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Resumo

Medidas da seção de choque da reação de transferência de uma alfa,
12C(7Be,3He)16O, serão obtidas no sistema RIBRAS. O estudo desta reação

fornecerá o produto dos fatores espectroscópicos, S(α+12C→16Ogs) e
S(3He+α →

7Be), e os respectivos valores de ANCs, informações que podem
ser importantes para determinação do fator astrof́ısico da reação de captura
3He(α, γ)7Be. Nesta experiência, pretendemos testar dois tipos de reações de
produção do feixe secundário de 7Be, as reações 12C(6Li,7Be) e 7Li(6Li,7Be).

1 Introdução

A reação de captura 3He(α, γ)7Be é muito importante na astrof́ısica nu-
clear. Esta é uma das reações da cadeia próton-próton, do ciclo do sol,
responsáveis pelo do fluxo de neutrinos solares. Essencial na nucleosśıntese
primordial, além de ser uma via na formação do 7Li, o qual é produzido pela
captura eletrônica pelo 7Be, sua seção de choque tem influência na queima
do hélio e na śıntese de elementos mais pesados como o 12C.

Medidas da seção de choque da reação de captura 3He(α, γ)7Be, em bai-
xas energias, são dif́ıceis de serem realizadas, o que conduz a utilização de
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métodos indiretos para determiná-la. Um dos métodos usado é conhecido
como ANC (Coeficientes de Normalização Assintótica). Este método con-
siste na obtenção de fatores S-astrof́ısicos a partir de medidas de reações de
transferência que envolvam a captura considerada.

Com feixes exóticos de 7Be é posśıvel obter a distribuição angular da
reação de transferência 12C(7Be,3He)16O e consequentemente determinar os
fatores espectroscópicos dos estados ligados α+12C→16Ogs e 3He+α →

7Be,
e os valores dos ANCs, estas informações poderão ser úteis no estudo da
captura 3He(α, γ)7Be. Durante o meu doutorado eu estudei reações de
transferência alfa 12C(16O,12C)16Ogs,

16O* e determinei valores dos fatores
espectroscópicos do estado fundamental e dos estados excitados do oxigênio,
S(α+12C→16Ogs,

16O2+,16O1− ), valores que serão usados para determinar o
valor do fator espectroscópico 3He+α →

7Be e o ANC.

2 A Experiência

Medidas da seção de choque de transferência 12C(7Be,3He)16O serão rea-
lizadas no sistema RIBRAS, para tanto, será necessário um feixe primário de
6Li, que é usualmente produzido no Pelletron. Durante esta experiência ten-
taremos produzir o 7Be usando dois tipos de reações de produção, 12C(6Li,7Be)
com o valor de Q=-10,35 MeV e 7Li(6Li,7Be) com o valor de Q=-4,37 MeV, os
valores de Q negativos sugerem a necessidade de feixes primários com ener-
gia máxima que se pode alcançar no acelerador Pelletron, por isso a tensão
de terminal deve ser de 8 MV. Com esta tensão o feixe de 6Li alcança uma
energia de Elab =32 MeV. As seções de choque nesta energia são cerca de
10 mb/sr[3, 4] para as duas reações propostas. Dependendo da reação de
produção, os feixes de 7Be terão energias de aproximadamente 21 MeV a 27
MeV nos ângulos de 2 a 6 graus, os quais correspondem a aceitação angu-
lar do primeiro solenóide. Esta será a primeira vez que se usará no sistema
RIBRAS as reações 12C(6Li,7Be) e 7Li(6Li,7Be) para se produzir o feixe se-
cundário de 7Be. Anteriormente, este feixe era produzido usando um alvo
primário de 3He, por meio da reação de transferência 3He(7Li,7Be), o que não
é mais posśıvel atualmente devido à falta de 3He no mercado.

Para se obter a distribuição angular da seção de choque de transferência
alfa 12C(7Be,3He)16O dois alvos de 12C serão usados, cada um com a espessura
de 1 mg/cm2. Esta reação possui um Q=5,575 MeV. Os produtos da reação
serão detectados e identificados por detectores de siĺıcio, do tipo barreira de
superf́ıcie, que são compostos por ∆Es e Es. A distribuição angular será
obtida por meio da análise dos espectros biparamétricos que serão gerados
durante a experiência. A análise dos dados experimentais, com o objetivo de
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determinar o fator espectroscópico do estado ligado 3He+α →
7Be e o coefici-

ente de normalização assintótica, será feita utilizando-se o código FRESCO
[5].

3 Solicitação

Solicitamos 10 dias de feixe 6Li para a realização da medida da reação
de transferência 12C(7Be,3He)16O no sistema RIBRAS. O número de dias
solicitados se baseia na estimativa do número de contagens. Conforme a
seguinte equação:

Nc =
NfeixeNalvo∆Ωσtransf

Jac
= 5, 7 × 10−4pps, (1)

ou seja, em uma hora cerca de 2 part́ıculas seriam detectadas considerando
que: Nfeixe = 2×105 pps(valor retirado da tese de doutoramento do P. N. de
Faria[6]), Nalvo = 1020 p/cm2(alvo de carbono com espessura de 2 mg/cm2),
∆Ω = 2 × 10−2 sr, σtransf = 10−27 cm2/sr e Jac=0,7.
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