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Resumo

No presente trabalho foram feitos estudos das propriedades de decaimento eletromagnético do

par de núcleos espelho mais pesado conhecido atualmente: 67As e 67Se. Esses núcleos foram

produzidos através da reação de fusão-evaporação 32S+40Ca, com energia de feixe Ef = 90MeV.

O experimento foi realizado nos Laboratórios Nacionais de Argonne, com o feixe fornecido pelo

acelerador ATLAS. Os raios gama emitidos do decaimento dos núcleos residuais foram obser-

vados utilizando o espectrômetro de raios gama Gammasphere, em conjunto com o sistema de

detecção de partículas carregadas Microball e o sistema de detecção de nêutrons Neutron Shell.

Os esquemas de níveis obtidos mostraram-se bastante similares como é de se esperar para um

par de núcleos espelho, e caracterizados por fortes transições dipolares elétricas E1 na desexci-

tação na sequência principal. No caso do núcleo de 67As, foram acrescentadas cinco transições

gama e dois estados excitados ao esquema de níveis já conhecido. As multipolaridades de to-

das as transições novas foram determinadas através da técnica de análise ADO. O esquema de

níveis do núcleo de 67Se foi ampliado até o momento angular (25/2+), a 5.560(1) MeV. Foram

acrescentadas doze transições e oito estados excitados ao esquema de níveis já conhecido. As

multipolaridades das transições já conhecidas foram determinadas e, das transições inseridas no

esquema de níveis deste núcleo, cinco tiveram suas multipolaridades determinadas também pela

técnica ADO. Do ponto de vista teórico, foram realizados cálculos de Modelo de Camadas em

Larga Escala, utilizando o código Antoine, com diferentes interações residuais (KB3G, GXPF1 e

fpg). Para a descrição dos estados de paridade positiva, foi utilizada a interação residual fpg , que

permite a excitação de núcleons de valência até o orbital g9/2. Esta interação não prevê interação

coulombiana entre os núcleons, e desta forma, os cálculos realizados para um par de núcleos es-

pelho, apresenta resultados idênticos. Os cálculos realizados com a interação fpg para os estados

de paridade positiva dos núcleos espelho de 67As e 67Se mostraram-se em bom acordo com os

resultados experimentais, descrevendo as energias dos estados excitados de ambos os núcleos,

com uma diferença máxima, em energia, de 500 keV. Diferenças observadas nas intensidades das

transições dipolares magnéticas, M1, que depopulam os estados análogos 19/2(+), dos núcleos

de 67As e 67Se foram discutidas em termos da contribuição dos termos isoescalar e isovetorial no

operador de transição M1, e sustentam a hipótese de conservação na simetria de isospin. Para

o estudo dos estados de paridade negativa, foram utilizadas duas interações residuais, levando

em consideração a interação coulombiana entre os núcleons de valência: KB3G e GXPF1, ambas
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permitindo a descrição teórica de núcleos com núcleons de valência na camada pf . Ambas inter-

ações reproduziram razoavelmente bem as energias dos estados de paridade negativa para ambos

os núcleos. A interação KB3G, entretanto, inverteu os momentos angulares do estado fundamen-

tal e do primeiro estado excitado do núcleo de 67As, enquanto a interação GXPF1, reproduziu

bem a ordem dos momentos angulares dos estados de paridade negativa. A análise da diferença

das energias dos estados análogos (MED) foi feita com a introdução de termos de correção nas

energias de partícula única devido à interação órbita-órbita (Ell ) e spin-órbita (Els), além de uma

estimativa de um termo de quebra de simetria de isospin (VB). Os resultados mostraram que a

introdução dos termos de correção propostos não permitiu reproduzir completamente os resulta-

dos experimentais, indicando que as estimativas teóricas devem ser melhoradas para essa região

de massa. Foi observado que as transições E1, análogas, de 319 keV, proveniente do núcleo de
67As, e de 304 keV, proveniente do núcleo de 67Se, apresentaram intensidades bastante distintas,

a saber: B(E1)319 keV = 8.6(6)× 10−6 u.W., e B(E1)319 keV = 2.6(8)× 10−6 u.W. Além deste re-

sultado, os estados análogos 7/2−2 , populados por essas transições, foram os únicos a apresentar

um pequeno desvio na descrição de suas funções de onda. Os resultados foram discutidos em

termos de uma possível quebra de simetria de isospin.
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Abstract

In the present work the electromagnetic decay properties of the mirror pair 67As and 67Se are
investigated. The experiment was performed in the Argonne National Laboratory, and these
nuclei were produced through the fusion-evaporation reaction 32S +40 Ca, with a 90 MeV beam
provided by the ATLAS accelerator. The gamma rays emitted by the residual nuclei were ob-
served using the Gammasphere spectrometer, with 72 HPGe detectors, and its ancillary system
composed of the Microball and Neutron Shell systems, for charged particle and neutron detec-
tion, respectively. The obtained level schemes are very similiar, as expected for mirror nuclei,
and characterized by strong E1 transitions in the main sequencies. Five new transitions and
two new excited states were added to the already known 67As level scheme, and in the case of
the 67Se nucleus, the level scheme was extended up to 5.56 MeV, and twelve new transitions
and eight new excited states were added to the previously known level scheme. The multipo-
larities were obtained by ADO analysis, taking into account the geometry of the Gammasphere
spectrometer. In the theoretical point of view, Large Scale Shell Model calculations were per-
formed, using KB3G and GXPF1 residual interactions for the natural parity states description,
including electromagnetic interactions among the valence nucleons. The fpg residual interaction,
with no electromagnetic interaction among the valence nucleons, was used for the positive parity
description. Di�erences in the analogue states energies were discussed using arguments based on
the role of the isospin quantum number in the electromagnetic decay properties. The GXPF1
residual interaction provided a better description of the nuclear states, and was assumed as the
best theoretical description provider for the nuclear states of the mirror pair 67As and 67Se. The
mirror energies di�erences were investigated including the orbit-orbit (Ell ) and the spin-orbit
(Els) corrections to the single particle energies, and an estimative of an isospin non-conserving
term (VB). The results showed that the proposed corrections do not describe completely the
mirror energy di�erences of the natural parity states, for this mirror pair, which is the heaviest
mirror pair known nowadays, indicating that improvements in the residual interactions are highly
desirable for this mass region. There was observed di�erences in the strengths of the 319 and
304 keV transitions, that depopulate the 9/2+ analogue states of the 67As and 67Se respectively,
being B(E1)319 keV = 8.6(6)× 10−6 u.W., and B(E1)319 keV = 2.6(8)× 10−6 u.W. The di�erences
were discussed in terms of a possible charge symmetry breaking, supported by the theoretical re-
sults, that showed a slight di�erence in the wavefunctions, described by the occupation numbers,
of the analogue states populated by these transitions.
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Capítulo 1

Introdução

Uma das características fundamentais no estudo de estrutura nuclear é a simetria en-
tre nêutrons e prótons, conhecida como independência de carga da força nuclear. A
descoberta do nêutron pelo físico inglês Sir James Chadwick, em 1932 [1], foi de vital
importância num momento em que a comunidade cientí�ca encontrava grande di�culdade
em explicar a razão do núcleo atômico manter-se coeso mesmo com a repulsão eletromag-
nética dos prótons no interior do núcleo. No mesmo ano, W.K. Heisenberg, D. Iwanenko
e E. Majorana [2, 3, 4] propuseram a hipótese de que os prótons e os nêutrons, enquanto
constituintes do núcleo atômico, se comportavam como partículas semelhantes (1), inter-
agindo por intermédio de uma força atrativa capaz de superar a repulsão coulombiana.
Ainda em 1932, Heisenberg defendeu a idéia de que os componentes do núcleo deveriam
se caracterizar por um novo número quântico, e não por sua carga elétrica [5](2).

A idéia de que os núcleons não deveriam ser caracterizados por sua carga elétrica foi
retomada, em 1936, por B. Cassen e E. U. Condon [6], ao apresentarem um formalismo
que incorporava a igualdade entre as interações núcleon-núcleon, que �cou conhecida como
Princípio da Independência de Carga. Em 1937, E. P. Wigner [8] usou o grupo de simetria
SU(4) para estudar esse princípio, e chamou o número quântico proposto por Heisenberg,
de spin isotópico, hoje chamado isospin, em analogia ao conceito de spin.

O isospin não é um vetor no espaço ordinário de componentes ao longo dos eixos i, j
e k, mas sim em um espaço abstrato chamado espaço de isospin, com componentes Tx,
Ty e Tz. O núcleon carrega isospin 1/2, e sua terceira componente, Tz, tem autovalores

1O nome núcleon só foi cunhado pelo físico dinamarquês Christian Möller, mais tarde, em 1941.
2A di�culdade imposta pela repulsão coulombiana entre os prótons foi contornada de outra maneira

pelo físico japonês Hideaki Yukawa, em 1935, ao formular a Teoria da Força Forte entre os núcleons [7].
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-1/2 (nêutron) e +1/2 (próton):

n =

∣∣∣∣12 − 1

2

〉
e p =

∣∣∣∣12 +
1

2

〉
Naturalmente esta é apenas uma notação. O conceito físico vem da proposição de

Heisenberg de que interações fortes são invariantes sob rotações no espaço de isospin,
como são invariantes, por exemplo, as forças elétricas sob rotações no espaço ordinário.
A isso chama-se simetria interna, porque não tem nada a ver com espaço e tempo, mas
sim com relações entre partículas diferentes. Uma rotação de 180◦ em torno do eixo y no
espaço de isospin, converte nêutrons em prótons e vice versa. Se a força forte é invariante
sob rotações no espaço de isospin, segue que o isospin é conservado em todas as interações
fortes, da mesma maneira que o momento angular é conservado em processos invariantes
por rotação no espaço ordinário. Por de�nição, a independência de cargas é a invariância
sob qualquer operação de rotação, no espaço de isospin, enquanto a simetria de cargas
é a invariância sob rotação de 180◦ em relação ao eixo y no espaço de isospin [?]. Uma
descrição mais detalhada sobre o formalismo de isospin é feita no Apêndice A.

A suposição de que a força nuclear seja independente da carga dos núcleons indivi-
dualmente, é um dos princípios fundamentais em física. Duas condições de simetria que
podem ser assumidas são:

- Se a interação atrativa núcleon-núcleon for de�nida como V, então a condição de
simetria de cargas admite que Vnn = Vpp;

- A condição de independência de cargas requer também que Vnp = (Vnn + Vpp)/2,
de forma que pode-se dizer que é mais geral, porque engloba a condição de simetria de
cargas.

Ambas condições de simetria podem ser quebradas, e leves desvios já foram observados
tanto na simetria de cargas como na independência de cargas [10].

A invariância de isospin pode ser violada pela interação eletromagnética, principal-
mente repulsão coulombiana entre núcleons, e tem se tornado o foco de muitos estudos
fenomenológicos e microscópicos. Um estudo mais aprofundado sobre a invariância de
isospin também pode ser visto nas referências [11] e [12]. Atualmente, uma área de
grande interesse em estrutura nuclear em altos spins é a investigação das propriedades de
decaimento eletromagnético em núcleos espelho(3) com N≈Z, relacionada com a simetria
de isospin e, portanto, com a independência de carga da força nuclear, uma vez que possi-
bilita o estudo direto da simetria de cargas de forças nucleares. Supondo que fosse possível

3Núcleos isóbaros são núcleos que possuem o mesmo número de massa A, mas com número de prótons
e nêutrons diferente. Núcleos espelho, em particular, são um par de núcleos isóbaros onde o número de
prótons e o número de nêutrons é invertido. Por exemplo, A

Z=aYN=b e A
Z=bXN=a .
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suprimir a interação eletromagnética entre os núcleons, e se a condição de independência
de cargas for exata, é de se esperar que o esquema de níveis de um par de núcleos espelho
seja idêntico. Se isso não acontece, pode-se inferir sobre a quebra de simetria de carga
ou, de forma mais geral, da independência de carga.

Em um par de núcleos espelho, são denominados estados análogos aqueles estados
nucleares correspondentes, em ambos os núcleos, de mesma energia e momento angular. O
estudo das diferenças entre as energias dos estados análogos excitados em núcleos espelho
(MED - Mirror Energy Di�erences) permite o estudo de estrutura nuclear e da simetria
de isospin. Em particular, investigações em núcleos com núcleons de valência ocupando
a camada pf têm dado importantes resultados nessa área, como evidências que sugerem
que as diferenças de energia entre os estados sejam sensíveis ao alinhamento de partículas
[13] ou a importância da não-conservação dos termos de isospin na força nuclear [14].

Em 1990, foi estudado o par de núcleos espelho 49Mn-49Cr [15]. Esse estudo apontou
o comportamento coletivo do núcleo de 49Cr, e os autores discutem as diferenças nos
esquemas de níveis dos núcleos espelho, apontando a diferença nas energias dos estados
análogos, como diretamente relacionadas a efeitos do alinhamento de partículas.

No estudo do par de núcleos-espelho 47Cr−47 V [16], em 1993, Cameron e colabo-
radores propõem que a interação coulombiana entre os núcleons possa ser descrita em
termos de contribuições de caráter isoescalar, isovetorial e isotensorial, e que as MED
sejam de caráter unicamente isovetorial. Esse trabalho sugere que um tratamento mais
rigoroso das MED, incluiria termos que levem em consideração efeitos como por exemplo
a anomalia de Nolen-Schi�er[17]4. No entanto, como as aproximações envolvem elemen-
tos de matriz empíricos, i.e., calculados a partir de dados resultados experimentais, os
autores defendem que os resultados devem incorporar automaticamente os efeitos mais
importantes.

Mais recentemente, em 2005, foi publicado o estudo do par de núcleos espelho 61Ga-
61Zn [21]. Nesse artigo, os autores apontam as diferenças nas energias dos estados análogos
como resultado dos efeitos de interação coulombiana; essencialmente a contribuição de
monopolo e contribuições eletromagnéticas de spin-órbita, a exemplo da análise feita por
Eckman e colaboradores [22, 23] no estudo do par de núcleos espelho 35Ar-35Cl, quando
estes últimos introduziram correções de interação spin-órbita e de momento angular, para
explicar valores de MED de até 350 keV.

No estudo da estrutura de núcleos espelho, as transições do tipo dipolar elétricas (E1),
4A anomalia de Nolen-Schi�er, algumas vezes chamada de anomalia de Okamoto-Nolen-Schi�er, des-

creve a discrepância entre os resultados experimentais e teóricos para as diferenças nas energias de ligação
em núcleos espelho. Uma descrição aprofundada dessa questão é discutida nas referências [17], [18], [19]
e [20].
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são de interesse particular. No limite de longos comprimentos de onda, considerando que
a simetria de carga da força nuclear seja exata, o operador de transição E1 é puramente
um isovetor [24] implicando em que transições E1 são proibidas em núcleos N=Z, entre
estados de mesmo isospin, e que tais transições teriam as mesmas intensidades em núcleos
espelho.

No Apêndice A, e no capítulo 2, é apresentado um detalhamento do formalismo de
isospin. Quebras dessa simetria, devido à interação coulombiana, podem ser experimen-
talmente observadas através da presença de transições E1 proibidas em núcleos com N=Z,
e de diferenças nas intensidades de transições E1 entre estados análogos, no caso de nú-
cleos espelho. Para núcleos com N 6= Z, a amplitude do termo isoescalar é diferente de
zero e a diferença entre as intensidades das transições E1 em núcleos espelho provém da
interferência entre o termo isoscalar e o termo isovetorial. Essa interferência é conhecida
como mistura de isospin (isospin mixing), e estudos recentes interpretam as diferenças
nos esquemas de decaimento de núcleos espelho com núcleons de valência na camada sd,
em termos dessa possível mistura da contribuição do termo isospin nas funções de onda
que descrevem os estados análogos nucleares [?].

O par de núcleos espelho mais pesado conhecido atualmente é formado pelos núcleos de
67Se e 67As. O núcleo de 67Se foi observado pela primeira vez utilizando o espectrômetro
de raios γ Euroball [25], composto por ≈240 detectores de Ge hiperpuro (GeHP). O núcleo
de 67As foi observado pela primeira vez em 1976 por M.J. Murphy et al. [26], sendo que
o esquema de níveis mais recente, é de autoria de D.C. Jenkins et al., publicado em 2005
[27].

No presente trabalho é feito um estudo das propriedades de decaimento eletromag-
nético do par de núcleos espelho 67As−67 Se. O núcleo de 67As possui 33 prótons e 34
nêutrons, e o núcleo de 67Se possui 34 prótons e 33 nêutrons. Esses núcleos foram produzi-
dos através da reação de fusão-evaporação 32S +40 Ca, com energia de feixe Ef = 90 MeV.
O experimento foi realizado nos Laboratórios Nacionais de Argonne, tendo sido o feixe
fornecido pelo acelerador ATLAS [28]. Os raios gama emitidos do decaimento dos núcleos
residuais foram observados utilizando o espectrômetro de raios gama Gammasphere, em
conjunto com o sistema de detecção de partículas carregadas Microball e o sistema de
detecção de nêutrons Neutron Shell. Os esquemas de níveis dos dois núcleos são simi-
lares, e caracterizados por fortes transições E1 na desexcitação na seqüência principal.
Uma comparação entre as suas intensidades pode permitir estimar o grau de quebra de
simetria de carga.

No capítulo 2 é apresentado o Modelo de Camadas, usado na descrição da estrutura
dos núcleos de 67As e 67Se. É também apresentada uma visão geral do papel do isospin
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nas regras de seleção das transições eletromagnéticas. É dada atenção especial à descrição
das transições E1, que vêm sendo sugeridas como ponta de prova no estudo de quebras
de simetria de isospin tanto em núcleos espelho como em núcleos com N=Z.

No capítulo 3 é feita a descrição do arranjo experimental, composto basicamente pelo
espectrômetro de raios gama Gammasphere e seus sistemas ancilares, e são dados detalhes
sobre a reação de fusão-evaporação utilizada para a produção dos núcleos de 67As e 67Se

e do procedimento de tomada de dados.
A redução e a análise de dados são descritas no capítulo 4, com detalhes sobre os pro-

cedimentos de calibração em energia e tempo dos eventos coletados, seleção de partículas
carregadas e nêutrons, e a construção das matrizes de coincidência γγ. São descritos
também os procedimentos para a obtenção das matrizes de coincidência γγ, utilizadas na
determinação das multipolaridades das transições gama através da análise da distribuição
angular dos raios gama emitidos na desexcitação dos estados nucleares. O método uti-
lizado para a obtenção dos esquemas de níveis também é descrito neste capítulo.

O capítulo 5 mostra os resultados experimentais obtidos para os núcleos 67As e 67Se.
São apresentados os esquemas de níveis propostos e uma comparação entre o par de
núcleos espelho, com uma discussão sobre as propriedades estruturais observadas.

Os resultados teóricos, obtidos através de cálculos de Modelo de Camadas em Larga
Escala, são apresentados no capítulo 6. Este capítulo é dividido entre os resultados obtidos
para os estados de paridade negativa, onde foi possível considerar a interação coulombiana
entre os núcleons, e os resultados obtidos para os estados de paridade positiva, onde não
foi incluída a interação coulombiana. No �nal deste capítulo os resultados teóricos são
confrontados com os obtidos experimentalmente.

Por �m, no capítulo 8, é apresentada a conclusão do trabalho e perspectivas futuras.
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Capítulo 2

Considerações teóricas

2.1 O Modelo de Camadas

Em 1913, Bohr introduziu a idéia do que viria a ser o modelo de camadas para a descrição
do comportamento do átomo. Em seu modelo semi-clássico, a interação relevante é a força
coulombiana entre um núcleo de número atômico Z e um elétron de carga -e. Neste caso,
o potencial coulombiano entre o núcleo e um elétron a uma distância r é dada por:

V = −Ze2

r
(2.1)

Alguns anos mais tarde, em 1925, W. Pauli formula o Princípio de Exclusão de Pauli,
pelo qual dois férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico. O resultado é a
formação de camadas, separadas por uma diferença de energia. Átomos com camadas
fechadas, ou seja, átomos onde todos estados possíveis para uma camada estão ocupados,
se mostram mais estáveis.

O modelo de camadas nuclear é semelhante, apresentando algumas diferenças impor-
tantes, como a introdução de um termo de interação spin-órbita e a existência de dois
tipos de núcleons, que levou à inclusão do número quântico de isospin. Assim, o número
máximo de partículas em cada camada nuclear difere do previsto para o modelo atômico.
O número de núcleons necessário para formar uma camada fechada, que oferece grande re-
sistência à adição ou remoção de núcleons, é chamado número mágico. Um núcleo formado
por um certo número de núcleons que forme uma camada fechada, é extraordinariamente
mais estável, comparado com um núcleo de camada não-fechada.

O modelo de camadas assume inicialmente que cada núcleon possui movimento inde-
pendente num potencial, que é representado pela interação média com os outros núcleons
vizinhos. Essa interação pode ser reduzida à interação de um núcleon individual com
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um campo auto-consistente e pode ser aproximada por um potencial central. O modelo
admite que, a priori, a interação de um núcleon com todos os demais constituintes do
núcleo possa ser descrita por um potencial médio. Em primeira aproximação, admite-se
que que cada núcleon possua um movimento independente dentro desse potencial médio.
Para o caso nuclear, considerar um campo médio central resulta em uma grande simpli�-
cação, se considerarmos que esse potencial depende somente da distância da origem. Isso
equivale a admitir que o potencial seja esfericamente simétrico. Isso é possível porque os
núcleons são férmions, e portanto estão sujeitos ao Princípio de Exclusão de Pauli, o que
faz com que a interação entre os núcleons possa ser considerada como uma perturbação,
descrita por uma correção no campo central através de uma interação residual efetiva,
considerando as partículas de valência, que seja consideravelmente fraca, e o núcleo não
seja muito denso.

2.1.1 Campo médio
O método de Hartree-Fock é conhecido em literatura como um método de campo médio
auto-consistente, tipicamente aplicado na solução da equação de Schrödinger. Para obter
a solução do problema nuclear, por exemplo, assume-se que cada núcleon esteja sujeito a
um campo médio, criado pelos outros núcleons[97].

Os resultados numéricos do método de Hartree-Fock indicam que as funções de onda
do oscilador harmônico formam uma boa base para as funções de onda auto-consistentes.
Isso é computacionalmente vantajoso, pois as funções de onda do oscilador harmônico são
bem conhecidas e relativamente fáceis de tratar. O problema do potencial do oscilador
harmônico é o fato de apresentar valores in�nitamente grandes para grandes distâncias:

U(r) =
1

2
Mnúcleonω

2r2 (2.2)

onde mnúcleon é a massa do núcleon e r é a distância entre o núcleon e a origem do sistema
de coordenadas.

A energia do oscilador harmônico, ignorando o termo de ponto zero, é dada por:

E = N~ω (2.3)

Para reproduzir as propriedades básicas dos núcleos, como números mágicos por
exemplo, é preciso considerar uma interação spin-órbita forte, dada por:

Uls(r) = f(r)l · s (2.4)
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onde a função f(r) pode ser relacionada ao potencial central no qual os núcleons se movi-
mentam. Esta função possui valor negativo, re�etindo o fato de que experimentalmente
o nível j = l + 1/2 encontra-se numa posição inferior ao nível j = l − 1/2. No caso do os-
cilador harmônico, também é considerado um termo proporcional a l2, que altera a parte
mais profunda do poço de potencial.

O potencial do oscilador harmônico esférico com termos proporcionais ao operador de
momento angular orbital e à forte interação spin-órbita é dado na equação 2.5, e cumpre
as exigências de um potencial médio que aproxima os efeitos de potencial de interação
entre muitos corpos.

Ui(r) =
1

2
Mnúcleonω

2r2 + Dl2 − f(r)l·s (2.5)

Figura 2.1: Resultado dos níveis de energia obtidos a partir do oscilador harmônico esférico,
incluindo-se a interação de `2, quando ocorre uma alteração na forma do potencial e há quebra
de algumas degenerescências, e incluindo-se a interação spin-órbita, que reproduz os números
mágicos 2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126..
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Os estados obtidos com este potencial são mostrados na �gura 2.1, onde são mostrados
os níveis de energia do oscilador harmônico, incluindo a contribuição l2 e a contribuição
l · s. A aproximação de campo médio descreve razoavelmente bem o estado fundamental
dos núcleos mágicos de camadas fechadas, mas para os demais núcleos, que apresentam
mais que um núcleon na camada de valência, é preciso adicionar um termo de interação
entre os núcleons de valência, chamado termo de interação residual, e que não está presente
no potencial de campo médio.

2.1.2 O Modelo de Camadas em Larga Escala
O estudo de sistemas compostos por muitas partículas tem fornecido um grande número
de métodos de aproximação para a solução do problema de muitos corpos, incluindo
modelos aplicáveis para o estudo da estrutura nuclear. O modelo de camadas nuclear é
considerado uma ferramenta fundamental e bem sucedida na descrição de vários aspectos
da estrutura nuclear, conseguindo reproduzir satisfatoriamente muitos aspectos impor-
tantes, como números mágicos, momentos magnéticos, spins, probabilidades de transição,
paridades de estados em núcleos no estado fundamental e também de estados excitados
de paridade natural ou não natural etc., através de uma descrição baseada em cálculos
com interações fundamentais [29].

Na prática, o que se busca é a melhor descrição de um potencial Ui(r) para a partícula
única, que corresponda a uma interação residual efetiva entre os núcleons. Para isso
considera-se que somente os núcleons de valência, i.e., que estão fora da camada fechada,
podem ser excitados, e que somente eles contribuem para as propriedades nucleares. O
caroço formado pelos núcleons que pertencem à camada fechada é inerte e contribui
apenas na determinação do potencial médio Ui(r). Esta aproximação, junto com o espaço
de valência (orbitais que os núcleons de valência podem ocupar) constitutem o Modelo
de Camadas de Larga Escala (Large Scale Shell Model - LSSM) e resulta que a interação
residual efetiva será descrita apenas para os núcleons de valência. A determinação da
interação residual é geralmente feita através de ajustes a um grande número de dados
experimentais [30].

