
  

 A Fisica Nuclear hoje, no mundo e no 
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FÍSICA NUCLEAR, ÁREA DA FÍSICA  COM 
ATIVIDADE E VIGOR

 DADOS  NUMERICOS , LISTA DOS PROBLEMAS ABERTOS ATESTAM ISTO

Mapa-mundi das facilidades em fisica nuclear com usuários externos
Ref: IUPAP report 41 Research facilities in Nuclear Physics, july 2007



  

WG 9 da International Union of Pure and Applied Phyiscs(IUPAP):
Aceleradores de pesquisa básica em fisica nuclear ~90 Laboratórios de Universidades, 
com programa em Fisica Nuclear básica e tambem aplicações. Ref: OECD report of WG on NP

Summary of large-scale accelerator facilities in nuclear physics existing, estimated starts of 
operation, or proposed starts of operation for the period 2007-2020. 



  

Brazil: Laboratório Aberto de Fisica Nuclear -IFUSP: Acelerador Pelletron, 8MV
      desde 2004 dispõe de feixes radioativos : RIBRAS (Radioactive Ion Beams Brasil)
      2 solenoides supercondutores: focalizam feixes secundários leves e de baixa energia



  

Dois solenoides supercondutores B=6.5 T

RIBRAS (Radioactive Ion Beams Brasil) (foto O. Camargo Jr)



  

Dados do tamanho estimado da força de trabalho em Fisica Nuclear-2007

13290+3760+~ 2940~ 4910~ 1680Total

~2620300+~ 520~ 1190~ 610Asia Pacific

390+100+12010070South America

3760+1150+9001360350North America

6520221014002260650Europe

TotalsSupportPh.D. 
students

Experiment 
Ph.D.

Theory 
Ph.D.

Region

                   ~ indicates that some data has been estimated
            + indicates that only partial data existed for some countries (so a lower limit)

Europe comprises data from Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, and
the United Kingdom. North America comprises data from Canada and USA. 
South America comprises data from Argentina, Brazil, Chile, Colombia, and Venezuela. 
Asia Pacific comprises data from Australia, China, India, Japan, Korea, and Taiwan.
India e Russia não forneceram informações

Ref: OECD report of WG on NP fev. 2008



  

Evolução da força de trabalho em Física Nuclear:
Ref: OECD report of WG on Nucl. Phys. fev. 2008

Europa Levantamento NUPECC 1997   PhD teoria 650  (2007     650)
 15 paises                                              PhD exp. 1931   (2007  2260)
                                                             Estud. PhD 1400  (2007  1400)
Acréscimo em experimental

EUA : mesmo numero que 1997, decrescimo em teoria, compensado pelo 
acréscimo de experimental

Canadá  : acréscimo de 33% em pesquisadores e 65% em número de pos-
graduados

Brazil : censo da SBF em 1989  PhD  teoria : 65        (2007    49) 
                                                  PhD Exper.    64       (2007     64)
                                                 Estud. PhD     72        (2007    85)
 Decréscimo em teoria, manutenção no número de pesquisadores experimentais
Vários experimentais migraram para aplicações da Física Nuclear



  

Investimentos em Física Nuclear: no mundo: 2 B$ (US)
em média um pesquisador de fisica nuclear recebe um suporte de 200 k$ (US)/ano
nos paises industrializados da America do Norte, da Europa e na Japão
Ref: OECD report WG on Nuclear Physics

no Brasil:  5M$ (US) (salarios e bolsas) + 2M$ (CNPq, FAPESP)=7M$ (US)

  Pesquisadores+estudantes de pos+suporte tecnico: 330 : 20 k$ (US)/ano

Orçamento do CNPq  em  2005: U$ 387 M
      bolsas, grants e projetos de pesquisa
Orçamento do CNPq para Física em 2005: U$ 22.16 M    (5.7 %) 
 637 prupos de pesquisa em fisica: 3.3%
orçamento do CNPq para Fisica Nuclear em 2005: U$ 785.116,00
         (3.5%)       (era  6% em  2001)

16.5379.6205.3644.1496.9701.8091.8011.1592.2832.54229.29926.89420.34617.49816.738Total

1861771311143363327 3891.4691.5671.3681.1421.152Física Nuclear

16.3519.4435.2334.0366.6341.7761.7741.1592.2812.45327.82925.32718.97716.35615.587Física

200520042003200220012005200420032002200120052004200320022001

Fomento à PesquisaBolsas no ExteriorBolsas no País
Área



  

• Fapesp  budget of in 2005                           U$ 250 M

• Fapesp budget for Physics in 2005             U$ 14.9 M

• Fapesp budget for NP in 1995-2005           U$ 1.2 M/year (8%)



  

A Física Nuclear tem como objetivo a investigação da 
origem, evolução, estrutura e fases da  matéria  nuclear.



