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RESUMO

Neste trabalho, realizou-se um estudo da produção de um

alvo de 44Ti para determinação de sua seção de choque para captura

de neutrons térmicos. Para isso, foi determinada a seção de choque

da reação 45Sc(p,2n)44Ti a 16-, 18-, 20-, 22- e 45 MeV. Além desta

reação, foi possível verificar as seções de choque para as reações

(p,n)45Ti, (p,pn)44BSc, (p,pn)44qSc e (p,p2n)43Sc. Os resultados à

baixa energia estão de modo geral em bom acordo com trabalho

anterior de McGee et ai. Já o dado a 45 MeV, está incompatível com

aquele trabalho e parece indicar um comportamento anormal para a

função de excitação. Em seguida, foi desenvolvido um método de

separação radioquímica para eliminar Sc. O 44Ti foi então

utilizado como alvo em uma reação nuclear pela primeira vez, tendo

sido determinado um limite superior para a seção de choque da

reação 44Ti(n,r) dado por 4xl03b. Ao final, apresenta-se uma

discussão do resultado e de suas possíveis implicações

astrofísicas.
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ABSTRACT

A study of the production of a 44Ti target was carried out

aiming the determination of its thermal neutron capture

cross-section. With this purpose, the cross-section of the

reaction 45Sc(p,2n)44Ti was determined in the energies 16-, 18-,

20- 22- and 45 MeV. The cross-section of the reactions (p,n)45Ti,

(p,pn)44mSc, (p,pn)449Sc and (p,p2n)43Sc were also measured. The

results in the low energy region are in good agreement with a

previous work by McGee et al. On the other hand, the cross-section

at 45 MeV is different from McGee's result and indicates the

existence of an abnormal behavior of the excitation function at

higher energies. Furthermore, a radiochemical separation method

was developed in order to eliminate Sc from the 44Ti target which

was irradiated with neutrons. It was possible to determine an

upper limit for the cross-section of the reaction 44Ti(n,y) of

4x10 b. At last, it is presented a discussion of the results

obtained and their possible astrophysical implications.
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Cap. I Introdução

I - INTRODUÇÃO

O Ti é o primeiro nuclídeo par-par instável de N=Z da

tabela periódica (sem levar em conta o Be, que é um caso a

parte). Sua meia-vida de cerca de 60 anos é suficientemente

elevada para que ele possa ser utilizado como alvo em medidas de

seção de choque. Este tipo de medida usando alvos instáveis vêm se

tornando cada vez mais freqüentes [Harder(1992), Koehler(1988) e

Gledenov(l985)] e é necessário aprimorar as técnicas para que

sejam possíveis medidas mais precisas e confiáveis. Estes

experimentos usando nuclídeos fora do vale de estabilidade /3 podem

levar a novas informações sobre estrutura nuclear inacessíveis de

outra maneira. Outra técnica de se estudar a região fora do vale

de estabilidade é usar, ao invés de alvos radiativos, feixes

radiativos [Caussyn(1993) , Becchetti(1992)] . Estes experimentos

também têm se tornado bastante freqüentes e permitem o estudo de

nuclídeos bastante fora do vale de estabilidade 0, como os

chamados núcleos exóticos (ver por exemplo artigos em

[Towner(1988)]).

A estrutura nuclear do 44Ti foi bastante estudada

principalmente após o trabalho de Pilt [Pilt(1978) ]. Ele usou um

modelo do nuclídeo como um caroço inerte de 40Ca mais uma

partícula alfa ("alpha-cluster") que conseguiu relativo sucesso,

chegando a reproduzir certas bandas de níveis no espectro do 44Ti

[Kim(1992), Yamaya(1990), Yamada(1990), Merchand(1989),

Michel(1986),Catara(l983)]. Sob outro ponto de vista, modelos de

camadas simplistas, que só permitem a elevação dos nucleons de

Valencia à camada £7/2, não são suficientes para explicar certos

pontos básicos no esquema de níveis do 44Ti. Para resolver este

problema, é necessário elevar um número razoável de nucleons de

Valencia -e consequentemente criar buracos- para a camada (l(2p) ,

dificultando severamente os cálculos [Alburger(1988),

McGregory(1973) ].

Além da estrutura nuclear, outros aspectos importantes do
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Ti ainda não estão bem compreendidos. Sua meia-vida, por

exemplo, ainda não é bem conhecida, possuindo dois valores

recentemente determinados, porém inconsistentes entre si

[Alburger(1990), Frekers(1983)]. A seção de choque para captura de

neutrons pelo 44Ti é outra grandeza desconhecida, sendo que o 44Ti

nunca havia sido utilizado como alvo até o presente trabalho.

O Ti também desempenha um papel importante em astrofísica.