Assim, a interação de muitos corpos é descrita por uma hamiltoniana que leva em
consideração o movimento da partícula única, auto-consistente, e um termo que se refere
à interação residual. Espera-se que a interação residual seja pequena a ponto de que
a solução para a hamiltoniana auto-consistente seja um bom ponto de partida para a
solução exata.

Matematicamente, as órbitas do oscilador harmônico de�nem uma base formada pelos
determinantes de Slater, chamado esquema-m. O esquema-m apresenta a simplicidade
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de que apenas a projeção do momento angular (J3) e a projeção de isospin (T3) são os
números quânticos que interessam. Nessa base, é formulado o problema de Schrödinger na
representação do número de ocupação, espaço de Fock(1), e o problema de muitos corpos
se torna o problema de diagonalizar uma matriz. Tomando um conjunto de estados
determinantes para um número A de partículas, a†i1...a

†
iA|0〉 = |φI〉, e uma hamiltoniana

contendo as energias potencial (V ) e cinética (K ):

H =
∑
ij

Kija
†
iaj −

∑
i6j , k6l

Vijkla
†
ia
†
jakal , (2.6)

Essa hamiltoniana adiciona uma ou duas partículas aos orbitais i, j, e remove uma ou
duas dos orbitais k,l, de acordo com o princípio de Pauli ({a†iaj} = δij). As auto-soluções
do problema |Φα〉 =

∑
I CI,α |φI〉 são o resultado da diagonalização da matriz 〈φI |H|φI′〉,

cujos elementos fora da diagonal são 0 ou ±V ijkl.

O espaço de con�gurações
Chama-se espaço de con�gurações, o espaço formado pelo conjunto de todas as combi-
nações possíveis de núcleons excitados em um espaço de valência, que é formado pelos
orbitais que podem ser ocupados pelos núcleons fora do caroço fechado. Para se fazer
previsões de propriedades nucleares utilizando um Modelo de Camadas de Larga Escala,
é necessário utilizar recursos computacionais, devido à grande quantidade de núcleons
de valência. No entanto, a dimensão das matrizes pode vir a ser tão grande a ponto
de tornar computacionalmente impraticável desenvolver o cálculo completamente, exceto
para núcleos com poucos núcleons de valência, tornando obrigatório impor truncamentos.

Um tipo de truncamento para a dimensão da matriz corresponde a valores múltiplos
de ~ω, isto é, N~ω, referentes ao oscilador harmônico. Os orbitais possuem paridades
alternadas, π =(−1)`. Por exemplo, na região de massa 50 < A < 60, para N=3, temos
os orbitais f7/2, p3/2, f5/2 e p1/2 descrevendo os estados de paridade natural(2), que é
determinada apenas pela con�guração da camada de valência. Neste caso temos estados
de paridade negativa para núcleos com A ímpar, e positiva para núcleos com A par.

1O espaço de Fock é um espaço de Hilbert usado em Mecânica Quântica para descrever estados
quânticos com um número variável ou desconhecido de partículas (ref. [32], cap. 9).

2Paridade natural: positiva para núcleos com A par (núcleos com N e Z pares ou N e Z ímpares)
e negativa para núcleos com A ímpar (N ou Z ímpar), que possuem núcleons de valência ocupando a
camada pf.
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Figura 2.2: O espaço de con�gurações é o espaço formado pelo conjunto de todas as com-
binações possíveis de núcleons excitados em um espaço de valência, formado pelos orbitais que
podem ser ocupados pelos núcleons fora do caroço fechado, inerte. Na �gura, o espaço de valência
corresponde à camada pf , formada pelos orbitais 1f7/2, 2p3/2, 1f5/2 e 2p1/2, e o espaço de con�g-
urações será formado por todas as combinações possíveis dos 21 núcleons excitados (10 prótons
e 11 nêutrons, neste exemplo, correspondendo a um núcleo de 61Zn) no espaço de valência.

As interações residuais
A interação residual é o ingrediente chave para o sucesso da aplicação do modelo de
camadas nuclear. A partir do momento que é obtida uma interação realista, é possível
descrever várias propriedades do núcleo, que nos levam à compreensão de sua estrutura e
nos permite inferir sobre propriedades não observadas.

Ao longo dos anos, a denominação de Modelo de Camadas em Larga Escala foi aplicada
a diversas interações residuais e espaços de valência. Para a camada 1p foi desenvolvida,
em 1965, a interação Cohen-Kurath [31] e, recentemente, esta camada foi revisitada pela
interação PTBME [33]. Para os orbitais 2s e 1d, a interação USD [34] foi utilizada para
descrever núcleos com massa entre 16 e 40.

Cálculos dos elementos de matriz correspondentes à interação residual de núcleons na
camada pf foram feitos em 1968 por T.T.S. Kuo e G.E. Brown [35], porém a tecnologia
da época não permitia cálculos precisos para núcleons nesta camada. Em 1981, A. Poves
e A. Zuker propuseram uma nova interação para a camada pf, a interação KB3 [36], e
em 1991, W.A. Richter, M.G. Van der Merwe, R.E. Julies e B.A. Brown propuseram a
interação FPD6 [37]. Em 2001, A. Poves, J. Sánchez-Solano, E. Caurier e F. Nowacki
reformularam as interações KB3 e FPD6 nas imediações do número mágico N=Z=28,
surgindo daí uma nova interação, chamada KB3G [38]. Em 2002, M. Honma, T. Otsuka,
B.A. Brown e T. Mizusaki propuseram uma nova interação, chamada GXPF1 [39], sendo
que seus resultados para os núcleos 56,57,58,59Ni foram apresentados em 2004 [40]. Essa
interação também obteve bons resultados para os núcleos de 58Cu [41], 58Co [42] e 64Cu

12



[44].
As interações KB3, FPD6, KB3G e GXPF1, porém, só descrevem estados de paridade

natural para núcleos que ocupam a camada pf. Para descrever os estados de paridade
não natural para núcleos que ocupam esta camada, é necessário considerar excitações
de núcleons do caroço que ocupam o orbital 1d3/2, ou então excitações dos núcleons
de valência para o orbital 1g9/2. No caso de um núcleo com muitos núcleons de valência
ocupando a camada pf, é mais provável que, para estados de paridade não natural, ocorram
excitações para o orbital 1g9/2. Assim, para descrições de estados de paridade não natural,
deve-se utilizar outra interação, conhecida como fpg [45, 46], que possibilita a descrição
de núcleos com núcleons de valência ocupando até o orbital 1g9/2.

2.1.3 O código computacional ANTOINE
A aplicação da teoria do modelo de camadas envolve três requisitos básicos:

1. Um espaço de con�gurações conveniente, que possa dar conta de todos os núcleons
de valência que contribuem efetivamente para a descrição das funções de onda dos
estados excitados;

2. Uma interação residual efetiva apropriada ao caso a ser estudado;
3. Um código capaz de resolver o problema.

O código ANTOINE [47, 48] foi especialmente desenvolvido para o cálculo de Modelo de
Camadas em Larga Escala. Tanto a parte auto-consistente quanto a interação residual,
tratada microscopicamente como uma interação de dois corpos, são ajustadas empiri-
camente, utilizando parâmetros que reproduzem os resultados experimentais das pro-
priedades dos núcleos de uma dada região. O código utiliza o esquema-m como base,
e o método de Lanczos, um método iterativo, que serve para encontrar os autovalores
e auto-estados de uma matriz quadrada através da diagonalização de matrizes menores.
Como no esquema-m a projeção do momento angular (Jz) e a projeção de isospin (T3)
são os números quânticos que interessam, para um dado número de nêutrons e prótons
de valência, o número de diferentes determinantes de Slater, que podem ser construídos
no espaço de valência, é reduzido.

A �gura 2.3 mostra a relação entre a dimensão de matrizes não nulas, utilizando o
esquema-m e o método de Lanczos, em função do número de prótons para núcleos com
Z=N+1 e, portanto, |T3| = 1/2. O número máximo de núcleons de valência que podem
ser excitados em um determinado espaço de con�gurações é limitado devido às dimensões
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das matrizes envolvidas. A escolha da distribuição deste número máximo de partículas no
espaço de con�gurações é uma decisão arbitrária, resultante da atribuição de valores para
cada orbital no espaço de con�gurações, que podem ser considerados pesos atribuídos aos
orbitais. A atribuição de pesos se relaciona à maior ou menor di�culdade de excitar uma
partícula para um determinado orbital, restringindo ou liberando o acesso a esse orbital
por todos os núcleons de valência. A quantidade possível de partículas a serem excitadas
depende do peso atribuído a cada orbital e das possíveis combinações entre os orbitais
[44].

O código ANTOINE permite a escolha do espaço de valência e da quantidade de
núcleons a serem excitados. Para núcleos com poucos núcleons de valência, o código
possibilita o cálculo para a camada pf sem truncamento.

Figura 2.3: Dimensão das matrizes não nulas em função do número de núcleons na camada pf ,
para núcleos com |T3| = 1/2, assumido um caroço inerte de 20 prótons e 20 nêutrons (40Ca).

2.2 O papel do isospin nas transições eletromagnéticas

A largura de uma transição eletromagnética de um estado a a um estado b é dada em
termos de um elemento da matriz nuclear [24]:

Γγ(L) = 8πk
∑
M,Mb

|〈 JbMb; TbT3b |H(L, M)| JaMa; TaT3a〉|2 (2.7)
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onde a interação H(L, M) é dada por

H(L, M) =

∫
1

c
jN(r) ·A∗

LM(kr)dτ (2.8)

onde k é o número de onda, dado por k = Eγ/~c, sendo Eγ a energia da transição, jN(r)

é a densidade de carga nuclear e ALM é o potencial vetor do campo eletromagnético(3).
jN(r) =

∑
p

ep

[
pp

2Mp

δ(r− rp) + δ(r− rp)
pp

2Mp

]
+

+c
∑

p

µp

(
e~

2Mpc

)
5×σpδ(r− rp)+

+c
∑

n

µn

(
e~

eMpc

)
5×σnδ(r− rn) (2.10)

onde a soma sobre prótons (p) e nêutrons (n) é escrita separadamente. ALM é composto
por uma parte de transição elétrica A

(e)
LM, e uma parte de transição magnética A

(m)
LM :

A
(e)∗
LM (kr) = (−i)L+15× (r×5)jL(kr)Y∗

LM(r̂)

k[L(L + 1)]1/2
(2.11)

A
(m)∗
LM (kr) = (−i)L+1 (r×5)jL(kr)Y∗

LM(r̂)

[L(L + 1)]1/2
(2.12)

Nas equações 2.10, 2.11 e 2.12 5 opera no campo de coordenadas. Os momentos
magnéticos são dados em unidades de magnetons nucleares, µN = e~/2Mpc. Para enfatizar
as propriedades de isospin, a soma sobre nêutrons e prótons é melhor representada com a
introdução do formalismo de isospin, com o operador τ

(i)
3 cujo autovalor +1 corresponde

aos nêutrons e -1 corresponde aos prótons(4). Assim temos:

jN(r) =
1

2
e
∑

i

(1− τ
(i)
3

[
pi

2Mp

δ(r− ri) + δ(r− ri)
pi

2Mp

]
+

+
1

2
c

(
e~

2Mpc

)∑
i

[
µ+ + µ−τ

(i)
3

]
5 × σiδ(r− ri) (2.13)

3É usual relacionar a largura da transição com a sua intensidade, B(L), através de:

Γγ(L) =
8π(L + 1)

L[(2L + 1)!!]2
k2L+1B(L) (2.9)

4A atribuição dos autovalores +1 para nêutrons e -1 para prótons é utilizada na referência [24], de
onde a descrição formal descrita nesta Seção foi obtida, e a notação foi mantida aqui.
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onde µ+ = µn + µp, µ− = µn − µp.
Classi�cando desta forma, temos dois tipos de termos: (1) isovetorial, j

(1)
N , linear-

mente dependente em τ3, (2) isoescalar, j(0)N , independente de τ3:

j
(0)
N =

1

2
e
∑

i

[
pi

2Mp

δ(r− ri) + δ(r− ri)
pi

2Mp

]
+

+
1

2
cµ+

(
e~

2Mpc

)∑
i

5× σiδ(r− ri)

j
(1)
N = −1

2
e
∑

i

τ
(i)
3

[
pi

2Mp

δ(r− ri) + δ(r− ri)
pi

2Mp

]
+

+
1

2
cµ−

(
e~

2Mnc

)∑
i

τ
(i)
3 5×σiδ(r− ri)

com jN = j
(0)
N + j

(1)
N .

Destas considerações é possível também separar os elementos da matriz de transição
em duas partes. Um termo escalar H0(L, M) e um termo vetorial H1(L, M):

〈 JbMb; TbT3b |H0(L, M) + H1(L, M)| JaMa; TaT3a〉 (2.14)

onde:
H0(L, M) =

∫
1

c
j
(0)
N ·A∗

LMdτ (2.15)

H1(L, M) =

∫
1

c
j
(1)
N ·A∗

LMdτ (2.16)

É possivel demonstrar (ref. [24]) que o termo isoescalar dá uma contribuição não-nula
somente quando Tb = Ta; T3b = T3a, enquanto o elemento vetorial é diferente de zero
somente quando Tb = Ta + 1, ou seja, quando Tb = Ta + 1, Ta ou Ta − 1, T3b = T3a.

As equações 2.14, 2.15 e 2.16 podem ser resumidas nas seguintes regras de seleção:

∆T = 0,±1; ∆T3 = 0

As regras de adição vetorial sobre as quais essas regras de seleção são baseadas, vêm
de considerações sobre o teorema de Wigner-Eckhart. Isto implica que:

〈 JbMb; TbT3b |H0 + H1| JaMa; TaT3a〉 =
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= (−1)Tb−T3b

(
Tb 0 Ta

−T3b 0 T3a

)
〈 JbMb; Tb ‖H0‖ JaMa; Ta〉+ (2.17)

+(−1)Tb−T3b

(
Tb 1 Ta

−T3b 0 T3a

)
〈 JbMb; Tb ‖H1‖ JaMa; Ta〉

Os coe�cientes de Wigner antecipam que a transição só será permitida se ∆T = 0,±1.
Uma vez que(5):

(−)Tb−T3

(
Tb 0 Ta

−T3 0 T3

)
= (2Ta + 1)−1/2δTbTa , (2.18)

e
〈 JbMb; Tb ‖H0‖ JaMa; Ta〉 = (2Ta + 1)1/2 〈 JbMb |H0| JaMa〉, (2.19)

é possível derivar formalmente a regra de que a contribuição do termo isoescalar desaparece
exceto para transições entre dois estados de mesmo isospin, é independente de T3 e não tem
dependência explícita em T. Então para transições ∆T = ±1, apenas a parte isovetorial
contribui. Os coe�cientes de Wigner que descrevem a contribuição da parte isovetorial
têm a propriedade que Ta = Tb ± 1:

(−1)Tb−T3

(
Tb 1 Ta

−T3 0 T3

)
= (−1)Tb+T3

(
Tb 1 Ta

T3 0 −T3

)
=

= (−1)Tb−Ta

[
T2

> − T2
3

T>(2T> − 1)(2T> + 1)

]1/2

(2.20)

onde T> é o maior entre Ta e Tb. Então para transições ∆T = ±1 temos, da equação 2.17,
a regra geral que transições semelhantes ∆T = ±1 em núcleos espelho teriam a mesma
intensidade, grau de mistura e fases. A regra não é equivalente para transições ∆T = 0.
A razão para isso é que para essas transições,

(−1)Ta−T3

(
Ta 1 Ta

−T3 0 T3

)
= −(−1)Ta+T3

(
Ta 1 Ta

T3 0 −T3

)
=

=
T3

[Ta(Ta + 1)(2Ta + 1)]1/2
(2.21)

Sendo assim, de uma transição num dado núcleo, para a transição semelhante em seu
núcleo espelho, a contribuição isovetorial muda de sinal, mas a contribuição isoescalar,

5T3a = T3b = T3.
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sendo independente de T3, não.

2.2.1 As transições dipolares elétricas (E1)
Um caso de interesse especial no estudo do papel do isospin nas transições eletromagnéti-
cas, são as transições dipolares elétricas (E1). Da descrição feita na seção 2.2, é possível
mostrar que os elementos de matriz da parte isoescalar do operador de transição E1,
H

(e)
0 (1, M), desaparece. Isso é verdade no limite de longos comprimentos de onda. Para

veri�car isso, devemos examinar a forma de H
(e)
0 :

H
(e)
0 (L, M) =

∫
1

c
j
(0)
N ·A(e)∗

LM (kr)dτ

O potencial vetor elétrico da equação 2.11 pode ser escrito como:

A
(e)∗
LM (kr) =

−(−i)L+1

k[L(L + 1)]1/2

{
5 d

dr
+ k2r̂

}
r jL(kr)Y∗

LM(r̂) (2.22)

Expandindo jL(kr) em potências de kr, temos:

jL(kr) = (kr)L

∞∑
m=0

(−1)m(kr)2m

2mm!(2L + 2m + 1)!!
=

(kr)L

(2L + 1)!!
− (kr)L+2

2(2L + 3)!!
+ ... (2.23)

de forma que:
A

(e)∗
LM (kr) =

−(−i)L+1

(2L + 1)!!

[
L + 1

L

]1/2

kL−1 5 rLY∗
LM(r̂) (2.24)

+ termos de ordem (kr)2 ou mais.
Para o caso de L=1, na aproximação de longos comprimentos de onda, temos:

A
(e)∗
1M (kr) ∼=

√
2

3
5 rY∗

1M =
1√
6π

5 (r · ê∗M), (2.25)

onde ê∗M = (−)Mê−M e êM é um versor na direção M. Com essa aproximação para o po-
tencial vetor de dipolo elétrico, a interação isoescalar, H

(e)
0 (1, M), pode ser descrita como:

H
(e)
0 (1, M) ∼=

1√
6π

e

2Mpc
ê∗M ·

∫
1

2

∑
i

[piδ(r− ri) + δ(r− ri)pi] dr (2.26)

Pode ser visto, integrando por partes, que a contribuição do segundo termo (spin) de
j
(0)
N , desaparece para ordens superiores a (kr)2, porque a integral vai da superfície nuclear
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até o in�nito, onde a função de onda é nula. Integrando, temos:

H
(e)
0 (1, M) ∼=

1√
6π

e

2Mpc
ê∗M ·P (2.27)

onde
P =

∑
i

pi (2.28)

é o momento do centro de massa. Agora, o elemento de matriz desse operador externo,
tomado entre dois estados que são ortogonais em suas coordenadas internas, pode ser
nulo. Uma vez que os elementos de matriz de transições eletromagnéticas são deste tipo,
vemos que a interação isoescalar, H

(e)
0 (1, M), não contribui. Foi visto, da comparação

entre transições com ∆T = 0 entre estados análogos de um par de núcleos espelho, que
a contribuição isoescalar é invariante na troca de T3 para −T3, mas que a contribuição
isovetorial muda de sinal. Como o operador de transição E1 é puramente um isovetor, e
se a simetria de carga da força nuclear é exata, transições E1 entre estados análogos de
núcleos espelho devem ter as mesmas intensidades. Para núcleos com N=Z, a contribuição
isovetorial é zero para transições com ∆T = 0, de forma que a única possibilidade é a
contribuição do termo isoescalar.

Assim, transições E1 são proibidas em núcleos N=Z, entre estados de mesmo isospin,
e teriam as mesmas intensidades em núcleos espelho. Desvios nessas relações de simetria,
devido à interação coulombiana, podem ser experimentalmente observados através da
presença de transições E1 proibidas em núcleos com N=Z, e de diferenças nas intensidades
de transições E1 no caso de núcleos espelho. Para núcleos que se situam fora da linha N=Z,
a amplitude do termo isoescalar é diferente de zero e a diferença entre as intensidades E1
em núcleos espelho provém da interferência entre o termo isoscalar e o termo isovetorial.

Das equações 2.7, 2.8, 2.9 e 2.24, temos que:

H(e)(L, M) ' −(−i)L+1

(2L + 1)!!

[
L + 1

L

] 1
2

kL−1

∫
1

c
jN(r) · ∇rLY∗

LMdτ (2.29)

e a equação de continuidade entre correntes nucleares e carga resulta em:

∇ · 1

c
jN(r) =

−i

~c
[H, ρN(r)] = ikρN(r) (2.30)

Considerando a equação 2.13, temos que a densidade de carga é dada por:

ρN(r) =
∑

p

epδ(r− rp) =
1

2
e
∑[

1− τ
(i)
3

]
δ(r− ri) (2.31)
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De forma que, no limite de longos comprimentos de onda, temos que:

H(e)(L, M) =
(−i)LkL

(2L + 1)!!

[
L + 1

L

]1/2∑
i

1

2
erL

i Y∗
LM(r̂i)

[
1− τ

(i)
3

]
(2.32)

Considerando uma transição elétrica, EL, temos que a probabilidade de transição é
dada por:

T(EL) =
8π(L + 1)

~L((2L + 1)!!)2

(
Eγ

~c

)2L+1

B(EL, La → Lb) (2.33)

onde B(EL) é o termo chamado de probabilidade de transição reduzida, dado pelos ele-
mentos de matriz reduzidos:

B(EL) =
∑
M,Mb

∣∣∣∣∣〈JbMb; TbT3|
∑

i

1

2
erL

i Y∗
LM(r̂i)

[
1− τ

(i)
3

]
|JaMa; TaT3〉

∣∣∣∣∣
2

=

=

∣∣∣〈Jb; TbT3‖
∑

i
1
2
erL

i YL

[
1− τ

(i)
3

]
‖Ja; TaT3〉

∣∣∣2
(2Ja + 1)

(2.34)

De modo análogo, é possível mostrar que, para transições magnéticas, ML, temos:

T(ML) =
8π(L + 1)

~L((2L + 1)!!)2

(
Eγ

~c

)2L+1

B(ML, La → Lb) (2.35)

onde

B(ML) =

(
e~

2Mpc

)2 ∑
M,Mb

∣∣∣∣∣〈JbMb; TbT3|
∑

i

(
∇rLY∗

LM

)
i

[(
1

2
µ+σi +

1

L + 1
li

)

+τ
(i)
3

(
1

2
µ−σi −

1

L + 1
li

)]
|JaMa; TaT3〉

∣∣∣∣2 (2.36)

É usual expressar as intensidades de transição em unidades partícula única de Weis-
skopf , B(λL)/Bsp(λL), onde

Bsp(EL) =
1

4π

(
3

3 + L

)2 (
1.2A1/3

)2L
e2(fm)2L (2.37)

e
Bsp(ML) =

10

π

(
3

3 + L

)(
1.2A1/3

)2L−2
µ2

N(fm)2L−2 (2.38)

onde µN é o magneton nuclear.
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2.2.2 As transições dipolares magnéticas (M1)
Existe um conjunto de regras para transições magnéticas que surge do estudo das formas
dos operadores. Essas regras, devidas a G. Morpurgo [49, 50] são mais aproximativas do
que as regras para as transições dipolares elétricas. No limite de longos compimentos de
onda, os operadores de transição magnética podem ser escritos como:

H
(m)
0 (L, M) =

(−i)L−1kL(L + 1)[
L(L + 1)

1
2

]
(2l + 1)!!

(
e~

2Mpc

)∑
i

[
1

2
µ+σi +

1

L + 1
li

]
· ∇rL

i Y∗
LM (2.39)

H
(m)
1 (L, M) =

(−i)L−1kL(L + 1)[
L(L + 1)

1
2

]
(2l + 1)!!

(
e~

2Mpc

)∑
i

τ
(i)
3

[
1

2
µ−σi −

1

L + 1
li

]
· ∇rL

i Y∗
LM

(2.40)
As regras que surgem para as transições dipolares magnéticas baseiam-se nas mag-

nitudes bastante diferentes dos operadores isoescalar e isovetorial. Tomando os valores
usuais µp = 2.79 nm e µn = −1.91 nm, é possível ver que a combinação de momentos in-
troduzidos no operador isoescalar, 1

2
µ+ = 0.44 nm, é aproximadamente uma ordem de

magnitude menor que o que aparece no operador isovetorial, 1
2
µ− = −2.35 nm. A con-

tribuição do momento angular orbital tende a cancelar a contribuição do momento an-
gular intrínseco (spin) na contribuição isoescalar, e desta forma H

(m)
0 é aproximadamente

uma ordem de magnitude menor que H
(m)
1 . No caso de transições dipolares magnéticas

(M1), é possível fazer uma análise quantitativa das magnitudes das contribuições dos
termos isoescalar e isovetorial, e mostrar que transições M1 análogas, onde ∆T = 0, em
núcleos espelho, apresentam intensidades aproximadamente iguais. Se as transições são
de intensidade média ou mais forte, isso é verdade dentro de um fator dois. Isso acontece
porque embora a contribuição do termo isoescalar seja sempre pequena, a contribuição
do termo isovetorial também pode ser pequena; entretanto, se as transições são fortes, o
termo isovetorial será sempre dominante.

2.3 As vidas médias e as probabilidades reduzidas de
transição

A vida média de um estado nuclear pode ser comparada com estimativas de partícula
única de Weisskopf para auxiliar na dedução da diferença de momento angular entre os
estados inicial e �nal. Medindo a meia-vida de um estado nuclear, estamos medindo
indiretamente a probabilidade de transição de um estado Ja para um estado Jb. No
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B(E1) = [T(E1)]−1 · 1.587 · 1015 · E3 Bsp(E1) = 6.446 · 10−2 ·A2/3

B(E2) = [T(E2)]−1 · 1.223 · 109 · E5 Bsp(E2) = 5.940 · 10−2 ·A4/3

B(E3) = [T(E3)]−1 · 5.698 · 102 · E7 Bsp(E3) = 5.940 · 10−2 ·A2

B(M1) = [T(M1)]−1 · 1.779 · 1013 · E3 Bsp(M1) = 1.790

B(M2) = [T(M2)]−1 · 1.371 · 1075 · E5 Bsp(M2) = 1.650 ·A2/3

B(M3) = [T(M3)]−1 · 6.387 · 100 · E7 Bsp(M3) = 1.650 ·A4/3

Tabela 2.1: Probabilidades reduzidas de transição, B(EL)
(
e2(fm)2L

)
e B(ML)

(
µ2

N(fm)2L−2
)
,

expressas por T (s−1), e as unidades de Weisskopf, Bsp, expressas em
(
e2(fm)2L

)
e
(
µ2

N(fm)2L−2
)
.

