada próximo à região denominada pico de Bragg, como 

mostrado na figura 1.2. É de grande interesse para a radioterapia com íons pesados o 

estudo da perda (ionização do projétil) e captura eletrônica de feixes de oxigênio na 

molécula de água na porção final da trajetória da partícula.  

Tipos diferentes de radiação podem produzir diferentes efeitos biológicos para 

uma mesma dose absorvida, por isso foi definida uma grandeza chamada de Efetividade 

Biológica Relativa (RBE) – medida relativa da efetividade de diferentes tipos e energias 

de radiação em induzir um determinado efeito à saúde. É definida como a razão inversa 

das doses absorvidas de dois diferentes tipos e energias de radiação que produziriam o 

mesmo grau de um efeito biológico definido. (CNEN, 2005).   

 Como observado por Kraft e Scholz (1996), íons pesados exibem uma baixa 

efetividade biológica relativa perto da superfície do corpo. Com isso, o tecido saudável 

tem uma alta probabilidade de reparação. Em comparação, uma RBE elevada ocorre 

perto do fim do percurso dos íons, causando uma lesão maior às estruturas nesta região, 

sendo mais difícil a reparação. 
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Figura 1.2 – Dose relativa em função da profundidade para fótons de diversas energias e partículas pesadas. 

(Fonte: Adaptado de Kraft, G., 2000) 

 

Para tumores profundos, o protocolo ideal para terapia envolve a deposição 

seletiva de energia no local do tumor com deposição mínima para locais fora da massa 

tumoral. Íons mais pesados do que os prótons também são mais eficazes em matar 

células cancerosas do que fótons e elétrons (IAEA, 2008). 

A irradiação com fótons e elétrons é capaz de fornecer a dose prescrita para o 

tratamento, porém os tecidos a redor da região tumoral recebem uma quantidade 

significativa de radiação. Na figura 1.3, a região avermelhada representa a área onde a 

dose é máxima; a região azulada representa a área onde a dose de radiação é mínima. 
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Figura 1.3 - Imagem do planejamento do tratamento radioterápico com feixes de fótons. (Fonte: Kraft, G., 

2000) 

 

Íons pesados oferecem uma conformação melhor na região tumoral em 

comparação a feixes de fótons, como mostrado na figura 1.4. Porém íons com peso 

atômico maior que o do oxigênio exibem um aumento dos processos de fragmentação 

nuclear, o que aumenta a dose entregue após o pico de Bragg, tornando-se 

inconvenientes para a radioterapia (Kraft, G., 2000). O estudo de colisões de prótons e 

carbono com moléculas de água fornecem as bases teóricas e os dados experimentais 

para a aplicação clínica das partículas carregadas. Íons pesados, como o oxigênio, 

induzem muitos danos celulares e moleculares em células humanas como resultado da 

interação do íon com átomos e moléculas. Por ser maior e mais pesado que as partículas 

utilizadas em radioterapia atualmente (prótons e carbonos), o oxigênio tem uma 

trajetória na matéria menor, porém transfere mais energia para uma mesma velocidade. 

Em comparação com feixes de carbono, a utilização de oxigênio como projétil oferece 

uma redução no espalhamento lateral do feixe e uma maior transferência linear de 

energia, o que pode ser importante para o tratamento de tumores radiorresistentes (Kutz, 

C., Mairani, A., Parodi, K., 2012). 

A comparação dosimétrica de um feixe terapêutico pré-clínico de íons de 

oxigênio com simulações de Monte Carlo foi relatada pela primeira vez no Heidelberg 

Ion-Beam Therapy Center na Alemanha (Kutz, C., Mairani, A., Parodi, K., 2012). 



7 

 

Figura 1.4 - Imagem do planejamento do tratamento radioterápico com feixes de íons pesados. (Fonte: Kraft, 

G., 2000) 

 

O estudo permitiu aos pesquisadores iniciarem experimentos radiobiológicos 

usando o feixe de oxigênio-16, levando-os a um passo da introdução clínica desse íon 

pesado. No entanto, ainda há algumas lacunas no conhecimento científico que precisam 

ser preenchidas, como os dados experimentais de seção de choque para diversos 

processos de interação. 

 Devido a este fato, este trabalho propõe o estudo das interações de feixes de O
+
 

com moléculas de água em estado gasoso. Serão calculadas as seções de choque de 

troca de carga (perda e captura eletrônicas) para feixes de oxigênio em vapor de água 

em uma faixa de energia entre 0,2 e 1,2 MeV. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em colisões atômicas podem ocorrer diversos tipos de interação. Quando o 

projétil utilizado é completamente despido de elétrons, chamados projéteis nus, a 

interação é do núcleo com os elétrons do alvo, tendo um tratamento teórico menos 

complexo do que projéteis com estrutura eletrônica em colisões multieletrônicas.  

Muitos processos podem ocorrer quando um feixe de partículas carregadas 

interage com um alvo atômico ou molecular. Entre eles destacamos a ionização e 

excitação do alvo, que pode resultar na instabilidade da molécula e consequente 

fragmentação; perda eletrônica (ionização do íon incidente) e captura eletrônica. 

 

2.1 Processos de interação de partículas carregadas com a matéria 

 

A radiação eletromagnética pode atravessar um determinado meio material sem 

interagir com o mesmo, ou seja, sem perder energia. Já isso não ocorre com partículas 

carregadas que interagem com elétrons ou o núcleo de átomos ou moléculas através do 

campo Coulombiano. O íon pode transferir para o alvo tanto energia quanto momento 

durante a interação. 

A interação Coulombiana de uma partícula carregada com um alvo atômico pode 

ser caracterizada em termos do tamanho relativo do parâmetro de impacto clássico b em 

relação ao raio atômico a do alvo (Fonseca, P., Zamorano, A., Luna, H. e Santos, 

A.C.F., 2010). São possíveis três tipos de colisões: 

 Colisões suaves (𝑏 ≫ 𝑎) 

 

Quando a partícula carregada passa a uma longa distância do átomo, como 

ilustrado na figura 2.1, ela exerce influência sobre ele como um todo, de forma a 

distorcer sua nuvem eletrônica, excitando e algumas vezes ionizando o átomo por 

ejeção de um elétron de uma camada de valência. As distâncias interatômicas são 

grandes em comparação com o tamanho dos átomos, logo as interações suaves são as 

mais prováveis. Metade da energia total perdida pela partícula se deve a colisões leves. 
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Figura 2.1 - Esquema de uma colisão leve. (Fonte: Fonseca, P., Zamorano, A., Luna, H., e Santos, A.C.F., 2010) 

 

 Colisões intermediárias (𝑏 ≈ 𝑎) 

 

Quando o parâmetro de impacto é da ordem do raio do núcleo atômico, como 

observado na figura 2.2, a probabilidade de a partícula interagir, primariamente, com 

um único elétron atômico torna-se maior e, portanto, a energia cinética transmitida a 

esse elétron é grande, sendo o mesmo ejetado do átomo. O elétron ejetado recebe o 

nome de raio delta (δ). Os raios delta por sua vez dissipam a sua energia ao se 

locomoverem através do meio. 

 

 

Figura 2.2 - Exemplo de uma colisão intermediária. (Fonte: Adaptado de Fonseca, P., Zamorano, A., Luna, H., 

e Santos, A.C.F., 2010) 
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 Colisões Duras (𝑏 ≪ 𝑎) 

 

A probabilidade de uma colisão dura ocorrer depende dos efeitos de troca e, 

portanto, as equações de Stopping Power (Poder de Frenamento) incluirão ou não a 

dependência dessa colisão de acordo com o tipo de partícula. No entanto, o número de 

colisões duras é bem menor do que de colisões suaves e a fração de energia primária das 

partículas gasta nesses dois processos é geralmente comparável. 

Quando o parâmetro de impacto é muito menor que o raio atômico (𝑏 ≪ 𝑎), a 

força coulombiana interage principalmente com o núcleo, figura 2.3. Essa interação é 

muito mais relevante para elétrons que são espalhados em processos elásticos sem 

emitir raios X ou excitar o núcleo. A perda de energia é insignificante, de forma a 

satisfazer a lei de conservação de momento para este tipo de colisão. 

