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Determinação do fator S(E) astrofísico para a reação 16O+16O em 

energias abaixo da barreira

L. R. Gasques, J.R.B. Oliveira, D. Pereira, V. Zagatto , A. S. Freitas, P.R.P. Allegro, 

L.C. Chamon, E.W. Cybulska,  N.H. Medina, E.S. Rossi Jr, W.A. Seale, C.P. Silva , 

V. Guimarães

1. Introdução

A maioria dos núcleos estáveis e instáveis mais pesados do que o 7Li são produzidos 

pelo processo de nucleossíntese estelar. Este é o caso do carbono e oxigênio, elementos 

fundamentais para a vida como nós a entendemos. A evolução de uma estrela desde o seu 

nascimento (densa nuvem de gás, sendo o hidrogênio o elemento mais abundante) até o seu 

destino final (por exemplo, anã branca ou explosões de supernovas), bem como a produção 

e liberação de energia, dependem de vários parâmetros. Nesse contexto, o conhecimento 

acerca dos mecanismos de reações  desempenham um papel importante na produção dos 

elementos. Tipicamente, diversas reações ocorrem em estrelas com energias muito abaixo 

da barreira de Coulomb, acarretando em seções de choque extremamente baixas (abaixo 

dos  nano-barns),  dificultando  consideravelmente  a  compreensão  desses  processos. 

Particularmente,  a fusão entre dois núcleos de  16O representa uma reação importante no 

processo  evolutivo  de  estrelas  massivas  (M>  8Mʘ,  sendo  Mʘ a  massa  do  Sol), 

influenciando também a fase de queima de carbono [1]. A nucleossíntese durante a queima 

de  carbono  e  oxigênio,  não  depende  apenas  da  velocidade  de  reação,  mas  também da 

relação  entre  os  diferentes  processos  de  evaporação  de  partículas  (tais  como  nêutrons, 

prótons e alfas) do núcleo composto. 

Nos anos entre 1960 e 1990, a reação  16O+16O foi vastamente explorada, tanto do 

ponto de vista experimental quanto teórico, evidenciando um enorme interesse astrofísico. 

Como mostrado na figura 1, as discrepâncias entre os diferentes resultados experimentais 

em energias abaixo da barreira são da ordem de um fator de 3. A principal razão para esta 

discordância  provavelmente  se  justifica  devido  ao  emprego  de  diferentes  técnicas 

experimentais  utilizadas  para  obtenção  dos  dados.  Embora  a  maioria  dos  experimentos 



foram planejados para medir raios gama secundários a partir dos resíduos de evaporação, 

alguns experimentos detectaram as partículas leves evaporadas do núcleo composto.

Figura 1 – Fator S(E) astrofísico como função da energia no referencial de centro-de-massa para a 

reação 16O+16O.

A menor  energia  no  referencial  de  centro-de-massa  atingida  nestes  estudos 

anteriores  está  em torno de 6,5 MeV (e só para  alguns canais).  Entretanto,  um estudo 

recente  [2]  indica  que  seria  de  grande  importância  medir  seções  de  choque  para  esse 

sistema em energias mais baixas, uma vez que um pico no fator S(E) astrofísico é previsto 

em uma região de energia em torno de 4,5 MeV (vide figura 1). Estender as medidas para 

essa região de energia seria importante para astrofísica nuclear, uma vez que na faixa entre 

4,0 e 7,0 MeV as diferentes previsões teóricas (extrapolações) acarretam em uma enorme 

incerteza nas taxas de reação. 

2. Experiência Proposta

Propomos o estudo experimental da reação 16O+16O em energias que vão desde bem 

abaixo da barreira até cerca de 9,0 MeV no referencial de centro-de-massa. Pretendemos 

detectar  raios  gama  secundários  emitidos  pelos  resíduos  de  evaporação,  com  e  sem 

coincidência  com  as  partículas  carregadas  que  são  evaporadas  do  núcleo  composto, 

utilizando o espectrômetro Saci-Perere [3]. 



Nessa primeira fase, ainda exploratória, iremos medir seção de choque de fusão a 

uma energia de laboratório de 15 MeV, com o objetivo de compararmos nossos resultados 

com outros disponíveis na literatura. Essa fase é importante para testarmos a viabilidade de 

utilizar  o  Saci-Perere  nessas  medidas.  Nesse  mesmo período de  máquina,  pretendemos 

estudar qual seria o menor valor de tensão no terminal para o qual o funcionamento do 

acelerador permanece sob controle, além de testarmos a possibilidade de injetarmos um 

feixe molecular no acelerador, sem comprometer a ótica do feixe de 16O após passar pelas 

folhas de stripping. 

Os alvos de 16O serão confeccionados a partir de folhas de samário anodizado, com 

espessuras típicas da ordem de 0,1 mg/cm2. Estima-se algo em torno de 150 contagens por 

dia no espectro gama para um canal específico com seção de choque em torno de 0,1 mb. 

Sendo assim, solicitamos 3 dias de tempo de máquina para a realização de uma medida 

preliminar, com o objetivo principal de verificarmos a possibilidade de utilização da técnica 

de  coincidência  gama-partícula  nesse  tipo  de  medida,  e  se  os  resultados  obtidos 

representam  uma  melhora  na  qualidade  dos  dados  medidos  anteriormente  em  outros 

experimentos para essa reação. 

3. Ficha Técnica

Feixe: 16O;

Alvo:  16O, fabricado a partir de folhas de samário anodizado;

Energia do 16O: 15 MeV;

Canalização: 30A;

Detetores: Saci-Pererê;

Tempo de máquina: 3 dias
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