As energias Eγ são medidas em MeV [32].

caso de estados nucleares que decaem através de mais de uma transição gama, é preciso
considerar as intensidades relativas das transições (branching ratios), que são dadas pela
razão entre a intensidade da transição que depopula o estado e as soma das intensidades
das transições que populam aquele estado. Sendo a vida média, τ , dada em segundos, e
chamando a intensidade relativa da transição de I, temos

T(λL) =
1

τ
I (2.41)

2.4 Diferenças de energia entre estados análogos de nú-
cleos espelho

Sob a hipótese de simetria de carga da força nuclear, diferenças nas energias de excitação
entre estados análogos em núcleos espelho devem surgir por efeitos de origem puramente
eletromagnética. A interação coulombiana age somente sobre os prótons, o que introduz
uma dependência relativa ao isospin na interação total. Evidências diretas dos efeitos
da interação coulombiana podem ser vistas nas diferenças de energia entre os estados
fundamentais de núcleos espelho (MDE - mirror displacement energy), e também nas
diferenças de energia em estados excitados da banda yrast(6) (MED - mirror energy dif-

6Yrast é um termo utilizado em física nuclear que se refere aos estados nucleares com o maior momento
angular para uma dada energia.
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ferences). Além disso, poderia ser desejável incluir uma contribuição não-coulombiana,
introduzindo potenciais nucleares de quebra de simetria de carga (CSB - charge symmetry
breaking ), como sugerido por Machleidt e colaboradores, em 2001 [10].

Enquanto as MDE podem chegar a algumas dezenas de MeV, as MED apresentam de
dezenas até centenas de keV, e são de�nidas como [?]:

MEDJ = EJ(Z̄ + T)− EJ(Z̄− T), (2.42)

onde Z̄ = (Z> + Z<) /2, sendo Z> e Z< respectivamente o maior e o menor valor de Z do
multipleto, e EJ são as energias de excitação.

Estudos recentes sobre bandas yrast estenderam as informações experimentais a triple-
tos de isospin [51, 52], determinando então novas quantidades, chamadas TED - triplet
energy di�erences, dadas por

TEDJ = EJ(Z̄ + 1) + EJ(Z̄− 1)− 2EJ(Z̄) (2.43)

O estudo das diferenças de energia dos estados análogos favorece um melhor entendi-
mento da interação entre o potencial coulombiano, VC, e a contribuição nuclear do termo
do potencial de quebra de simetria de isospin, VB. Para entender melhor como atuam
essas contribuições, Zuker e colaboradores [14] sugerem considerar uma interação VX en-
tre dois corpos, escrita no formalismo nêutron-próton (νπ), de�nida pelos elementos de
matriz V ππ

Xr , V νν
Xr , V πν

Xr , onde ri é uma subcamada (r ≡ r1r2r3r4). Considerando ainda
que possamos agrupar os elementos de matriz de forma a obtermos uma contribuição
isoescalar β

(0)
Xr , uma isovetorial β

(1)
Xr e uma isotensorial β

(2)
Xr , temos:

β
(0)
Xr = V ππ

Xr + V νν
Xr + V πν

Xr (2.44)

β
(1)
Xr = V ππ

Xr − V νν
Xr (2.45)

β
(2)
Xr = V ππ

Xr + V νν
Xr − 2V πν

Xr (2.46)
Para o termo coulombiano VC, β(0)

Cr = β
(1)
Cr = β

(2)
Cr = V ππ

Cr , enquanto que para VB, β(0)
Br = 0.

As MED têm caráter inteiramente isovetorial [53], e cálculos de modelo de camadas na
camada pf indicaram que usar somente um potencial coulombiano com base no oscilador
harmônico (Voh

C ) não fornece uma descrição satisfatória dos resultados experimentais [54].
Na tabela 2.2, temos os resultados obtidos por Zuker e colaboradores no estudo do tripleto
isobárico formado pelos núcleos de 42Ti, 42Ca e 42Sc, cujos núcleons de valência ocupam o
orbital 1f7/2. Os autores conseguem estimar um valor para as contribuições de β(1) e β(2),
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J=0 J=2 J=4 J=6

VC ≡ Voh
Cf7/2 81.60 24.60 6.40 -11.40

EJ

[
42Ti−42 Ca

]
−VC 5.38 92.55 4.57 -47.95

EJ

[
42Ti +42 Ca− 242Sc

]
−VC 116.76 80.76 2.83 -42.15

Tabela 2.2: Energias (em keV) devido à contribuição coulombiana (VC), isovetorial (MED-
VC ≡ β

(1)
Bf7/2

) e isotensorial (TED-VC ≡ β
(2)
Bf7/2

), para os estados de momento angular J, para
núcleos com A=42. VC foi calculado na base do oscilador harmônico. A primeira linha da
tabela mostra os elementos de matriz Voh

Cf7/2
, que pode ser considerado uma boa representação

de VC. Já que MEDexp = β
(1)
Cf7/2

+ β
(1)
Bf7/2

, subtraindo VC ≈ β
(1)
Cf7/2

, obtemos na segunda linha

uma estimativa para β
(1)
Bf7/2

. Da mesma forma, na terceira linha, obtemos β
(2)
Bf7/2

. A conclusão
inevitável é que as forças de não-conservação de isospin têm um papel no mínimo tão importante
quanto o potencial coulombiano nas MED e TED observadas [14].

assumindo que o valor calculado para a contribuição do potencial coulombiano com base
no oscilador harmônico seja o melhor valor representativo para a contribuição real. Sob
esta hipótese, os resultados apontaram que a contribuição das forças nucleares de não-
conservação de isospin pode ser quantitativamente tão importante quanto a contribuição
das forças originadas pelo campo coulombiano.

Para compreender melhor a origem das MEDs, a proposta é considerar três termos:
uma contribuição de multipolo, uma contribuição de monopolo e um termo de quebra de
simetria de carga [14, 22, 55].

1. EM - Contribuição de multipolo
É calculada usando os elementos de matriz de Coulomb obtidos na base do oscilador

harmônico [47];
2. Em - Contribuição de monopolo
Essa contribuição inclui três termos: Em = Er + Ell + Els. Er é basicamente o valor da

contribuição eletrostática de uma esfera carregada, proporcional a diferenças na soma das
ocupações dos orbitais por nêutrons e prótons [55]. Os termos Ell e Els são energias de
partícula única. O primeiro termo é de origem coulombiana, depende somente do número
quântico orbital l, e não afeta os nêutrons, enquanto Els é o termo de spin-órbita, que
atua de forma oposta para nêutrons e prótons e para acoplamento spin-órbita paralelo ou
anti-paralelo.

Foi mostrado recentemente [22, 23, 27] que efeitos de partícula única, induzidos pela
interação spin-órbita, produzem efeitos signi�cativos nas diferenças de energia dos estados
análogos em núcleos espelho com núcleons na camada pf. As correções nas energia de
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partícula única, devido à interação spin-órbita, são dadas por [17]:

Ecorr
ls ≈ − (gl − gs)

1

2m2
Nc2

(
−Ze2

R3
C

)
〈l · s〉 (2.47)

onde gl e gs são os fatores giromagnéticos orbital e de spin, mN é a massa do núcleon e
RC é o raio de carga.

Du�o e Zuker, na referência [56], mostram que a contribuição do termo de monopolo
da interação coulombiana nas diferenças de energia induzem correções de partícula única
que devem ser levados em consideração. Essas correções afetam a energia das órbitas dos
prótons proporcionalmente ao quadrado do momento angular orbital l, na representação
do oscilador harmônico. A expressão para a correção na energia de partícula única para
um prótons na camada de número quântico principal, N, acima da camada fechada ZCF,
é dada por [56]:

Ecorr
ll =

−4.5Z
13/12
CF [2l (l + 1)− N (N + 3)]

A1/3
(
N + 3

2

) keV , (2.48)

3. EB - Termo de quebra de simetria de carga
Uma proposta para estimar o potencial de quebra de simetria de carga é feita também

por Zuker e colaboradores, na referência [14]. Baseado nos resultados apresentados na
tabela 2.2, os autores propõem a possibilidade de especi�car uma interação, que atue na
camada pf inteira, apenas em termos dos elementos de matriz do orbital f7/2:

∆ 〈VXpf 〉J = b∆
〈

VXf7/2

〉
J

(2.49)

onde b é um parâmetro multiplicativo. Os autores ilustram a escolha dessa representação
com a aplicação no potencial coulombiano VC (�gura 2.4).

Dos resultados listados na tabela 2.2, os autores mostram então que os termos mais
importantes para correção estão relacionados aos elementos de matriz V J=0

f7/2
e V J=2

f7/2
, e

sugerem somente estes termos na de�nição de VB, tomando:

β
(1)
Bpf = β1V

J=2
f7/2

(2.50)

e

β
(2)
Bfp = β2V

J=0
f7/2

(2.51)
onde V J

f7/2
é o elemento de matriz único, assumindo valores β1 = β2 = 100 keV, consis-

tentes com os valores dos elementos de matriz da tabela 2.2. Os resultados obtidos pelos
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Figura 2.4: Os dois termos da equação 2.49 para o potencial coulombiano VC, para A=50
[14].

autores mostraram-se em excelente acordo para núcleos de 40 / A / 50. Assim, para o
caso de núcleos espelho, o valor de VB pode ser a princípio incluído como correção nos
cálculos de Modelo de Camadas em Larga Escala, somando 100 keV ao elemento de matriz
de interação próton-próton (f7/2 acoplado a J=2).
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Capítulo 3

Descrição experimental

Os núcleos 67As e 67Se foram produzidos nas reações de fusão-evaporação 40Ca(32S, αp)67As

e 40Ca(32S, αn)67Se. Foi utilizado um alvo consistindo em 550 µg/cm2 de 40Ca evaporado
sobre uma folha de 197Au de 10 mg/cm2. Para previnir a oxidação do alvo de 40Ca, uma
camada de 30 µg/cm2 de 197Au foi evaporada sobre o 40Ca. Foi utilizado um feixe pul-
sado de 32S, com≈ 12 MHz e energia Ef = 90 MeV, fornecido pelo acelerador ATLAS do
Argonne National Laboratory (IL, EUA) [28], e o arranjo experimental composto pelo
espectrômetro de radiação gama Gammasphere e seus sistemas ancilares Microball e Neu-
tron Shell, para detecção de partículas carregadas e nêutrons, respectivamente.

Figura 3.1: Seções de choque estimadas pelo programa PACE [57] para os principais canais da
reação 32S +40 Ca para um intervalo de energia de feixe de 80 a 93 MeV.

A �gura 3.1 mostra as seções de choque teóricas estimadas pelo programa PACE
(Projection Angular Momentum Coupled Evaporation) [57], para os principais produtos

27



desta reação. Nota-se que as seções de choque para a produção dos núcleos em estudo
é extremamente baixa, sendo que a seção de choque teórica para a produção do núcleo
de 67As é de ≈ 0.9 mb, e para o núcleo de 67Se é de ≈ 0.02 mb. Experimentalmente, a
seção de choque para a produção do núcleo de 67As foi estimada em 1.8(3) mb. No caso
do núcleo de 67Se, devido ao baixo número de contagens, foi possível estimar um limite
superior de 0.2 mb.

A escolha da energia de feixe Ef = 90 MeV possibilitou a população de vários outros
núcleos de interesse, ricos em prótons, e a frequência do feixe foi escolhida para possibilitar
o estudo de estados isoméricos, em particular o estudo da vida média do estado 9/2+ (1.422
MeV), proveniente do núcleo de 67As [58, 59](1).

3.1 O arranjo experimental

O arranjo esperimental utilizado foi composto essencialmente pelo espectrômetro de raios
gama Gammasphere e seus sistemas ancilares, a saber, o sistema de detecção de partículas
carregadas Microball e o sistema de detecção de nêutrons Neutron Shell [60, 61, 62].

3.1.1 O espectrômetro de raios gama Gammasphere
Uma propriedade importante de um detector de radiação é sua função-resposta, que é a
função de distribuição associada a uma radiação monoenergética incidente. Um detector
de raios gama ideal deveria apresentar uma função-resposta consistindo num único pico,
sem nenhum fundo contínuo associado a ele. Um dos fatores que impedem que um de-
tector de raios gama apresente esse tipo de função resposta é o espalhamento Compton,
e quando um raio gama incide sobre um detector, existe uma grande probabilidade de
produzir espalhamento Compton. O fundo Compton em espectros de raios gama é ger-
ado, principalmente, por raios gama que sofrem um ou mais espalhamentos dentro do
detector, seguido pelo escape do fóton espalhado, produzindo um sinal que não contém a
informação integral da energia do raio gama incidente, contribuindo com um incremento
do fundo Compton do espectro gama (vide �gura 3.2c).

1O estudo da vida média do estado 9/2+ do núcleo 67As não faz parte do escopo deste trabalho.
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Figura 3.2: Processos mais relevantes que ocorrem num detector de médio porte em espec-
troscopia de raios gama [63] (a). Espectros de raios gama com energia hν < 2m0c2 (b) e
hν > 2m0c2 (c).

Uma maneira de reduzir a contribuição desses raios gama espalhados, consiste em
detectar esses fótons de escape em coincidência temporal com aqueles detectados pelo
detector de raios gama. Desta forma, com uma eletrônica apropriada operando em modo
de anti-coincidência [63], é possível rejeitar os eventos que não carreguem consigo a in-
formação sobre a energia total do raio gama incidente. Para isso, costuma-se �envolver�
o detector de HPGe com um detector cintilador inorgânico. Esse detector é chamado
Supressor-Compton, ou simplesmente Anti-Compton (AC). A maioria desses supressores
utiliza cintiladores de germanato de Bismuto (BGO)(2). Uma das razões para essa escolha
é o alto número atômico do Bi (Z = 83), que o faz muito e�ciente na detecção de raios
gama.

2O germanato de Bismuto é um composto inorgânico de fórmula química Bi4Ge3O12 ou, menos co-
mumente, Bi12GeO20.
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A �gura 3.3 mostra o esquema de um supressor Compton feito de NaI(Tl) e BGO,
e dois espectros de raios gama sobrepostos, sendo um deles adquirido sem supressão
Compton (a) e outro adquirido com supressão Compton (b), onde é evidente a redução
da contribuição de raios gama espalhados.

Figura 3.3: À esquerda mostramos o esquema de um detector de raios gama envolvido
por um supressor Compton, feito de NaI(Tl) e BGO. À direita, espectros γ de uma fonte
de 60Co, adquiridos sem supressão Compton (a) e com supressão Compton (b).

O espectrômetro Gammasphere foi construído num consórcio entre vários laboratórios
e universidades, entre eles o Argonne National Laboratory [28], Lawrence Berkeley Na-
tional Laboratory [64], o Oak Ridge National Laboratory [65] e a Michigan State Univer-
sity [66]. O projeto foi coordenado de 1993 a 1997 por vários cientistas no Lawrence Berke-
ley National Laboratory (EUA), onde o equipamento foi primeiramente instalado. Em
1997 o equipamento foi transferido para o Argonne National Laboratory, onde permaneceu
até 1999, retornando para Berkeley e, em março de 2003, novamente para Argonne.

O espectrômetro consiste em um arranjo esférico de 110 detectores de Ge hiperpuro
(HPGe) com seus respectivos supressores Compton (BGO), dispostos em 17 anéis, com-
postos por 5 ou 10 detectores cada um. A e�ciência total de fotopico desse sistema é de
10% para raios gama de 1.3 MeV. Os detectores do espectrômetro cobrem praticamente
4π da câmara de reações, em sua con�guração integral, com ângulos θ simétricos em re-
lação à direção do feixe (ao redor de 90◦). O espectrômetro Gammasphere, juntamente
com os sistemas ancilares Microball e Neutron Shell, compõem, hoje, o mais e�ciente
equipamento para estudo de estrutura nuclear através de espectroscopia gama com o uso
de reações de fusão-evaporação.

Os ângulos θ e φ compreendidos pelos detectores HPGe do sistema estão listados na
tabela 3.1. Durante o experimento para o estudo dos núcleos espelho 67As e 67Se, alguns
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dos detectores HPGe não estavam funcionais, e outros foram excluídos da análise por
apresentarem baixa resolução em energia; estes detectores estão marcados na tabela 3.1
com um asterisco. Os detectores marcados em negrito, foram substituídos pelos detectores
de nêutrons que compõem o sistema Neutron Shell, descrito a seguir. No total foram
utilizados 72 detectores HPGe.

Figura 3.4: Visão de um dos hemisférios do Gammasphere com a câmara de reações já fechada
e posicionada. Dentro da câmara de reações está o sistema ancilar Microball, para detecção de
partículas carregadas.
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Tabela 3.1: Ângulos θ e φ compreendidos pelos detectores HPGe do Gammasphere. Em negrito
estão as posições ocupadas pelo arranjo de detectores de nêutrons Neutron Shell (ângulos θ de 17◦

a 58◦), enquanto que, nos demais ângulos, os detectores HPGe ausentes, ou que foram excluídos
por problemas na resolução em energia, estão marcados com um asterisco.
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3.1.2 O sistema de detecção de nêutrons Neutron Shell
O Neutron Shell é um sistema de detecção de nêutrons, e consiste em 35 detectores
hexagonais preenchidos com cintilador líquido BC501A c©, produzido pela empresa Bicron
[67].

O sistema foi projetado especialmente para ser utilizado em conjunto com o espec-
trômetro Gammasphere, com o objetivo de selecionar canais de evaporação de nêutrons.
Quando utilizado, o Neutron Shell pode substituir até 35 módulos, formados pelos detec-
tores HPGe e respectivos supressores Compton, nos ângulos mais dianteiros do Gamma-
sphere: 17◦, 32◦, 37◦, 50◦, 58◦ e 70◦.

No experimento realizado para este trabalho, foram utilizados 30 detectores do sistema
Neutron Shell. A cobertura geométrica do Neutron Shell com 30 detectores é de 24%
de 4π. Para um espectro de evaporação de nêutrons típico de uma reação de fusão-
evaporação em torno da barreira coulombiana (40-70 MeV de energia de excitação do
núcleo composto), a e�ciência intrínseca do Neutron Shell é de aproximadamente 80%,
ou seja, 20% dos nêutrons atravessam os detectores sem serem detectados. Na �gura 3.5,
pode ser visto parte dos detectores do Neutron Shell, em verde e vermelho. Os detectores
do Gammasphere que foram substituídos pelos detectores do Neutron Shell estão listados
na tabela 3.1, em negrito.

Figura 3.5: Espectrômetro Gammasphere, com o Neutron Shell, visto em verde e vermelho,
ocupando os módulos dianteiros, do ângulo θ = 17◦ ao θ = 58◦.
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3.1.3 O sistema de detecção de partículas carregadas Microball
O sistema de detecção de partículas carregadas Microball, por sua vez, é formado por 95
detectores cintiladores de CsI(Tl), num arranjo esférico que abrange uma abertura angular
de 4◦ a 172◦, cobrindo ≈97% de 4π. Os detectores são dispostos em nove anéis, e, como
no caso do Neutron Shell, também foi projetado para ser utilizado de forma otimizada
em conjunto com o espectrômetro Gammasphere.

Os detectores que compõem o sistema Microball apresentam excelente estabilidade de
ganho ao longo do tempo, mesmo para altas taxas de contagem e aumento de temperatura.

A �gura 3.6 mostra o arranjo Microball já posicionado dentro da câmara de reações
do espectrômetro Gammasphere.

Figura 3.6: Fotogra�a do Microball instalado no espectrômetro Gammasphere. A estrutura de
suporte possibilita 9 graus de liberdade ao sistema (considerando três possíveis rotações para cada
eixo de translação) e é usada para alinhar o equipamento à câmara de reações do Gammasphere
e ao eixo do feixe. O sexto anel é colocado exatamente a 90◦ em relação ao feixe, e tem uma
abertura por onde é possível posicionar o alvo.

3.2 O experimento

Para o controle, coleta e armazenamento dos dados previamente tratados pela eletrônica
associada aos detectores, foi utilizado o sistema de aquisição de dados do Argonne Na-
tional Laboratory, que utiliza a norma de interface de instrumentos CAMAC (Computer
Automated Measurement and Control) [68], composta por um sistema de hardware e
software que faz a comunicação com o computador. O sistema de aquisição de dados é
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composto de vários processos e subprocessos concorrentes [69], controlados pelo programa
ROOT [70], editado em linguagem C++, de�nindo a ordem dos parâmetros no modo �la
e estabelecendo o modo de histogramação dos dados brutos. Nesse modo (�la), os eventos
são armazenados sequencialmente em �ta ou disco, e podem ser processados, a qualquer
tempo, na ordem em que foram adquiridos.

Utilizando uma eletrônica de coincidência apropriada [69, 71, 72, 73], foi possível re-
gistrar informações de energia e tempo dos raios gama e das partículas (nêutrons e partícu-
las carregadas), além da multiplicidade para cada evento(3). Os dados armazenados por
meio da eletrônica são as energias dos detectores de HPGe, as energias dos detectores de
partículas, a diferença de tempo de cada um dos detectores de HPGe e o evento, a difer-
ença de tempo entre a coincidência γγ-partícula e o evento. Apesar do tempo entre duas
transições gama consecutivas, pertencentes a um mesmo núcleo produzido numa reação
de fusão-evaporação, ser tipicamente muito curto (da ordem de 10−12 s), a coincidência
temporal limitou-se à observação do decaimento de um conjunto de núcleos dentro de um
pequeno intervalo de tempo, de aproximadamente 20 ns, i.e., o tempo de resolução da
eletrônica. A eletrônica de coincidência conectando os três sistemas de detecção: Gam-
masphere, Microball e Neutron Shell, permitiu a seleção de canais de decaimento diferen-
ciados, segundo os tipos e o número de partículas emitidas em coincidência com a emissão
de raios gama emitidos pelo núcleo residual de interesse, fornecendo então sinais de co-
incidência γγ-partícula. Isso torna possível, por exemplo, diferenciar um núcleo residual
cuja produção se dê através da emissão de uma partícula alfa (canal α), de outro cuja
produção se dê através da emissão de um próton (canal p), ou através de duas partículas
alfa (canal 2α), ou uma partícula alfa, um próton e um nêutron (canal αpn) e assim por
diante.

Durante o experimento foram coletados 43 runs (conjunto de informações armazenadas
em pacotes de intervalo de tempo) agrupados em intervalos de 4 a 5 horas, sendo os dois
últimos dedicados à calibração em energia e e�ciência, utilizando fontes radioativas de
152Eu e 182Ta. No total foram coletados ≈ 6× 108 eventos de coincidência γγ, dentre
os quais, ≈ 5× 105 eventos de coincidência com �gate� no canal αn (67Se) e ≈ 1.5× 107

3A multiplicidade de um evento pode ser entendida de forma ampla, e está relacionada com o número
de raios gama e partículas emitidos na produção de um evento. Um evento de coincidência γγ tem
multiplicidade gama igual a 2. Além disso, de�nimos a multiplicidade de partículas como o número de
partículas emitidas, de cada espécie, para a produção do núcleo residual. Assim, um evento pode ser
selecionado de modo a ter multiplicidade gama igual a 2, multiplicidade de partículas alfa igual a 2, e de
prótons igual a 1. Com essa informação é possível gerar uma matriz de coincidência γγ2αp, por exemplo.
Multiplicidades gama superiores (3 ou 4, em geral) possibilitam a construção de cubos e hipercubos de
onde é possível construir outras matrizes biparamétricas para análise posterior, com seleção em uma ou
mais determinadas energias de raio gama. Esse tipo de procedimento é desejável, por exemplo, quando
não existe a possibilidade de separar os canais de interesse de acordo com a emissão de partículas.
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eventos com gate no canal αp (67As). Um �gate� é uma seleção feita em um determinado
parâmetro de interesse (chegada de um determinado tipo de partícula, uma energia de
um raio gama em particular etc). Por exemplo, eventos de coincidência γγ com gate
num determinado canal de emissão de partículas, como o canal αn, signi�ca que foram
considerados somente eventos de coincidência γγ provenientes do canal de emissão de
uma partícula alfa e um nêutron, que no caso deste experimento leva à produção do
núcleo residual de 67Se. Assim, na redução de dados, a seleção e o agrupamento de dados
pode ser feito de acordo com condições de seleção impostas através de gates. O termo é
extensivamente utilizado neste trabalho.
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Capítulo 4

Redução e análise de dados

Usando a eletrônica de coincidência foi possível registrar as informações de energia e
tempo das partículas (nêutrons e partículas carregadas) e dos raios gama detectados, além
da multiplicidade para cada evento. Os dados armazenados contêm informações sobre
as energias dos raios gama, a diferença de tempo entre o registro de uma coincidência
temporal entre raios gama e a chegada do raio gama em cada um dos detectores, as
energias das partículas, e a diferença de tempo entre o registro de uma coincidência entre
raios gama e a chegada de uma partícula. Durante o experimento foram coletados 43 runs
(conjunto de informações armazenadas em pacotes de intervalo de tempo) agrupados em
intervalos de 4 a 5 horas, sendo os dois últimos dedicados à calibração em energia e
e�ciência, utilizando fontes radioativas de 152Eu e 182Ta.

4.1 Calibração em energia

Para cada run foi construído o espectro de energia de cada detector HPGe, cumprindo
a condição mínima de coincidência temporal γγ, utilizando o programa GSORT [74]. A
coincidência γγ refere-se ao evento em que dois raios gama chegam juntos dentro de um
intervalo de tempo arbitrário, e a coincidência γγ-partícula refere-se à chegada desses dois
raios gama e pelo menos uma partícula nos detectores do sistema Microball e/ou Neutron
Shell. O intervalo de tempo para se considerar uma coincidência é de ≈ 15 ns.