 

 

Figura 2.3 - Exemplo de uma colisão dura. (Adaptado de Fonseca, P., Zamorano, A., Luna, H., e Santos, 

A.C.F., 2010) 

 

Uma grandeza de interesse na interação da radiação com a matéria é a taxa 

média de perda de energia, associada a um determinado processo inelástico, que pode 

ser descrita pela Equação 2.1 (Montenegro, E. C., et al, 2007). 

: 

nEv
dt

dE
ijij        Eq 2.1 
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onde v é a velocidade do íon, Eij é a energia média transferida pela partícula no 

processo inelástico ij, ij é a seção de choque para o processo inelástico e n é a 

densidade do alvo. Somando sobre todos os processos possíveis obtemos a perda de 

energia transferida por unidade de comprimento pela equação 2.2. 

 

 
j

ijj nSEn
dx

dE
     Eq 2.2

 

 

onde S é o poder de frenamento (Stopping Power). 

A partir dos valores de Stopping Power é possível estimar a energia depositada 

pelo íon no tecido (Attix, F. H., 1986). Pode-se determinar a velocidade do íon em 

unidades atômicas pela equação 2.3 

 

𝑣 = 𝑣0 ∗ 6,35√
𝐸(𝑀𝑒𝑉)

𝑚(𝑢.𝑚.𝑎.)
   Eq. 2.3 

 

onde 𝑣0 =
𝑐

137
 é a velocidade de Bohr. 

Velocidades baixas podem ser definidas como (𝑣 < 𝑣0), velocidades intermediárias 

como (𝑣 = 𝑣0) e altas velocidades como (𝑣 > 𝑣0). Essa notação ajuda na descrição dos 

eventos e no ajuste dos modelos teóricos. 

 

2.1.1 Excitação e ionização 

 

Quando o íon atravessa a matéria sem ter o seu estado de carga alterado, este 

pode excitar ou ionizar os elétrons das camadas de valência do alvo. Será apresentada 

uma breve descrição desses processos. 
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  Excitação: 

A excitação da molécula de água pode ser descrita pela equação 2.4. 

 

𝑂+ + 𝐻2𝑂 → 𝑂+ + 𝐻2𝑂
∗       Eq 2.4 

 

Neste processo, um elétron do alvo recebe energia de forma a ocupar níveis 

energéticos maiores na molécula respeitando o princípio de exclusão de Pauli. Ao 

retornar para o estado fundamental, há emissão de radiação característica com energia 

igual à diferença de energia entre os níveis energéticos envolvidos no processo. 

 

 Ionização Direta: 

A ionização direta da molécula de água pode ser descrita pela equação 2.5. 

 

𝑂+ + 𝐻2𝑂 → 𝑂+ + 𝐻2𝑂
𝑗+ + 𝑗𝑒−     Eq.2.5 

 

Onde j representa o número de elétrons ejetados após a interação. 

Os elétrons ejetados dos alvos mostram o padrão com que é construído o trajeto 

da partícula e a probabilidade de produção de danos no meio. Os dados de seção de 

choque de ionização, assim como de seção de choque total e diferencial e ângulo de 

emissão são fundamentais para os códigos de transporte de partículas simularem 

experimentos de dosimetria e estudos radiobiológicos.   

 

2.1.2 Perda Eletrônica 

 

A perda eletrônica é um processo no qual o íon incidente é ionizado pela 

interação com os elétrons do alvo ou pelo núcleo, como descrito na equação 2.6. 
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𝑂+ + 𝐻2𝑂 𝑂(1+𝑗)+  + 𝑗𝑒− +  𝐻2𝑂                                             Eq. 2.6 

 

onde  H2O  representa o somatório sobre todos os estados finais do alvo. Quando j = 1, a 

equação representa a perda eletrônica simples; para j = 2, a perda dupla e assim 

sucessivamente. 

Há vários mecanismos que podem contribuir para a perda eletrônica do projétil. 

No mecanismo conhecido como “screening” ou blindagem, processo esquematizado na 

figura 2.4, os elétrons do alvo assumem um papel passivo durante a colisão, 

permanecendo no seu estado fundamental e haverá uma transferência de energia e de 

momento para o núcleo do alvo. Neste mecanismo, os elétrons do alvo desempenham o 

papel passivo de blindar o núcleo (Santos, A. C. F., 1999). 

 

 

Figura 2.4 - Mecanismo de blindagem. a) No referencial do projétil, representação da perda eletrônica como 

resultado de uma interação entre o núcleo blindado do alvo e o elétron do projétil. b) O elétron do projétil faz 

uma transição do estado s para o estado contínuo e o elétron do alvo permanece no estado fundamental. 

 

No mecanismo de “anti screening” ou antiblindagem, esquematizado na figura 

2.5, os elétrons do alvo participam ativamente do processo, sendo excitados ou 

ionizados. Desta vez, a transferência de momento e de energia é para o elétron do alvo, 

ao contrário do mecanismo de blindagem, ambos os núcleos desempenham um papel 

passivo na colisão (Santos, A. C. F., 1999).  



14 

 

Figura 2.5 - Mecanismo de antiblindagem a) No mesmo referencial do projétil, agora com a interação elétron-

elétron. b) O elétron ativo do projétil vai de um estado s para o contínuo e o elétron ativo do alvo, 

simultaneamente, vai do estado 0 para o estado n. 

 

No regime de velocidades estudado neste trabalho, o mecanismo de 

antiblindagem pode ser desprezado porque apresenta um limiar (energia mínima) para 

ocorrer, como descrito na equação 2.7. O processo de antiblindagem pode ser visto, no 

referencial do projétil, como uma ionização por impacto de elétrons do alvo. A energia 

para excitar, ou mesmo ionizar, os elétrons do alvo e do projétil é proveniente da 

energia cinética dos elétrons do alvo (no referencial do projétil) (Anholt, R., 1986), ou 

seja, 

 

𝑚𝑣1
2

2
≥ 𝐼𝑝 + 𝐼𝑎,                                                        Eq. 2.7 

                                    

onde m é a massa do elétron, v1 é o módulo da velocidade do projétil e Ip e Ia são os 

potenciais de ionização do projétil e do alvo, respectivamente.  

Na equação 2.8 pode ser visto que a energia mínima que o projétil deve ter para 

que este mecanismo ocorra é: 

 

 
m

IIM
E

ap 


1
 ,     Eq.2.8 

 

onde M1 é a massa do projétil. 
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 O potencial de ionização da água é Ia = 12,6 eV e o do projétil é Ip = 35,1 eV 

(NIST). A energia mínima para que ocorra a ionização pela antiblindagem é de 

aproximadamente 1,4 MeV, por isso o fenômeno não será considerado neste trabalho. 

Para o cálculo da seção de choque de perda eletrônica teórica foi usado o método 

desenvolvido por Sigaud (2011), que faz uma extensão da aproximação do modelo de 

colisões livres ou Free-Collision Classical-Impulse (Dewang, D. P. e Walters, H. R. J., 

1978). O modelo assume que o elétron do projétil é espalhado pelo alvo com a mesma 

seção de choque que tem um elétron livre com a mesma velocidade. O momento 

transferido para o elétron do projétil pode ser tal que este adquira energia suficiente para 

ser ionizado. Isto implica que o ângulo de espalhamento deve ser maior que um valor 

crítico, que depende da cinemática da colisão. Outra restrição feita é que os cálculos são 

limitados a valores de velocidade do projétil que são maiores que a raiz quadrada média 

da velocidade do elétron ativo no projétil (Riesselmann, K., et al, 1991). 