  

Podemos dividir em 3 grandes áreas as atividades 
 atuais da Física Nuclear:

1. Estrutura Nuclear  e Astrofísica Nuclear
    Qual é a estrutura da matéria nuclear?
    Qual é o papel dos núcleos na descrição da evolução do universo?

2. Da estrutura dos hadrons às fases da matéria nuclear:
     Cromodinâmica Quântica (QCD)
    A estrutura e as interações dos nucleons são explicadas pela Cromodinâmica 
    Quântica (QCD)?
    Quais as fases da matéria nuclear?

3.  Simetrias Fundamentais
     Qual é a física além do modelo padrão?

   Estas 5 questões mereceram um amplo consenso internacional (relatórios NSAC
   (Long Range Plan 2007   e NUPECC-Long Range Plan 2004)  



  

Teorias Nucleares:
 Escalas e modelos 
a) QCD

b) Dinâmica de quarks constituentes

c) Potencial inter-nuclear ou forças 
de troca de mesons

d) Podem descrever excitações de single
-particle

e) Impossivel aplicar para núcleos 
complexos: método de campos efetivos

f)  Coordenadas  coletivas : rotações, 
vibrações, fissão



  

1. Estrutura Nuclear e Astrofísica Nuclear

2 direções: para dentro : uma descrição preditiva que compreende toda escala 
nuclear: da dinamica fundamental dos quarks e gluons pela QCD,  às rotações e 
vibrações complexas nos sistemas multi-nucleonicos, até as estruturas soltas dos 
núcleos exóticos de vida curta, que não existem na natureza

para fora: como os processos nucleares formam o cosmos, a origem dos 
elementos, a evolução das estrelas, a detonação das supernovas e a natureza da 
matéria de densidades extremas. Exige compreensão de isótopos muito raros, 
exóticos 

Falta muito para estas descrições: 
 -  Não conhecemos suficiente a ligação (binding) nuclear  para determinar os 
    limites da carta dos nuclideos.
 -  Partindo da interação microscópica entre prótons e nêutrons não podemos
    prever massas e excitações de núcleos com massa superior ao Carbono ( Z=6).
 -  Não sabemos a origem de padrões simples nos núcleos complexos
 -  Não conseguimos integrar a estrutura dos núcleos com a descrição das reações
   nucleares



  

drip-line



  

Novos dados são necessários : 
Principalmente das novas regiões da carta de nuclídeos, para verificar a validade 

de extrapolações e descobrir novos fenômenos para os quais predições 
teóricas podem ser testadas.

Aceleradores com feixes de núcleos instáveis, radioativos

2 metodos complementares de 
produção: 
Projectile fragmentation 
 in flight separation     
Produces radioactive beams  with velocity 
close to the primary projectile, rapid process

 ISOL(isotope separation on line)

Radioactive species produced in     
spallation , stopped , ionized , separated, 
re-accelerated



  

Verdades básicas revisitadas:

1. Os raios nucleares não variam com A1/3

2. Os números mágicos Z e N dependem de N e Z

3.Existem muito mais núcleos ligados do que previstos



  

Núcleos halo: 11Li

16 fm

T. Nakamura et al. PRL 96, 252502 (2006)    11Li  has strong E1 strength at 0.6 MeV, strong 
two-neutron correlation,  <rc,2n2>1/2 = 5.01(32)fm ,   <θ12> = 48(16)



  

 

Fenômenos novos:  Núcleos halo

4 fm

16 fm

11Li

caroço de 9Li

  11Li →  9Li + 2n
 11Be →  10Be + n
  6He →  4He + 2n

halo de 2 
neutrons

Microscopic calculations by H. Sagawa

T. Nakamura etal. PRL 96, 252502 (2006)    11Li  
has strong E1 strength at 0.6 MeV, 
strong two-neutron correlation,  <rc,2n2>1/2 = 5.01(32)fm 
,   <θ12> = 48(16)



  