Nos experimentos utilizando o Gammasphere, como norma, é feita uma calibração ini-
cial dos detectores HPGe, utilizando uma fonte de 207Bi [75] antes do início da tomada de
dados propriamente dita. O programa de aquisição (documentação disponível na refer-
ência [69]), baseado na posição e largura dos picos de raios gama de 570 e 1064 keV,
gera, para cada detector, parâmetros iniciais de calibração. Neste ponto é possível gerar
parâmetros de ajuste especí�cos para detectores que porventura apresentem problemas
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Figura 4.1: Esquema de decaimento do núcleo de 207Bi produzindo 207Pb [75].

especí�cos, como não-linearidade na resposta Energia versus Canal, ou, se necessário,
excluí-los da tomada de dados. Os dados adquiridos durante o experimento já possuem,
portanto, essa pré-calibração.

Os espectros de energia das fontes de calibração de 152Eu e 182Ta, são mostrados na
�gura 4.2. Nesse procedimento, as fontes foram colocadas na posição do alvo, e a partir da
soma dos espectros obtidos, é possível ajustar uma função polinomial para cada detector,
obtendo os parâmetros que corrigem o deslocamento de picos em cada detector, resultando
na linearização dos espectros com a calibração desejada.
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Figura 4.2: Espectros de energia de raios gama emitidos pelas fontes de calibração de 152Eu e
182Ta.

4.2 O espectro de tempo

Visto que os eventos que compõem as matrizes de coincidência γγ devem ser eventos
em coincidência temporal, é preciso determinar um intervalo de tempo entre os sinais
recebidos por dois detectores, onde será considerado que estes dois raios gama estejam
em coincidência real, i.e., que foram originados pelo mesmo evento. Isso é feito através
da seleção de uma região no espectro gama-tempo (γ-t).

Uma fração dos eventos em coincidência temporal real chegam então ao mesmo tempo
em dois detectores. Esses eventos em coincidência são concentrados na mesma região, e
são considerados eventos de coincidência real (true coincidence), e a matriz de tempo, sob
essas condições, tem o aspecto apresentado na �gura 4.3. A região selecionada contém
os eventos considerados como eventos de coincidência temporal real. Na �gura é possível
observar que a região selecionada à esquerda é um pouco mais larga em tempo. Esta
região está relacionada aos raios gama de baixa energia. Isso é feito porque esses raios
gama são em geral detectados em atraso, i.e., depois de um intervalo de tempo maior.
Um raio gama de baixa energia deposita um sinal na camada mais super�cial do cristal
de HPGe, e esse sinal, portanto, demora um tempo mais longo para percorrer o cristal e
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ser processado.
Os eventos fora da região de seleção, e portanto fora de um intervalo de tempo de�nido,

são considerados eventos não coincidentes e formam uma distribuição temporal aleatória
(chance), constituindo um fundo espectral.

Figura 4.3: Matriz de coincidência γ-tempo, onde é possível observar a região de eventos de
coincidência temporal real, e o fundo de �falsas� coincidências, gerado por pulsos que podem ou
não estar relacionados ao mesmo evento nuclear.

4.3 E�ciência de detecção do espectrômetro Gammas-
phere

Existem diversos fatores pelos quais nem toda a radiação emitida pela fonte é detectada,
fazendo com que o detector de HPGe não tenha e�ciência de 100%. A e�ciência de
detecção de raios gama depende tanto da geometria do detector como de algumas de suas
propriedades intrínsecas, como número atômico e densidade dos materais que formam o
volume ativo do detector. É adequado subdividir a e�ciência em duas �classes�: absoluta
e intrínseca [63].

εabs =
pulsos registrados

pulsos emitidos pela fonte
(4.1)
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εint =
pulsos registrados

pulsos incidentes no detector
(4.2)

No caso de fontes que irradiam isotropicamente, εint = εabs(4π/Ω), onde Ω é o ângulo
sólido com que o detector observa a fonte.

Para a análise das intensidades dos raios gama, pode-se construir uma curva de e�-
ciência relativa, que descreve como a e�ciência de detecção varia em função da energia
do raio γ incidente. Essa curva pode ser obtida por um ajuste de mínimos quadrados a
partir da função dada na equação 4.3 [74].

ε = exp

{[
p1 + p2ln ξ + p3 (ln ξ)2]−p7

+
[
p4 + p5ln ξ′ + p6 (ln ξ′)

2
]−p7

}
(4.3)

onde ξ = Eγ

100
e ξ′ = Eγ

1000
. Os parâmetros p1 a p7 são determinados pelo ajuste da função

aos pontos experimentais.
A �gura 4.4 mostra a curva de e�ciência média relativa obtida para os detectores que

compõem o anel a 70◦ do espectrômetro Gammasphere.

Figura 4.4: Curva de e�ciência média relativa para os detectores que compõem o anel a 70◦ do
Gammasphere, obtida com a fonte de calibração de 152Eu. A curva é obtida por um ajuste de
mínimos quadrados a partir da função dada na equação 4.3.

4.4 Seletividade de partículas e as matrizes γγ

Para a discriminação de partículas carregadas foi utilizado o sistema de detecção de
partículas carregadas Microball, formado por 95 detectores cintiladores de CsI(Tl). O
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cristal de CsI(Tl), material cintilador dos detectores do Microball, possui duas compo-
nentes τ de decaimento [76]. A primeira, τ=0.4-1.0 µs (componente rápida), com am-
plitude e tempo de decaimento do pulso que dependem do tipo de partícula detectada,
essencialmente da velocidade do projétil, i.e., sua energia, e das características físicas e
dimensionais do meio absorvedor. A segunda componente apresenta um tempo de decai-
mento de 7 µs (componente lenta), e é independente da espécie da partícula. Essas duas
componentes são usadas para identi�car o tipo da partícula detectada através de méto-
dos de discriminação da partícula através da forma do pulso (Pulse Shape Discrimination
- PSD). As referências [62] e [77] trazem uma descrição bastante detalhada do procedi-
mento, e o método pode ser resumido como segue: quando os pulsos obtidos por um anodo
multiplicador são diferenciados, o ponto de intersecção do �pulso diferenciado�, no eixo
do tempo, depende da forma do pulso original [63]. Pulsos de forma idêntica, mas com
diferentes amplitudes, interceptam o eixo num mesmo ponto. Com pulsos de diferentes
formas, os pontos de intersecção são diferentes (�gura 4.5). Como a altura e a largura do
pulso dependem da energia depositada pela partícula, uma eletrônica apropriada permite
identi�car o tipo de partícula detectada através da forma do pulso.

Figura 4.5: Pulsos de várias formas (acima) e após a diferenciação (abaixo). Após a diferenci-
ação, pulsos de forma idêntica, mesmo com amplitudes diferentes, interceptam o eixo do tempo
no mesmo ponto. Em métodos de discriminação por forma de pulso, essa informação é utilizada
para identi�car o tipo de partícula detectada.

Os sinais provenientes do detector de partícula, agora têm características diferentes, e
são histogramados em regiões diferentes, de acordo com o tipo da partícula. Isso compõe
um histograma biparamétrico, onde em um dos eixos temos a componente rápida do pulso,
e no outro a componente lenta do pulso. A �gura 4.6 mostra um histograma biparamétrico
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obtido através do sistema Microball, para identi�cação das partículas carregadas. A
principal função desses histogramas é identi�car e separar as partículas carregadas. Nesses
histogramas, com o auxílio do programa CMAT [74], foram construídas regiões de seleção,
subentendendo as regiões de prótons e, separadamente, as de partículas α. Essas regiões
são selecionadas para possibilitar a análise separada da informação associada à chegada
de cada tipo de partícula.

Figura 4.6: Histograma biparamétrico indicando as regiões utilizadas na identi�cação de partícu-
las carregadas através da discriminação da forma do pulso (PSD) para um dos detectores do
Microball, obtido durante um run. Na �gura é exibida a seleção que de�ne a região que contém
os prótons detectados em um dos detectores do Microball e, mais acima, a região correspondente
às partículas alfa. A região selecionada serve para possibilitar a análise separada da informação
associada à chegada de partículas. Para baixas energias as partículas carregadas não podem ser
diferenciadas.

No caso de partículas de energia mais baixa, as regiões que correspondem ao sinal de
diferentes tipo de partículas (prótons, dêuterons, trítios, partículas alfa etc) se sobrepõem,
e as partículas carregadas não podem ser diferenciadas. O problema pode ser entendido
da seguinte forma: as regiões são selecionadas para possibilitar a construção de matrizes
de coincidência temporal γγ, com seleção em canais especí�cos de partículas (1). Com
a di�culdade em separar as regiões de partículas em mais baixa energia, as regiões de
partículas alfa, por exemplo, podem ser contaminadas em maior ou menor grau por outros

1Essas matrizes serão referidas, adiante, como matrizes γγ − xαypzn, onde x, y e z são os números
de partículas. Por exemplo, uma matriz γγ − α2pn é uma matriz de coincidência γγ com gate em 1
partícula α, 2 prótons e 1 nêutron.
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Figura 4.7: Para fazer a discriminação entre nêutrons e raios gama, a carga total do pulso é
integrada, fazendo-se um gate na largura total do pulso. Outro gate é feito na parte atrasada
do sinal, i.e., na parte que começa após o máximo do pico, quando o pulso cair à metade de sua
altura máxima, que começa aproximadamente depois de 100 ns do começo do pulso total.

tipos de partículas, como prótons. Nesse exemplo, a matriz de coincidência γγ − α pode
conter uma considerável contribuição de outros núcleos contaminantes provenientes de
canais de emissão de prótons.

Para a detecção dos nêutrons, utilizando o sistema de detecção Neutron Shell, os es-
pectros biparamétricos para discriminação de nêutrons também foram construídos através
de métodos de discriminação da partícula através da forma do pulso. Para fazer a dis-
criminação entre nêutrons e raios gama, a carga total de um pulso é integrada, fazendo-se
um gate na largura total do pulso. Um outro gate é feito na parte �atrasada� do sinal
(i.e., na parte que começa após o máximo do pico, quando o pulso cai à metade de sua
altura máxima), que começa aproximadamente depois de 100 ns do começo do pulso total
(vide �gura 4.7).

O histograma biparamétrico correspondente à detecção de nêutrons é construído com
a carga integrada do sinal atrasado versus a carga total, e fornece uma excelente separação
entre nêutrons e raios gama, como pode ser visto na �gura 4.8. A abcissa é o gate total, e
a ordenada é o gate em atraso. Os pulsos gerados pela detecção de nêutrons são atrasados,
em relação aos raios gama, por causa do seu tempo de vôo, e isso contribui para aumentar
a separação entre nêutrons e prótons. Raios gama atrasados também depositam uma
certa quantidade de carga no gate atrasado (na parte atrasada do sinal), e isso produz
alguns eventos entre a linha de raios gama e a linha de nêutrons. Esses eventos se situam
mais próximos da linha de raios gama e não interferem na identi�cação dos nêutrons (mais
detalhes podem ser encontrados na referência [61]).
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Figura 4.8: Histograma biparamétrico correspondente à detecção de nêutrons, mostrando a
separação entre nêutrons e raios gama para um dos detectores do Neutron Shell, com a seleção
de nêutrons.

Obtidas as regiões de seleção de partículas carregadas e de nêutrons para cada detector
do sistema, e para cada run, além dos parâmetros de ajuste de calibração, os dados
foram histogramados usando o programa GSORT, que permite histogramar os eventos
escolhidos, construindo espectros 1D, 2D (matrizes), 3D (cubos) e 4D (hipercubos), com
gates em condições especí�cas, como por exemplo a seleção de partículas carregadas e/ou
nêutrons.

Dessa forma foi possível obter matrizes γγ em coincidência com partículas (carregadas
ou nêutrons), de modo a selecionar o canal de reação desejado. As matrizes foram
simetrizadas, o que signi�ca que um evento de coincidência γγ, formado quando um
raio gama γ1 é detectado pelo detector HPGe1 e um raio gama γ2 é detectado no detector
HPGe2, é um evento idêntico àquele formado quando o raio gama γ1 é detectado pelo
HPGe2 e o raio gama γ2 é detectado pelo HPGe1. Assim, o número de eventos da matriz
de coincidência γγ é dobrado.

A �gura 4.9a mostra o espectro de energia de raios gama obtido com a projeção
total γγ, ou seja, sem seleção em partículas. O espectro de energia de raios gama em
coincidência com o canal de partículas alfa é mostrado na �gura 4.9b, e o espectro de
energia de raios gama em coincidência com o canal α-p, é mostrado na �gura 4.9c. No
espectro γ − α, para exempli�car a contaminação de outros canais, devido à di�culdade
em fazer uma boa discriminação entre as regiões de partículas alfa e prótons de energia
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mais baixa nos grá�cos de dispersão de partículas carregadas, as transições provenientes
de canais de prótons estão marcadas com asterisco.

Figura 4.9: (a) Espectro de energia de raios gama obtido através da projeção total γγ; (b) espec-
tro de energia de raios gama em coincidência com partículas alfa e (c) espectro de energia de raios
gama em coincidência com partículas alfa e prótons. Mesmo na projeção em coincidência com
partículas alfa e prótons, é possível observar a contaminação do espectro devido a outros canais
de evaporação de partículas. Isso é causado principalmente pela di�culdade em obter regiões
de seleção limpas, i.e., somente com partículas alfa, nos histogramas de partículas carregadas,
especialmente para partículas de energia mais baixa (ver �gura 4.6).

A �gura 4.10 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com partícu-
las alfa, comparado o espectro em coincidência com partículas alfa e nêutrons. A redução
no número de contagens é compensada pela limpeza do espectro.

Logo a seguir, a �gura 4.11 mostra ainda o espectro de energia de raios gama obtido
através de seleção nos raios gama de 648 e 717 keV (seleção feita na matriz γγ-αn),
proveniente do núcleo de 67Se. Os picos de transição gama marcados com asterisco, são
aqueles mais intensos, provenientes deste núcleo, e foram incluídos em seu esquema de
níveis.
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Figura 4.10: Espectro de energia de raios gama em coincidência com partículas α e em coin-
cidência com partículas alfa e nêutrons (núcleo de 67Se). A redução no número de contagens é
compensada pela obtenção de um espectro bem mais limpo.

Figura 4.11: Espectro de energia de raios gama obtido através de seleção nos raios gama de
648 e 717 keV (gate em energia), provenientes do núcleo de 67Se. O gate em energia foi feito
na projeção γ-αn e os picos de transição gama mais intensos, associados a este núcleo, estão
identi�cados.
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4.5 Determinação das multipolaridades das transições
gama

4.5.1 Distribuição angular dos raios gama e a geometria do Gam-
masphere

No estudo das multipolaridades dos estados nucleares, utilizamos a análise ADO - γ-ray
Angular Distribution from Oriented Nuclei. Uma breve descrição dos princípios é dada a
seguir. Uma descrição completa pode ser encontrada nas referências [78] e [79].

A intensidade dos fótons (raios gama) emitidos é dada pelo vetor de Poynting:

P = (c/4π)E×H (4.4)
cuja magnitude é dada por (c/4π) |H|2 ou (c/4π) |E|2. Desta forma, a distribuição angular
de transições gama Eλ (2λ-polo elétrico) e Mλ (2λ-polo magnético) é exatamente a mesma.
A distribuição angular de raios gama de multipolaridade λ e sua componente µ (Zλµ) (2)

é dada por Zλ:

Zλµ(θ) =
(−)µ−1

4π

∑
k

〈λ1λ− 1|k0〉 〈λµλ− µ|k0〉Pk(cosθ)

onde k é um inteiro par e kmax = 2λ, e Pk(cosθ) são os polinômios de Legendre
Estados excitados formados em reações nucleares são em geral orientados em relação

à direção de incidência do feixe. O grau de orientação depende do processo de formação,
e é assunto do estudo de mecanismos de reação. Zλµ(θ) fornece a distribuição angular de
um sub-processo µ, e o elemento da matriz de transição para cada sub-processo é dada
por:

〈jfmf |λµ| jimi〉 = 〈jimiλµ|jfmf〉 〈jf‖λ ‖ji〉 (4.5)
Assim, a probabilidade de que um raio gama de momento angular λµ seja emitido de

um estado orientado cujo parâmetro de população é P (mi), é dada por:

aλµ =
∑
mi

|〈jimiλµ|jfmf〉|2P (mi) (4.6)

2Um estado nuclear |i〉 decai para um estado estado |f〉, de energia de excitação mais baixa, através da
emissão de um raio gama: ~ω = Ei − Ef . Cada estado nuclear tem um momento angular bem de�nido j,
sua componente m e paridade π; assim um raio gama emitido deve carregar consigo um momento angular
J (seu autovalor λ e componente µ) e paridade π de acordo com: jinicial = J + jfinal, πi × π = πf [78].
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aλµ é o �peso� pelo qual Zλµ(θ) deve ser multiplicado.
Das considerações acima, fazendo a soma sobre µ, é possível mostrar que a distribuição

angular de um raio gama de multipolaridade λ é dada por:

W (θ) =
∑

k

ρk(ji)Fk(jfλji)Pk(cosθ) (4.7)

onde:
ρk(j) =

√
2j + 1

∑
m(−)j−m 〈jmj−m|k0〉P(m), com k=0,1,...,2j

e
Fk(jfλji) = (−)1+ji−jf

√
2ji + 1(2λ + 1) 〈λ1λ− 1|k0〉×W (jijiλλ; kjf)

A expressão é normalizada de forma que o primeiro termo seja 1:
ρ0(j) = 1, F0(jfλji) = 1, P0(cosθ) = 1.
Assim, a distribuição angular de um raio γ é simétrica em torno de θ = 90◦, e a curva

de distribuição será descrita de acordo com a sua multipolaridade, como na �gura 4.12,
onde a distribuição angular foi descrita entre 70◦ e 163◦, cobertura angular do arranjo
Gammasphere quando utilizado em conjunto com o Neutron Shell.

Figura 4.12: Distribuição angular (ADO) para uma transição γ quadrupolar (a) e dipolar (b).
Na simulação acima, foram levados em consideração ângulos azimutais θ de 70◦ a 163◦. As curvas
estão normalizadas.

Para a análise ADO, foi necessário obter a distribuição angular das transições nucle-
ares, i.e., a intensidade em função do ângulo [80, 81]. Para isso, foram construídas matrizes
de coincidência γγ tendo, em um dos eixos, os raios γ detectados por todos os detectores
HPGe (que chamamos aqui de eixo �todos�) e, no outro eixo, os raios γ detectados em ape-
nas um dos ângulos. Assim, foram construídas matrizes �Todos� vs θi, onde θi corresponde
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aos ângulos médios 70◦ (69.82◦), 80◦ (79.19◦ + 80.71◦), 90◦, 100◦(99.29◦ + 100.81◦), 110◦

(110.18◦), 121◦ (121.72◦), 129◦ (129.93◦), 145◦ (142.62◦ + 148.28◦) e 163◦ (162.73◦).
Em sua con�guração completa, o espectrômetro Gammasphere consiste em 110 detec-

tores HPGe, que correspondem a 5995 pares. Os detectores são colocados em 17 diferentes
ângulos azimutais (θ) e 60 ângulos polares (φ). Para cada ângulo azimutal, existem 5 ou
10 detectores posicionados (ver tabela 3.1). Devido à simetria do Gammasphere, os ân-
gulos entre dois detectores podem ter 64 valores diferentes, e cada um desses 64 conjuntos
possui vários pares de detectores. Para criar os pares de correlação angular, todos as
combinações foram consideradas, formando 6320 pares independentes, (φi, φj, θij), o que
corresponde ao Gammasphere completo.

Neste experimento utilizamos apenas 72 detectores HPGe do espectrômetro Gam-
masphere (vide tabela 3.1), de forma que o número de combinações possíveis é menor
que a capacidade total do Gammasphere, e no nosso caso obtivemos 2556 pares. Para
obter a distribuição angular teórica dos raios γ, foi utilizado o programa CORR [74],
que calcula a distribuição angular de um raio γ com L = 1, 2 ou 3 (onde L é a multi-
polaridade), partindo de estados descritos por parâmetros de população P(m, m′) ou de
tensores estatísticos ρ(l, m). O programa CORR permite ainda incluir o grau de mistura
de multipolo, δ, no caso de transições dipolares com mistura de multipolaridades [78, 81].

Para obter a distribuição angular teórica no caso da con�guração utilizada, visto que
alguns detectores estavam ausentes ou foram excluídos da análise, as simulações foram
feitas levando em conta apenas os pares de detectores (φi, φj, θij) presentes. A parte supe-
rior da �gura 4.13 mostra a distribuição angular teórica de uma transição γ quadrupolar
(linha contínua) e de uma transição γ dipolar (linha trancejada) para a con�guração do
Gammasphere utilizada para este trabalho. Transições γ cujas multipolaridades não se-
jam �puras�, i.e., com um certo grau δ de mistura de multipolo, apresentam curvas de
distribuição intermediárias. Na parte central e inferior da mesma �gura, são apresentadas
as curvas teóricas comparadas aos pontos experimentais obtidos de uma transição dipolar
elétrica E1 com δ=0.02 (E = 1510 keV), proveniente do núcleo de 66Ge (canal intenso
populado nessa reação), e de uma transição quadrupolar elétrica E2 (E = 697 keV), tran-
sição gama intensa, proveniente do núcleo de 67As. As multipolaridades das transições
γ observadas foram determinadas através da concordância com as curvas obtidas, con-
siderando inclusive valores distintos do grau de mistura de polaridades, δ. As incertezas
nos valores de δ foram estimadas variando as curvas teóricas de distribuição angular e
observando-se o ajuste aos pontos experimentais, considerando suas barras de erro. Um
exemplo é mostrado na �gura 4.14. A curva sólida é a curva teórica para uma transição
dipolar de grau de mistura δ=0.35. As curvas tracejadas são: a curva teórica para uma
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transição dipolar de grau de mistura δ=0.25 e para uma transição dipolar de grau de
mistura δ = 0.50. Neste caso, a multipolaridade da transição seria δ = 0.35

+0.15

−0.10
.

Figura 4.13: No grá�co (a) está apresentada a distribuição angular (ADO) para uma transição
γ quadrupolar (linha contínua) e dipolar (linha tracejada) para a con�guração do Gammasphere
utilizada neste trabalho. No grá�co (b) é apresentada a curva teórica para uma transição dipo-
lar com δ= 0.02, sobreposta aos pontos experimentais, obtidos para a transição de 1510 keV
(δ= 0.02), proveniente do núcleo de 66Ge e, no grá�co (c), pode ser vista a curva teórica para
uma transição quadrupolar, sobreposta aos dados experimentais obtidos para a transição 942
keV (E2), proveniente do núcleo de 67As. [82].
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Figura 4.14: Exemplo do método de estimativa da incerteza no valor do grau de mistura de
multipolaridades, δ. No exemplo, a curva sólida é a distribuição angular teórica para uma
transiçãodipolar de grau de mistura δ = 0.35, e as curvas tracejadas são as curvas de distribuição
angular para transições dipolares de grau de mistura 0.25 e 0.50. No exemplo, considerando as

barras de erro dos pontos experimentais, a transição teria grau de mistura δ = 0.35 +0.15
−0.10 .

4.6 Os esquemas de níveis

Para obter os esquemas de níveis dos núcleos de 67As e 67Se, foram analisadas principal-
mente as matrizes de coincidência γγ − αp e γγ − αn, com auxílio do programa Xmesc,
pertencente ao pacote RADWARE[83] e do programa Xtrackn, pertencente ao pacote
GASPware [74]. Esses pacotes são compostos por um conjunto de programas desenvolvi-
dos para o estudo da estrutura de núcleos, através da análise dos raios gama emitidos
após uma reação nuclear.

O programa Xmesc, em particular, foi desenvolvido especi�camente para a análise
interativa grá�ca de dados de coincidência de raios gama, permitindo a construção dos
esquemas de níveis dos núcleos estudados, através dos picos de transição eletromagnéticas
das matrizes γγ. Para isso, é fornecida a calibração em energia, a e�ciência média do
conjunto de detectores HPGe, e o fundo Compton a ser subtraído da matriz de coincidência
γγ (3).

Para construir os esquemas de níveis é necessário conhecer pelo menos um raio gama
de cada núcleo, que pode ser obtido através de outros métodos, como por exemplo medida
da radiação gama proveniente da captura de nêutrons pelo núcleo alvo (neutron capture
gamma-ray spectroscopy)[78]. A partir deste raio gama conhecido, faz-se a projeção de um
dos eixos da matriz γγ, dos raios gama que chegaram em coincidência temporal com o raio
gama conhecido, subtraindo a contribuição do fundo devido ao espalhamento Compton.

3Os detectores de HPGe do Gammasphere contam com supressores Compton, que reduzem sensivel-
mente o fundo gerado por espalhamento Compton, através de técnicas de anti-coincidência, no entanto
um fundo residual sempre persiste, e deve ser levado em consideração na análise de dados [84].
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Depois da determinação da coincidência entre duas ou mais transições, é possível somar
seus espectros para evidenciar outras transições mais fracas em coincidência temporal
(soma de gates).

Para de�nir as posições das transições gama nos esquemas de níveis, foram utilizados
os seguintes critérios:

• A intensidade das transições que depopulam um estado excitado deve ser maior ou
igual à soma das intensidades das transições que populam este estado;

• Quando é feito um gate numa transição que popula um estado de energia mais baixa,
deve-se constatar que todas as transições que depopulam este estado possuem as
mesmas intensidades;

• Uma transição em que um raio gama decai para um nível mais abaixo sem passar pelo
nível intermediário entre eles é chamada de crossover. A energia de uma transição
crossover possui igual valor ao da soma das energias dos raios gama que populam e
depopulam o estado intermediário. A transição crossover, obviamente, não está em
coincidência com essas transições.