Ele é formado por sucessivas capturas de alfa em cenários de

supernova e pode explicar a abundância do isótopo 44Ca

[Woosley(1973)]. Mais ainda, a linha de 1157 keV proveniente do

decaimento em série 44Ti-44Sc44Ca é uma das grandes expectativas

da astronomia de raios-y [Ramaty(1977), Dogiel(1992),

Mahoney(1988), Clayton (1982)]. Satélites portadores de detetores

de HPGe e Ge (Li) já verificaram a presença de 26A1 no centro da

galáxia [Mahoney(1982)] e linhas de 56Co já foram observadas na

supernova SN1987A [Matz(1988)]. Mais ainda, foi observada a linha

de 511 keV, proveniente da aniquilação de pares, que pode ser em

parte explicada pelo decaimento /3+ do 44Sc em equilíbrio secular

com o 44Ti [Clayton(1973) ].

Até o momento, no entanto, a presença do nuclídeo 4 Ti no

espaço ainda não foi observada pela linha de 1157 keV. Para o caso

da SN1987A, isso pode ser explicado pela pequena quantidade de

material de 44Ti formado [Woosley(1988)]. No entanto, esperava-se

já ter sido observada a radiação de 1157 keV difusa na galáxia,

proveniente de explosões de supernovas que ocorreram ao longo do

tempo. A opacidade das estrelas pode explicar esta questão, mas

ainda apresenta algumas dúvidas. Outra possibilidade seria a de

ter ocorrido captura de neutrons pelo 44Ti, o que provocaria a

formação de 45Ti, que decai com meia-vida de apenas 3h. De fato, o
48

meteorito de Allende mostrou uma proporção isotópica entre o Ca

e 46Ca bastante anormal, favorecendo o 48Ca, o que só pode ser

explicado por um alto fluxo de neutrons, que deve ter passado pela

camada da estrela que contém os isótopos de A*45-50 [Kratz(1988),

Sandier (1992) ]. Com isso, caso se comprove que a taxa da reação
44Ti(n,7) é alta, este valor ganhará grande importância por
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explicar, ao menos em parte, porque ainda não ocorreu a observação

da linha de 1157 keV.

Pode-se então questionar qual seria a importância de se medir

a seção de choque para captura de neutrons térmicos para a

astrofísica, já que os neutrons termalizados em laboratório estão

a uma temperatura muito inferior que as temperaturas estelares. A

importância da seção de choque para captura de neutrons térmicos é

que ela pode ser usada como estimativa para a componente da seção

de choque que decai como l/v, conforme a fórmula de Macklin e

Gibbons [Macklin(1965)]:

<cr v> = a(T)x(rth + /3(T,ri) ,
v

onde o primeiro termo é responsável pela parte que cai com l/v e o

segundo pela parte ressonante do espectro;

v é a velocidade média à temperatura T;

a é uma função da temperatura;

crth é a seção de choque para neutrons térmicos e

(3 é função da temperatura e de características das

ressonâncias ri.

Para temperaturas extremamente elevadas, como as que

caracterizam explosões de supernovas, o termo l/v pode-se tornar

tão importante quanto o termo que considera as ressonâncias

(devido à dependência com a temperatura ser diferente para os dois

termos).

Assim, uma determinação da seção de choque para captura de

neutrons térmicos pode:

• ajudar a desenvolver técnicas necessárias para realizar medidas

com nuclídeos instáveis;

• revelar uma característica importante de um nuclídeo fora do

vale de estabilidade 0 e

• ajudar a entender detalhes não muito bem compreendidos de

nucleossintese estelar.

A forma utilizada para produzir 44Ti foi através da reação
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Sc(p,2n). Como a irradiação de protons em Sc produz outros

isótopos de meia-vida da ordem de horas ou dias, foi possível

determinar a função de excitação das reações (p,n), (p,pn) e

(p,p2n), além da própria (p,2n) para energias entre 16- e 22- MeV

e a 45 MeV. Os resultados a baixa energia estavam de modo geral de

acordo com um trabalho anterior [McGee(1970)]. Para a reação
45Sc(p,2n)44Ti a 45 MeV, no entanto, há um flagrante desacordo. A

seção de choque obtida neste trabalho é menor que a anteriormente

determinada e está em melhor acordo com o comportamento esperado

para a função de excitação. Para se realizar este estudo,

utilizou-se o programa PACE [Gavron(1980)] que faz um cálculo

usando o método de Monte Carlo e que obtém seções de choque para

reações de núcleo composto.

Após a produção do 44Ti, foi realizada uma separação

radioquímica cujo objetivo era eliminar o Sc do alvo de Ti, já que

na irradiação com neutrons haveria formação de 46Sc com meia-vida

de 86d em quantidade suficiente para inviabilizar o experimento. A

separação química foi baseada no trabalho de Merrill e

colaboradores [Merrill(l978) ] e sua eficiência e rendimento foram

determinados através da utilização de material ativado por

irradiação no reator de piscina e no ciclotron, ambos do Ipen

(Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares).

Há ainda outras formas de se produzir 44Ti. Uma delas é

através da reação 46Ti(p,p2n) que possui a vantagem de não tornar

necessária nenhuma separação química posterior. O 46Ti aparece na

natureza em proporção isotópica de 7,9%, sendo possível obtê-lo

comercialmente com uma proporção de 95%. No entanto, o limiar

desta reação é de 22,7 MeV, maior que o máximo de energia que se

consegue no alvo utilizando o acelerador ciclotron do Ipen. Outra

alternativa interessante é a reação 46Ti(y,2n). Sua vantagem

novamente é evitar a realização de separação radioquímica, caso

seja utilizado um material enriquecido. No entanto, é necessária

uma grande quantidade de material, já que a taxa de produção por

reações fotonucleares é pequena.