Podemos escrever a expressão para a seção de choque de perda eletrônica como 

uma função da velocidade do centro de massa do projétil no referencial do laboratório, 

vn, no modelo de free-collision, como descrito na equação 2.9:  

 

𝜎(𝑣𝑛) =
1

2
∑ ∫ sin 𝛽

𝜋

0𝑗 𝑑𝛽 ∫ 𝑑𝜑
2𝜋

0
∫ 𝜎𝑗(𝑣𝑛, 𝜃) sin 𝜃 𝑑𝜃

𝜋

𝜃𝑐
  Eq. 2.9 

 

Onde θ é o ângulo de espalhamento para elétron livre, θc é o ângulo crítico que aparece 

para as condições cinemáticas mencionadas, β é o ângulo entre as velocidades do 

projétil no referencial do laboratório e o elétron ativo no referencial do projétil, e φ é o 

ângulo entre o plano formado por vn e a velocidade inicial do elétron, vi, e o plano 

formado por vn, e a velocidade final do elétron, vf, todas no referencial do laboratório. 

Esse esquema é representado na figura 2.6. 𝜎𝑗(𝑣𝑛, 𝜃) é a seção de choque diferencial do 

espalhamento do elétron por um processo j em um ângulo θ para um elétron com 

velocidade vn incidindo em um dado alvo. 
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Figura 2.6 - Esquema das velocidade e ângulos usados no Free Collision Model. (Fonte Sigaud, G. M., 2011) 

 

Essa aproximação assume a velocidade inicial de elétrons, não como a 

distribuição das velocidades de elétrons ao redor do núcleo do projétil, mas sim, a raiz 

quadrada da média desta distribuição, Urms. Uma simplificação pode ser feita para 

𝑢𝑟𝑚𝑠 ≪ 𝑣𝑛, assim o ângulo crítico pode ser escrito como: 

 

𝜃𝑐 =
𝑈𝑟𝑚𝑠

𝑣𝑛
[(1 + 𝑥2)

1

2 − 𝑥]                                  Eq. 2.10 

 

A equação anterior pode ser simplificada usando uma expressão introduzida por 

Riesselmann et al (1991), tal que a seção de choque de perda eletrônica por blindagem 

pode ser escrita como mostrado na equação 2.11: 

𝜎(𝑣𝑛) = 𝜋 ∫ 𝑑𝑥
1

−1
∫ 𝜎𝑒𝑙(𝑣𝑛, 𝜃) sin 𝜃 𝑑𝜃

𝜋

𝜃𝑐(𝑥)
              Eq. 2.11 

 

Onde 𝑥 = sin 𝛽 cos𝜑 e 𝜎𝑒𝑙(𝑣𝑛, 𝜃) é a seção de choque diferencial para o espalhamento 

elástico de um elétron livre com velocidade vn. Esta é a equação básica para o cálculo da 

seção de choque de perda eletrônica em colisões com oxigênio. 
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2.1.3 Captura Eletrônica 

 

A captura eletrônica é o processo no qual o projétil interage com um alvo 

atômico ou molecular em que pelo menos um elétron do alvo é capturado pelo íon 

incidente. A representação é demonstrada a seguir (Equação 2.12): 

 

𝑂+ + 𝐻2𝑂 𝑂(1−𝑗) + 𝐻2𝑂,   Eq. 2.12 

 

onde H2O  representa o somatório sobre todos os estados finais do alvo associados ao 

processo de captura. Quando j = 1, a equação representa a captura simples; j = 2, a 

captura dupla, e assim sucessivamente. 

É possível utilizar para descrição da captura eletrônica de elétrons do alvo pelo 

íon incidente a aproximação semi-empírica de Bohr e Lindhard (Bohr, N., e Lindhard, 

J., Dan, K., 1954). Este modelo descreve classicamente a captura eletrônica de elétrons 

por alvos atômicos. A argumentação para o uso do modelo é de que o elétron pode ser 

liberado da interação com o núcleo do alvo se o projétil estiver próximo o suficiente de 

modo que a força exercida por ele sobre o elétron seja comparável à força que mantém 

este ligado ao átomo, o que é representado pela figura 2.6 e demonstrado pela equação 

2.13, 

 

a

mv

R

eq e

L

2

2

2

1   ,         Eq. 2.13                                                         

 

onde q1, e, m, ve e a são respectivamente a carga do projétil, a carga do elétron, a massa, 

a velocidade e o raio orbital do elétron. Então, a distância de escape RL é dada por: 

 

)/()( 2/1

1 eooL vvaaqR 
,
                                          Eq.2.14 
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onde, oa = 0,5 Å e ov =
𝑐

137
 são respectivamente o raio e a velocidade de Bohr.  

 

 

 

De acordo com este modelo, a órbita do elétron será fortemente polarizada 

devido ao campo do projétil, de modo que, no momento da captura, sua velocidade será 

bastante reduzida em relação ao alvo (Bohr, N., e Lindhard, J., Dan, K., 1954 e 

Knudsen, H., H. Haugen, K., Hvelplund, P., 1981).  

Consequentemente, a ocorrência da captura é unicamente condicionada a que a 

energia potencial do elétron no campo do projétil seja maior ou igual do que sua energia 

cinética no referencial do projétil, ou seja, 

 

2

2

1

2

1 mv

R

eq

C

   ,                                     Eq. 2.15 

 

onde v1 é a velocidade do projétil e Rc é a distância de captura. Então a captura será 

possível se a distância entre o projétil e o alvo for menor do que é apresentado pela 

equação 2.16, 

Z2

Z1

e

Figura 2.7 - Representação das forças que atuam no elétron (e) do alvo (Z2) no momento de ser capturado 

pelo projétil (Z1). 
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2

11 )/(2 vvaqR ooC  .                                              Eq. 2.16 

 

Se RL < RC e o íon estiver próximo o suficiente para a ionização acontecer, a condição 

de captura é automaticamente satisfeita e a seção de choque é dada por: 

 

2

1

22 )/)(/( eoooLC vvaaqaR 
                                     Eq. 2.17 

 

Se RL > RC, o elétron pode estar livre da interação com o alvo antes de ser 

capturado pelo projétil. Caso o elétron fosse liberado da interação com o alvo 

instantaneamente, a seção de choque de captura seria zero. Contudo, o elétron é liberado 

gradualmente, com uma probabilidade por unidade de tempo da ordem de ve/a. 

 Como o tempo em que a captura acontece é da ordem de RC/v1, a probabilidade 

que o elétron livre tem de ser capturado é (ve/a).(RC/v1). Consequentemente, quando RL 

> RC, a seção de choque de captura é dada pela Equação 2.18. 

 

7

1

3

1

2

1

2 ))()((8)(
v

v

v

v

a

a
qa

av

Rv
R o

o

eo
o

Ce
CC 

.                   Eq. 2.18 

  

O passo seguinte é integrar sobre a distribuição eletrônica de velocidades do 

átomo-alvo. O modelo mais simples é o modelo estatístico de Bohr. A distribuição dos 

elétrons dn como função da velocidade ve e o número atômico do alvo Z2 é dada por: 

 

    












oe v
Z

dv

dn 13/1

2

                                                Eq. 2.19 
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sendo igual a zero para velocidades menores do que va e maiores do que Z2v0. A 

velocidade do elétron do projétil va é dada por: 

 

2/1













o

a

oa
I

I
vv

                                           Eq. 2.20 

 

onde, 

 

2

2

o
o

mv
I 

 .                                                Eq. 2.21 

 

Para levar em conta a existência de elétrons com velocidades menores do que va, 

foi introduzido o parâmetro , que pode ter valores entre 0 e 1. Por uma questão de 

normalização pela introdução do parâmetro  (Knudsen, H., H. Haugen, K., Hvelplund, 

P., 1981), o parâmetro  é dado pela Equação 2.22, 

  

o

a

vZ

v
Z

2

3/1

2






 .                                          Eq. 2.22 

 

Neste modelo, a maior velocidade de um elétron é para alvos pesados Z2
2/3

v0, 

que possui a mesma dependência com Z2 fornecida por modelos mais realísticos. O 

modelo de Bohr supõe que o raio orbital e a velocidade dos elétrons estão relacionados 

pela Equação 2.23. 
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3/1

2Z
v

v
aa

e

o
o

.                                         Eq. 2.23 

 

Esta equação é usada para obter as seções de choque dadas pelas equações 2.17 e 

2.18. Finalmente, estas equações são integradas sobre a distribuição de velocidade dos 

elétrons. O parâmetro divisório entre as regiões de validade das equações 2.16 e 2.17 é a 

velocidade do projétil v1, tal que, para esta velocidade, ambas as seções de choque são 

iguais. 