O método para subtração do fundo Compton utilizado pelo Xmesc, descrito em detalhes
na referência [85], consiste basicamente na determinação de uma função que descreve
uma linha que delimitará um fundo Compton médio, a ser subtraído da projeção total.
A projeção P de uma matriz γγ simetrizada, C(i, j), em um dos eixos, é dada por

P(i) = P(j) =
N∑

j=1

C(i, j)

onde N é a ordem da matriz.
O ajuste de uma curva suave, a(i) pode ser feito no fundo contínuo, sob os picos de

transição, na projeção P(i). Feito desta forma, o conjunto K formado pelos canais que
compõem esse fundo, consiste naqueles valores de i para os quais P(i)− a(i) = 0 (dentro
de um limite de erro estatístico). O método permite que o Xmesc faça a subtração
desse fundo comum de forma automática durante a análise. A �gura 4.15 mostra (a)
parte da projeção total P(i) da matriz C(i, j) γγ-αp, com o ajuste do fundo Compton
a ser subtraído (marcado em vermelho) e (b) o espectro coincidência com o raio gama
de 697 keV (proveniente do núcleo de 67As), onde pode-se ver que o fundo Compton é
sensivelmente reduzido.
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Figura 4.15: (a) Parte do espectro de energia de raios gama, obtido através da projeção total da
matriz simetrizada γγ −αp, onde é vista a linha correspondente ao ajuste do fundo Compton, e
(b) o espectro de energia em coincidência com raio gama de 697 keV. A qualidade da subtração
do fundo Compton é evidente.

Da projeção total da matriz γγ a ser analisada, o programa Xmesc faz um ajuste
gaussiano nos picos de raios gama, determinando as intensidades e energias de todas as
transições apresentadas no espectro, considerando também os coe�cientes de conversão
interna das transições. Neste ajuste são considerados, inclusive, as transições prove-
nientes de núcleos contaminantes. O código ajusta as energias das transições gama e,
consequentemente, as energias dos estados nucleares, de maneira a encontrar o melhor
valor para χ2, veri�cando possíveis inconsistências através da inclusão de informações dos
esquemas de níveis conhecidos dos núcleos contaminantes. Para isso foram incluídos os
esquemas de níveis conhecidos dos núcleos contaminantes, assumindo os valores da refer-
ência [86], para os quais os valores encontrados experimentalmente mostraram-se em bom
acordo. A �gura 4.16 mostra os esquemas de níveis conhecidos para os principais núcleos
contaminantes nesta reação[87, 88, 89].

Para o estudo das transições mais fracas, foi fundamental o auxílio do programa
Xtrackn. Este programa, embora não apresente a comodidade de uma análise interativa
grá�ca, como no caso do Xmesc, permite maior liberdade na escolha do fundo Compton
a ser subtraído, escolhendo-se entre três ajustes para a subtração do fundo: um a ser
escolhido pelo usuário, através da seleção de regiões apropriadas em torno do pico de in-
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teresse, outro obtido a partir da projeção total da matriz analisada, multiplicada por um
valor arbitrário, à escolha do usuário, e um terceiro, através de uma função ajustada, que
é o método utilizado pelo programa Xmesc. Esse tratamento mais localizado é muito útil
na análise de núcleos pouco populados ou de transições gama muito fracas, que poderiam
ser subtraídas junto com o fundo Compton médio utilizado para a análise com o Xmesc.
As �guras 4.17 e 4.18 mostram os espectros de energia de raios gama obtidos através de
gates nas transições mais intensas, já conhecidas, provenientes dos núcleos de 67As e 67Se,
respectivamente.

As intensidades relativas das transições foram estimadas com o auxílio do programa
Xtrackn, através de ajustes gaussianos feitos nos picos de raios gama, obtendo-se as áreas
dessas transições através de gates apropriados. As intensidades das transições foram então
normalizadas em função das transição mais intensa de cada núcleo.
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Figura 4.16: Esquemas de níveis parciais de alguns núcleos contaminantes produzidos na reação
32S +40 Ca. Os esquemas de níveis desses núcleos são incluídos na análise de dados com o pro-
grama Xmesc, que veri�ca possíveis inconsistências para ajustar as energias dos níveis nucleares
dos núcleos de interesse, a �m de encontrar o melhor valor para χ2.56



A �gura 4.19 mostra os esquemas de níveis conhecidos dos núcleo de 67Se [90] e 67As

[91]. Antes deste experimento, o esquema de níveis conhecido do núcleo de 67Se limitava-
se a quatro transições: 647, 717, 915 e 1226 keV, identi�cadas com o espectrômetro de
raios gama Euroball [90, 25].

Figura 4.17: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 697 keV,
que é uma transição intensa proveniente do núcleo de 67As. A seleção foi feita na matriz de
coincidência γγ − αp. Todos os raios gama identi�cados no espectro são provenientes do núcleo
de 67As.

Figura 4.18: Espectro de energia de raios γ obtido através da soma de gates nas transições 648
e 717 keV, provenientes do núcleo de 67Se. As seleções foram feitas na matriz de coincidência
γγ − αn, e os raios gama observados foram posicionados no esquema de níveis deste núcleo.
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Figura 4.19: Esquemas de níveis conhecidos dos núcleos de 67Se [90] e 67As [91], antes deste
trabalho.
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Capítulo 5

Resultados experimentais

Das matrizes γγ-partícula é possível construir os esquemas de níveis dos núcleos populados
na reação de fusão-evaporação, utilizando programas de análise de dados como Xtrackn
e Xmesc, levando em conta os critérios descritos na seção 4.6.

Uma vez construídos os esquemas de níveis dos núcleos de interesse, i.e., determinadas
as energias das transições gama e seus posicionamentos no esquema de níveis (com isso
determinando as energias dos estados nucleares), as multipolaridades das transições gama,
e portando os momentos angulares (spins) dos estados nucleares, foram determinados
através da análise da distribuição angular dos raios gama (análise ADO), utilizando as
matrizes γγ-partícula construídas para este �m (seção 4.5).

Neste capítulo são apresentados os esquemas de níveis dos núcleos espelho 67As e 67Se

obtidos neste trabalho.

5.1 O núcleo de 67As

5.1.1 O esquema de níveis do núcleo de 67As

Na análise do núcleo de 67As foi utilizada, essencialmente, a matriz de coincidência γγ −
αp. O espectro parcial de energia de raios gama referente à projeção total da matriz
γγ − αp pode ser observado na �gura 5.1. Para a análise dos espectros foram utilizados
os programas Xtrackn e Xmesc.

A �gura 5.2 mostra o esquema de níveis proposto para o núcleo de 67As, onde foram
inseridas 5 novas transições gama e 2 novos estados excitados.

Os níveis de energia para o 67As foram esquematizados identi�cando simultaneamente
os esquemas de níveis dos núcleos de 63Ga (canal α2p), 65Ga (canal α3p), 66Ge (canal
α2p) e 66As (canal αpn), além de outros canais contaminantes, mais fracos, presentes
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na matriz γγ − αp. O núcleo de 69Se (canal de decaimento 2pn), por exemplo, também
teve de ser considerado, porque ele surge na matriz γγ − αp por causa da contaminação
por prótons nas regiões de partículas alfa selecionadas nos histogramas biparamétricos de
partículas carregadas. A mesma contaminação nas regiões de partículas alfa por prótons,
faz com que os raios gama emitidos pelo núcleo de 42Ca apareçam na matriz γγ − αp,
pois este núcleo é produzido na reação do feixe de 32S com 12C. Embora o ambiente onde
se dá a reação, como canalizações, câmara etc., seja mantido limpo e em alto vácuo (de
10−7 a 10−9Pa), algumas partículas provenientes de óleo utilizado nas próprias bombas
de vácuo, por exemplo, podem estar presentes. Embora a densidade dessas partículas
seja muito baixa, não é incomum que após o �nal de um experimento de reação nuclear
utilizando feixes de partículas (reações in beam) observe-se a deposição de uma camada
visível de carbono no alvo, na área de incidência do feixe. Essa deposição se deu ao
longo do experimento, de forma que é normal que produtos da reação AX +12 C estejam
presentes, onde AX é o feixe utilizado.

Figura 5.1: Espectro de energia de raios gama obtido através da projeção total da matriz de
coincidência γγ − αp, mostrando o espectro de energia de raios gama (a) de 200 a 500 keV, (b)
de 500 a 1250 keV e (c) de 1250 a 2000 keV. As transições pertencentes ao núcleo de 67As estão
marcadas com o símbolo •.
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A �gura 5.3 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição
de 1149 keV. É possível observar que a transição de 1149 keV está em coincidência com
todas as transições abaixo do estado de momento angular 9/2+ (319, 697, 725, 1035, 1103
e 1422 keV)(1), mas não com a seqüência de transições 942, 1227 e 1357 keV, nem com as
transições de 681, 815, 859, 898 e 920 keV.

Figura 5.2: Esquema de níveis proposto para o núcleo de 67As. Foram adicionadas 5 novas
transições e 2 novos estados. As transições novas estão assinaladas com o símbolo • vermelho,
e os estados novos com a linha em vermelho. As energias das transições são dadas em keV
e as larguras das setas indicam as intensidades relativas das transições. As multipolaridades
foram obtidas através da análise da distribuição angular dos raios gama emitidos. As paridades
dos estados não puderam ser determinadas experimentalmente, e foram assumidos os valores
propostos em literatura [27].

1Para facilitar a leitura, ao longo do texto, os estados nucleares serão identi�cados pelos seus momentos
angulares e, caso haja ambigüidade, pelas sua energia de excitação. Um estado de momento angular 9/2+,
por exemplo, será referido no texto simplesmente como estado 9/2+.
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A �gura 5.4 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição
de 608 keV. A transição de 1149 keV aparece em coincidência com a transição de 608 keV.
A transição de 608 keV está em coincidência com todas as transições abaixo do estado
9/2+, e não está em coincidência com as transições de 681, 815, 859, 898, 920 e 1519
keV. Assim, as transições de 608 e 1149 keV foram colocadas em seqüência no esquema de
níveis, conectando o estado de 15/2(+), de 3178.8(3) keV, ao estado 9/2+, de 1421.80(24)
keV.

A �gura 5.5 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição
de 1519 keV. Essa transição está em coincidência com os raios gama de 942 keV e todos
aqueles abaixo do estado 9/2+, porém não está em coincidência com as transições de 1222
e 1357 keV, nem com a seqüência de 703, 898 e 859 keV. Sendo assim, foi inserida no
esquema conectando o estado 17/2(+), de 3882.3(3) keV, ao estado 13/2+, de 2365.5(3)
keV.

A �gura 5.6 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição
de 681 keV. É possível observar que este raio gama está em coincidência com as transições
de 426, 638, 773 e 983 keV, e também com as transições de 859 e 920 keV, e com aquelas
abaixo do estado 9/2+, mas não está em coincidência com a seqüência de raios gama de
942, 1227 e 1357 keV, nem com os raios gama de 608, 703, 815, 898, e 1519 keV. As
transições marcadas com o símbolo • aparecem no espectro devido à contaminação do
núcleo de 66Ge, que tem uma transição intensa de 681 keV[92], em coincidência com os
raios gama marcados.

A �gura 5.7 mostra o espectro de raios gama em coincidência com a transição de 920
keV. É possível observar que esta transição está em coincidência com o raio gama de 681
keV, e com as transições acima deste, de 638, 426, 773 e 983 keV. Está em coincidência
também com a transição de 859 keV e com todas as transições abaixo do estado 9/2+.
As transições marcadas com o símbolo • são provenientes do núcleo de 42Ca, que tem
uma transição de 918 keV. A �gura 5.8 mostra o esquema de níveis parcial do 42Ca [93].
Das considerações feitas sobre as �guras 5.6 e 5.7, as transições de 681 e 920 keV foram
posicionadas em seqüência no esquema de níveis, e paralelas à sequência de raios gama de
energias 703 e 898 keV, conectando o estado 17/2(+), de 3882.3(3) keV ao estado 11/2(+),
de 2281.2(3) keV.
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Figura 5.3: Espectro de energia de raios gama em coincidência com o raio gama de 1149 keV.
Este raio gama está em coincidência com todas as transições abaixo do estado 9/2+, mas não está
em coincidência com a seqüência de transições de 942, 1227 e 1357 keV, nem com as transições
de 859, 898, 815, 920 e 681 keV. As transições marcadas com um • são provenientes do núcleo
de 66Ge.

Figura 5.4: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 608 keV. As
transições de 1149 e 608 keV estão em coincidência, e a transição de 608 keV está em coincidência
com as mesmas transições que a transição de 1149 keV, de forma que as duas foram colocadas
em seqüência no esquema de níveis. As transições marcadas com o símbolo • são provenientes
do núcleo de 66Ge.
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Figura 5.5: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 1519 keV. Essa

transição está em coincidência com os raios gama de 942 keV e todos aqueles abaixo do estado 9/2+,

porém não está em coincidência com as transições de 1227 e 1357 keV, nem com a seqüência de transições

gama de 703, 898 e 859 keV. Sendo assim, foi inserida no esquema conectando o estado 17/2(+)
(2) , de

3882.3(3) keV, ao estado 13/2+, de 2363.5(3) keV. As transições marcadas com o símbolo • são as mais

transições intensas do núcleo de 42Ca, e aparecem no espectro por estarem em coincidência com uma

transição de 1524 keV, proveniente deste núcleo (vide �gura 5.8).

Figura 5.6: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 681 keV. As transições

marcadas com o símbolo • aparecem no espectro devido à contaminação do núcleo de 66Ge, que tem uma

transição de 681 keV[92].
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Figura 5.7: Espectro de raios gama em coincidência com a transição de 920 keV. É possível
observar que esta transição está em coincidência com o raio gama de 681 keV, com todas as
transições que estão acima deste, no esquema de níveis, com a transição de 859 keV e com todas
as transições abaixo do estado 9/2+. As transições marcadas com o símbolo • são provenientes
do núcleo contaminante de 42Ca, que apresenta uma transição de 918 keV.

As �guras 5.9a e 5.9b mostram o espectro de energia de raios gama em coincidência
com a transição de 942 keV. É possível observar que essa transição está em coincidência
com o raio gama de 1519 keV, mas não com os raios gama de 608, 681, 920 e 1149 keV. As
�guras 5.9c e 5.9d mostram o espectro de energia de raios gama em coincidência com a
transição de 859 keV. Essa transição está em coincidência com aquelas de 920 e 681 keV,
mas não com as de 1149, 608 e 1519 keV.

A �gura 5.10 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a
transição de 725 keV (�guras 5.10a e 5.10b) e o espectro de energia de raios gama em
coincidência com a transição de 319 keV (�guras 5.10c e 5.10d), mostrando que ambas
estão em coincidência com as cinco novas transições observadas. Um gate na transição
de 638 keV (�guras 5.11a e 5.11b) mostra, em coincidência, as cinco novas transições
adicionadas. O espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de
1357 keV mostra que essa transição não está em coincidência com nenhuma das cinco
transições novas, sustentando a escolha do posicionamento dessas transições na estrutura
paralela à transição de 1357 keV.
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Figura 5.8: Esquema de níveis parcial do núcleo de 42Ca [93].

Das considerações feitas acima, ilustradas pelas �guras 5.9, 5.10 e 5.11, temos as
transições de 681 e 920 keV, depopulando, nessa ordem, o estado 17/2(+), de 3590.4(3)
keV; a transição de 1519 keV, também depopulando o mesmo estado; e as transições de
608 e 1149 keV, que depopulam, juntamente com a transição de 815 keV, o estado 15/2(+),
de 3178.8(3) keV.

A transição de 68 keV não foi observada, entretanto diversos fatores prejudicam a
observação de raios gama de energia abaixo de 100 keV, como a diminuição signi�cativa
na e�ciência dos detectores HPGe do Gammasphere, e com isso a di�culdade em ajustar
um bom fundo Compton nessa região(2). O estado 3/2−, de 68.3(4) keV, tem energia
compatível com a transição proposta em literatura, de 68.3(1) keV.

2Um estudo foi feito durante a construção e caracterização do espectrômetro γ Gammasphere, quando
utilizado em conjunto com o sistema de detecção de partículas carregadas Microball[62]. Esse estudo
mostrou que, nessas condições, a e�ciência de detecção do Gammasphere é bastante reduzida para tran-
sições abaixo de 200 keV.
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Figura 5.9: (a) e (b): Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 942
keV. É possível observar que essa transição está em coincidência com o raio gama de 1519 keV,
mas não com as transições de 1149 e 608 keV, nem com aquelas de 920 e 681 keV. Em (c) e (d)
é apresentado o espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 859 keV.
Essa transição está em coincidência com aquelas de 920 e 681 keV, mas não com as de 1149, 608
e 1519 keV. As transições marcadas com o símbolo • são provenientes do núcleo de 66Ge (canal
αpn), e aquelas marcadas com o símbolo � são provenientes do núcleo de 69As (canal 3p).
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Figura 5.10: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 725 keV (a
e b), e em coincidência com a transição de 319 keV (c e d). Os espectros mostram que ambas
as transições estão em coincidência com as novas transições adicionadas no esquema de níveis:
608, 681, 920, 1149 e 1519 keV.
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Figura 5.11: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 638 keV (a
e b) mostra as cinco novas transições adicionadas, de 608, 681, 920, 1149 e 1519 keV . O espectro
de energia de raios gama em coincidência com a transição de 1357 keV (c e d), mostra que esta
transição não está em coincidência com nenhuma das novas transições observadas, sustentando
a escolha do posicionamento das cinco novas transições em uma estrutura paralela à transição
de 1357 keV.

Multipolaridades
As multipolaridades das transições foram determinadas através da análise da distribuição
angular dos raios gama emitidos pelo núcleo (análise ADO). A �gura 5.12 mostra os
pontos experimentais sobrepostos às curvas teóricas para as transições de 638, 703, 898 e
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983 keV. Vale ressaltar que as linhas sólidas representam as curvas teóricas, e não são um
ajuste aos pontos experimentais.

A transição de 638 keV, proveniente do decaimento do estado 19/2(+), de 4520.2(4)
keV, foi determinada experimentalmente como tendo caráter dipolar, com grau de mistura
δ = 0.10(4), ao invés do caráter quadrupolar sugerido em literatura. A transição de 898
keV, proveniente do decaimento do estado de 3178.8(3) keV, foi proposta em literatura
como sendo uma transição dipolar. Os resultados experimentais obtidos neste trabalho
indicam que esta transição é de caráter quadrupolar e, sendo assim, o estado de 3178.8(3)
keV foi proposto como sendo 15/2(+).

A transição de 983 keV foi proposta em literatura como uma transição quadrupolar. Os
resultados experimentais obtidos neste trabalho indicam que esta transição é de caráter
dipolar, com um grau de mistura δ = 0.10(2) (�gura 5.12d), sendo assim é proposto o
momento angular 27/2(+) para o estado de 6703.8(5) keV.
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Figura 5.12: Curvas de distribuição angular utilizadas na determinação das multipolaridades
das transições gama de 638, 703, 898 e 983 keV, provenientes do núcleo de 67As, sobrepostas
a pontos experimentais. O grá�co (a) mostra a curva teórica para uma transição dipolar com
grau de mistura δ = 0.1 sobreposta aos pontos experimentais obtidos para a transição gama
de 638 keV. Em (b), a curva teórica para uma transição dipolar com grau de mistura δ= 1, é
sobreposta aos pontos experimentais obtidos para a transição de 703 keV. O grá�co (c) mostra
a curva teórica para uma transição quadrupolar sobreposta aos pontos experimentais obtidos
para a transição gama de 898 keV e em (d) vemos novamente a curva teórica para uma transição
dipolar com grau de mistura δ = 0.1, desta vez sobreposta aos pontos experimentais obtidos para
a transição de 983 keV. As multipolaridades das transições foram determinadas de acordo com
a concordância com as curvas teóricas. As linhas sólidas representam as curvas teóricas, e não
são um ajuste aos pontos experimentais.
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A �gura 5.13 mostra as os pontos experimentais sobrepostos às curvas teóricas para
as transições novas, adicionadas ao esquema de níveis, a saber: 608, 681, 920, 1149 e 1519
keV. As transições de 608, 681 e 1519 keV foram determinadas como sendo de caráter
quadrupolar. Os pontos experimentais obtidos para o raio gama de 920 keV mostram que
essa transição apresenta comportamento compatível com o de uma transição dipolar com
grau de mistura δ= 1.0(2), e os pontos experimentais obtidos para o raio gama de 1149
keV apontam essa transição como uma transição dipolar com grau de mistura δ= 0.2(1).

As paridades dos estados não puderam ser determinadas experimentalmente devido ao
baixo número de contagens, e assim foram assumidas as paridades atualmente conhecidas
em literatura[91]. Uma maneira de determinar a paridade dos estados seria o estudo da
polarização dos raios gama emitidos na desexcitação destes estados (vide por exemplo a
referência [94]).

A determinação dos valores de B(E1) para as transições de 319 e 725 keV, e de B(M2)
para a transição de 1422 keV, foi possível através do valor conhecido da vida média do
estado 9/2+ (vide referências [58] e [59]). Para a determinação do valor da vida média
deste estado foi usado o método de deslocamento dos picos de raios gama (Centroid Shift
Method). Além das referências [58] e [59], o método também é bem descrito na referência
[95]. De acordo com as equações 2.37, 2.38 e 2.41, as intensidades das transições que
depopulam um determinado estado, representadas pelos valores de B(λL), podem ser
determinadas sabendo-se o valor da vida média do estado, a intensidade relativa dessas
transições (branching ratios) e suas energias. Os valores de B(E1) e B(M2) são dados
em unidades de Weisskopf (u.W.). Sendo assim, na tabela 5.1 são listados: a energia
do nível (Enível), o momento angular do nível (Jπ), a energia da transição gama (Eγ), a
intensidade relativa da transição (Iγ), a razão de mistura (δ), a vida média τ do estado
9/2+, e o valor das probabilidades reduzidas de transição, B(λL), das transições que
depopulam este estado. Na tabela 5.1 as transições são rotuladas como D (transição
dipolar) ou Q (transição quadrupolar). A transição de 68.6(2) keV não foi observada. O
valor conhecido em literatura para a energia dessa transição é de 68.3(1) keV, compatível
com o valor obtido para a energia do estado de 68.3(4) keV, obtido a partir da diferença
das energias das transições de 1103 e 1035 keV. As transições cujo caráter elétrico (E1, E2
etc) ou magnético (M1, M2 etc) são conhecidas em literatura, estão listadas como tais.
Exceto para as transições de 638, 898 e 983 keV, as multipolaridades das outras transições
conhecidas deste núcleo foram con�rmados neste trabalho.
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Figura 5.13: Distribuição angular dos raios gama de 1149, 920, 681, 1519 e 608 keV, emitidos
pelo núcleo de 67As, e que foram adicionados ao esquema de níveis. As linhas sólidas representam
as curvas teóricas, e não são um ajuste aos pontos experimentais.
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Enível (keV) Jπ Eγ Iγ Multipol. δ τ (ns) B(λL) (u.W.)

0.00 5/2−

68.3(4) 3/2−

696.78(18) 7/2−1 696.76(3) 870(27) M1+Q 0.10
+0.02
−0.01

1102.8(3) 7/2−2 1102.79(8) 98(7) M1+Q 0.025(2)
1034.45(4) 418(16) E2

1421.80(24) 9/2+ 319.04(4) 516(16) E1 0.05
+0.05
−0.02 0.7(1) 8.6(6)× 10−6

725.01(3) 875(26) E1 0.025(5) 1.25(9)× 10−6

1422.15(12) 150(12) M2 1.74(23)

2281.2(3) 11/2+ 859.31(4) 429(13) D+Q 0.010
+0.002
−0.010

2363.5(3) 13/2+ 941.72(3) ≡ 1000 E2

2570.4(4) 11/2(+)
(2) 1148.61(9) 112(7) D+Q 0.2(1)

2962.2(6) (15/2(1)) 681.05(11) 52(4) Q

3178.8(3) 15/2(+)
(2) 897.53(4) 234(9) Q

815.12(6) 120(6) D 0.020(5)
608.26(7) 91(5) Q

3590.4(3) 17/2+
(1) 1227.07(4) 557(16) E2

3882.3(3) 17/2(+)
(2) 703.32(4) 222(9) D 1.0(1)

919.70(15) 50(4) D+Q 1.0(2)
1518.93(7) 101(10) Q

4520.2(4) 19/2(+) 637.74(4) 345(10) D+Q 0.10(4)

929.48(6) 118(7) D+Q 0.02(1)
4946.9(4) 21/2+ 426.26(5) 136(11) D 0.000(1)

1356.78(4) 410(27) E2

5720.3(4) 25/2+ 773.31(4) 563(14) E2

6703.8(5) 27/2(+) 982.72(4) 105(6) D 0.10(2)

Tabela 5.1: Transições gama propostas para o esquema de níveis do núcleo de 67As. Na tabela
estão listados: energia do nível (Enivel), momento angular do nível, ( Jπ), energia da transição
gama (Eγ), intensidade relativa da transição (Iγ ), razão de mistura (δ), a vida média τ do
estado 9/2+, e as probabilidades reduzidas de transição (B(E1) e B(M2)) para as transições que
depopulam o estado 9/2+. A transição de 68.6(2) keV não foi observada. O valor conhecido em
literatura para a energia dessa transição é de 68.3(1) keV, compatível com o valor obtido para
a energia do estado de 68.3(4) keV. Neste trabalho não foi possível determinar a paridade dos
estados, de forma que as transições são rotuladas como D (dipolares) ou Q (quadrupolares). As
transições de caráter elétrico (E1, E2 etc) e magnético (M1, M2 etc) que estão identi�cadas,
assim o foram por serem conhecidas em literatura.
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5.2 O núcleo de 67Se

5.2.1 O esquema de níveis do núcleo de 67Se

Para o estudo do esquema de níveis do núcleo de 67Se, foi utilizada, essencialmente, a
matriz de coincidência γγ−αn. O espectro de energia de raios gama referente à projeção
total da matriz pode ser observado na �gura 5.14. Para a análise dos espectros foram
utilizados os programas Xtrackn e Xmesc, dos pacotes GASPware e RADWARE.