O presente trabalho foi o primeiro a utilizar o 44Ti como
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alvo de reações nucleares. O material foi irradiado no reator de

piscina do Ipen de fluxo de até IO13 neutrons cm^s"1.

Estabeleceu-se assim um limite superior à seção de choque para

captura de neutrons térmicos pelo 44Ti, que será apresentado e

discutido neste trabalho.

A dissertação está apresentada da seguinte forma: no capítulo

II é feita uma apresentação do método experimental incluindo a

aparelhagem utilizada em espectroscopia gama, que é comum a todo o

restante do trabalho. A seguir, apresenta-se os resultados da

determinação da função de excitação das reações 45Sc(p,X) e uma

discussão sobre eles. No capítulo III, descreve-se como foi

realizada a produção do material de Ti utilizado na irradiação

com neutrons e ainda faz-se uma descrição do nuclídeo Ti,

discutindo-se sua estrutura nuclear, decaimento e espectroscopia.

0 capítulo IV é dedicado a explicar como foi efetuada a separação

radioquímica e métodos utilizados para verificar sua eficiência,

rendimento e impurezas ao final. No capítulo V, descreve-se a

medida da seção de choque para captura de neutrons térmicos do

*4Ti e apresenta-se os resultados seguidos de uma análise crítica.

O capítulo VI é dedicado às possíveis implicações astrofísicas do

valor obtido para a seção de choque, além de se falar do papel do

Ti como' objeto de estudo em astronomia gama. Finalmente, no

capítulo VII, são apresentadas as conclusões do trabalho

realizado.
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II - ESTUDO DAS REAÇÕES 45Sc(p,X)

Seguindo a discussão de Ericson [Ericson(1960)] , pode-se

classificar as reações nucleares em dois tipos: as rápidas (ou

diretas) e as lentas (ou de núcleo composto) . No primeiro tipo de

reação, a escala de tempo é a mesma que o tempo que a partícula

leva para atravessar o núcleo. Com isso, o tempo característico é

da ordem de:

zc « 2R/«,

onde R é o raio do núcleo e

« é a velocidade da partícula incidente.

Outra forma mais conveniente de se expressar o tempo

característico de reações diretas é através de:

T2 « frV / 3 io-2 3 s,
onde /3 é a razão entre a velocidade do projétil e a da luz no

vácuo e

A é o número de massa do núcleo alvo.

O comprimento de onda da partícula é tão pequeno (energia

cinética tão alta) que espera-se que a partícula incidente explore

os constituintes individuais do núcleo. Já que o projétil não

interage com o núcleo como um todo, as partículas emitidas

carregam grande parte do momento da partícula incidente, com uma

distribuição angular característica.

Por outro lado, como exemplo do extremo oposto, existem as

reações lentas. Ao invés de uma emissão quase instantânea de

partículas após a interação, a energia da partícula será

distribuída entre todos os constituintes do núcleo. A memória da

É comum definir-se ainda um terceiro tipo de reação nuclear

conhecida como reação de pré-equilíbrio ou de pré-núcleo composto.

Suas características são intermediárias com relação às outras

duas: o sistema decai antes de atingir o equilíbrio, com um tempo

característico intermediário [Lewenkopf(1992) ].
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interação inicial é então cada vez mais perdida e a distribuição

angular final das partículas emitidas trará menos (ou nenhuma)

informação sobre o sistema antes da colisão.

Durante o tempo em que a interação ocorre, forma-se um estado

intermediário proposto em 1936 por Niels Bohr [Bohr(1936)],

chamado de núcleo composto. Neste caso, o tempo característico ê

dado pelo tempo de relaxação, isto é, o tempo que o estado leva

para atingir o equilíbrio. Apesar de não conhecido estritamente,

este tempo pode ser estimado pelo tempo que um nucleon com

velocidade típica em um núcleo leva para atravessá-lo . O tempo

característico de um núcleo composto será de uma a duas ordens de

grandeza maior que o tempo de travessia, levando a um valor de:

T2C - A 1 / 3 10- 2 1 s .

O que decide qual é o tipo de reação -direta ou de núcleo

composto- é, principalmente, a energia. Quando a energia de

excitação do sistema composto é muito alta, o tempo de vida será

menor que seu tempo de relaxação e não há então sentido em separar

o modo de formação do modo de decaimento, o que caracteriza a

reação direta.

