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Medidas da reação 12C(8Li, 4He)16N 
      Esta reação representa a transferência de t+n ou de um cluster 4H. O principal 

interesse desta medida é procurar esta correlação t+n ou a possível presença de 4H 

nos núcleos. O estudo desta reação de transferência ressonante pode jogar luz sobre 

o fenômeno de formação de clusters em núcleos ricos de nêutrons. Além deste 

aspecto inovador também tem um aspecto mais prático. Na tese de doutoramento de 

Djalma Rosa Mendes Junior foi medida a reação 1H(8Li, 4He)5He com a utilização de 

um alvo de C1H2 de 6.8 mg/cm2. Essas medidas foram feitas utilizando o método do 

alvo grosso, que consiste em parar o feixe de 8Li no alvo e detectar as partículas alfas 

provenientes da reação. À medida que o feixe penetra no alvo e vai perdendo energia, 

ira popular as ressonâncias do núcleo composto formado, no caso 9Be. Com esta 

medida foi obtida uma função de excitação da reação H(8Li, 4He)16N. No entanto, o 

alvo usado contém 12C também, e as partículas alfa tanto poderiam vir da reação 

sobre o carbono, como do hidrogênio. Por esta razão a medida da reação 12C(8Li, 
4He)16N é necessária e os resultados deverão ser subtraídos da função de excitação já 

medida com alvo de CH2.  

      Esta medida será realizada usando um alvo puro de 12C de 15 mg/cm2 e o mesmo 

método de alvo grosso. Esta medida também ira estudar as possíveis ressonâncias de 
20F, que é o núcleo composto formado nesse caso.  

  

Sistema RIBRAS 
A medida será realizada no sistema RIBRAS [1,2], com a utilização de 

detectores de Silício de barreira de superfície ou detectores de Silício do tipo strip 

(sensível a posição). O sistema RIBRAS consiste em dois solenóides supercondutores 

que fazem a seleção (focalização) em vôo, dos produtos de reação provenientes da 

reação do feixe primário (produzido pelo acelerador Pelletron) e o alvo primário. 

Atualmente os experimentos ainda são realizados na câmara que fica entre os dois 

solenóides, mas a câmara de espalhamento que se localiza após o segundo solenóide 

já está montada nos trilhos e com testes de vácuo em andamento.  

Para finalizá-la falta a montagem dos pratos, mas mesmo nessas condições é 

possível a realização de experimento. Assim muito provavelmente esse experimento 

será realizado nessa câmara e conseqüentemente com a utilização dos dois 

solenóides do RIBRAS. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Método do Alvo Grosso 
O método de alvo grosso [3,4,5] funciona da seguinte maneira: o feixe de 

8Li é freado, perdendo energia no alvo e produzindo a reação em cada ponto dentro do 

alvo com a energia que tem naquele ponto e com a seção de choque, isto é, 

probabilidade característica daquela energia, e a partícula alfa será emitida com a 

energia determinada pelo valor Q da reação e pela energia do 8Li.  Se a seção de 

Figura 1: Desenho Esquemático do funcionamento do sistema RIBRAS. 
 

Figura 2: Foto mostrando os dois solenóides supercondutores, instalados na canalização 45B do 
laboratório Pelletron, e a câmara onde são realizados os experimentos atualmente. 



choque tem um pico ou uma ressonância numa dada energia, mais reações serão 

realizadas naquele ponto e mais partículas alfas serão produzidas com energia 

relacionada a ressonância. Desta forma os picos observados no espectro de energia 

das partículas alfa correspondem a ressonâncias no núcleo composto. As partículas 

alfa perdem relativamente pouca energia no restante do alvo de 12C e são detectadas 

em um telescópio de detectores posicionado em um ângulo bem dianteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medidas da Reação 12C + 8Li 

A medida da reação 12C + 8Li será realizada utilizando um alvo de 12C com 

espessura aproximada de 15 mg/cm2. Essa espessura é suficiente para parar 8Li de 

até 23 MeV. Isso é muito superior a faixa de energia que estaríamos interessados, 

inicialmente, que é de 13 até 20 MeV.  