Números mágicos perto linha de estabilidade  8,20,28,50,82

Podem mudar perto do drip-line, onde a superficie rica de neutrons torna se difusa



  

Mudança nos números mágicos de 8, 20 para 6, 16

Responsavel: parte monopolar da interação π d5/2 - ν d3/2

      28O (Z=8, N=20) duplamente mágico, não é ligado, último 24O



  

 Medidas e cálculos de Massa



  

Novas medidas de massa:  Penning trap (ISOLDE),  anel de estocagem 
(GSI)



  

Alem do drip-line: isotopos de hidrogenio pesados

t+t     p+5H     p+t+n+n  

3x107 s-1

E=57.5 MeV

Alvo de
Tritio

t
t

p

t
n

Dubna - preprint

Espectro de energia faltante de p+t+n

(1.8±0.1) MeV

(2.7±0.1) MeV



  

Além do drip-line 
Emissão de 2 protons 



  

Estudo do núcleo 11N, não ligado, por meio de reação de transferência
10B(14N,13B)11N  GANIL  A.L-Sz PRL 1998, 2000



  

Ressonâncias  Gigantes em Núcleos Exóticos 

(γ,p) proton separation energy 
threshold

Real photon absorption

Virtual photon absorption : 20,22O beam of 
500-600 MeV/u on Pb target

B(E1) fragmentado, extende a baixas 
energias de excita~/ao

Ressonancia dipolar isovetorial: 
n e p oscilam  fora de fase



  

Ressonancia dipolar "pigmeu"  no núcleo halo 11Li, E*~0.6 MeV



  

Elementos superpesados: Observação de Z=112  
atraves de cadeia de decaimento α até chegar a núcleo conhecido, GSI



  

Banda superdeformada  do núcleo 250Fm, medida com espectroscopia γ  in-beam.
Jyvaskula 



  

Elementos superpesados  ,  294118

249Cf+48Ca  reaction. The three decay chains originated from the even-even isotope 
294118 (E =11.65±0.06 MeV, T =0.89  ms) produced in the 3n-evaporation channel
 of the 249Cf+48Ca reaction with a maximum cross section of 0.5  pb. DUBNA 2005 



  

Various astrophysical processes on the nuclear chart:
i) Primordial nucleosynthesis (red), 
ii) Normal slow stellar evolution (dark-blue), 
iii) Slow neutron capture (s-process, brown),in stars, Δt>T1/2,close to stability line 
iv) fast neutron capture (r-process, green), SN explosion, Δt<T1/2,,far from stab.line

v) rapid proton capture (rp process light blue), in binary sytems,n-star, X-ray bursts Δt<T1/2. 

Ciel pendant le burst de rayons X
GRB 971214. Sur la partie droite 
le p-process peut avoir lieu.

Vue du ciel avant (gauche) et après (droite)
l’explosion de la supernovae SN1987a. 
Sur la droite, le r-process peut avoir lieu.

Processos nucleares 
no universo



  

Astrofisica Nuclear

1. Processos nucleares no interior das estrelas
medidas em laboratório a energias solares

3He(3He,2p)4He



  

Ressonâncias na reação 24Mg(α,γ)28Si na região do pico de Gamow 



  

S(E) fator da fusão de 16O+16O

with fusion hindrance



  

Processo-r :  captura rápida  de neutrons, 



  

Abundância elemental produzida pelo  processo-r, observada para 6 estrelas de 
processo-r. A similitude é notável e ainda não explicada. Linhas sólidas são
 abundancia no sistema solar, atribuido ao processo-r. Deteção de U e Th pode 
ser usado para datar os eventos de processo-r e restringir a idade do universo



  

E: Curvas de luz de  "bursts" de raios-X  da estrela GS 1826-24 (RXTE)
D: Cálculos uni-dimensionais de curvas de luz de  "bursts" de raios-X 
variando o input nuclear



  



  

A estrutura dos hádrons 

Problema central : 
Como  quarks e gluons são reunidos para formar os hádrons? 
Como conectar as propriedades observadas dos nucleons  com as dos quarks e 
gluons e a sua teoria de interações, a QCD ?

 Ex 1: A massa dos quarks e gluons que constituem o proton (uud) ou neutron 
        (udd)  representam apenas 1% da massa do nucleon. O restante  surge da 
        interação forte entre eles (E=mc2) que cria pares de quarks-antiquarks: 
        nuvem de pions.