No caso das reações lentas, o sistema em equilíbrio formado

decai por evaporação de partículas. Há uma competição entre os

diferentes modos de de-excitação determinada principalmente pelo

valor-Q das reações. Este processo, obviamente, ocorre de modo a

conservar energia e momento angular a cada etapa. Os principais

modos de decaimento são emissão de neutrons, protons, partículas

alfa, deutério, trítio ou combinações delas -por exemplo (p,pn),

2
O tempo de vida do núcleo composto é um assunto que voltou a ter

interesse, quando Lewenkopf e Weindenmüller [Lewenkopf(1992)]

mostraram que um modelo dinâmico simples pode reproduzir a

meia-vida destes sistemas. Como o sistema que eles utilizam é

considerado caótico (ou caótico em seu limite clássico), este

acordo pode ter implicações fundamentais na forma como se encara

os sistemas nucleares.
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(p,p2n). Há emissão de partículas mais complexas como C, por

exemplo, embora isto seja bastante raro [Rose(1984)]. Por outro

lado, a probabilidade de de-excitação por gama perde de longe

daquela por emissão de partículas [Siemens(1987) ]. Num segundo

momento, para energias de excitação menores, a emissão de gamas

passa a ser o principal canal de decaimento.

No caso do presente trabalho, foi estudada a função de

excitação das reações 45Sc(p,X). O objetivo principal desta etapa

do trabalho foi determinar a seção de choque da reação
45Sc(p,2n)44Ti, pois foi através desta reação que foi formado o
44Ti utilizado como alvo para bombardeamento de neutrons. Foi

possível levantar as funções de excitação de outras reações que

também ocorrem. São elas: (p,n)45Ti, (p,pn) 44m>9Sc e (p,p2n)43Sc.

0 intervalo de energia estudado foi de 16- a 22- MeV, além de um

ponto a 45 MeV para a reação 45Sc(p,2n)44Ti. Os resultados puderam

ser comparados com um trabalho anterior de McGee e colaboradores

[McGee(1970)] e serão apresentados e discutidos neste capítulo.

A Figura II-l apresenta a Tabela Periódica para a região de

interesse. Ela serve de auxílio para verificar as reações que

ocorrem durante a irradiação de protons em Sc, além de apresentar

algumas - propriedades importantes dos nuclídeos envolvidos.

II.1 - Método Experimental

II.1.1 - Aparelhagem

A aparelhagem utilizada nesta etapa do trabalho é a típica de

medidas de espectroscopia gama. Dessa forma, o que será descrito

nesta seção é comum à quase todo o restante do presente trabalho,

sendo que o leitor será remetido a esta sempre que se julgar

necessário.

• Detetores de Ge(Li) e HPGe

Detetores de radiação gama são essencialmente feitos de um

material sólido no qual elétrons e buracos são produzidos quando

8
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radiação gana é absorvida. Para que um material seja

suficientemente bom para funcionar como detetor gama, ele deve não

só ser capaz de produzir os carregadores de carga mencionados,

como deve garantir esta produção de tal forma que o número de

carregadores formados reflita (da forma mais linear possível) a

energia do garoa absorvido. Além disso, o material deve necessitar

de pequena energia para formar pares elétron-buraco para que a

flutuação estatística do número de carregadores formados seja

pequena em relação ao total. Mais ainda, o material deve ser capaz

de permitir que os carregadores se movam em seu interior para que,

com a ajuda de um campo elétrico (geralmente da ordem de

1000V/cm), esta carga possa produzir um sinal detetável. Dois

materiais que seguem estas características são Ge e Si.

Os detetores utilizados neste trabalho são de Ge hiperpuro

-HPGe- ou Ge dopado com Li -Ge(li) . Isto porque o detetor de Si,

devido à dependência do efeito fotoelétrico com Z5, tem eficiência

pequena para E>30 keV, ao contrário do Ge que é utilizado até para

energias de alguns MeV [Pehl(1970) ]. Por sua vez, a principal

vantagem do HPGe em relação ao Ge (Li) é que aquele não precisa ser

refrigerado a 70° K quando não utilizado, enquanto que o segundo

precisa estar sempre resfriado para evitar o movimento das

partículas de Li [Knoll(1989) ].

Os detetores utilizados neste trabalho eram todos de

geometria coaxial. A resolução no pico de 1332 keV esteve sempre

próxima ao valor de 2,0 keV como esperado [Knoll(1989)].

• Amplificadores

O sinal que é gerado pelo detetor é pré-amplifiçado e

amplificado novamente. Os amplificadores utilizados no presente

trabalho foram ORTEC 572 e ORTEC 673.

O amplificador ORTEC 673 possui um elemento chamado "gated

integrator" que integra todo o sinal de salda e, com isso,

consegue evitar problemas de coleção de carga. Isto é importante

para medidas de alta taxa de contagem pois permite o uso do

amplificador com menor tempo de processamento [manual ORTEC],
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diminuindo o tempo morto e o empilhamento. Isto foi essencial para

muitas das medidas realizadas neste trabalho, pois em certas

situações a taxa de contagem era alta (>20kcontagens/s) . Ao

contrário, o amplificador 572, operado em modo unipolar, era menos

veloz, mas gerava uma resolução melhor que o 673. Isso pode ser

visualizado na Fig. II-2, onde aparece o resultado da calibração

de largura para o ORTEC 673 e para o 572.

O método utilizado ao longo do trabalho foi usar o 673 sempre

que a taxa de contagem fosse alta e, de outra forma, usar o 572.

Nos dois casos, eram utilizados os sinais de inibição de

empilhamento dos amplificadores.

