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Recentemente, foram publicados [1,2] trabalhos sobre estados altamente excitados 

dos núcleos alfa-conjugados 32S e 34S, os quais apresentaram uma surpreendente estrutura 

de níveis, na região do contínuo. Esta estrutura apresenta uma grande densidade de picos 

vizinhos, de larguras estreitas e com um valor de spin predominante por segmento de 

espectro (regiões de ~2MeV) e que aumenta na direção das maiores energias de excitação. 

A função de excitação do 32S abaixo ilustra o fenômeno observado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Espectro da função de excitação da reação α+28Si obtidos com medidas de retroespalhamento 

(acima) em [1] pela técnica Thick Target Inverse Kinematics mostrando a longa sequência de estreitas 

ressonâncias que correspondem aos níveis de energia do núcleo 32S*, incluindo os respectivos spins. 

A mesma estrutura foi observada no caso do 34S [2], indicando que a adição de 2 

nêutrons não impede o surgimento destas estruturas. O modelo de camadas pode prever 

uma quantidade grande de estados excitados nos espectros de alta energia de excitação do 

núcleo composto, mas preve um embaralhado de estados com spins diferentes e não tantos 

níveis de mesmo spin dominando uma faixa. Se pensarmos no modelo de cluster é difícil 

acreditar como estados ortogonais entre si poderiam estar tão próximos como os do 

espectro da figura 1. 

A função de excitação da reação α+28Si medida foi obtida a partir do método de 



alvo grosso e cinemática inversa e por dificuldades experimentais (straggling em energia e 

alargamento cinemático), os espectros obtidos com ângulos mais traseiros não contam com 

resolução suficiente para separar os picos do espectro de 32S. No entanto, são pontos 

necessários nas distribuições angulares para a correta determinação do spin dos estados 

excitados do 32S. 

O sistema Pelletron-Espectrógrafo Magnético Enge pode fornecer dados 

experimentais mais esclarecedores. A proposta deste trabalho é realizar medidas de 

distribuições angulares das reações de transferência de alfa 28Si(6Li,2H)32S* e 
30Si(6Li,2H)34S*. Deste modo revisitando as estruturas mencionadas por meio de 

distribuições angulares em toda a sua região angular com a finalidade de fornecer uma 

confiável determinação dos spins destes estados.  

Na literatura existem poucos dados experimentais sobre estas reações de 

transferência [3,4] e com espectros bastante fora da região de interesse ou com uma 

resolução de 200KeV, não adequada para observar as ressonâncias estreitas.  

Os dados experimentais devem ser obtidos com o sistema Pelletron-Espectrografo 

Magnético Enge. A detecção dos dêuterons emergentes será feita por meio de chapas de 

emulsão nuclear posicionadas no plano focal do espectrógrafo magnético, permitindo 

resoluções da ordem de 20 KeV.  

As seções de choque e a forma das distribuições angulares foram estimadas a partir 

de cálculos de DWBA (finite range), utilizando modelo óptico nos canais de entrada e de 

saída, com os potenciais de parâmetros globais de Cook [7] e Daehnick [8], 

respectivamente; potencial de ligação (4He,2H) de Kubo e Hirata [9]. As ressonâncias foram 

assumidas como uma alfa ligada (100keV) a um core de 28Si.  

O experimento deve ser realizado com um feixe de Elab=30MeV, com o acelerador 

tandem do Laboratório Pelletron ajustado com Vterm=7.5MeV. As distribuições angulares 

devem ser medidas no intervalo angular compreendido entre 5 e 40 graus com passos de 5 

graus. A figura 2 mostra as distribuições angulares esperadas para o caso do sistema 

28Si(6Li,2H)32S* com valores de energia e spin baseadas nos trabalhos de Norrby [2].  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Simulação das distribuições angulares esperadas para o caso do sistema 28Si(6Li,2H)32S*. 

 

A contagem do tempo total de aquisição de dados esta descrita na Tabela 1 para um 

dos dois sistemas de interesse (30Si(6Li,2H)34S*). Neste cálculo foi considerado um ângulo 

sólido de 1.24 msr, um alvo de 30Si de 100 µg/cm2 posicionado a 45o em relação ao feixe 

incidente, um total de 1000 contagens no pico e intensidade do feixe de 100nA. Deste 

modo para a medição deste sistema serão necessários cinco dias de máquina.  

Reacao θθθθlab 
Seção de choque 

média 
Eexc t Tempo 

total 
 (grau) (mb/sr) (MeV) (h) (h) 

30Si(6Li,2H)34S* 5 0.1 10-20 2,95  

 10 0.1  2,96  

 15 0.1  2,97  

 20 0.08  3,74  

 25 0.06  5,03  

 30 0.04  7,62  

 35 0.02  15,42  
 40 0.01  31,27  

30Si(6Li,  6Li)  5-80   12 
Troca de emulsao  

 
  15 

      
Montagem do 
experimento 

 
 

 36  

Total    135 
Tabela 1: Tempo de aquisição de dados por ângulo. 

Para as medidas do sistema 28Si(6Li,2H)32S* obteve-se um resultado similar e.mais 5 dias 

serão necessários. 
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