A �gura 5.15 mostra o esquema de níveis proposto para o núcleo de 67Se. Antes deste
trabalho o esquema de níveis conhecido limitava-se às quatro transições de energias 648,
717, 915 e 1225 keV. Foram inseridas doze novas transições gama e oito novos estados
excitados. A transição de 1390 keV, proposta na referência [90] (ver também �gura 4.19),
não foi observada.

Figura 5.14: Projeção total da matriz de coincidência γγ−αn, mostrando o espectro de energia
de raios gama (a) de 300 a 800 keV e (b) de 800 a 1400 keV. As transições pertencentes ao núcleo
de 67Se estão assinaladas com o símbolo •.
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Figura 5.15: Esquema de níveis proposto para o núcleo de 67Se. Antes deste trabalho o esquema
de níveis conhecido limitava-se às quatro transições: 648, 717, 915 e 1225 keV. Foram adicionadas
doze transições e oito estados novos. A transição de 1390 keV, proposta em literatura (�gura 4.19
e referência [90]), não foi observada. As energias das transições são dadas em keV e as larguras
das setas indicam as intensidades relativas das transições. As transições novas estão marcadas
com os símbolos • vermelhos, e os estados novos com as linhas em vermelho.

A �gura 5.16 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a
transição de 648 keV (a e b), e o espectro de energia de raios gama obtido através da
soma de gates nas transições de energias 648 e 717 keV, provenientes do núcleo de 67Se (c
e d). Os raios gama de 304, 1035, 1061 e 1365 keV não são observados em coincidência
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com as transições de 648 ou 717 keV.

Figura 5.16: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 648 keV
(a e b), e o espectro de energia de raios gama obtido através soma de gates nas transições de
energias 648 e 717 keV (c e d), provenientes do núcleo de 67Se. Não são observados os raios gama
de 304, 1035, 1061 e 1365 keV. As transições marcadas com o símbolo • foram adicionadas ao
esquema de níveis.

A �gura 5.17a mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a
transição de 304 keV. É possível observar as transições de 859, 915 e 1035 keV. A transição
de 1061 keV não é observada no espectro devido ao baixo número de contagens. A �gura
5.17b mostra o espectro de energia dos raios gama obtido com a soma de gates nas
transições de 304 e 915 keV, onde a transição de 1061 keV é observada. Neste espectro
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não é possível ainda observar a transição de 1365, novamente devido ao baixo número de
contagens. O espectro de energia de raios gama obtido através de uma soma de gates nas
transições de 911, 915 e 1225 keV, é exibido na �gura 5.17c, onde é possível observar um
pico de raios gama, correspondente à transição de 1365 keV.

Figura 5.17: (a) Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 304 keV.
É possível observar picos de raios gama correspondentes às transições de 859, 915 e 1035 keV. A
transição de 1061 keV não é observada devido ao baixo número de contagens. Em (b) temos o
espectro de energia dos raios gama obtido com a soma de gates nas transições de 304 e 915 keV,
onde é possível observar o pico correspondente à transição de 1061 keV. A transição de 1365 keV
não é observada devido ao baixo número de contagens. A �gura (c) mostra o espectro de energia
de raios gama obtido através de soma de gates nas transições de 911, 915 e 1225 keV, onde é
possível observar um pico de raios gama, correspondente à transição de 1365 keV.

Da análise dos espectros mostrados nas �guras 5.16 e 5.17, as transições de 304, 1035,
1061 e 1365 keV foram posicionadas no esquema de níveis do núcleo de 67Se, abaixo do
estado 9/2(+), de 1364.8(5) keV. Como a transição gama de 1365 keV não aparece em
coincidência com as transições de 304 e 1035 keV, foi colocada paralela a essas duas e
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também paralela às transições de 717 e 648 keV, depopulando o estado 9/2(+).
O raio gama de 1061 keV não é observado em coincidência com a transição de 304 keV

quando é feito um único gate nessa transição, devido à baixa estatística do espectro, e
à baixa intensidade do raio gama de 1061 keV. No entanto, este raio gama é observado
em coincidência com as transições de 915 e 1225 keV, quando é feita uma soma de gates
nessas transições. Além disso, a sua energia é compatível com a diferença de energia entre
o estado fundamental e o estado de 1061.1(8) keV, que é populado pela transição de 304
keV. Sendo assim, o raio gama de 1061 keV foi inserido no esquema de níveis, depopulando
o estado de 1061.1(8) keV, juntamente com a transição de 1035 keV.

A �gura 5.18 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a
transição de 859 keV. Na �gura 5.18a e 5.18b, o espectro mostra que esta transição está
em coincidência com as transições abaixo do estado 9/2(+), mas não está em coincidência
com as transições de 911, 915 e 1225 keV. As transições de 838, 714, 640 e 378 keV não são
vistas neste espectro devido à baixa estatística. A visualização dessas transições requer
uma soma de gates. As transições marcadas com o símbolo • são provenientes do núcleo
de 66As, que tem uma transição intensa de 858 keV (ver �gura 4.16), em coincidência
com as transições marcadas. No espectro, a transição de 379 keV, é proveniente do 66As,
e não do 67Se. As �guras 5.18c e 5.18d mostram o espectro de energia de raios gama
obtido através de uma soma de gates nas transições de 304, 1035, 648 e 717 keV, que
estão abaixo do estado 9/2(+). É possível ver as transições de 859, 838, 714, 640 e 378
keV. Como nesta soma de gates não foi inserida a transição de 859 keV, eliminou-se a
possibilidade de que neste caso a transição de 378 keV, observada na �gura 5.18c, seja
proveniente de contaminação pelo núcleo de 66As.

A �gura 5.19 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a
transição de 1289 keV. Observam-se as transições de 648, 717, 766, 915 e 1225 keV. A
seqüência de transições de 859, 838, 714, 640 e 378 keV não são observadas, bem como a
transição de 911 keV. Assim o raio gama de 1289 keV foi inserido no esquema de níveis
populando o estado 17/2(1)

(+), de 3505.5(8) keV, e depopulando o estado (21/2+), de
4794(1) keV, este último populado pela transição de 766 keV. A transição de 859 keV foi
inserida no esquema de níveis populando o estado 9/2(+), paralela à seqüência de raios
gama de 915, 1225 e 1289 keV.
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Figura 5.18: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 859 keV.
Em (a) e (b), os espectros mostram que esta transição está em coincidência com as transições
abaixo do estado 9/2(+), mas não está em coincidência com aquelas de 915 e 1225 keV. É possível
observar a transição de 640 keV, mas picos de raios gama correspondentes às transições de 838,
714 e 378 keV não são vistos neste espectro, por serem de intensidade muito baixa. Em (c) e
(d) temos o espectro parcial de energia de raios gama, obtido através de uma soma de gates em
todas as transições abaixo do estado 9/2(+), onde é possível ver a transição de 860 keV e os picos
correspondentes às transições de 838, 714 e 378 keV.
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Figura 5.19: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 1289 keV.
Observam-se as transições de 766, 1225, 914, 717 e 648 keV. As transições de 378, 640, 714, 838,
859 e 911 keV não são observadas. Assim o raio gama de 1289 keV foi inserido no esquema de
níveis populando o estado 17/2(+), de 3503.9(6) keV, e depopulando o estado (21/2+), de 4794(1)
keV, este último populado pela transição de 766 keV.

O espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 766 keV é
exibido nas �guras 5.20a e 5.20b. Observam-se, em coincidência com o raio gama de 766
keV, as transições de 378, 640, 648, 717, 911, 915, 1225 e 1289 keV. O espectro de energia
de raios gama em coincidência com o raio gama de 911 keV é mostrado nas �guras 5.20c e
5.20d. Este raio gama está em coincidência com todas as transições do esquema de níveis
do núcleo de 67Se, exceto as transições de 714, 838, 859 e 1289 keV.

A �gura 5.21 mostra o espectro de energia de raios gama em coincidência com a
transição de 640 keV. Esse espectro apresenta transições provenientes no núcleo de 63Zn

(canal 2αn), marcadas com o símbolo • no espectro. O núcleo de 63Zn tem uma transição
intensa de 640 keV (vide �gura 5.22)[96]. É possível observar os picos das transições de
378 e 766 keV, e das transições de 714 e 838 keV. As transições de 911, 1289, 1225 e 915
keV não aparecem em coincidência com a transição de 640 keV.
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Figura 5.20: Em (a) e (b) é apresentado o espectro de energia de raios gama em coincidência
com a transição de 766 keV, onde é possível observar, em coincidência com o raio gama de 766
keV, as transições de 378, 640, 648, 717, 911, 915, 1225 e 1289 keV. Em (c) e (d) é apresentado
o espectro de energia em coincidência com o raio gama de 911 keV. Este raio gama está em
coincidência com todas as transições do esquema de níveis do 67Se, exceto a transição de 1289
keV e a seqüência de 714, 836 e 859 keV.
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Figura 5.21: Espectro de energia de raios gama em coincidência com a transição de 640 keV. O
espectro é contaminado por transições provenientes do núcleo de 63Zn (canal 2αn), que tem uma
transição intensa de 640 keV [96]. As transições provenientes deste núcleo contaminante estão
marcadas com o símbolo •. No espectro é possível observar os picos das transições de 378 e 766
keV, e das transições de 714 e 838 keV. As transições de 911, 1289, 1225 e 915 keV não aparecem
em coincidência com a transição de 640 keV.

Figura 5.22: Esquema de níveis parcial do núcleo de 63Zn[96], cujo canal de decaimento é 2αn.

Das considerações feitas através das �guras 5.20 e 5.21, a transição de 378 keV aparece
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conectando os estados (21/2+), de 4794(1) keV, e 19/2(+), de 4416.3(8) keV, quando é
observada através de gates feitos em outras transições do esquema de níveis. Um gate
feito somente nesta transição resulta num espectro de energia de raios gama bastante
contaminado por transições provenientes do núcleo de 66As (canal αpn), que possui uma
transição intensa de 379 keV (�gura 4.16). Uma soma de gates feita nas transições de 640
e 378 keV permite observar as transições de 714 e 837 keV.

Seguindo as mesmas considerações, a transição de 766 keV foi inserida no esquema de
níveis depopulando o estado (25/2+), de 5560(1) keV, conectando-o ao estado (21/2+),
de 4794(1) keV. O estado (21/2+) é então depopulado pela transição de 378 keV, até o
estado 19/2(+), de 4416.3(8) keV, e pela transição de 1289 keV, até o estado 17/2(+), de
3505.5(8) keV. O estado 19/2(+) é depopulado pela transição de 640 keV até o estado
17/2(+), de 3776.7(8) keV, e pela transição de 911 keV, até o estado 17/2(+) de 3505.5(8)
keV. O estado 17/2(+) de 3776.7(8) keV é depopulado em seqüência pelas transições de
714 e 837 keV, até o estado 11/2(+), de 2224.6(2) keV, passando pelo estado intermediário
(15/2), de 3063(2) keV. O estado 11/2(+) é então depopulado pela transição de 859 keV
até o estado 9/2(+).

Multipolaridades
Da mesma forma que no caso da análise do núcleo de 67As, as multipolaridades das
transições gama do núcleo de 67Se foram determinadas através da análise ADO. As pari-
dades dos estados são propostas pela comparação com aquelas indicadas para os estados
análogos do núcleo de 67As. As curvas de distribuição angular de raios gama, utilizadas
na determinação das multipolaridades das transições provenientes do núcleo de 67Se são
exibidas nas �guras 5.23, 5.24 e 5.25, sobrepostas aos pontos experimentais.

Na �gura 5.23a, está a curva de distribuição angular para uma transição dipolar com
grau de mistura δ = 0.1 , sobreposta aos pontos experimentais obtidos para a transição
de 648 keV. Na �gura 5.23b, temos a curva de distribuição angular para uma transição
dipolar com grau de mistura δ = 0.5 sobreposta aos pontos experimentais obtidos para
a transição de 717 keV, e na �gura 5.23c temos a curva de distribuição angular para
uma transição dipolar com grau de mistura δ = 0.3 sobreposta aos pontos experimentais
obtidos para a transição de 304 keV.

A �gura 5.24a mostra as curvas de distribuição angular para transições com graus de
mistura (a) δ = 0.01, (b) δ = 10 e (c) δ = 4, sobrepostas aos pontos experimentais obtidos
para as transições de 859, 640 e 911 keV, respectivamente.

A �gura 5.25 mostra as curvas de distribuição angular para transições quadrupolares,
sobrepostas aos pontos experimentais obtidos para as transições de (a) 915, (b) 766 e (c)
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1225 keV.
Os resultados obtidos estão listados na tabela 5.2, onde constam: a energia do nível

(Enível), o momento angular do nível (Jπ), a energia da transição gama (Eγ), a intensi-
dade relativa da transição (Iγ), a razão de mistura (δ), a vida média τ do estado 9/2+,
cujo método de obtenção está descrito nas referências [58] e [59], e o valor das probabili-
dades reduzidas de transição, B(λL), das transições que depopulam este estado. Analoga-
mente à tabela 5.1, a tabela 5.2 identi�ca as transições como D (de caráter dipolar) ou Q
(quadrupolar).
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Figura 5.23: Curvas de distribuição angular utilizadas na determinação das multipolaridades
das transições gama, sobrepostas a pontos experimentais obtidos para raios gama provenientes
do núcleo de 67Se. Em (a) é apresentada a curva teórica para uma transição dipolar com grau de
mistura δ = 0.1, sobreposta aos pontos experimentais obtidos para a transição gama de 648 keV.
Em (b), a curva teórica para uma transição dipolar com grau de mistura δ = 0.5, sobreposta
aos pontos experimentais obtidos para a transição de 717 keV, e em (c) é apresentada a curva
teórica para uma transição com grau de mistura δ = 0.3, sobreposta aos pontos experimentais
obtidos para a transição gama de 304 keV.
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Figura 5.24: Curvas de distribuição angular utilizadas na determinação das multipolaridades
das transições gama, sobrepostas a pontos experimentais obtidos para raios gama provenientes
do núcleo de 67Se. Em (a) é apresentada a curva teórica para uma transição dipolar com grau
de mistura δ = 0.01, sobreposta aos pontos experimentais obtidos para a transição gama de 859
keV. Em (b), a curva teórica para uma transição dipolar com grau de mistura δ = 10, sobreposta
aos pontos experimentais obtidos para a transição de 640 keV, e em (c) é apresentada a curva
teórica para uma transição com grau de mistura 4, sobreposta aos pontos experimentais obtidos
para a transição gama de 911 keV.
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Figura 5.25: Curvas de distribuição angular para transições quadrupolares, sobrepostas aos
pontos experimentais obtidos para as transições de (a) 915, (b) 766 e (c) 1225 keV.
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Enível (keV) Jπ Eγ(keV) Iγ Multipol. δ τ (ns) B(λL) (u.W.)

0.00 5/2(−) - - - -

26.2(6) 3/2(−) - - - -

647.86(10) 7/2(−)
1 647.86(10) ≡ 1000 D+Q 0.10(5)

1061.1(8) 7/2(−)
2 1034.6(2) 158(36) (Q)

1061.1(8) 41(18) (D)

1365.16(14) 9/2(+) 717.3(1) 844(82) D+Q 0.5
+0.1
−0.4 1.3(4) 1.0(2)× 10−6

304.1(2) 200(40) D+Q 0.3(2) 2.6(8)× 10−6

1364.8(5) 87(22) (Q) 0.9(3)
2224.6(2) 11/2(+) 859.4(2) 270(42) D+Q 0.01(1)
2280.4(2) 13/2(+) 915.27(9) 861(82) Q

3063(1) (15/2+) 838.0(8) <40 (Q)

3505.5(8) 17/2(+)
1 1225.1(8) 399(61) Q

3776.7(8) (17/2+
2 ) 713.8(8) <50 (D)

4416.3(8) (19/2+) 639.6(2) 160(38) D+Q 10(2)
910.8(2) 279(39) D+Q 4.0(2)

4794(1) (21/2+) 378(1) <50 (D)

1288.6(8) 78(12) (Q)

5560(1) (25/2+) 766.0(1) 148(32) Q

Tabela 5.2: Transições gama propostas para o esquema de níveis do núcleo de 67Se. Na tabela
estão listados: a energia do nível (Enível), o momento angular do nível (Jπ), a energia da transição
gama (Eγ), a intensidade relativa da transição (Iγ), a razão de mistura (δ), a vida média τ do
estado 9/2(+), cujo método de obtenção está descrito nas referências [58], e [59], e o valor das
probabilidades reduzidas de transição, B(λL), das transições que depopulam este estado. Não
foi possível determinar a paridade dos estados, de forma que as transições são descritas como D
(dipolares) ou Q (quadrupolares). As transições cujas multipolaridades não puderam ser determi-
nadas experimentalmente, devido ao baixo número de contagens, tiveram suas multipolaridades
propostas no esquema de níveis admitindo-se a simetria com o núcleo de 67As.
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Capítulo 6

Interpretação teórica

Previsões de propriedades nucleares utilizando o Modelo de Camadas em Larga Escala
(LSSM) só podem ser feitas utilizando recursos computacionais, uma vez que não é possível
obter uma solução analítica para um sistema de muitos corpos.

O núcleo de 67As possui 33 prótons e 34 nêutrons, enquanto seu núcleo espelho, 67Se,
possui 34 prótons e 33 nêutrons. O estado fundamental dos dois núcleos tem momento
angular 5/2−, determinado pelo núcleon de valência desemparelhado, que ocupa o orbital
1f5/2. Considerando um caroço inerte de 40Ca, que tem 20 prótons e 20 nêutrons, um
espaço de valência possível é formado tomando a camada pf inteira, composta pelos
orbitais 1f7/2, 2p3/2, 1f5/2 e 2p1/2. Neste caso, os núcleons de valência são 13 prótons e 14
nêutrons, no caso do 67As, e 14 prótons e 13 nêutrons no caso do 67Se. Excitações dos
núcleons de valência desses núcleos na camada pf, resultam em estados cujas paridades
são sempre negativas, uma vez que a paridade π (1) é uma função do momento angular
orbital de cada núcleon (vide equação 6.1) [97].

π=
A∏
i

(−1)`i = (−1)
PA

i=1 ` (6.1)

onde A é o número de massa do núcleo.
Para obter a representação dos estados de paridade positiva, é necessário considerar

excitações para o orbital 1g9/2, aumentando o espaço de valência e, como conseqüência,
o espaço de con�gurações. Solucionar o problema computacionalmente depende tanto de
ferramental matemático quanto da otimização de um código computacional adequado e
da velocidade de processamento do equipamento disponível.

1A mesma notação, π, é utilizada em física nuclear para indicar a representação de prótons (enquanto
ν é utilizado para nêutrons), e para indicar a paridade de estados nucleares. A utilização da notação está
relacionada ao contexto, e não deve permitir confusão de interpretação.
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Uma representação pictórica da ocupação do espaço de valência composto pela camada
pf somada ao orbital 1g9/2, é mostrada na �gura 6.1. O espaço de con�gurações é formado
por todas as combinações possíveis de núcleons de valência, prótons e nêutrons, para
ocupação dos orbitais disponíveis.

Figura 6.1: Representação pictórica do espaço de valência, formado pela camada fp + orbital
1g9/2, ocupado pelos núcleons de valência dos núcleos de 67As e de 67Se, assumindo um caroço
inerte de 40Ca. π é utilizado para indicar os prótons e ν para indicar os nêutrons. O espaço
de con�gurações é composto por todas as combinações possíveis de núcleons de valência, para
ocupar os orbitais disponíveis.

Para investigar a contribuição de prótons e nêutrons na formação dos estados nucleares,
foi utilizado o programa de cálculo de Modelo de Camadas em Larga Escala, Antoine.
Este código permite a escolha do espaço de valência e da quantidade de núcleons a serem
excitados. Como interação residual entre os núcleons de valência da camada pf, foram
consideradas duas interações: a interação KB3G e a interação GXPF1 (vide Capítulo 2,
seção 2.1.2), ambas incluindo interação coulombiana entre os núcleons (2), para a descrição
dos estados de paridade negativa. Para os estados de paridade positiva foi utilizada
a interação fpg, que permite excitações até o orbital 1g9/2. Neste caso, não existe ainda
uma interação residual disponível que permita considerar a interação coulombiana entre os
núcleons, de modo que os cálculos utilizando a interação fpg fornecem um único resultado
para os dois núcleos espelho.

Os cálculos foram feitos para vários espaços de con�guração diferentes, a �m de en-
contrar a melhor descrição possível para os resultados experimentais. Nesses cálculos
foram utilizados os valores de carga efetiva qπ

ef = 1.5 e qν
ef = 0.5. Os valores dos fatores

giromagnéticos são aqueles adotados para o núcleon livre:
gl =

{
1 para prótons
0 para nêutrons

2Daqui para frente chamadas, por simplicidade, de KB3G e GXPF1, devendo ser entendido que ambas
incluem a interação coulombiana entre os núcleos.
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gs =

{
5.586 para prótons
−3.826 para nêutrons

onde gl é o fator g de momento angular orbital, e gs é o fator g de spin.
O número máximo de núcleons de valência que podem ser excitados em um deter-

minado espaço de valência, determina o espaço de con�gurações. Este número deve ser
limitado devido às grandes dimensões das matrizes envolvidas e do processador disponível
para os cálculos. A escolha da distribuição deste número máximo de partículas é uma
decisão arbitrária, através da atribuição de pesos que representam a maior ou menor
di�culdade em excitar uma partícula para um determinado orbital. Deixando todos os
orbitais disponíveis para a excitação de todos os núcleons de valência, temos o número
máximo de con�gurações possível. O limite para o número de con�gurações utilizado nos
cálculos está ligado, obviamente, ao limite computacional.

Quando se realiza um cálculo numérico, é necessário determinar o erro de precisão
tolerável do cálculo. O erro de precisão é obtido através da diferença entre os resultados
de duas iterações consecutivas. A atribuição de valores muito pequenos para essa precisão,
resulta num tempo muito grande para a realização do cálculo. Na referência [44] é feito um
estudo aprofundado sobre a in�uência do número de partículas excitadas na convergência
dos resultados numéricos, sobre a in�uência da distribuição de núcleons nos orbitais de
valência e sobre a in�uência do valor atribuído para a precisão do cálculo numérico.

6.1 Estados de paridade negativa do núcleo de 67As

Para obter a previsão teórica dos estados nucleares de paridade negativa do núcleo de
67As, foram utilizadas as interações residuais KB3G e GXPF1, que incluem a interação
coulombiana entre os núcleons. Foram feitos vários cálculos, utilizando diferentes es-
paços de con�gurações, com a intenção de encontrar a melhor descrição para os dados
experimentais, dentro dos limites computacionais disponíveis. Dentre os espaços de con-
�gurações utilizados para a descrição dos estados do núcleo de 67As, o mais adequado para
a descrição dos resultados experimentais, foi o espaço considerando a excitação 3p3n, no
caso de ambas interações residuais: KB3G e GXPF1.

A con�guração 3p3n indica que, no cálculo, é considerado um espaço de con�gurações
no qual 3 núcleons do orbital f7/2 podem ser excitados para os demais orbitais na camada
pf, levando em conta um caroço inerte de 40Ca. Esses núcleons podem ser 3 prótons ou
3 nêutrons, ou outras combinações, como 2 prótons e 1 nêutron, 1 próton e 2 nêutrons
etc (3). Resumindo, isso signi�ca que as combinações possíveis, que formam portanto o

3Como exemplo para entender a notação, considerar a excitação 5p3n signi�ca utilizar um espaço
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espaço de con�gurações, serão tantas quantas forem necessárias para permitir que até
3 núcleons sejam excitados do orbital f7/2 para todos os demais orbitais da camada pf
. Com isso, temos um total de 8 ou 9 núcleons livres para ocupar qualquer orbital da
camada pf (3 núcleons do orbital f7/2 somados aos núcleons dos orbitais p3/2 e f5/2).
Neste espaço de con�gurações, foi necessário calcular ≈ 29× 106 elementos de matriz.
Considerar todas as con�gurações possíveis entre prótons e nêutrons no espaço de valência,
signi�caria a excitação 13π ⊗ 14ν, e seria necessário calcular 536 × 106 elementos de
matriz, o que corresponde ao espaço de valência completo, mas esse cálculo supera o
limite computacional.

Na �gura 6.2 são apresentadas as previsões para os níveis de energia de paridade
negativa, obtidos pelo Modelo de Camadas em Larga Escala, utilizando o código Antoine,
considerando a interação KB3G, no espaço de con�gurações 3p3n, e a interação GXPF1,
no espaço de con�gurações 3p3n. Observa-se uma boa concordância entre os valores
calculados e os obtidos experimentalmente, em ambos os cálculos.

No caso da interação residual KB3G, foi possível reproduzir razoavelmente bem as
energias dos estados nucleares, sendo a máxima diferença entre o valor calculado e o
obtido experimentalmente, de ≈ 160 keV, para a energia do estado 7/2−1 . Em relação aos
momentos angulares, o único valor em desacordo é o atribuído para o momento angular
do estado fundamental; enquanto o valor experimental conhecido para este estado é 5/2−,
os cálculos fornecem um momento angular 3/2−, trocando o valor de momento angular
do estado fundamental com o do primeiro estado excitado. Novos cálculos, utilizando
diferentes espaços de con�gurações, foram feitos, na tentativa de reproduzir o momento
angular 5/2− para o estado fundamental, porém todos os resultados retornaram o valor
3/2−.

Os cálculos feitos com a interação residual GXPF1 estão razoavelmente em bom acordo
com bem as energias dos estados excitados, e reproduziram a ordem dos momentos an-
gulares dos estados. As diferenças em energia, entre os valores calculados e os valores
experimentais são maiores nesse caso, superestimando em ≈150 keV a energia do estado
7/2−2 .