• ADC e Conexão com Computador

O ADC utilizado para este trabalho foi o Nuclear Data 582,

escolhido por sua rapidez, já que ele pode lidar com até cerca de

100.000 eventos/s, conforme especificação do fabricante [manual

Nuclear Data (1986)]. O ganho de conversão utilizado era de 4096

canais.

0 ADC era acoplado ao PDP 11/84 do Laboratório do Acelerador

Linear por intermédio de um sistema CAMAC. Todo o sistema de

deteção-aquisição era razoavelmente simples e está esquematizado

na Fig. II-3.

Para duas das irradiações (a segunda de 22 MeV e a primeira

de 16 MeV) , houve um problema com o disco do computador que

impediu sua utilização. Dessa forma, foi usado um sistema de

aquisição em microcomputador ligado a um ADC ORTEC de 4096 canais,

gerenciado por um software.

II.1.2 - As Calibrações Efetuadas

Ao longo do trabalho, realizaram-se as seguintes calibrações:

• Calibração de Energia

Já que o objetivo fundamental deste trabalho não era a

identificação de novas linhas dos nuclídeos estudados, a

10
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calibração de energia era realizada somente para auxiliar na

identificação das linhas conhecidas. A calibração era feita com

auxílio de fontes de calibração de 152Eu, 60Co, 133Ba e 22Na. Nem

sempre todas as fontes eram utilizadas, já que para a maioria das

medidas realizadas a fonte de 1S2Eu sozinha já produzia uma

calibração com a precisão desejada.

O procedimento para a realização da calibração foi o sugerido

pelo Instituto Norteamericano de Padrões [ANSI(1978),

Gehrke(1990)]. As fontes eram colocadas uma de cada vez em frente

ao detetor, os espectros eram analizados e, em seguida, os picos

recomendados pela IAEA [IAEA(1991)] eram analizados. Ajustava-se

então uma parábola à série de pontos (canal X energia). Com isso,

era possível levar em conta efeitos de não-linearidade do sistema

de deteção.

• Calibração de Largura

As seções de choque determinadas eram obtidas essencialmente

através da área dos picos de cada nuclídeo de interesse. Assim, a

calibração de largura tem o efeito de fixar um parâmetro nos

diversos ajustes. Com isso, um pico de menor intensidade pode ser

melhor acompanhado ao longo do tempo até depois de algumas

meias-vidas, sendo que sem a calibração seria muito mais difícil o

ajuste.

As calibrações eram realizadas com as fontes de 152Eu, 60Co,
133Ba e 22Na. As fontes eram colocadas uma de cada vaz na frente

do detetor junto com a amostra irradiada para garantir mesma taxa

de contagem entre as calibrações e a medida em si. Os picos eram

então ajustados e a largura à meia-altura anotada. A seguir, a

série de pontos obtidos (canal X largura) era ajustada por uma

função do tipo:

FWHM = J a + b(canal) + c(canal)2

onde FWHM é a largura à meia altura.

Os resultados e as transições utilizadas em uma calibração de

11
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largura típica a uma taxa razoavelmente alta de contagem aparecem

na Tabela Il-i.

Para as medidas com os nuclídeos de meia-vida mais curta, no

entanto, as linhas mais intensas apresentavam taxa de contagem tão

alta que deformavam o pico formado. Para estes casos, então, a

calibração de largura não foi utilizada. Esta questão de má

formação de pico será novamente abordada adiante (sec. II.3.1).

• Calibração de Eficiência

Esta é a calibração mais importante e um dos pontos-chave de

todo o experimento. A determinação da seção de choque de uma

reação através da medida da atividade residual de uma das

partículas formadas requer o conhecimento preciso da eficiência de

deteção para que se possa determinar a atividade do isõtopo

formado. Para isso, realiza-se a calibração de eficiência.

Novamente foram utilizados os isótopos 152Eu, 60Co,133Ba e
22Na. As fontes eram colocadas uma de cada vez junto com o

material irradiado para que desta forma:

- o ganho da calibração fosse o mesmo que o das medidas em si, já

que ele pode variar com a taxa de contagem;

- efeitos como soma ou empilhamento, que também dependem da taxa

de contagem, fossem levados em conta. Ou seja, já que a própria

fonte de calibração está à mesma taxa de contagem que a amostra

irradiada, se um dos picos característicos perde contagens por

soma, por exemplo, o mesmo efeito ocorre com a amostra irradiada,

o que faz com que sejam levados em conta de forma trivial.

Outro problema que poderia afetar a eficiência é a posição da

fonte. Para 10 cm de distância entre fonte e detetor, uma variação

de lmm representa cerca de 2% de erro na taxa de contagem, o que é

bastante significativo. Assim foi construído um suporte de PVC e

lucite que permitia que a amostra fosse colocada sempre na mesma

posição. O suporte permitia que se colocasse ao mesmo tempo a

amostra e a fonte de calibração em frente ao detetor, tornando

realista a medida de eficiência.

A eficiência em si era obtida por:

12
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c =
A % tc

onde C é a contagem do pico,

A é a atividade da fonte de calibração,

% é a intensidade da linha observada e

tc é o tempo de contagem da medida.