 Definindo o parâmetro 

  

  

2/1

7/4

1

17/2

1
25 




























q

E

v

v
q

o ,           Eq 2.24 

                                              

onde E é  a energia do íon (em keV/u.m.a.), o resultado da integração sobre a 

distribuição de velocidades dos elétrons pode ser escrito como: 

Para v1 < va, 
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    Eq. 2.25 

 

Para va < v1<Z2v0, 
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E para Z2v0 < v1, 
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    Eq. 2.27 

 

A aplicação do modelo deve ser tal que a carga do íon seja alta de forma a 

satisfazer a hipótese de que existem estados quase contínuos e que a velocidade do íon 

seja alta o suficiente para desprezar efeitos quânticos. 
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CAPÍTULO 3 - APARATO EXPERIMENTAL 

 

As medidas de seção de choque absolutas foram realizadas no Laboratório de 

Colisões Atômicas e Moleculares LaCAM da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

que abriga um acelerador Pelletron® tandem de 1,7 MV fabricado pela National 

Eletrostatic Corporation (NEC), com três linhas disponíveis para realização de 

experimentos variados. A linha usada nesse trabalho contém duas câmaras para injeção 

do gás alvo de estudo, placas que aplicam uma diferença de potencial para deflexão do 

feixe, colimadores, um detector barreira de superfície móvel e um detector 

microchannel plate para definição espacial e quantitativa dos íons que atingem o 

detector. 

 

3.1 Fonte de íons negativos 

 

A fonte de íons negativos (Source of Negative Ions by Cesium Sputtering- 

SNICS), mostrada na figura 3.1 é o local onde os íons de oxigênio, utilizados como 

projéteis, são produzidos (Santos, A. C. F., 2006). Ao ser aquecido, um forno cria uma 

atmosfera de césio que é parcialmente ionizada por uma superfície quente que fica na 

face de um ionizador, o qual é constituído de uma resistência com formato helicoidal 

encapsulada em uma superfície cônica metálica. 

 

 

 Figura 3.1 - Fonte de Íons Negativos. 
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 Parte do césio é depositada na região frontal de um recipiente de cobre ultra 

puro, chamado de catodo, que é mantido resfriado. Este recipiente contem uma amostra, 

que no presente trabalho será o óxido de titânio (TiO2) fabricado no próprio laboratório. 

Na prática, para a produção de feixes de oxigênio, podemos utilizar virtualmente 

qualquer catodo, pois eles absorvem água do ambiente no momento da produção. O 

césio ionizado é acelerado em direção ao catodo por uma diferença de potencial de 5 

kV, arrancando partículas deste por “sputtering”, que é um processo onde átomos 

podem ser arrancados de um alvo sólido por bombardeamento de partículas com alta 

energia cinética (Gomes, A. H. A., 2014), a figura esquemática 3.2 apresenta a dinâmica 

descrita. Devido à umidade da amostra, feixes de oxigênio são sempre produzidos 

independentemente do material do catodo. 

 

 

 

 

No processo de sputtering, alguns materiais são arrancados neutros e outros 

positivos (NEC. Estes últimos, por sua vez, capturam elétrons quando atravessam a 

camada de césio, tornando-se íons negativos, como apresentado na figura 3.3.  

 

Figura 3.2 - Esquema adaptado da fonte SNICS. (Fonte: Adaptado de NEC disponível em: 

<http://www.pelletron.com/tutor.htm>) 
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A corrente de íons extraídos da fonte é dada pela equação 3.1: 

 

𝐼 = 𝐼+𝑆𝜂−     Eq. 3.1 

 

onde I
+
 é a corrente de íons positivos de césio que incidem sobre o catodo, S é a razão 

de íons que são emitidos por sputtering dada em função do íon positivo utilizado e 𝜂−a 

probabilidade de produção de íons negativos que está ligada à função trabalho W do 

material do catodo (Santos, A. C. F., 2006).  

Esta probabilidade atinge o valor máximo quando a função trabalho é mínima, o 

que ocorre quando a superfície é coberta por uma espessura de césio da ordem de uma 

camada atômica. 

 

3.2 Filtro de Wien 

 

O Filtro de Wien, ilustrado na figura 3.4, é um seletor de velocidades amplamente 

utilizado em física atômica, física nuclear e físico-química onde atua um campo elétrico 

(�⃗� ) e um campo magnético (�⃗� ) perpendiculares entre si e à trajetória da partícula 

carregada. As partículas que passam pelo filtro serão defletidas a menos que sua 

Figura 3.3 - Exemplo de amostra de catodo de TiO2. 

(Fonte: Santos, A. C. F., 2006) 
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velocidade 𝑣 seja proporcional a 
𝐸

𝐵
. Dependendo do tipo de partícula com que se esteja 

trabalhando, existem várias configurações possíveis para filtros de Wien. 

 

 

 

 

As forças elétrica e magnética são dadas pelas equações 3.2 e 3.3 e representadas 

pela figura 3.5. 

 

𝐹𝐸
⃗⃗⃗⃗ = 𝑞�⃗�      Eq. 3.2 

 

𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗ = 𝑞𝑣 × �⃗�      Eq. 3.3 

 

Para que a partícula não seja defletida a soma dos vetores da força elétrica e da 

força magnética, equações 3.2 e 3.3 deve satisfazer a equação:  

 

𝐹𝐸
⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝐵

⃗⃗⃗⃗ = 0     Eq. 3.4 

 

|𝑣| =
𝐸

𝐵
         Eq. 3.5 

 

Figura 3.4 - O filtro de Wien do acelerador Pelletron de 1.7 MV. 

(Fonte: NEC – National Electrostatic Corp) 



27 

 

 

 

O filtro de Wien funciona como um espectrômetro de massas, pois discrimina os 

íons de titânio e oxigênio neste trabalho. A função de um espectrômetro de massa é 

separar íons de acordo com sua massa (ou o mais comum, a razão massa-carga). Um 

parâmetro importante em qualquer analisador de massa é a sua resolução, que define sua 

habilidade para separar íons de razão massa-carga distinta (Santos, A. C. F., 2006).  

A resolução em massa, RX%, é usualmente expressa como a razão da massa do 

íon, m, e a largura em massa do pico, Δm, a X% da altura do pico, RX% = m/ΔmX%, 

onde X = 5, 10 ou 50, figura 3.6. A calibração fornece a relação entre a diferença de 

potencial aplicada no filtro com a massa do íon, como observado na figura 3.7. 

 

 

 

Figura 3.5 - Representação dos campos �⃗⃗�  e �⃗⃗�  no filtro de Wien. 

Figura 3.6 - Definição de resolução em massa. (Fonte: Santos, 

A. C. F., 2006) 
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Figura 3.7 - Calibração do filtro de Wien. (Fonte: Santos, A. C. F., 2006) 

 

3.3 Tanque do Acelerador Pelletron 

 

O feixe de íons negativos produzido na fonte e que atravessa o filtro de Wien é 

acelerado a uma energia Eo entre 10 e 40 keV, que é definida pelo operador, antes de o 

feixe ser injetado no acelerador Pelletron, que é mostrado na figura 3.8. O feixe entra no 

primeiro estágio de aceleração conhecido como região de baixa energia (LE), cuja 

entrada está aterrada. Os íons negativos (O
-
) são acelerados no sentido do centro do 

tanque acelerador (terminal) que está a alta tensão VT de até 1,7 MV, ganhando energia 

𝐸0 + 𝑒𝑉𝑇. Onde e é a carga do elétron. 

 

 

 Figura 3.8 - Acelerador Pelletron de 1,7 MeV. 
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No terminal, um trocador de cargas constituído por um alvo gasoso de N2 – 

denominado stripper, faz com que uma vez interagindo com o gás, as partículas do 

feixe possam perder um ou mais elétrons. Havendo a perda de um ou mais elétrons, o 

projétil torna-se positivamente multicarregado (O
q+

), O processo é descrito nas figuras 

3.9 e 3.10. 