As funções de onda para a descrição dos estados nucleares, obtidas com a interação
KB3G e GXPF1 são bastante misturadas, sendo que a con�guração predominante não
ultrapassa os 12%. Os número de ocupação de cada orbital, por prótons e nêutrons,
podem ser vistos na tabela 6.1.
de con�gurações no qual podem haver 5 núcleons livres. Neste caso, entretanto, o número máximo de
prótons é 5 e o número máximo de nêutrons é 3, permitindo combinações de 5 prótons, 2 prótons e 3
nêutrons, 3 prótons e 2 nêutrons, 4 prótons e 1 nêutron.
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Figura 6.2: Comparação entre os resultados experimentais e os previstos pelo Modelo de Ca-
madas em Larga Escala (LSSM), para os níveis de paridade negativa do núcleo de 67As. As
energias experimentais são os valores posicionados ao centro, e estão dados em keV. Os cálculos
teóricos foram feitos utilizando o código Antoine, com as interações residuais KB3G e GXPF1,
ambas considerando interação coulombiana entre os núcleons.
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Interação KB3G

Jπ ELSSM(keV) f7/2
π
ν

p3/2
π
ν

f5/2
π
ν

p1/2
π
ν

3/2− 0
7.68
7.75

2.51
2.90

2.30
2.45

0.52
0.91

5/2− 46 7.74
7.77

2.80
2.89

1.61
2.48

0.86
0.86

7/2−1 858 7.71
7.76

2.68
2.88

1.83
2.42

0.78
0.95

7/2−2 998
7.75
7.78

2.03
2.35

2.58
3.17

0.65
0.70

Interação GXPF1

Jπ ELSSM(keV) f7/2
π
ν

p3/2
π
ν

f5/2
π
ν

p1/2
π
ν

3/2− 145
7.75
7.81

2.50
2.79

1.87
2.44

0.87
0.95

5/2− 0
7.77
7.79

2.74
2.79

1.52
2.34

0.97
1.08

7/2−1 837
7.71
7.74

2.63
2.69

1.47
2.38

1.18
1.19

7/2−2 1256
7.69
7.78

2.35
2.48

2.29
2.90

0.67
0.85

Tabela 6.1: Números de ocupação, por prótons e nêutrons, de cada orbital, para os estados de
paridade negativa do núcleos de 67As, obtidas utilizando a interação KB3G, considerando como
caroço inerte o núcleo de 40Ca. Jπ representa o momento angular e a paridade do estado e ELSSM

é a energia do estado em keV, prevista pelo Modelo de Camadas em Larga Escala (LSSM).

6.2 Estados de paridade negativa do núcleo de 67Se

Para o cálculo dos estados nucleares de paridade negativa do núcleo de 67Se também foram
utilizadas as interações KB3G e GXPF1, com os mesmos espaços de con�gurações que no
caso dos cálculos dos estados do núcleo de 67As.

Na �gura 6.3 são apresentadas as previsões para os níveis de energia de paridade
negativa, considerando a interação KB3G e a interação GXPF1. Observa-se uma razoável
concordância entre os valores calculados e os obtidos experimentalmente em ambos os
casos.

No caso da interação KB3G, a máxima diferença entre o valor calculado e o obtido
experimentalmente, para as energias dos estados, é de 112 keV, para a energia do estado
7/2−1 . Também neste caso a interação trocou os momentos angulares do estado funda-
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mental como primeiro estado excitado.
No caso da interação GXPF1, as diferenças entre os valores calculados e os obtidos

experimentalmente são um pouco maiores, sendo ≈200 keV no caso do estado 7/2−1 . A
interação consegue reproduzir a ordem dos momentos angulares dos estados.

Figura 6.3: Comparação entre os resultados experimentais e os previstos pelo Modelo de Ca-
madas em Larga Escala (LSSM), para os níveis de paridade negativa do núcleo de 67Se. As
energias experimentais dos estados são os valores posicionados ao centro, e estão dadas em keV.
Os cálculos teóricos foram feitos utilizando o código Antoine, com as interações residuais KB3G
e GXPF1, ambas com interação coulombiana entre os núcleons.

As funções de onda para a descrição dos estados nucleares do núcleo de 67Se também
apresentam uma grande mistura de con�gurações. Os números de ocupação por prótons e
nêutrons, de cada orbital, podem ser vistos na tabela 6.2, para as duas interações residuais
utilizadas.
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Interação KB3G

Jπ ELSSM(keV) f7/2
π
ν

p3/2
π
ν

f5/2
π
ν

p1/2
π
ν

3/2− 0
7.74
7.69

2.78
2.49

2.61
2.30

0.87
0.52

5/2− 120
7.76
7.74

2.88
2.88

2.47
1.51

0.89
0.86

7/2−1 760
7.75
7.72

2.83
2.75

2.48
1.67

0.96
0.86

7/2−2 1000
7.75
7.69

2.74
2.62

2.54
2.05

0.96
0.64

Interação GXPF1

Jπ ELSSM(keV) f7/2
π
ν

p3/2
π
ν

f5/2
π
ν

p1/2
π
ν

3/2− 113
7.82
7.73

2.84
2.51

2.36
1.90

0.96
0.87

5/2− 0
7.81
7.76

2.81
2.72

2.30
1.55

1.08
0.96

7/2−1 850
7.75
7.70

2.70
2.63

2.35
1.50

1.19
1.17

7/2−2 1200
7.77
7.63

2.53
2.40

2.76
2.30

0.92
0.67

Tabela 6.2: Números de ocupação, por prótons e nêutrons, de cada orbital, para os estados de
paridade negativa do núcleos de 67Se, obtidas utilizando a interação KB3G, considerando como
caroço inerte o núcleo de 40Ca. Jπ representa o momento angular e a paridade do estado e ELSSM

é a energia do estado em keV, prevista pelo Modelo de Camadas em Larga Escala (LSSM).

Os resultados teóricos obtidos com o uso da interação residual KB3G na descrição dos
estados de paridade negativa dos núcleos de 67As e 67Se mostraram-se em bom acordo com
os resultados experimentais, descrevendo razoavelmente bem as energias e os momentos
angulares dos estados, com exceção da ordem dos momentos angulares do estado funda-
mental e do primeiro estado excitado de ambos os núcleos, onde os valores teóricos são
trocados. A maior diferença entre os valores experimentais e os valores calculados com
essa interação, é de ≈170 keV, para o estado 7/2−2 do núcleo de 67As e ≈112 keV para o
núcleo de 67Se.

A interação GXPF1 reproduziu bem a ordem dos momentos angulares dos dois núcleos,
e em relação às energias calculadas, a maior diferença com relação aos valores experimen-
tais ocorre no estado 7/2−1 , onde temos uma diferença de ≈140 keV para o caso estado
7/2−1 do núcleo de 67As, e ≈200 keV para o estado 7/2−1 do núcleo de 67Se.
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6.3 Os estados de paridade positiva

Para o cálculo dos estados de paridade positiva, foi utilizada a interação fpg, que inclui o
orbital 1g9/2. Esta interação residual não prevê interação coulombiana entre os núcleons,
de forma que apresenta os mesmos resultados quando trata-se de núcleos espelho.

6.3.1 Estados de paridade positiva do núcleo de 67As

A �gura 6.4 mostra as energias dos estados nucleares de paridade positiva do núcleo de
67As , e os valores teóricos obtidos do cálculo de Modelo de Camadas em Larga Escala.
Para permitir uma comparação, os níveis foram colocados iniciando na mesma energia,
1422 keV, correspondendo ao estado 9/2+, que é o estado de paridade positiva de energia
mais baixa conhecido deste núcleo.

O cálculo reproduz razoavelmente bem as energias experimentais dos estados nucleares,
para momentos angulares não muito altos, sendo que a diferença nas energias, ultrapassa
os 200 keV somente para os níveis acima do estado 21/2+. Para o estado 25/2+, a diferença
em energia é de ≈336 keV, e aumenta para ≈500 keV para o estado 27/2(+).
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Figura 6.4: Valores experimentais das energias (em keV) dos estados nucleares de paridade
positiva do núcleo de 67As, comparados com os obtidos através do cálculo de Modelo de Camadas
em Larga Escala, utilizando o programa Antoine, com a interação residual fpg , que toma, como
espaço de valência, a camada pf inteira, somada ao orbital 1g9/2. Para facilitar a comparação
visual, os valores experimentais e teóricos foram colocados iniciando do estado 9/2(+), na mesma
energia.

Os valores calculados para as energias dos estados 11/2+
1 e 11/2+

2 foram de 1904 e 2144
keV, respectivamente, enquanto que o único estado 11/2+observado tem energia 2281.2(3)
keV. No primeiro caso, a diferença é de 377 keV, enquanto que no segundo caso a diferença
é de 137 keV, sugerindo, inicialmente, que o estado observado pode ser o estado 11/2+

2 , e
não o estado 11/2+

1 . A tabela 6.3 mostra os valores teóricos de B(M1) para as transições
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Jπ
inicial Jπ

final Eγ keV B(M1) (u.W.)

11/2(+)
experimental 9/2+

experimental 859.31(4) ≈ 0.09
11/2+

2 11/2+
1 507 0.03τ 2

11/2+
2 9/2+ 989 0.07τ 2

11/2+
1 9/2+ 484 0.23τ 2

Tabela 6.3: Valores previstos para as probabilidades reduzidas de transição (B(M1)) para os
estados 11/2+

1 e 11/2+
2 do núcleo de 67As, em função da vida média τ do estado obtidas através do

cálculo de Modelo de Camadas em Larga Escala, utilizando a interação residual fpg. A primeira
linha refere-se ao estado observado experimentalmente, 11/2(+). Supondo τexp da ordem de
10−12 s, o valor estimado para B(M1) da transição de 859.31(4) keV seria da ordem de 0.09 u.W.,
sugerindo que o estado 11/2(+) observado experimentalmente seja o estado 11/2+

2 .

que depopulam os estados 11/2+
1 e 11/2+

2 , em função da vida média τ do estado, supondo
que os valores de vida média dos estados 11/2+

1 e 11/2+
2 sejam aproximadamente os mes-

mos. Supondo, ainda, que a vida média do estado 11/2(+), observado experimentalmente,
seja da ordem de ps (10−12 s) (4), o valor de B(M1) deste estado seria da ordem de 0.09
u.W., compatível com a previsão feita para o estado 11/2+

2 . A �gura 6.5 mostra uma
comparação entre as previsões para o decaimento dos estados 11/2+

1 e 11/2+
2 , e do estado

11/2(+) observado experimentalmente. Tomando as considerações acima, propõe-se que o
estado 11/2(+) observado, seja o correspondente ao estado calculado 11/2+

2 , e que o estado
11/2−1 não tenha sido observado.

Figura 6.5: Comparação entre as previsões para o decaimento do estado 11/2+
1 e do estado

11/2+
2 , e do estado 11/2(+) observado experimentalmente. As energias são dadas em keV, e as

larguras das setas correspondem às intensidades relativas das transições. A comparação entre
o valor experimental e os valores teóricos sugere que o estado 11/2(+), observado experimen-
talmente, seja o estado 11/2+

2 , previsto pelo cálculo de Modelo de Camadas em Larga Escala,
utilizando a interação residual fpg .

O valor calculado para a energia do estado 13/2+
2 foi de 2968 keV, compatível com

4Este é um tempo típico de decaimento, supondo que este estado não seja isomérico.
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a energia do estado 15/2
(+)
(1) , de 2962.2(6) keV, o que poderia indicar que houve erro na

determinação do momento angular deste estado, e que ele seria, na verdade, um estado
13/2+. No entando, a determinação da multipolaridade das transições de 681 e 920 keV
(transições de caráter quadrupolar e dipolar, respectivamente), exclui essa possibilidade.

O mesmo acontece no caso do estado calculado 23/2+
1 . No caso deste estado, a energia

de excitação calculada é 5439 keV, que pode ser considerada compatível com a energia
do estado de 5720.3(4) keV, cujo momento angular determinado experimentalmente é
25/2(+). Entretanto a multipolaridade da transição de 773 keV, e das transições abaixo
desta, impõem que o estado tenha momento angular 25/2(+).

O que se conclui é que, no caso do cálculo LSSM, utilizando a interação residual
fpg, para os estados de paridade positiva do 67As, o modelo descreve bem as energias e
dos estados excitados de momento angular médio, tendo sido observada uma diferença
crescente em energia entre os valores calculados e os valores experimentais, em função do
aumento do momento angular.

6.3.2 Estados de paridade positiva do núcleo de 67Se

A �gura 6.6 mostra as energias dos estados nucleares de paridade positiva do núcleo de
67Se, e os valores teóricos obtidos do cálculo de Modelo de Camadas em Larga Escala.
Para permitir uma comparação, foi adotado o mesmo procedimento que no caso do núcleo
de 67As, ou seja, os níveis foram colocados iniciando na mesma energia, que nesse caso
corresponde a 1364.8 keV.
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Figura 6.6: Valores experimentais das energias (em keV) dos estados nucleares de paridade
positiva do núcleo de 67Se, comparados com os obtidos através do cálculo de Modelo de Camadas
em Larga Escala, utilizando o programa Antoine, com a interação residual fpg , que toma, como
espaço de valência, a camada pf inteira, somada ao orbital 1g9/2. Para facilitar a comparação
visual, os valores experimentais e teóricos foram colocados iniciando do estado 9/2(+), na mesma
energia.

Também nesse caso, o modelo, utilizando a interação residual fpg, conseguiu reproduzir
bem os estados nucleares, e a diferença máxima entre as energias calculadas e aquelas obti-
das experimentalmente, não ultrapassa os 130 keV, exceto para o estado 25/2+, onde essa
diferença é de ≈440 keV. No caso do núcleo de 67Se, devido ao baixo número de contagens,
não foram observadas transições conectando estados de momento angular mais alto, como
por exemplo a transição análoga à de 983 keV, do núcleo de 67As, de forma que não é pos-
sível a�rmar que a diferença entre as energias calculadas e as obtidas experimentalmente,
para os estados nucleares que compõem o esquema de níveis, continue aumentando para
estados de momento angular acima do 25/2+. Entretanto, pela simetria que se observa
nos esquemas de níveis de núcleos espelho, é razoável esperar que o comportamento entre
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as diferenças de energia entre os valores calculados e os obtidos experimentalmente para os
estados, tenda a aumentar com o aumento do momento angular, a exemplo do observado
no caso do núcleo de 67As.

Analogamente ao caso do núcleo de 67As, o estado 11/2(+), observado experimental-
mente, é proposto como sendo o estado de momento angular 11/2+

2 , previsto pelo cálculo
com a interação fpg, e que também neste caso o estado 11/2+

1 não tenha sido observado.

6.4 Eteórica vs Eexp em função do momento angular

Convém lembrar que as energias dos estados, calculadas usando a interação fpg, não
incluem correções devido à interação coulombiana entre os núcleons, e os resultados são
iguais para o par de núcleos espelho. Para permitir uma comparação, foi admitido, para
os estados de paridade positiva, que o estado de mais baixa energia, calculado, tenha
exatamente a mesma energia do estado de mais baixa energia, obtido experimentalmente,
isto é, o estado 9/2+, que no caso do núcleo de 67As corresponde a 1421.80(24) keV, e
no caso do núcleo de 67Se corresponde a 1364.8(5) keV. Logo, a diferença entre os valores
calculados e os obtidos experimentalmente para as energias dos estados, depende somente
dos valores experimentais, pois os valores teóricos são iguais para ambos os núcleos.

A �gura 6.7 mostra a diferença entre os valores das energias dos estados, calculadas
usando a interação fpg, e os valores obtidos experimentalmente, para os estados (a) yrast
e (b) yrare dos dois núcleos. No caso dos estados yrast, é evidente o aumento da diferença
em função do aumento do momento angular do estado, indicando a di�culdade do modelo
em reproduzir os estados excitados de momento angular mais alto. Para os estados yrare
existem poucos pontos experimentais, de forma que não é possível de�nir uma tendência
a aumento ou diminuição na diferença das energias. As interações residuais são desen-
volvidas a partir de modelos semi-empíricos, de forma que, quanto maior o conhecimento
obtido experimentalmente acerca da estrutura nuclear de núcleos das diversas regiões de
massa, espera-se que as interações, incorporando esses resultados, consigam fornecer pre-
visões, cada vez mais acuradas, da estrutura de núcleos e estados nucleares ainda não
observados.
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Figura 6.7: Diferenças entre os valores de energias dos estados, calculados usando a interação
residual fpg , e os valores de energias dos estados obtidos experimentalmente, para os estados de
paridade positiva dos núcleos de 67As e 67Se. No caso dos estados yrast, o aumento da diferença
nas energias com o aumento do momento angular do estado é evidente. Para os estados yrare
existem poucos pontos experimentais, de forma que não se pode falar em tendência de aumento
ou redução nas diferenças em energia.
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Capítulo 7

Comparações e discussão

Um ponto importante da análise de núcleos espelho é, sem dúvida, uma comparação entre
os resultados obtidos para ambos. Partindo da hipótese de simetria de isospin, é de se
esperar que os esquemas de níveis dos dois núcleos sejam muito semelhantes, e que as
diferenças entre as energias dos estados e as propriedades eletromagnéticas das transições
que conectam esses estados, sejam devidas a interações eletromagnéticas entre os núcleons,
principalmente interação coulombiana.

A �gura 7.1 mostra os esquemas de níveis dos núcleos de 67As e 67Se, obtidos neste
trabalho. As transições novas, adicionadas aos esquemas de níveis, estão marcadas com
um círculo vermelho. É possível observar que os dois núcleos apresentam esquemas de
níveis muito semelhantes, como é de se esperar em núcleos espelho. As transições marcadas
em cinza no esquema de níveis do núcleo de 67As não foram observadas no caso do núcleo
de 67Se devido à baixa estatística deste canal de decaimento. Toda a estrutura observada
do núcleo de 67Se, encontra suas transições e estados análogos no esquema de níveis do
núcleo de 67As.

As multipolaridades das transições gama de 304, 640, 648, 717, 766, 859, 911, 915 e
1225 keV, provenientes do núcleo de 67Se puderam ser determinadas experimentalmente, e
mostraram-se compatíveis com as multipolaridades determinadas das transições análogas
de 319, 638, 697, 725, 773, 859, 930, 942 e 1227 keV, provenientes do núcleo de 67As.
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Figura 7.1: Esquemas de níveis dos núcleos de 67As e 67Se proposto neste trabalho. As transições
novas, adicionadas aos esquemas de níveis, estão marcadas com um círculo vermelho. As energias
são dadas em keV e as larguras das setas representam as intensidades relativas.

Do ponto de vista teórico, através dos cálculos de Modelo de Camadas em Larga
Escala, foram obtidos dois conjuntos de resultados para os estados de paridade negativa
destes núcleos. Um deles obtido com o uso da interação residual KB3G, e o outro com o
uso da interação residual GXPF1, ambas considerando a interação coulombiana entre os
núcleons de valência. A princípio, as energias dos estados, obtidas com o uso da interação
residual KB3G, parecem estar em melhor acordo, com os valores experimentais, do que
os valores obtidos com a interação GXPF1. A interação KB3G, entretanto, inverte os
momentos angulares do estado fundamental e do primeiro estado excitado para os dois
núcleos. Os cálculos desenvolvidos com o uso da interação GXPF1 descrevem bem o
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posicionamento dos dois primeiros estados, com seus respectivos momentos angulares.

7.1 As funções de onda

Nas tabelas 6.1 e 6.2 são descritos os números de ocupação de cada orbital, por prótons e
nêutrons. Tratando-se de núcleos espelho, espera-se que as funções de onda que descrevem
estados análogos não apresentem con�gurações muito diferentes, e pequenas diferenças nas
con�gurações dos estados nucleares, podem ser consideradas como re�exo de pequenos
desvios na simetria de carga. As con�gurações para os números de ocupação dos orbitais,
obtidas com o uso das duas interações residuais, KB3G e GXPF1, apresentam grande
semelhança entre os estados análogos dos dois núcleos espelho.

O único estado que apresenta um pequeno desvio na con�guração das funções de onda,
é o estado 7/2−2 , cuja diferença, um pouco mais acentuada, é observada na descrição do
estado pela interação KB3G. Neste caso, os números de ocupação que descrevem este
estado, para o núcleo de 67As, diferem em aproximadamente 30% dos valores obtidos para
o núcleo de 67Se (vide os números ocupação do orbital f5/2, nas tabelas 6.1 e 6.2).

Os números de ocupação que descrevem os estados de paridade negativa, calculadas
com a interação GXPF1, apresentam uma diferença menos acentuada, de aproximada-
mente 20% entre as con�gurações dos estados análogos 7/2−2 , também observada nos
números de ocupação do orbital f5/2.

7.2 As diferenças entre os estados análogos

Para se obter as diferenças entre as energias dos estados análogos, de paridade negativa,
nos núcleos de 67As e 67Se, foi seguida a proposta de considerar a contribuição de três
termos de correção: uma contribuição de multipolo, EM, uma contribuição de monopolo
Em = Er + Ell + Els , e um termo de quebra de simetria de isospin, VB. Todos os termos
foram apresentados em detalhes no Capítulo 2. A contribuição de multipolo, EM, e o
termo de monopolo, Em, são as contribuições incluídas nas interações residuais KB3G e
GXPF1, possibilitando considerar a interação coulombiana entre os núcleons. As correções
nos termos Els e Ell podem ser calculadas através das equações 2.47 e 2.48, e inseridas na
interação residual, como correção nas energias de partícula única. A correção devido ao
potencial de quebra de simetria de carga, VB, foi inserida na interação residual somando-
se 100 keV no elemento de matriz de interação próton-próton, no orbital f7/2, acoplado a
J=2, como sugerido por Zuker e colaboradores (vide equação 2.50).

Os resultados obtidos pela inclusão dos termos de correção são apresentados na tabela
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7.1, para a interação residual KB3G e para a interação GXPF1. É possível observar
que o uso da interação residual GXPF1 apresentou resultados mais compatíveis com os
resultados experimentais:

• Não houve inversão do spin dos primeiros estados em nenhum dos dois núcleos, antes
ou depois da inclusão dos termos de correção.

• Embora a energia do estado excitado 7/2−1 , calculados com a GXPF1, seja superior
ao valor experimental em ≈ 200 keV para o caso do núcleo de 67Se, e ≈ 127 keV para
o caso do núcleo de 67As, ainda assim os valores obtidos através do cálculo com a
interação GXPF1, para as diferenças de energia entre os estados análogos, descrevem
melhor os valores experimentais do que os resultados obtidos com a interação KB3G.

Observa-se ainda que a introdução do termo de quebra de simetria de isospin, Ecorr
B , não

alterou signi�cativamente os resultados já obtidos com a inclusão dos termos de correção
Ecorr

ll e Ecorr
ls , o que pode ser uma indicação de que a estimativa da contribuição do termo

Ecorr
B , incluindo 100 keV no elemento de matriz de interação próton-próton, no orbital f7/2,

possa não ser um bom ansatz para essa região de massa. Nesse ponto convém lembrar
que a estimativa desta correção baseou-se no estudo de núcleos da região de massa A ' 40

[14].
Pelas considerações apresentadas nas seções 7.1 e 7.2, acerca da descrição dos estados

de paridade negativa dos núcleos espelho 67As e 67Se, assume-se que a interação residual
mais adequada para a descrição destes núcleos, entre as duas utilizadas neste trabalho,
seja a interação GXPF1, visto que essa interação reproduz bem os momentos angulares
dos estados, e apresenta melhor compatibilidade dos valores de MED calculados, com
os valores de MED obtidos experimentalmente. Daqui por diante, os valores teóricos
discutidos referem-se àqueles obtidos através dos cálculos de Modelo de Camadas em
Larga Escala, utilizando a interação GXPF1.
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Tabela 7.1: Comparação entre os valores das energias dos estados de paridade negativa dos
núcleos de 67As e 67Se, obtidos pela inclusão dos termos de correção Ecorr

ll , Ecorr
ls e EB nas

interações residuais KB3G e GXPF1.
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7.3 Diferenças nas intensidades de transições entre es-
tados análogos

A partir dos resultados experimentais, é possível observar que os esquemas de níveis dos
núcleos espelho 67As e 67Se apresentam grande semelhança, tanto nas energias e momentos
angulares dos estados excitados, quanto nas multipolaridades das transições observadas,
entretanto pode-se observar algumas diferenças nas propriedades de pelo menos dois es-
tados excitados, re�etidas nas diferenças nas intensidades de algumas transições entre
estados análogos.

Comparando os dois esquemas de níveis, é possível observar a diferença em intensidade
das transições que depopulam os estados análogos 19/2(+) de 4520.2(4) keV (transições
de 638 e 929 keV), do núcleo de 67As e de 4416.3(8) keV (transições de 640 e 911 keV),
do núcleos de 67Se. No caso do núcleo de 67As, a transição de 638 keV apresenta uma
intensidade I638 keV = 2.9(2)I929 keV. No núcleo de 67Se, I640 keV = 0.57(13)I911 keV.

As transições de 638 e 929 keV, do núcleo de 67As, conectam o estado de momento an-
gular 19/2(+), de 4520.2(4) keV, aos estados 17/2+

1 , 3590.4(3) keV, e 17/2
(+)
2 , de 3882.3(3)

keV. As transições de 640 e 911 keV, do núcleo de 67Se, conectam o estado 19/2(+),
de 4416.3(8) keV, aos estados 17/2

(+)
1 , de 3506.5(8) keV, e 17/2

(+)
2 , de 3776.7(8) keV. As

probabilidades reduzidas de transição, para as transições que depopulam os estados 19/2+,
previstas pelo Modelo de Camadas em Larga Escala com a interação fpg, são mostradas na
tabela 7.2, comparadas com os valores experimentais calculados, em função das vidas mé-
dias, τ e τ ′, dos estados 19/2+. Supondo que as vidas médias dos estados análogos 19/2+

nos núcleos de 67As e 67Se, sejam compatíveis entre si, i.e., que τ ≈ τ ′, é possível observar
que a intensidade da transição 19/2+ → 17/2+

2 do núcleo de 67As é aproximadamente duas
vezes mais intensa que a transição análoga no núcleo de 67Se. O oposto é observado no
caso da transição 19/2+ → 17/2+

1 , onde a intensidade da transição proveniente do núcleo
de 67As é aproximadamente a metade da intensidade da transição análoga no núcleo de
67Se. A �gura 7.2 ilustra os resultados obtidos experimentalmente para as transições que
depopulam os estados 19/2+, dos núcleos de 67As e 67Se, comparados com a previsão do
modelo.