A curva de eficiência calculada para cada energia era então

ajustada por uma soma de duas exponenciais [McNelles(1973) ] . A

tabela II-2 apresenta uma calibração de eficiência típica, onde

aparecem algumas das linhas utilizadas e os resultados obtidos.

11.1.3 - As Irradiações Realizadas

Para efetuar o estudo da reação 45Sc(p,X), foi utilizado o

acelerador ciclotron do Ipen. A máquina é capaz de acelerar

protons a uma corrente máxima de 50 nA e energia máxima de 24 MeV.

O material utilizado para as irradiações era Sc2O3 de pureza

química 99,9% (especificação do fabricante). O Sc O é um pó
2 3

branco de densidade 3,864 g/cm2 e temperatura de fusão maior que a

do Al.

Para cada irradiação, cerca de 50 mg de material eram

embalados em papel alumínio comercial. A espessura da amostra era

de aproximadamente 40 mg/cm2. A massa era determinada por uma

balança analítica de precisão e a área da amostra era conhecida

pois o Al que embalava o material era preparado em um molde de

1,2x1,2 cm2. A escolha deste molde deve-se ao fato do feixe do

ciclotron ter um diâmetro de 1 cm, assegurando que todo o feixe

seja absorvido pela amostra. Depois de embalada, a amostra era

prensada para garantir que o Sc O estivesse homogeneamente

distribuído pelo papel alumínio.

Cada irradiação durava cerca de dez minutos e a amostra era

irradiada a cerca de 0,8 JIA, num total de 480 jzAxh de carga

acumulada. As energias utilizadas foram 22-, 20-, 18- e 16- MeV no

alvo. O alvo não pôde ser irradiado com a energia máxima de 24 MeV

13
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pois havia uma degradação de energia na janela que o prendia em

frente ao feixe. Coro isso, a energia máxima no alvo era de 22 MeV.

Foram realizados ao total dez "runs": três a 22 MeV, quatro a 20

MeV, um a 18 MeV e dois a 16 MeV.

Foi feita também uma irradiação a 45 MeV utilizando o

acelerador ciclotron de 88 polegadas do Lawrence Berkeley

Laboratory. Foi usada uma amostra de 0,47 g de Sc metálico de uma

polegada quadrada de área. O tempo de irradiação foi de dez horas

a uma corrente de 2MA.

II.1.4 - As Medidas Para Cada Irradiação

Para cada irradiação, media-se a seção de choque das reações
45Sc(p,n)45Ti, 45Sc(p,2n)4*Ti, 45Sc(p,pn)44-l9Sc e
45Sc(p,p2n)43Sc. Para as primeiras irradiações, o material de

Sc 0 era retirado do papel alumínio e colocado numa cápsula de

lucite para se fazer a contagem com o detetor. Mais tarde,

verificou-se que este procedimento era desnecessário pois o Al (e

eventuais impurezas que houvessem nele) não formavam nenhum

material radiativo de meia-vida longa em quantidade suficiente que

pudesse prejudicar a medida. Este procedimento provocava perda do

material âe Sc O no transporte do Al até a cápsula de lucite.

Esta perda era estimada pela diferença de massa entre o Al antes

de se colocar o material de Sc O e após retirá-lo. Em alguns

casos, a perda chegou a 10% da massa. Para as cinco últimas

irradiações (duas a 22 MeV, duas a 20 MeV e uma a 16 MeV), o Sc O

não era retirado do papel alumínio e toda a amostra (junto com a

embalagem) era colocada na cápsula de lucite, evitando o problema

da perda de massa.

As medidas eram realizadas de forma a acompanhar a meia-vida

dos diversos isótopos formados. Inicialmente, medidas de 30

minutos por cerca de seis horas para verificar o **9Sc

(11/2=0,9h) . Após este tempo, a alimentação pelo Sc (Ti/2«2,4d)

tornava impossível a determinação da seção de choque para obtenção

de 44gSc. Depois, medidas de uma hora por cerca de 24 horas para

14
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investigar a formação de 4STi e 43Sc (Ti/2*3,lh e Ti/2»3,9h,

respectivamente). Passava-se então para medidas de 6 horas por

cerca de 20 dias para o 44BISc. Finalmemente, após esperar por mais

de dois meses para que o mSc decaísse suficientemente, fazia-se

medidas de 24h ou mais para constatar a seção de choque da reação
45Sc(p,2n)44Ti.

II.2 - Cálculo da Seção de Choque

Embora o cálculo da seção de choque seja algo bem conhecido,

o único trabalho que apresenta a forma explícita de calculá-lo, ao

menos dentro da bibliografia consultada, é o de Gupta e

colaboradores [Gupta(1985)]. Por esta razão, o cálculo da seção de

choque para a reação no ciclotron será desenvolvido explicitamente

nesta seção.

O número de partículas formadas numa reação em que se usa um

feixe carregado pode ser determinado conhecendo-se o fluxo de

partículas ou a corrente correspondente. Para o primeiro caso, a

amostra irradiada deve ser menor que o diâmetro do feixe. Por

outro lado, "irradiações de corrente" são utilizadas quando a

seção transversal da amostra é maior que o diâmetro do feixe. A

medida de corrente é comumente feita com um integrador de

corrente, o copo de Faraday.