  

Ex 2: O spin do nucleon permanece sem explicação: somente 25% é explicado:
JLAB, DESY: quarks  up   spin paralelo, quarks down spin antiparalelo, HERMES-
DESY: strange quarks spin~0,  RHIC, CERN-COMPASS gluons spin ~0   
Solução: momento angular orbital de quarks e gluons.   órbitas definidas??



  

Distribuição de carga e de magnetização do neutron 
e do proton : fatores de forma eletromagnéticos, medidos 
com feixes e alvos polarizados (JLAB, Bates Lab.-MIT)

Neutron: positivo no interior, negativo no exterior Proton



  

As pesquisas que levaram a estas descobertas foram realizadas 
em aceleradores de energias muito elevadas: 
Jefferson Laboratory - CEBAF (Continuous Electron Beam Accelerator Facility)

                                            feixe de eletrons de 6GeV 
RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) BNL feixes de p de 250 GeV
FERMILAB, DESY, MAMI, CERN

O aumento de energia do feixe 
de eletrons do Jefferson Lab
a 12GeV permitira a tomografia
dos quarks no interior do
nucleon



  

Correlações de curto alcance de 2-nucleons e 3-nucleons nos núcleos 
observadas diretamente em JLAB. 
Espalhamento de eletrons de altissima energia pelos quarks  no  núcleo, em que o 
quark carrega mais momento que do nucleon. Efeito independe do núcleo alvo

r = razão da intensidade de espalhamento
 inelástico de eletrons pelo núcleo, pelo 3He

XB = fração de momento carregado pelo quark,
se XB =1, quark tem todo momento do nucleon
se XB>1 mais de um nucleon, se XB>2 mais de 
2 nucleons 



  

Fases da Matéria Nuclear
QCD : nucleons nos  núcleos podem "derreter"   para formarem 
o plasma de quarks e gluons : QGP
 ρ > 30-100 ρnuclear,    T > 1012 graus
RHIC  (Relativistic Heavy Ion Collider-BNL)  
Au +Au, p+p, d+Au, Cu + Cu      Ecm = 200GeV/n 

Detetores : BRAHMS, PHENIX, PHOBOS e STAR
Medem a produção de particulas,  parametro de impacto, trajetorias, plano da reação. 
Espectro dos hadrons e distribuição angular: movimento coletivo do meio, mesmo 
quarks mais massivos acompanham o movimento.Hidrodinamica relativistica. 

QGP existe: liquido quase perfeito, sem viscosidade,  

Elliptic flow: mede anisotropia 
angular no momento, que surge 
da forma anisotropica do sistema, 
numa colisão nuclear não central.



  Milhares de particulas produzidas numa colisão Au+Au e detectadas pelo STAR



  

Limite quântico inferior de 
viscosidade/densidade de 
entropia   h/8π2 ( teoria de 
supercordas)

a viscosidade  da sopa de quarks 
-gluons do RHIC ~  4 x limite 
inferior

Futuro: LHC  Pb + Pb a 5.5 
TeV/nucleon-par

QGP existe: em vez de um plasma de gás rarefeito,
liquido quase perfeito, sem viscosidade, dominado por 
fenomenos quânticos
Novo estado da matéria: estudo no RHIC II



  

Procura do 
Ponto 
Critico

Potencial 
quimico 
barionico 
~densidade 
barionica da 
materia



  

PRIMARY
BEAM

FARADAY CUP

PRIM. TARGET

CRYOPUMP

SCATTERING
CHAMBER

CHAMBER
MID SCATT.

Pelletron  3 MeV/nucleon
LINAC  10 MeV/nucleon

1st phase

2nd phase

Primary Beam

Double solenoid system RIBRAS

M.S. Hussein, 
A.  Lépine-Szily 
J. J. Kolata,
 A.C.C. Villari,
 R. Casten 
1997 proposta



  
foto Orly Camargo

 Two superconducting solenoids-2004



  

Superconducting solenoid

• Magnet –  NbTi
• Field integral – 5 T.m.
• Max. central field – 6.52 T
• Max. current – 91.86 A
• Inductance – 309 H
•Stored Energy – 1.3 MJ
• Lhe vessel 250 litros
• Lhe boil-off rate 3.4 liters/day
• LN2 Vessel 130 Litros
• LN2  – 15 liters/day

B

4K 40K

73K

80K

HeN2



  