Do termo de simetria da fórmula empírica de massa de Weissacker, temos:(
134− 238A− 1

3

) [
(N− Z)2 + 2|N− Z|

]
/4A (7.1)

Considerando um número de massa A �xo, a fórmula 7.1 fornece também uma estima-
tiva para os estados de menor energia para um determinado valor de isospin, T. Tomando

111



o isospin do estado fundamental como Tef = 1
2
|N− Z|, levando em conta a degenerescên-

cia esperada para multipletos isobáricos e as correções das energias dos estados devido às
interações eletromagnéticas, a energia de excitação mais baixa para um estado de isospin
T, em um núcleo cujo isospin do estado fundamental é Tef , é dada por [24]:(

134− 238A− 1
3

)
[T(T + 1)− Tef(Tef + 1)] /A (7.2)

No caso dos núcleos de 67As e 67Se, Tef = 1
2
, e a energia de excitação mais baixa onde

se espera estados com T = 3
2
é ET= 3

2
≈ 3.37 MeV. Os estados 19/2+, 17/2+

1 e 17/2+
2 dos

núcleos de 67As e 67Se, encontram-se acima desse limiar, de forma que transições do tipo
|∆T| = 1 seriam, a princípio, possíveis. Das considerações feitas no Capítulo 2, Seção
2.2, foi visto que as transições gama ∆T = ±1, análogas, em núcleos espelho, devem
apresentar propriedades eletromagnéticas idênticas; em particular, intensidades (B(λL))
iguais. Foi demonstrado que a regra não é automaticamente estensível para transições com
∆T = 0 [24], e que sob a condição de simetria de isospin, transições dipolares magnéti-
cas (M1) análogas em núcleos espelho, devem apresentar intensidades aproximadamente
iguais, dentro de um fator dois, o que é compatível com os resultados obtidos, dentro das
incertezas experimentais.

Teórico (LSSM) Experimental
Jπ
i → Jπ

f B(M1) (u.W.) B(M1)67As (u.W.) B(M1)67Se (u.W.) B(M1)67As
B(M1)67Se

19/2+ → 17/2+
2 0.0029 1

τ 9.1(8)× 10−14 1
τ ′ 4(1)× 10−14 2.12(56)

19/2+ → 17/2+
1 0.0326 1

τ 1.0(1)× 10−14 1
τ ′ 2.7(5)× 10−14 0.37(8)

Tabela 7.2: Probabilidades reduzidas de transição, B(M1), calculadas pelo Modelo de Camadas
em Larga Escala utilizando a interação residual fpg , para as transições que depopulam os estados
análogos 19/2(+) dos núcleos de 67As e 67Se, comparados com os valores experimentais, em função
da vida média do estado, τ . Supondo que as vidas médias dos estados análogos 19/2+ sejam
compatíveis entre si, as intensidades das transições que conectam os estados 19/2+ aos estados
17/2+

1 e 17/2+
2 , estão dentro do esperado, sob a hipótese de simetria de isospin [24].
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Figura 7.2: Comparação entre as previsões para o decaimento dos estados análogos de momento
angular 19/2+ dos núcleos de 67As e 67Se, comparados com a previsão feita pelo cálculo de Modelo
de Camadas em Larga Escala, utilizando a interação residual fpg .

Sob a hipótese de simetria de isospin, os resultados obtidos indicam que os estados
análogos 19/2+, 17/2+

1 e 17/2+
2 , dos núcleos espelho 67As e 67Se, possuem o mesmo valor

de T de isospin.
Neste ponto é conveniente voltar aos resultados apresentados para as probabilidades

reduzidas de transição, B(E1), obtidas para as transições que depopulam o estado 9/2+

dos dois núcleos espelho 67As e 67Se (vide �gura 7.1). Na tabela 7.3 são reproduzi-
dos os resultados obtidos para as transições que depopulam os estados análogos 9/2+.
Observa-se que as transições análogas de 319 e 304 keV, provenientes dos núcleos de
67As e 67Se, respectivamente, apresentam valores bastante distintos de B(E1), sendo
B(E1)304 keV ≈ 0.3 B(E1)319 keV

(1).
1A transição de 304 keV, proveniente do núcleo de 67Se, conecta o estado 9/2(+) ao estado 5/2(−).

Sua multipolaridade foi determinada pela técnica ADO, resultando em uma transição de caráter dipolar.
Embora as paridades dos estados não tenham sido determinadas experimentalmente, pela simetria de
núcleos espelho, assumimos que a transição de 304 keV seja uma transição do tipo E1, visto que é a
transição análoga à transição de 319 keV, do núcleo de 67As.
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67As
Enível (keV) Jπ Eγ(keV) Iγ Multipolaridade δ τ (ns) B(λL) (u.W.)

1421.80(24) 9/2+ 319.04(4) 516(16) E1 0.05
+0.05
−0.02 0.7(1) 8.6(6)× 10−6

725.01(3) 875(26) E1 0.025(5) 1.25(9)× 10−6

1422.15(12) 150(12) M2 1.74(23)
67Se

Enível (keV) Jπ Eγ(keV) Iγ Multipolaridade δ τ (ns) B(λL) (u.W.)

1365.16(14) 9/2(+) 304.1(2) 200(40) D(+Q) 0.3(2) 1.3(4) 2.6(8)× 10−6

717.3(1) 844(82) D+Q 0.5
+0.1
−0.4 1.0(2)× 10−6

1364.8(5) 87(22) (Q) 0.9(3)

Tabela 7.3: Reprodução parcial dos resultados apresentados nas tabelas 5.1 e 5.2, para os estados
9/2+, de 1421.80(24) keV, do núcleo de 67As e 9/2(+), de 1365.16(14) keV, do núcleo de 67Se.
São apresentados na tabela: a energia do nível (Enivel), seu momento angular e paridade (Jπ), as
energias, intensidades e multipolaridades das transições gama (Eγ , Iγ e multipolaridade), o grau
de mistura de multipolaridade, (δ), a vida média dos estados (τ) e as probabilidades reduzidas
de transição (B(λL)). É possível observar que a transição de 319 keV, proveniente do núcleo de
67As, apresenta um valor de B(E1) aproximadamente três vezes superior que o valor de B(E1)
da transição análoga, de 304 keV, proveniente do núcleo espelho 67Se.

Podemos ilustrar a diferença nas intensidades das transições de 319 e 304 keV, dos
núcleos espelho 67As

(
T3 = −1

2

) e 67Se
(
T3 = +1

2

), como segue:
As intensidades dessas transições são representadas pelos valores de B(E1). Sendo IE1,

a intensidade de uma transição dipolar elétrica, podemos escrever:

I
Tz=+ 1

2
E1 ∝ (a + b)2

I
Tz=− 1

2
E1 ∝ (a − b)2

onde o termo a representa a contribuição do termo isoescalar, independente do isospin, e
o termo b representa a contribuição do termo isovetorial, dependente de T3. O operador
de transição E1, é puramente um isovetor, como demonstrado no Capítulo 2, Seção 2.2.1,
de forma que a contribuição do termo isoescalar a é zero. Desta forma, sob a hipótese de
simetria de isospin, as intensidades das transições E1 entre estados análogos de núcleos
espelho devem ser iguais.

No caso dos núcleos espelho 67As e 67Se, foi observado que:

• As intensidades das transições análogas de 319 e 304 keV são diferentes, indicando
uma possível quebra de simetria de isospin, causada pela mistura de estados de
isospin diferentes (isospin mixing).
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• Pelos cálculos de Modelo de Camadas em Larga Escala, os únicos estados análogos
que apresentam uma leve diferença nas funções de onda, são os estados 7/2−2 , pop-
ulados pelas transições de 319 e 304 keV, provenientes dos núcleos de 67As e 67Se,
respectivamente.

Os resultados experimentais, associados aos cálculos teóricos do Modelo de Camadas em
Larga Escala, sustentam a hipótese de uma possível quebra de simetria de carga, re�etida
na diferença das intensidades das transições E1 análogas, de 319 e 304 keV, provenientes
dos núcleos de 67As e 67Se, respectivamente, e na pequena diferença obtida para as funções
de onda que descrevem os estados análogos 7/2−2 , populados por essas transições.
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Capítulo 8

Conclusões

No presente trabalho foi feito um estudo das propriedades de decaimento eletromagnético
do par de núcleos espelho mais pesado conhecido atualmente: 67As e 67Se. Esses nú-
cleos ricos em prótons foram produzidos através da reação de fusão-evaporação 32S+40Ca,
com energia de feixe Ef = 90 MeV, sendo o núcleo de 67As proveniente do canal de de-
caimento αp, e o núcleo de 67Se proveniente do canal αn. O experimento foi realizado
nos Laboratórios Nacionais de Argonne, com o feixe fornecido pelo acelerador ATLAS.
Os raios gama emitidos do decaimento dos núcleos residuais foram observados utilizando
o espectrômetro de raios gama Gammasphere, em conjunto com o sistema de detecção de
partículas carregadas Microball e o sistema de detecção de nêutrons Neutron Shell. Os
esquemas de níveis dos dois núcleos são bastante similares, como é de se esperar para um
par de núcleos espelho, e são caracterizados por fortes transições dipolares elétricas E1
na desexcitação na sequência principal.

No caso do núcleo de 67As, foram acrescentadas cinco novas transições gama e dois
estados excitados ao esquema de níveis já conhecido, a saber: as transições de 608.26(7),
681.05(11), 919.70(15), 1148.61(9) e 1518.93(7) keV, e os estados de 2570.4(4) e 2962.2(6)
keV. Duas transições propostas em literatura, de 1081 e 1603 keV, não foram observadas,
e não constam no esquema de níveis proposto neste trabalho. As multipolaridades de to-
das as transições novas foram determinadas através da técnica de análise da distribuição
angular dos raios gama emitidos pelo núcleo residual (análise ADO). De acordo com a
análise ADO das transições já conhecidas, o estado de 3179 keV, proposto em literatura
como um estado (13/2+), foi proposto neste trabalho como um estado de momento an-
gular 15/2(+). O estado de 3882 keV, proposto em literatura como um estado (15/2+), é
proposto neste trabalho como um estado 17/2(+), sendo as transições de 638 e 703 keV,
que conectam estes estados, determinadas como sendo ambas de caráter dipolar.

O esquema de níveis do núcleo de 67Se foi ampliado até o momento angular (25/2+), a
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5.560(1) MeV. Foram acrescentadas doze transições novas e oito estados excitados ao es-
quema de níveis já conhecido, sendo as transições de 304.1(2), 378(1), 639.6(2), 713.8(8),
766.0(1), 838.0(8), 859.4(2), 910.8(2), 1034.6(2), 1061.1(8), 1288.6(8) e 1364.8(5) keV, e os
estados de 26.2(6), 1061.1(8), 2224.6(2), 1063(1), 3776.7(8), 4416.3(8), 4794(1) e 5560(1)
keV. A transição de 1390 keV, proposta em literatura, como possível transição prove-
niente deste núcleo, não foi observada. As multipolaridades das transições já conhecidas
foram determinadas, também utilizando análise ADO. Das transições novas, inseridas no
esquema de níveis deste núcleo, cinco tiveram suas multipolaridades determinadas pela
mesma técnica.

Foram realizados cálculos de Modelo de Camadas em Larga Escala, utilizando o código
Antoine, com as interações residuais KB3G, GXPF1 e fpg, a �m de se obter as previsões
feitas pelo modelo, e compará-las com os resultados obtidos experimentalmente.

Para a descrição dos estados de paridade positiva, foi utilizada a interação residual
fpg, que permite a excitação de núcleons de valência até o orbital g9/2. Esta interação não
prevê interação coulombiana entre os núcleons, e desta forma, os cálculos realizados para
um par de núcleos espelho, apresentam resultados idênticos. Os cálculos realizados com
a interação fpg para os estados de paridade positiva dos núcleos espelho de 67As e 67Se

mostraram-se em bom acordo com os resultados experimentais, descrevendo as energias
dos estados excitados de ambos os núcleos, com uma diferença máxima, em energia, de
500 keV, para o estado 27/2(+), do núcleo de 67As. Para estados de momento angular até
21/2+, as diferenças em energia não superaram o valor de 200 keV. Um estudo feito da
diferença de energia, entre o valor calculado e o valor experimental, em função do aumento
do momento angular, mostrou um aumento de ∆E em função do momento angular para
os dois núcleos, indicando que é desejável a inclusão de melhorias na interação residual
para permitir a descrição dos estados de momento angular mais alto.

Foram observadas diferenças nas intensidades das transições dipolares magnéticas,
M1, que depopulam os estados análogos 19/2(+), dos núcleos de 67As (estado de energia
4520.2(4) keV) e 67Se (estado de energia 4416.3(8) keV). A diferença nas intensidades foi
discutida em termos da contribuição dos termos isoescalar e isovetorial em transições do
tipo M1, onde espera-se que as intensidades das transições que conectam estados análogos
em núcleos espelho, apresentem intensidades similares, dentro de um fator 2, quando essas
transições conectam estados de mesmo isospin (∆T = 0). Os resultados experimentais
mostraram-se em bom acordo com a hipótese de simetria de isospin, indicando, ainda,
que os estados análogos 19/2+, 17/2+

1 e 17/2+
2 possuem o mesmo isospin.

Para o estudo dos estados de paridade negativa, foram utilizadas duas interações
residuais, levando em consideração a interação coulombiana entre os núcleons de valência:
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a interação KB3G e a interação GXPF1, ambas permitindo a descrição teórica de núcleos
com núcleons de valência na camada pf. Ambas interações reproduziram razoavelmente
bem as energias dos estados de paridade negativa para ambos os núcleos. A interação
KB3G, entretanto, inverteu os momentos angulares do estado fundamental e do primeiro
estado excitado do núcleo de 67As, enquanto a interação GXPF1, reproduziu bem a ordem
de todos os momentos angulares dos estados de paridade negativa.

A análise da diferença das energias dos estados análogos (MED) nos núcleos espelho
67As e 67Se, foi feita com a introdução de termos de correção nas energias de partícula
única devido à interação órbita-órbita (Ell) e spin-órbita (Els), além de uma estimativa
de um termo de quebra de simetria de isospin (EB). Os resultados mostraram que a
introdução dos termos de correção propostos não permitiu reproduzir completamente os
resultados experimentais, indicando que as estimativas teóricas devem ser melhoradas
para essa região de massa. Vale lembrar que o par de núcleos espelho 67As e 67Se, é o
mais pesado conhecido atualmente, e espera-se que os resultados obtidos neste trabalho
possam contribuir com novas informações para a descrição de núcleos nessa região de
massa.

Os estados análogos de momento angular 9/2+, que populam os estados de pari-
dade negativa, têm vidas médias conhecidas, o que permitiu calcular os valores das
probabilidades reduzidas de transição, B(λL), das transições que depopulam este es-
tado. Foi observado que as transições análogas de 319 keV, proveniente do núcleo de
67As, e de 304 keV, proveniente do núcleo de 67Se, ambas dipolares elétricas, apre-
sentaram intensidades bastante distintas, a saber: B(E1)319 keV = 8.2(6)× 10−6 u.W., e
B(E1)319 keV = 3(1)× 10−6 u.W., indicando uma possível quebra de simetria de isospin.
Além deste resultado, os estados análogos 7/2−2 , populados por essas transições, foram os
únicos a apresentar um pequeno desvio na descrição de suas funções de onda, reforçando
a hipótese de uma possível quebra de simetria de isospin.

A realização de novos experimentos é desejável para uma melhor compreensão das
propriedades eletromagnéticas que descrevem os núcleos espelho, em particular os meca-
nismos que promovem a quebra ou conservação de simetrias, como é o caso da simetria de
isospin, diretamente relacionada ao princípio de independência de carga. Para o estudo
de núcleos ricos em prótons, como é o caso dos núcleos espelho 67As e 67Se, investigados
neste trabalho, o desenvolvimento recente de espectrômetros potentes é de fundamen-
tal importância. Projetos em andamento, como os espectrômetros gama segmentados
GRETA (Gamma-Ray Energy Tracking Array) [101], em fase de implantação no Lab-
oratório Nacional de Argonne, e AGATA (Advanced GAmma Tracking Array Project)
[102, 103], em fase de implantação nos Laboratórios Nacionais de Legnaro, prometem
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fornecer, num futuro muito próximo, subsídios para um entendimento mais aprofundado
das simetrias fundamentais que formam a base da descrição de sistemas físicos.
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Apêndice A

Simetria de isospin e independência de
carga
(Material extraído principalmente de A. Bohr and B.R. Mottelson, Nuclear Structure, Vol 1: Single

Particle Motion, World Scienti�c, 1999 e referências internas)[98].

Uma das características fundamentais do estudo de estrutura nuclear é associada à
presença de dois tipos de núcleons: prótons e nêutrons. O fato de que suas massas são
quase iguais (∆M/M = 1.4× 10−3), sugere que haja uma semelhança entre esses dois
estados de partícula, e um estudo mais detalhado dos seus papéis nas interações nucleares
revela uma simetria básica. A simetria de interação foi reconhecida primeiramente através
do resultado do espalhamento np e pp em baixas energias. Com E < 5MeV o sistema np
interage principalmente nos canais 1S e 3S, mas o princípio de exclusão de Pauli restringe
o sistema pp ao canal 1S. O espalhamento observado revelou que a interação pn no canal
1S é igual à interação pp no canal 1S (excluindo-se a interação coulombiana). A existência
de uma simetria geral nas interações np, nn e pp encontra suporte na comparação de
espectros de núcleos isóbaros (mesmo número de massa mas diferente número de prótons
e nêutrons). A hipótese que sai desse estudo é que as forças nucleares sejam independentes
da carga do núcleon.

Independência de carga

Por causa do princípio de exclusão, a simetria de independência de cargas se refere somente
aos canais assimétricos das funções de onda de espaço de isospin, ou seja, S=0 e momento
angular orbital par (1S, 1D, ...), ou S=1 e momento angular orbital ímpar (3P, 3F, ...).
Nesses canais, a interação entre sistemas nn, np e pn é considerada a mesma.

Os canais simétricos (3S, 1P, 3D, ...) são permitidos apenas para o sistema np.
As conseqüências da independência de cargas são mais convenientemente obtidas num
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formalismo que considera o próton e o nêutron como dois estados diferentes de uma única
partícula. Então a função de onda para um núcleon vai depender parcialmente do espaço
usual e variáveis de spin (r̃ e σz(= sz = ±1)) e parcialmente da variável isobárica τz, que
distingue entre um nêutron (τz = −1) e um próton (τz = +1).

Para um nêutron no estado Ψ(r̃, σz), escrevemos:

Ψn(r̃, σz) = Ψ(r̃, σz, τz = 1) = Ψ(r̃, σz)

(
0

1

)
(8.1)

enquanto que para um próton no mesmo estado, temos:

Ψp(r̃, σz) = Ψ((r̃, σz)

(
1

0

)
(8.2)

Sabe-se que prótons e nêutrons obedecem o Princípio de Exclusão, que exige que a
função de onda seja antissimétrica sob a troca de todas as coordenadas de dois prótons
ou dois nêutrons. A �m de obter um tratamento explorando as relações dos dois tipos de
núcleons, devemos impor um princípio de exclusão generalizado, que exige que a função
de onda seja antissimétrica com respeito à troca de coordenadas (espaço, spin e isospin)
de quaisquer dois núcleons.

O princípio de exclusão generalizado não é uma �teoria extra�, e sim parte de um
formalismo conveniente. De fato, a notação de isospin introduz uma redundância na
enumeração dos estados, já que a con�guração envolvendo um próton e um nêutron com
as coordenadas r̃p, σz(p) e r̃n, σz(n) pode ser descrita tanto como o conjunto de variáveis:

r̃1 = r̃p, σz(1) = σz(p), σz(1) = +1 (8.3)

r̃2 = r̃n σz(2) = σz(n), σz(2) = −1 (8.4)
ou pelo conjunto envolvendo a troca de 1 e 2 para todas as coordenadas (espaço, spin
e isospin). A condição de antissimetria serve então para �remover� esse grau extra de
liberdade.

É também possível tratar as conseqüências da independência de carga sem introduzir
variáveis isobáricas ou o princípio de exclusão generalizado[99].

No formalismo de isospin os operadores se tornam matrizes nas coordenadas isobáricas
das partículas. Por exemplo, a interação entre dois nêutrons pode ser escrita da seguinte
forma:

Vnn(1, 2) =

(
0 0

1 0

)
1

(
0 0

1 0

)
2

V(1, 2) (8.5)
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onde os subescritos indicam que os operadores agem no espaço de isospin da partícula 1
e 2 respectivamente.

Como é bem conhecido da descrição qüântica do spin, qualquer matriz 2× 2 pode
ser expressa em termos de combinações lineares da matriz unitária com as três matrizes
de Pauli. Então é possível expressar os operadores no espaço isobárico em termos das
matrizes de isospin:

τx =

(
0 1

1 0

)

τy =

(
0 −i

i 0

)
(8.6)

τz =

(
1 0

0 −1

)
para os núcleons individuais. As matrizes são consideradas como componentes de um
vetor ~τ em um espaço de isospin tridimensional, com os eixos designados x, y e z.

A componente z, que é diagonal, corresponde à variável isobárica introduzida acima.
Das matrizes 8.6 obtemos os operadores de isospin:

t̃ =
1

2
τ̃ (8.7)

cujas componentes obedecem as relações de comutação para componentes de um vetor
momento angular:

[tx, ty] = itz (e permutações cíclicas)
Já que (t̃)2 = 3/4, o núcleon tem isospin total t = 1/2, e a componente z é, por con-

venção,
mt = tz = −1

2
(para o nêutron) (8.8)

mt = tz = +
1

2
(para o próton) (8.9)

Invariância rotacional do espaço de isospin

Para sistemas com dois ou mais núcleons, os isospins podem se acoplar num total de:

T̃ =
∑

k

t̃k (8.10)
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Com a componente z dada por:

MT = Tz =
1

2
(N− Z) (8.11)

As componentes de T̃ satisfazem as relações de um vetor momento angular, de forma
que os autovalores de (T̃)2 são:

T(T + 1), com T=0,1,2,... (para um número par de núcleons) (8.12)

T =
1

2
,

3

2
,

5

2
, ... (para um número ímpar de núcleons) (8.13)

O operador T pode ser associado com rotações no espaço de isospin, da mesma maneira
que o momento angular ~I gera rotações no espaço ordinário. A suposição da independência
de cargas implica que a interação (e a hamiltoniana total) pode ser escrita numa forma
que não envolve explicitamente as variáveis de isospin do núcleon. É preciso lembrar,
entretanto, que como parte do formalismo de isospin, introduzimos o princípio de exclusão
generalizado, que pode ser expresso pela relação:

P(ik) = Pr(ik)Pσ(ik)Pτ (ik) (8.14)

para cada par de partículas (ik). Os operadores Pr, Psigma e Pτ permutam as variáveis de
espaço, spin e isospin de duas partículas, e P é o operador total de troca.

A relação 8.14 implica numa conexão entre os graus de liberdade de isospin e de
espaço-spin; então, por exemplo, uma interação que dependa da simetria do estado de
duas partículas no espaço spin-órbita, pode ser escrita em qualquer uma das duas formas:

V(ik) =
1

2

(
V(s) + V(a)

)
+

1

2

(
V(s) − V(a)

)
PrPσ (8.15)

V(ik) =
1

2

(
V(s) + V(a)

)
− 1

2

(
V(s) − V(a)

)
Pτ (8.16)

onde V(s) e V(a) são funções das variáveis de espaço e spin da interação de núcleons.
A interação nos canais 3S, 1P,..., que são simétricos no espaço spin-órbita, é denotada
por V(s), enquanto que V(a) é a interação dos canais antissimétricos 1S, 3P, ... . A
independência de carga implica que não há relação entre V (s) e V (a), que são de fato
diferentes.

A componente de V (ik) envolvendo P τ se refere a como é a interação de troca de
carga, e pode estar associada com uma mudança de quanta de carga, como mésons π,
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entre os dois núcleons. O operador de troca de carga pode ser escrito em termos dos
isospins dos núcleons:

P τ =
1

2
(1 + ~τi · ~τk) =

{
+1 T = 1

−1 T = 0
(8.17)

e pode ser visto como uma quanti�cação direta do efeito de P τ no estado de duas partícu-
las, oupela relação:

(~T )2 = T (T + 1) = (~ti + ~tk)
2 =

3

2
+

1

2
~τi · ~τk (8.18)

onde o isospin total T das duas partículas é +1 para os estados de isospin simétrico
(P τ = +1) e zero para estados de isospin antissimétrico (P τ = −1).

Podemos então expressar a dependência das relações 8.14, 8.15 e 8.16 pelo isospin dos
núcleons, em termos dos produtos (~τi · ~τk) para os diferentes pares de partículas.

Visto que estes produtos são isoescalares, segue que a descrição completa é invariante
em relação a rotações do espaço de isospin. E segue também que a invariância sob rotações
no espaço de isospin implica em independência de carga, de tal forma que as duas simetrias
são sinônimas para um sistema de núcleons. De fato, pode ser visto que a função mais
geral dos isospins pode ser expressa como uma função dos produtos (~τi · ~τk) e então dos
operadores de troca de carga ~P τ (ik). A hamiltoniana invariante por rotações pode então
ser escrita por meio da relação 8.14, sem referência explícita às variáveis isobáricas.

A invariância por rotações no espaço de isospin implica que a hamiltoniana comuta com
o isospin total ~T , os estados estacionários podem ser identi�cados com o número quântico
T e os estados formam multipletos degenerados consistindo em 2T + 1 componentes com
diferentes MT = Tz.

A estrutura de multipletos isobáricos é tida como sendo uma característica geral do
espectro nuclear, fornecendo muitas evidências experimentais para a independência de
carga das interações nucleares. A degenerescência entre os componentes do multipleto
com diferentes MT (estados isobáricos análogos) é deslocada pelas forças coulombianas.

A invariância isobárica tem também importantes conseqüências para processos de
reações nucleares, fornecendo regras de seleção e relações de intensidade associadas à
conservação de isospin[100].
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