No presente trabalho, a área da amostra (1,44 cm2) era maior

que a área do feixe circular de diâmetro 1 cm.

0 número inicial de partículas formado era então dado por:

No = Ni cr ti (1/1,6 IO'19) (I),

onde Ni é o número inicial de partículas de Sc (em partículas/cm2) ,

cr é a seção de choque,

ti é o tempo de irradiação e

1 é a corrente (em ampere).

O número de partículas inicial Ni pode ser obtido por:
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„ _ ( mi NA
Nl = 2 ( -TTT

onde mi é a massa inicial,

NA é o número de Avogadro,

M é o peso molecular de Sc O (M=137,91g) e

«tf é área da amostra.

O fator 2 aparece devido à multiplicidade do Sc na forma

sc2o3.
No entanto, o que se deseja determinar é a seção de choque.

Ela é obtida através do número de contagens na área de um dos

picos característicos dos isótopos estudados. A área sob o pico é

dada por:

C = e % A(t) dt ,

onde A é a atividade, integrada entre o tempo inicial (ti) e final

(t2) de medida,

c é a eficiência e

% é a intensidade da linha em questão.

Mas, A = dN então:
dt

-N ( t 2 )

e % dN « c % [ N(ti)-N(t2)
J U f «. 4 \

De N(t) = No e~Xt , obtém-se:

C = c % No (e"Atl - e"Xt2) (II) .

Das equações I e II, chega-se a:

c % ( e - e ) 2 ( M ^ j ti (I / 1,6 10 )

Finalmente, a esta expressão foi adicionada uma correção
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linear de tempo morto dada por:

RtB = te ,
ti - t2

onde te é tempo de contagem esperado para tempo morto igual a

zero.

Esta correção linear é uma primeira aproximação sendo que

correções mais realistas têm dependência exponencial com a taxa de

contagem [Müller(1973)]. A correção utilizada era tipicamente

pequena e menor que 5%.

Assim, a expressão utilizada foi:

c % (e'Xtl - e"Xt2) 2 ( ™ J|A ) ti (I / 1,6 IO"19) Rt.

A seção de choque final para cada reação era obtida através

da média ponderada das seções de choque obtidas em cada medida.

Resta então fazer um comentário sobre a seção de choque da

reação 45Sc(p,pn) **9Sc. O isótopo formado recebe uma alimentação

do estado meta-estável (fig. II-4), o que acaba modificando a

expressão da seção de choque. O cálculo é análogo ao realizado e

pode ser acompanhado por uma discussão no livro de Kaplan

[Kaplan(1963)].

Para calcular a incerteza da seção de choque associada à

reação 4SSc(p,pn)**9Sc, foi feito um programa que utiliza o método

de Monte Cario. Determina-se um valor de seção de choque usando

para cada grandeza (que pode ser massa, eficiência, contagem) um

valor g aleatório dado por:

g = go + a o"go ,

onde go é o valor esperado da grandeza,

a é um aleatório gaussiano de média zero e desvio-padrão 1 e

ergo é a incerteza da grandeza.

Repetia-se estes cálculo por cem vezes e, da dispersão final
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dos valores de seção de choque obtidos, estimava-se a incerteza da

seção de choque.

II.3 - Erros e Correções

Para analisar os erros e correções efetuados no trabalho, é

conveniente apresentar os resultados obtidos, que aparecem na

Tabela II-3. Para efeito de comparação, os resultados do trabalho

de McGee e colaboradores [McGee(1970)] aparecem na tabela II -4.

Uma discussão a fundo destes valores será feita oportunamnete

(sec.II.4). j

II.3.1 - Sobre as Incertezas dos Resultados |

jj
Há uma série de fatores que contribuem para as incertezas |

associadas às seções de choque. As fontes mais importantes são a ^

energia do feixe, a eficiência de contagem e a área do pico ,•

utilizado, não necessariamente nesta ordem. Analizaremos cada um H
Ü

deles: p
• incerteza na energia do feixe: este fator pode ser estimado por: í

'!>
i

d<r
dE

onde cr é a incerteza na energia do feixe (E) .

A derivada da função de excitação foi obtida através do

ajuste de uma Breit-Wigner aos valores obtidos por McGee. Por sua

vez, a justificativa de se utilizar os dados de McGee é que seu

trabalho envolve uma faixa de energia maior, havendo mais dados

disponíveis e mais dispersos em energia. Para o caso da reação

(p,p2n) Sc -não investigada por McGee et ai- foi utilizado o

coeficiente angular da reta obtida pelos dois pontos experimentais

deste trabalho para estimar o valor de |dcr/dE| .

A incerteza na energia do feixe foi estimada em 1 MeV. Este

valor foi tomado pois é esta a degradação de energia que sofrem

prõtons de cerca de 20 MeV incidindo em alvos de Sc para uma
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espessura de cerca de 40 mg/cm2, conforme pode-se estimar por

gráficos comumente utilizados [Lederer(1978)]. Além disso, este

valor de incerteza pôde ser confirmado pelo fato de que foi

verificada a presença de 43Sc a 20 MeV, sendo que o limiar desta

reação é próximo de 21 MeV.