Production system –primary target

PRIMARY BEAM

SECONDARY 
BEAM

gás

 solenoid

 Berilium foil 12µm

Havar foil

     30cm 
Solenoid Bore

colimator

colimator



  

Production reactions

Secondary particle    production reaction
 

production per 1µA
 of primary beam

6He                    9Be(7Li,6He)                     10+5 p/s
8Li                     9Be(7Li,8Li)                      10+6 p/s
7Be                    3He(6Li,7Be)                     10+5 p/s
8B                      3He(6Li,8B)                       10+4 p/s
18Fm                   12C(17O,18Fm)                    10+4 p/s



  

Selection with solenoid

solenoid

q

AE
k

q

mE

q

mv
B

22 ===ρ ( )
2

2

q

AE
kB =ρ

collimator

Bloqueador
´´lollipop``

B



  

Primary target

Faraday cup

      Beam      
    blocker
    (lollipop)

Solenoid 2

Secondary      
   target

Colimator

Solenoid 1

Primary 
beam

Crossover mode

1 meter9Be,3He

7,6Li



  

alvo secundario

colimadores

alvo primário

            Trajetória de Trajetória de 88LiLi

colimadores

6He

8Li
7Li



  

Seção de choque de reação de núcleos halo 
sobre alvos de massa intermediária e pesada

Conclusão: Seção de choque de reação de 6He, núcleo com halo de 
2n, sobre alvos pesados ou de massa intermediária é maior do que 
de projéteis estáveis como 4He.  Também é maior do que projéteis 
estáveis e fracamente ligados, como as 6,7Li, 9Be. Quebra do 6He

0 0 . 5 1 1 . 5 2 2 . 5 3

E c . m
R e d     ( M e V / f m )  

1

1 0

1 0 0

σ R
R

ed
  (m

b)

9 B e  +  6 4 Z n  [ 1 ]
1 6 O  +  6 4 Z n  [ 1 ]
6 L i   +  6 4 Z n  [ 1 ]
6 H e  +  6 4 Z n  [ 2 ]
4 H e  +  6 4 Z n  [ 2 ]
6 H e  +  5 1 V    [ 3 ]
4 H e  +  5 1 V    [ 3 ]
8 L i   +  5 1 V    [ 3 ]

dados Ribras 
tese de mestrado 2007
V.Morcelle de Almeida



  

Distribuições angulares elásticas
6He + 27Al
Ajustadas pelo potencial de São 
Paulo, potencial óptico com 
interação não-local

6He não tem aumento da seção 
de choque de reação



  

Measurement of the H(8Li, α)5He with  8Li
beam using the thick target method

 8Li is a key element of the inhomogeneous  Big Bang. 
It is formed by 7Li(n,γ)8Li in n-rich environment

• The 8Li(α,n)11B,  8Li(n, γ)9Li e  8Li(d,p)9Li  are 
reactions which bridge the A=8 gap. 

•  The most important reaction to deplete the 8Li is the 
8Li(p, α)5He.

• Reaction performed in inverse kinematics:low cm 
energy   1-2 MeV

PhD thesis of D.R.Mendes Jr



  

 9Be resonances populated in 
H(8Li,4He)5He reaction  

Q = +14.42 MeV

Elab(7Li)=22 MeV     and      20 MeV
Elab(8Li)=18.3 MeV    and    16  MeV
Ecm (8Li)= 2.03 MeV    and 1.78 MeV
Eα = 20 – 30 MeV
E*(9Be)= 18.92 MeV and   18.66 MeV



  

Eα

Z

θ= 23,5
Energy (7Li) = 22 MeV
Energy (8Li) = 18,3 MeV

Eα

Preliminary results of  
H(8Li,4He)5He 

α

12C(α, α)12C

H(8Li, α)5He



  

Conclusões:

1. A Fisica Nuclear é uma área bastante vigorosa e ativa no mundo

2. O número de pesquisadores se mantem e grandes investimentos
são feitos em novos aceleradores ou up-grades

3. Tem muitas questões em aberto que vem sendo resolvidas 
com aceleradores de energias mais altas, detetores mais poderosos
e calculos teóricos mais precisos

4. No Brasil:  apoio financeiro (CNPq) decrescente.
    Ac. Pelletron+RIBRAS boas condições de realizar pesquisas 
    com feixes radioativos de baixas energias: reações de interesse
    astrofisico. 
5. Colaborações internacionais: como participar? 



  

Dubna

Lanzhou


