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

L. R.  Gasques,  J.  R.  B.  Oliveira,  J.  G.  Duarte,  A.  S.  Freitas,  L.  F.  M. Alves,  V. 

Zagatto, J. A. Alcántara-Núñez, P. R. P. Allegro, L. C. Chamon, E. W. Cybulska, N. 

H. Medina, W. A. Seale, E. F. Aguilera, M. Febbraro, M. A. G. Alvarez, J. M. B. 

Shorto, V. B. Scarduelli, V. A. P. Aguiar, C. D. Sá, W. A. Seale

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 reação 
16O+16O  foi  vastamente  explorada,  tanto  do  ponto  de  vista  experimental  quanto 

teórico, evidenciando um enorme interesse astrofísico. Existem discrepâncias entre os 

diferentes resultados experimentais em energias abaixo da barreira da ordem de um 

fator 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.

2. Resultados da experiência Nº E77b

Na experiência E77b foi utilizado um alvo de tântalo anodizado, onde a folha 

de 181Ta possui espessura aproximada de 25 mg/cm2 e a camada de 16O tem espessura 

da ordem de 0,5 mg/cm2. A espessura da folha de tântalo prejudicou as medidas em 

coincidência  gama-partícula  carregada.  Na  figura  1  temos  um  dos  espectros  de 

partículas  E-ΔE  obtido,  onde  observa-se  a  pouca  quantidade  de  alfas  (Z  =  2) 

detectadas.



Figura 1 – Espectro de partículas ΔE x E típico obtido por um detector E-ΔE cintilador plástico.

Foram realizadas medidas nas seguintes energias para o feixe de 16O: 18,6 MeV 

(singles e coincidência), 20 MeV (singles), 21,6 MeV (singles) e 25 MeV(singles). 

Em  todos  os  espectros  gama  das  medidas  realizadas  foi  possível  observar  os 

principais raios gama secundários emitidos pelos resíduos de evaporação do núcleo 

composto formado (32S) como ilustrado na figura 2, onde temos um espectro gama 

calibrado obtido por um detector de GeHP com supressão Compton para a energia de 

25 MeV no referencial do laboratório.

Z = 1Z = 2



Figura 2 – Espectro de radiação gama obtido com um detector de GeHP no primeiro experimento 

realizado. O espectro é observado a uma energia de bombardeio de 25 MeV. Os picos são 

identificados por sua energia e respectivo canal de reação.

3. Experiência Proposta

Planeja-se continuar as medidas de seção de choque de fusão para a reação 
16O+16O. Esta  prevista  a  realização de  uma medida em 8 MeV no referencial  do 

centro-de-massa, aproximadamente 29% abaixo da barreira de fusão. Essa medida 

servirá  para  normalizar  os  dados  e  para  comparar  os  resultados  obtidos  nesse 

experimento com aqueles já disponíveis na literatura (~1 mb). Uma outra medida, em 

6,5 MeV,  tem caráter inédito e representa um grande desafio experimental já que 

cálculos teóricos indicam seção de choque de fusão da ordem de 10-3 mb. Para essas 

medidas,  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 [1].

Novos alvos de 16O serão confeccionados no laboratório de alvos do Pelletron, 

pela Wanda Engel, onde será evaporado 1 mg/cm2 de óxido de molibdênio (99,95%) 



em um backing de  197Au. Solicitamos 6 dias de tempo de máquina para realização 

deste experimento.

4. Considerações Finais

Esse trabalho refere-se a tese de mestrado do estudante Jeremias Garcia Duarte, 

sob a orientação do Prof. Leandro Romero Gasques.

3. Ficha Técnica

Feixe: 16O;

Alvo: 16O, fabricado a partir da evaporação de óxido de molibdênio;

Energia do 16O: 13 e 16 MeV;

Canalização: 30A;

Detetores: Saci-Perere;

Tempo de máquina: 6 dias 
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