 

 

 

 

No segundo estágio, na região de alta energia (HE), a extremidade também é 

aterrada, de forma que os íons positivos serão novamente acelerados saindo do 

acelerador com energia final EF dada pela equação 3.6.  

 

𝐸 = 𝐸0 + 𝑒𝑉𝑇 + 𝑞𝑒𝑉𝑇       Eq. 3.6 

 

Os íons neutros percorrem o segundo estágio com velocidade constante 

deixando o acelerador com energia final Eo + eVT. 

 

 

 

Figura 3.9 – Esquema do tanque do acelerador. 

Figura 3.10 - Representação do tanque do acelerador. 
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Os íons negativos, que não trocaram de carga no terminal, são desacelerados e 

saem do acelerador com a mesma energia com a qual entraram, Eo. A pressão residual 

no acelerador, medida nas extremidades, é mantida abaixo de 10
-8

 Torr por duas bombas 

turbo-moleculares situadas nestas extremidades.  

O processo de obtenção de alta tensão no terminal baseia-se no principio de 

indução eletrostática. Basicamente, tem-se uma correia onde cada segmento metálico 

possui pequenas esferas metálicas (pellets), figura 3.11, isoladas por uma base de nylon, 

que são carregadas por um processo de indução mostrado na figura 3.12. Um eletrodo 

indutor negativo carrega positivamente as esferas metálicas. As esferas ao passarem 

pelo indutor perdem o contato com a roldana guia que está aterrada e adquirem carga 

positiva. A correia transporta estas cargas até o terminal de voltagem, onde o processo 

reverso ocorre. Ao chegar ao terminal, a correia passa por um eletrodo supressor 

carregado positivamente que previne que ocorram descargas à medida que as esferas 

carregadas se aproximam da roldana do terminal. 

Ao deixarem o supressor, as esferas depositam a carga positiva na roldana do 

terminal que está ligada ao terminal de alta voltagem. Algumas configurações de 

aceleradores tipo pelletron utilizam um sistema reverso de indução-supressão para as 

esferas que retornam à roldana guia, dobrando a capacidade de carregamento da 

corrente.  

 

 

 

 

O sistema utilizado pelo acelerador pelletron para obtenção de alta voltagem, 

através da indução de esferas metálicas isoladas, produz uma excelente estabilidade no 

Figura 3.11 - Os Pellets. (Fonte: NEC – National Electrostatic Corp) 
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terminal de alta voltagem. Este sistema é uma evolução das cintas utilizadas nos 

aceleradores Van de Graaf que sofriam de dificuldades operacionais como instabilidade 

no terminal e poeira acumulada na cinta que necessitava ser limpa frequentemente.  

 

 

 

 

Os tubos aceleradores LE e HE são compostos por três seções que alternam 

anéis metálicos com anéis de cerâmica ligados por um processo especial. Cada seção do 

tubo é capaz de suportar um elevado gradiente de voltagem, mantendo a pressão abaixo 

de 10
-8

 Torr (Santos, A. C. F., 2006). Os anéis metálicos são conectados por resistores 

de 3 GΩ. O objetivo é repartir o campo elétrico entre o terminal e as extremidades com 

intuito de uniformizar o campo elétrico, otimizando a qualidade ótica dos íons e 

ganhando, portanto, em transmissão. O tanque do acelerador possui uma capacitância 

intrínseca que depende da geometria e é da ordem de centenas de pF, mostrado na figura 

3.13. 

 

 

 

 

Estas três seções são conectadas por tubos metálicos que constituem regiões sem 

campo, o mesmo acontecendo entre as seções e os extremos do acelerador. Com 

Figura 3.12 - Esquema de funcionamento de um acelerador Pelletron. (Fonte: Adaptado de 

NEC – National Electrostatic Corp) 

Figura 3.13 – Representação da capacitância intrínseca do acelerador. (Fonte: NEC – National 

Electrostatic Corp) 
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1,7 MV no terminal haveria uma corrente de 8,6 μA em cada uma das colunas resistivas 

LE e HE. A monitoração destas correntes é uma ferramenta de diagnostico importante 

na operação do acelerador. 

O trocador de carga consiste em um alvo gasoso com comprimento de 470 mm, 

diâmetro interno de 5,0 mm e aberturas laterais de 5.0 mm. O gás injetado no centro do 

trocador de cargas por um tudo de ¼ de polegada de polietileno de alta densidade, capaz 

de suportar uma pressão interna de 400 psi, é bombeado pelas duas bombas turbo 

moleculares nas extremidades LE e HE do acelerador (Santos, A. C. F., 2006).  

Diversos gases podem ser usados, mas o gás padrão fornecido pelo fabricante é 

o N2, cujo cilindro tem o controlador de pressão ajustado a 150 psi. Quando outros 

gases são usados, a pressão no controlador deve ser ajustada de acordo com a rigidez 

dielétrica do gás para evitar que, quando o terminal estiver operando com alta tensão, 

haja descargas no tubo. Como o trocador de cargas esta localizado no terminal de alta 

tensão, a válvula que admite gás no trocador é controlada externamente por uma barra 

isolante ligada a um motor. 

 

3.4 Ímã seletor de momento 

 

O ímã seletor de momento (switching magnet) é mostrado na figura 3.14, e tem a 

função de selecionar o feixe em função da carga e da velocidade do íon. Após ser 

acelerado, o feixe com energia cinética T será defletido por um imã para uma das linhas 

do acelerador.  

 

 

 

 

Figura 3.14- Ímã Seletor. 
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O feixe será submetido a uma força dada por 

 

𝑞𝑣𝐵 = 𝑚
𝑣2

𝑅
                Eq. 3.7 

 

onde R é o raio da trajetória circular devido ao campo magnético. Como o campo 

magnético estático não realiza trabalho, a energia do feixe não será alterada. Feixes com 

a mesma razão 
𝑚𝑇

𝑞2  seguirão a mesma trajetória neste campo magnético. 

Os íons de O
+
 são direcionados para linha que contém uma câmara para colisões, 

onde é possível medir as seções de choque absolutas para os processos de troca de 

carga. Há também nesta linha, uma câmara para espectrometria por tempo de voo, onde 

é possível medir os perfis de fragmentação molecular. Neste trabalho foi utilizada 

apenas a câmara para medidas de seção de choque. A figura 3.15 representa o esquema 

do ímã e a figura 3.16, a calibração utilizada para definir os valores de campo 

magnético que se associam ao íon O
+
 na energia estudada. 

 

           
 

 

 

3.5 Câmara de colisão 

 

A câmara de colisão é usada para as medidas de seção de choque absolutas para 

alvos gasosos. Esta possui um comprimento de 125,5 mm e dois orifícios por onde o 

feixe de O
+
 entra e sai do seu interior. O orifício de entrada tem 2,0 mm de diâmetro e o 

de saída 3,0 mm de diâmetro. Outra função dos orifícios é diminuir a passagem de 

vapor de água para linha de vácuo, mantendo nessas regiões a pressão constante (abaixo 

Figura 3.15 - Esquema do ímã. (Fonte: Santos, A. 

C. F., 2006) 

 

Figura 3.16 – Calibração do ímã. (Fonte: Santos, A. 

C. F., 2006) 
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de 10 
- 6

 torr), independente da pressão do alvo. Há, ainda, a entrada para válvula 

“agulha” por onde será injetado o gás alvo, como mostrado na figura 3.17. 

O vácuo é mantido na câmara por duas bombas turbo-moleculares, localizadas 

anterior e posteriormente à câmara. A pressão em seu interior é medida por meio de um 

manômetro capacitivo absoluto (MKS-baratron). A pressão fora da câmara é 

monitorada por um medidor tipo Penning. 

 

 

 

Para que se tenha uma medida da pressão absoluta na câmara, usa-se um 

medidor do tipo capacitivo. Este tipo de medidor é composto de uma película próxima à 

outra placa, as quais formam um capacitor de placas paralelas. Quando exposta à baixa 

pressão, a película se deforma alterando a capacitância de forma proporcional à pressão 

aplicada. Este tipo de medidor é essencial para as medidas de seções de choque 

absolutas. 