 

 

E(8Li) E(4He) E(4He) Saída do Alvo 

13 25,40 21,70 

15 27,33 23,90 

17 29,25 26,00 

20 32,12 29,20 

 

Como pode ser visualizado, na Tabela 1, as partículas alfas, provenientes da 

reação, conseguem sair do alvo de 12C e conseqüentemente podem ser detectadas. 
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Figura 3. Explicação esquemática do método de alvo grosso, picos na seção de choque da reação aparecem 

como picos no espectro de energia das partículas alfa detectadas. 

Tabela 1. Exemplo de algumas energias do Feixe Secundário (8Li), das partículas alfas produzidas no início do alvo 

e a energia das mesmas na saída do alvo. Nesse caso estamos considerando um ângulo de detecção de 15º. 



Um contaminante que normalmente aparece nos experimentos com o sistema 

RIBRAS são partículas alfas produzidas em reações no alvo primário e que são 

focalizadas pelo primeiro solenóide. As energias dessas partículas alfas 

contaminantes pode ser deduzida da igualdade de rigidez magnética. Na Tabela 2 são 

mostrados esses valores e os valores da energia das alfas contaminantes na saída do 

alvo de 12C.  

 

 

E(8Li) E(4He)contaminante E(4He) Saída do Alvo 

13 11,58 1,92 

15 13,36 6,00 

17 15,14 8,91 

20 17,82 12,70 

 

Como pode ser visualizado na Tabela acima, a energia das partículas alfas 

contaminantes, na saída do alvo, é muito diferente da energia das partículas alfas 

provenientes da reação 12C(8Li, 4He)16N. Assim conseguimos separar em um espectro 

∆E-E a contribuição de alfas contaminantes e alfas provenientes da reação. 

Outro contaminante que pode produzir alfas, desta vez no alvo secundário, é o 

feixe de 7Li2+. Estes provem do feixe primário degradado, que ganhou um elétron e 

consegue ser focalizado pelo solenóide. Esse feixe degradado produziria alfas através 

da reação 12C(7Li, 4He)15N. Na Tabela 3 são mostradas as energias que esse feixe 

seria focalizado pelo solenóide e as energias das alfas, na saída do alvo, produzida 

por ele. 

 

 

E(8Li) E(7Li2+)contaminante E(74He) Saída do Alvo 

13 6,61 13,5 

15 7,62 14,8 

17 8,64 16,1 

20 10,16 18,0 

 
Novamente a energia das partículas alfas é diferente da energia das alfas de 

interesse, ou seja, as produzidas pela reação 12C(8Li, 4He)16N.   

 

Tabela 2. Exemplo de algumas energias do Feixe Secundário (8Li), das partículas alfas contaminantes 

focalizadas pelo solenóide no inicio do alvo e a energia das mesmas na saída do alvo. Nesse caso estamos 

considerando um ângulo de detecção de 15º. 

Tabela 3. Energias do feixe contaminante de 7Li2+ e das partículas alfas provenientes da reação 
12C(7Li,4He)15N. Nesse caso estamos considerando um ângulo de detecção de 15º. 



Justificativa 
Esta medida é necessária, pois quando estudamos a reação 1H(8Li,4He) 

5He,  usávamos alvo de CH2, e a reação medida tanto poderia vir do carbono, como do 

hidrogênio. Os resultados obtidos com alvo de 12C deverão ser subtraídos da função 

de excitação já medida com alvo de CH2. 

Além disto, a reação 12C(8Li, 4He)16N possibilitaria a visualização de níveis que 

estivessem acima de 20,97 MeV em energia de excitação de 20F. Essa região ainda 

não foi estudada [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

A grande quantidade de dias solicitada é justificada, pois a medida é realizada 

com um feixe instável, no caso 8Li, que tem uma intensidade usualmente 107 vezes 

menor do que a de um feixe estável. Assim uma intensidade de 300 nA de feixe 

primário corresponderia a 2x105 partículas/s chegando no alvo secundário.  
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