O sensor de pressão via célula capacitiva funciona a partir da comparação entre 

duas pressões - a pressão de referência é a pressão atmosférica, e a pressão exercida na 

célula possui um diafragma fixo que serve como referência para as variações entre as 

placas paralelas da capacitância (Gomes, A. H. A., 2014 e Moutinho, A. M. C., 

Fronteira e Silva, M. E. S., Isidoro da Cunha, M. A. C. M., 1980). 

 

 

 

Figura 3.17 - Esquema da Câmara de colisão. (Fonte: Adaptado de Losque, A. L. C., 2008) 
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3.6 Detector de Placa de Micro Canais (MCP) 

 

O Microchannel Plate (Detector de Placa de Micro Canais - MCP), mostrado na 

figura 3.18, é um componente planar utilizado para a detecção de partículas (elétrons ou 

íons), radiação ultravioleta e raios X. Ele funciona como uma fotomultiplicadora, pois 

intensifica o sinal de partículas ou fótons pela multiplicação de elétrons através de 

emissão secundária (Wiza, J. L., 1979). Além disso, como um detector MCP é formado 

por muitos canais separados, pode ainda fornecer resolução espacial. 

 

 

 

Um detector MCP é feito a partir de um material altamente resistivo, tipicamente 

com 2,0 mm de espessura, com uma rede de tubos finos ou fendas (microcanais) 

densamente distribuídos por toda a superfície e que conduz os elétrons de uma face à 

outra. Os microcanais têm, tipicamente, cerca de 10,0 µm de diâmetro (6,0 µm em 

MCP’s de alta resolução) e são espaçados entre si por cerca de 15,0 µm, sendo paralelos 

uns aos outros. 

 

3.6.1  Modo de Operação 

 

Cada microcanal é um contínuo multiplicador de elétrons, em que a 

multiplicação é realizada sob a presença de um forte campo elétrico. Uma partícula ou 

Figura 3.18 - Imagem amplificada dos microcanais do detector MCP. (Fonte: 

Disponível em http://www.tectra.de/MCP.htm> 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation&usg=ALkJrhiqXo6p8YH2llq_OQPL0nUcEarZBg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet&usg=ALkJrhhKCEuK_pdZ0JqomCcR7bU92IxvmQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet&usg=ALkJrhhKCEuK_pdZ0JqomCcR7bU92IxvmQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electron&usg=ALkJrhi9HBgn30sDvQr3TpKkvQwZmrgq9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_emission&usg=ALkJrhiIgYH09OlFtQAOxotqBF1EZ3v5-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistance&usg=ALkJrhgWD-EzEfX3uXvT8jXAM-vLxypuVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_multiplier&usg=ALkJrhi_Ws1GXWzvB7_KE2rIoA2kvbzY0w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electric&usg=ALkJrhh7ncoPJxZLQAWWY5WLJ5HIWPF73w
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fóton que entra num dos canais através de um pequeno orifício, bate na parede do canal 

ionizando o material. 

O impacto inicia uma cascata de elétrons que se propaga através do canal, o que 

amplifica o sinal original por várias ordens de grandeza, dependendo da intensidade do 

campo elétrico e da geometria do MCP. Após a cascata, o micro canal, leva um tempo 

para recuperar (ou recarregar) antes que ele possa detectar outro sinal.  

Os elétrons saem do lado oposto dos canais em que eles são detectados, e muitas 

vezes apenas um ânodo de metal simples faz a medição da corrente total.  

 

3.6.2 Modo Chevron 

 

Os mais modernos detectores MCP consistem em duas placas de microcanais, 

com canais angulares rodados 90° entre si produzindo uma forma Chevron (em forma 

de V), esquematizado na figura 3.19. O ângulo entre os canais de íons reduz o retorno 

do dispositivo (Wiza, J. L., 1979). Em um MCP Chevron, os elétrons que saem da 

primeira placa começam a cascata na placa seguinte. Os dois detectores MCP podem ser 

pressionados em conjunto ou ter uma pequena folga entre si para espalhar a carga 

através de múltiplos canais.  

 

 

 

 

Figura 3.19 - Esquema do modo Chevron. (Adaptado de Wiza, J. L., 1979) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_%28insignia%29&usg=ALkJrhh-FgpzAeA1oz9Ip-1Qd6K3-bx8ZA


37 

3.6.3 Anodo resistivo 

 

A detecção de uma partícula gera uma explosão de 10
6 

a 10
7
 elétrons que 

incidirão sobre o anodo resistivo. Através da comparação das correntes para os quatro 

quadrantes do anodo, é possível determinar a posição do impacto da partícula inicial ou 

de fótons. 

 

3.7 Programa usado para análise  

 

O programa de computador usado para analisar o feixe principal (O
+
), o de perda (O

2+
) 

e o de captura (O
0
) detectados é o VDG, uma imagem da tela é mostrada na figura 3.20. 

Um aparato eletrônico foi montado para monitorar e medir a posição e contagem dos 

íons que chegam ao detector. Para isso é necessário o VDG, que mostra a contagem e a 

posição dos íons na tela do computador, figura 3.21; um divisor de tensão (Bias Voltage 

Divisor); um pré-amplificador (Detector Pre Amp) e um computador de bordo (Position 

Computer), representados na figura 3.22. 

 

  

Figura 3.20 - Foto ilustrativa da tela programa VDG. 
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Figura 3.21 - Imagem em 2D do detector sensível a posição que fica no final da linha de feixe. Perdas duplas 

também foram medidas para feixes de 800 keV de O+. 

 

 

 

Figura 3.22 - Esquema dos equipamentos eletrônicos usados para leitura do sinal. (Fonte: (Fonte: Adaptado de 

Losque, A. L. C., 2008) 
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CAPÍTULO 4 – MÉTODOS 

 

As seções de choque de perda e captura eletrônicas podem ser medidas através 

do método de crescimento inicial (Initial Growth Method ou Growth Rate Method) que 

é expresso em função dos estados de carga final e inicial do íon e de parâmetros 

associados à câmara de colisão.  

A seção de choque  
q

ij, para um processo particular de troca de carga, onde os 

índices i e j estão relacionados aos estados de carga inicial e final do projétil, 

respectivamente, e o índice q está relacionado com o estado de carga final do alvo, pode 

ser expressa pela equação 4.1 (Tawara, H., e Russek, A., 1973) 

 

 
 ji

jijiji

j
YY

d

dY
)( 


                                            Eq. 4.1 

 

com 

 

     
i

iY 1
                                       

Eq. 4.2 

 

 Yj é a fração do feixe com o estado de carga j,  é o número de centros 

espalhadores por unidade de área e ij é a seção de choque total de troca de carga 

somada sobre todos os estados de carga do alvo, isto é, 

 


q

q

ijij                                                     Eq. 4.3 

 

O número de centros espalhadores por unidade de área, , é dado pela equação 4.4. 
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760)273(

273






C
T

lPL 
 ,                                                Eq. 4.4 

 

onde, 

L é o número de Loschmit é igual a 2,67810
19

 átomos (moléculas) por cm
3
; 

 é o número de átomos por molécula do gás. Neste trabalho, as seções de choque 

apresentadas são por molécula, logo tomaremos  = 1; 

P é a pressão do gás em Torr; 

l é o comprimento efetivo do alvo gasoso em cm; 

TC é a temperatura do alvo em graus Celsius. 

 Para as variáveis dependentes do laboratório, temos que o número de objetos 

espalhadores em função da pressão é: 

 

 mTorr2408.P)( 2 cmπ                                      Eq. 4.5 

 

No caso do feixe incidente ser O
+
, o sistema de equações (4.1) fica, 
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Como os feixes incidentes são cuidadosamente selecionados, de modo a serem 

considerados puros (somente um estado de carga), as condições de contorno para  → 0 

são para o feixe de O
+
. 

 

 0
2




O

Y ,  Eq. 4.8                                                  

 

e 

 

  0
0


O

Y ,                                                              Eq. 4.9 

 

As seções de choque podem ser determinadas para os vários processos de troca 

de carga a partir da análise da dependência do crescimento das frações do feixe 

incidente com a pressão (Tawara, H., e Russek, A., 1973). Para pressões 

suficientemente baixas da ordem de 10
-5

 mTorr (σπ << 1), onde não há colisões 

múltiplas, as seções de choque podem ser determinadas a partir da parte linear do 

crescimento das frações do feixe.  

Assim, no caso do feixe de O
+
, obtem-se: 

 Para perda eletrônica 

 


 


22 OOO o

YY                                        Eq. 4.10 

 

 Para captura eletrônica 

 

 .. 00 OOOO
YY                                           Eq. 4.11 
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 Como a fração de íons que sofrem perda ou captura depende apenas da pressão 

do vapor d´água, os valores de seção de choque são obtidos com o ajuste linear da 

pressão e do rendimento dos íons de O
2+

 e O
0
. Os rendimentos são dados por: 

 

PYY
OOOO

.2408.. 2/2                                            Eq. 4.12 

 

 PYY
OOOO

.2408.. 0/0                                             Eq. 4.13 

 

As figuras 4.1 e 4.2 mostram o gráfico do método do crescimento para a perda e 

a captura eletrônica de O
+
 com H2O a uma energia E = 1,0 MeV. O produto do 

rendimento e o número de centros espalhadores é representado no eixo das abcissas e a 

pressão no eixo das coordenadas. 

 

 

Figura 4.1 - Ajuste linear para determinação da seção de choque de perda eletrônica. 
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O ajuste linear dos pontos da reta nos fornece o coeficiente linear que pela 

equação 4.12 está relacionado com a seção de choque de perda eletrônica σperda.= 292,75 

± 8,55 Mb. 

 

Figura 4.2 - Ajuste linear para determinação da seção de choque de captura eletrônica. 

 

O ajuste linear dos pontos da reta nos fornece o coeficiente linear que pela 

equação 4.13 está relacionado com a seção de choque de perda eletrônica σperda.= 102,6 

± 4,52 Mb. 

Santos et al (2013) mediu as seções de choque para a molécula de metano sob as 

mesmas condições apresentadas neste trabalho. Estas medidas podem ser utilizadas para 

comparação devido ao alvo ter o mesmo número de elétrons que a molécula estudada 

(CH4 → 10 Elétrons; H2O → 10 Elétrons). 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentadas medidas experimentais das seções de choque 

de perda e captura eletrônicas de feixes do O
+
 em moléculas de água na faixa de 0,2 a 

1,2 MeV utilizando o “Growth Rate Method” descrito no capítulo 4. 

 

5.1 Seção de choque total de perda e captura eletrônica de feixes de O+ em 

moléculas de água 

 

As seções de choque de perda e captura eletrônica de feixes de O
+
 em água são 

apresentadas e uma das possíveis reações é representada na equação 5.1 

: 

O
+
 + H2O  O

(1+j)+
 +je

-
 +  H2O                                             Eq. 5.1 

 

onde  H2O  representa o somatório sobre todos os estados finais do alvo, uma vez que são 

apresentadas nessa dissertação medidas “singles”, onde apenas o estado de carga final do 

projétil é medido. Serão consideradas quatros situações:  

 

i) j = 1 (perda simples)  

ii) j = 2 (perda dupla) 

iii) j = -1 (captura simples) 

iv) j = -2 (dupla captura) 

 

O íon O
+
 tem três elétron na última camada (2s

2
, 2p

3
) com estado fundamental 

4
S3/2 e dois estados excitados metaestáveis com configuração eletrônica (2s

2
, 2p

3
) 

2
D5/2,3/2 e (2s

2
, 2p

3
) 

2
P3/2,1/2 com meia vida de aproximadamente 3,6 h e 5,0 s. Não foi 

possível diferenciar a influência dos estados metaestáveis nos processos de colisão, pois 

o produto da velocidade do íon ν pelo tempo de decaimento dos estados excitados τ é 

maior que a largura da câmara de colisão l usada, ou seja, ντ ˃ l. A produção de íons 
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metaestáveis é dependente da energia, decrescendo com o aumento da velocidade do 

íon.  

 

 

Figura 5.1 - Seções de choque experimentais de perda e captura eletrônica para feixes de O+ em moléculas de 

vapor de água em função da velocidade do íon em unidades atômicas. 

 

O gráfico da figura 5.1 apresenta, em função da velocidade do íon, as medidas 

de seção de choque absoluta de troca de carga para feixe de O
+
 em vapor de água. A 

incerteza na seção de choque decorre da estatística do ajuste linear do método utilizado. 

Para o regime de velocidades intermediárias (𝑣/𝑣𝑜 ≈ 1) a probabilidade de perda e de 

captura são da mesma ordem de grandeza o que acarreta na competição entre os 

processos. 
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5.2 Seção de choque de perda simples 

 

As seções de choque de perda eletrônica simples são apresentadas em função da 

velocidade do íon. E são representadas pela seguinte reação, equação 5.2: 

 

 O
+
 + H2O  O

2+
 +e

-
 +  H2O                                          Eq. 5.2 

 

Na faixa de velocidades estudada o processo de perda é dominado pela 

blindagem eletrônica ou “screening”, quando o elétron ativo do íon de oxigênio interage 

com o núcleo passivo dos átomos da molécula de água, como descrito no capítulo 3. O 

modo de antiblindagem, interação do elétron ativo do íon com os elétrons ativos da 

molécula, começa a contribuir para o processo de perda a partir de uma determinada 

energia que depende da massa e do potencial de ionização do íon e da molécula, o que 

para o presente trabalho representa uma energia maior que 1,4 MeV.  

A energia cinética média do elétron mais externo da molécula da água é K = 

61,91 eV (NIST). É possível então, estimar a sua velocidade orbital média como v = 

(K/13,6)
1/2

 = 2,1vo, onde vo, como antes, é a velocidade de Bohr. Embora não tenham 

sido realizadas medidas para velocidades altas, é possível observar pela figura 5.1 que 

há a indicação que um valor máximo para a seção de choque absoluta de perda que 

ocorre para valores de 𝑣 ≈ 𝑣𝑜 . 

 

5.2.1 Comparação com Metano 

 

A molécula de metano é composta por um átomo de carbono e quatro átomos de 

hidrogênio (CH4), contendo a mesma quantidade de elétron que a molécula de água (ne- 

= 10). As medidas de perda eletrônica de feixes de O
+
 em moléculas de água mostra um 

bom acordo com as medidas experimentais em metano, figura 5.2, podendo-se verificar 

uma tendência para os valores de seção de choque para essa faixa de energia (Santos, A. 

C. F., Wolff, W., Sant’Anna, M. M., Sigaud, G. M., 2013). 
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Figura 5.2 – Comparação entre a perda simples em vapor de água e metano 

 

A perda eletrônica teórica foi calculada para a molécula de metano pelo método 

desenvolvido por Sigaud (2011), descrita no capítulo 2, considera o elétron do íon como 

sendo livre da interação Coulombiana com o núcleo. Como a seção de choque de perda 

teórica é uma função da velocidade do íon e a seção de choque de espalhamento elástico 

de elétrons incidindo em um alvo, podemos comparar a medida teórica para metano 

com a medida experimental para água, pois os parâmetros adotados possuem valores 

próximos (figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Seções de choque total de perda eletrônica simples (ionização do projétil) para colisões de oxigênio 

simplesmente carregado com vapor de água e medidas experimentais e teóricas com metano em função da 

velocidade do projétil em unidades atômicas. 

 

 O cálculo pelo free collision model é limitado a valores maiores que a raiz 

quadrada média da velocidade orbital dos elétrons ativos no íon, por isso não foram 

cobertas todas as faixas de energia. 

 

5.3 Seções de choque de captura simples 

 

São apresentadas as medidas de seção de choque para processos descritos pela 

equação 5.3 em que o íon captura um ou mais elétrons do alvo estudado. 

 

O
+
 + H2O  O

0
 +  H2O                                                   Eq. 5.3 
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A seção de choque de captura eletrônica é dominante em faixas de velocidade 

baixas (v< 𝑣0), devido ao tempo de interação entre o campo Coulombiano gerado pelo 

íon e os elétrons do alvo ser maior. Esse processo desempenha um papel importante na 

dinâmica de interação na proximidade do pico de Bragg. 

 

5.3.1 Comparação com metano 

 

São apresentados na figura 5.4, os valores de seção de choque de captura 

eletrônica simples absoluta para feixes de O
+
 em H2O. Os valores encontrados seguem 

uma tendência esperada em comparação com o metano, mostrando um bom acordo 

entre as medidas. A incerteza elevada na faixa de 0,2 MeV deve-se ao fato de não ser 

possível controlar suficientemente a variação na pressão dentro da câmara de colisão no 

momento das medidas, o que acarreta em um rendimento não correspondente à pressão 

do gás prevista pelo growth rate method e a uma pequena perda no feixe de íon que 

sofreu captura. 

 

 

Figura 5.4- Seção de choque de captura eletrônica em função da energia para moléculas de H2O e CH4 
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5.3.2 Comparação com modelo teórico 

 

A estimativa teórica foi obtida pelo modelo semi-clássico de Bohr e Lindhard, 

descrito no capítulo 2. É importante ressaltar que o modelo foi desenvolvido para 

colisões do tipo átomo-átomo, porém neste trabalho é aplicado para colisões com alvos 

moleculares. O parâmetro ajustável utilizado foi α = 1 com um Z2 igual ao número 

atômico efetivo da molécula de água Σ𝑖𝑓𝑖𝑍𝑖 =
1

3
𝑀𝐻 +

1

3
𝑀𝐻 +

1

3
𝑀𝑂 = 6 𝑢. 𝑎.  

Na figura 5.5 pode-se observar que para velocidades intermediárias (𝑣 ≈ 𝑣0) o modelo 

superestima os valores de seção de choque, o que pode ser devido ao fato de que 

próximo a esta região de velocidades, as probabilidades de ocorrer processos de perda e 

captura são da mesma ordem, criando uma competição entre esses processos. Neste caso 

deve-se levar em conta o acoplamento dos canais para que o problema possa ser descrito 

corretamente. 

 

Figura 5.5 - Comparação entre o modelo teórico de Bohr e Lindhard e as medidas experimentais 

 

Os dados mostrados apresentam a mesma dependência com a velocidade do íon (𝜈−7) 

como previsto pela estimativa simples dada pelo modelo de Bohr-Lindhard. Tanto pelo 
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modelo teórico como pelas medidas experimentais, para baixas velocidades, a seção de 

choque é independente da velocidade do íon. 

 

5.4 Seções de choque de dupla perda e dupla captura 

  

 Foram medidas as seções de choque de perda dupla (quando o íon perde dois 

elétrons) e seções de dupla captura (quando o íon captura dois elétrons) e os resultados 

são apresentados na figura 5.6. A dupla captura segue um comportamento semelhante 

ao da captura simples, com uma ordem de grandeza muito menor, aproximadamente 

oito vezes. A probabilidade de capturar duplamente os elétrons aumenta com o 

decréscimo da energia do íon. O modelo free collision para dupla perda mostra um bom 

acordo entre as medidas realizadas experimentalmente e os valores calculados, 

apresentando uma linha de tendência semelhante, figura 5.7.   

  

 

Figura 5.6 - Seção de choque de dupla perda e dupla captura em moléculas de H2O e CH4 
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O ponto de dupla perda experimental para a energia de 1,2 MeV apresenta uma 

incerteza de aproximadamente 98%, o que poderia ser explicado pela grande variação 

da pressão na câmara no momento da medição. Há a necessidade de medir novamente 

as seções de choque para essa energia.   

 

  

Figura 5.7 - Comparação entre o modelo “free collision model” para metano e as medidas experimentais para 

água. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 

 

A radioterapia tem como objetivo eliminar células cancerosas com um mínimo 

comprometimento dos tecidos sadios. Entretanto, quando são utilizados feixes de fótons 

ou elétrons este objetivo é parcialmente cumprido. A irradiação com fótons e elétrons é 

capaz de fornecer a dose prescrita para o tratamento, porém os tecidos a redor da região 

tumoral recebem uma quantidade significativa de radiação. O tratamento com íons 

pesados diminui a dose em locais sadios, pois a dose é mínima no início da trajetória do 

íon no tecido e este deposita praticamente toda a sua energia no fim, ou seja, exatamente 

na região tumoral. Os valores de seção de choque são importantes para maximizar a 

acurácia e a precisão do planejamento da entrega de dose em tratamentos com íons 

pesados. 

As seções de choque de troca de carga e a penetração na matéria variam em 

função da massa, da carga e da energia do íon, assim como a fragmentação da molécula 

de água após a interação. Para feixes de prótons e carbono estes valores estão bem 

caracterizados, porém para íons de oxigênio estes parâmetros necessitam ser estudados. 

Neste trabalho foram calculadas as seções de choque de perda e captura eletrônica 

simples e dupla para feixes de oxigênio simplesmente carregado (O
+
) em moléculas de 

vapor de água numa faixa de energia de 0,2 a 1,2 MeV.  

Foram feitas comparações com modelos teóricos para perda eletrônica simples e 

dupla com o free collision model aplicado para o metano, molécula isoeletrônica à água, 

mostrando que as medidas estão em acordo dentro dos limites do modelo e o modelo 

semi-clássico de Bohr e Lindhard para captura eletrônica, que descreve bem o 

comportamento da curva experimental para velocidades baixas e superestimou os 

valores de seção de choque para 𝑣 ≈ 𝑣0, isso é devido ao fato de a probabilidade de 

ocorrência de processos de captura e perda ser muito próxima neste regime de 

velocidade. A comparação com os valores de seção de choque experimental para o 

metano também foi feita, apresentando uma ótima concordância entre as medidas. 
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CAPÍTULO 7 – PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Em complementação a este trabalho está sendo proposto o estudo da 

fragmentação a molécula de água em função do processo de troca de carga, podendo 

assim, entender os caminhos de fragmentação da molécula. Em comparação com a 

ionização direta, processo no qual o projétil não muda de estado de carga, a ionização 

do alvo acompanhada pela perda ou captura eletrônica geralmente acontece a 

parâmetros de impacto médios menores, uma vez que a captura e a perda eletrônica são 

processos que exigem colisões “duras”, pelo menos quando a energia de ligação do 

elétron do projétil é maior do que a energia de ligação do elétron do alvo.  Assim, o 

estudo da fragmentação associada com a captura e perda eletrônica pode ser útil à 

compreensão qualitativa da dependência deste processo com o parâmetro de impacto. A 

distribuição angular e de energia dos elétrons secundários gerados após os processos 

será alvo de estudo. 
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ANEXOS  

 

A.1 - Tabela com a seção de choque absoluta experimental de perda eletrônica de 

O
+
 em Água e Metano. 

 

Energia (MeV) 
Seção de Choque de Perda (Mb) 

Água Metano (Santos et al, 2013) 

0,2 33,8 ± 4,8 33,2 ± 2,3 

0,3 -- 119,0 ± 5,0 

0,4 169,0 ± 9,4 -- 

0,5 -- 213,0 ± 6,0 

0,6 215,0 ± 5,0 -- 

0,7 -- 265,0 ± 3,0 

0,8 283,9 ± 9,6 -- 

1,0 292,8 ± 8,5 306 ± 1,0 

1,2 282,0 ± 91,7 -- 

 

 

A.2 - Tabela com a seção de choque absoluta experimental de captura eletrônica de 

O
+
 em Água e Metano. 

 

Energia (MeV) 
Seção de Choque de Captura (Mb) 

Água Metano (Santos et al, 2013) 

0,2 535,7 ± 83,3 535,0 ± 21,0 

0,3 -- 495,0 ± 5,0 

0,4 420,8 ± 15,1 -- 

0,5 -- 288,0 ± 12,0 

0,6 227,7 ± 6,3 -- 

0,7 -- 191,0 ± 2 

0,8 171,5 ± 5,1 -- 

1,0 102,6 ± 3,4 114,0 ± 3 

1,2 84,0 ± 12,0 -- 
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