Para alguns casos, a dispersão na energia do feixe foi a

principal fonte de incerteza. Para a seção de choque da reação

(p,pn)44mSc a 18 MeV, por exemplo, a incerteza relativa era de

cerca de 50% principalmente devido a este fator. O motivo é que a

derivada da função de excitação nesta energia é muito elevada.

• incerteza na eficiência: esta incerteza aparece principalmente

devido à incerteza na área dos picos analizados nas calibrações.

Devido à má formação dos picos em certos valores altos de taxa de

contagem, a incerteza na eficiência era maior para as medidas com

os nuclídeos de meia-vida curta;

• incerteza devido à má formação do pico: novamente, esta fonte de

incerteza é maior quanto maior for a taxa de contagem. Para os

nuclídeos de meia-vida mais curta, a taxa de contagem era alta

(cerca de 20 kcontagens/s ou mais) e gerava picos não gaussianos.

A área do pico era determinada através de um ajuste de uma

gaussiana mais uma cauda exponencial à esquerda mais um fundo

parabólico. Mesmo assim, o x2 mantinha-se alto para muitos casos

(X2 reduzido de cerca de 4, porém em alguns casos extremos,

chegando até a mais de 20). Para sanar este problema, a incerteza

na área do pico era multiplicada por \x2 , o que evita uma

subestimação das incertezas [Vanin(1992)]. Pode se verificar este

comportamento observando-se a linha de 1157 keV ao longo do tempo

(fig. II-5).

Há outras fontes de incerteza além destas. Para as

irradiações em que o Sc O era retirado da embalagem de Al (ver

sec. II.1.4), a perda de massa acarretava num aumento da

incerteza. O erro na massa era estimado como 25% da diferença da

massa do papel alumínio antes e depois da irradiação. Há também a

incerteza na carga acumulada, que era uma fonte de erro pequena

frente a outros fatores.
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II.3.2 - Sobre as Correções Efetuadas

Realizaram-se as seguintes correções:

• Tempo Morto

Como foi explicado na sec. II.2, a correção de tempo morto

foi tomada em primeira aproximação (linear). A correção de tempo

morto era tipicamente menor que 5%.

• Absorção e Autoabsorção

A absorção dos gamas emitidos podia ocorrer tanto na amostra

quanto na cápsula de lucite que a envolvia. Foi feita uma primeira

estimativa utilizando dados para o Cu (Z=29) [Lederer (1978)] ao

invés de Sc (Z=21). A principal correção deveria ocorrer para a

linha de 373 keV do 43Sc (por ser a de menor energia) e foi

estimada em cerca de 3%. Para as demais linhas, a correção era

praticamente a mesma e de cerca de 2%. Utilizando os dados para o

C, ao invés de lucite, verificou-se que a absorção na cápsula era

desprezível.

Uma segunda estimativa mais precisa foi feita utilizando os

valores de Storm e Israel [Storm(1970)] para Sc. Apesar da amostra

utilizada ser de Sc O , o oxigênio não interfere no resultado

devido ao'Z baixo. O resultado foi uma autoabsorção de 2% para as

três energias de interesse (373 keV, 720 keV e 1157 keV) . A

influência da lucite também foi considerada desprezível, não

afetando o resultado de 2%.

Foi feita uma medida experimental para verificar estas

estimativas. Primeiro fez-se uma medida com 152Eu à frente do

detetor. Depois, sem alterar a posição da fonte de 152Eu,

colocou-se uma cápsula de lucite de espessura igual à da amostra e

ainda Sc O embalado em Al de espessura desprezível (e, portanto,

absorção desprezível). O resultado da medida aparece na tabela

II-5. Note que os resultados não mostraram qualquer dependência

com a energia, como seria de se esperar por Storm e Israel. O

resultado é, portanto, compatível com a absorção indicada por

aquele trabalho e, com isso, o valor de 2% de correção foi
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adotado.

• Fonte Não-Puntual

Todas as calibrações efetuadas utilizaram fontes de diâmetro

pequeno (~lmm). Ao contrário, a cápsula de lucite onde eram

colocadas as amostras possuía diâmetro de 10 mm. Assim, foi feita

uma avaliação de quanto seria a correção devido a este fato.

Foi utilizado um programa de autoria de Ruy Castro e Paulo

Siqueira adaptado por Paulo Rios, que simulava a deteção de gamas

em detetores de HPGe. O programa considerava interações do tipo

Compton, efeito fotoelétrico e combinações destes. Apesar de haver

produção de pares a 1157 keV, este efeito é muito pequeno

[French(1969)] e foi portanto desconsiderado.

O programa considerava que o detetor fosse do tipo coaxial

puro. No entanto, a medida foi realizada com um detetor do tipo

"wrap-around11, cuja região central é inativa, não detetando gamas.

Este fato porém não chega a mudar significativamente os resultados

já que um trabalho anterior realizado no laboratório mostrou que,

apesar da região inativa, o detetor se comporta como se ela não

existisse, sendo que a diferença de eficiência entre a região

central (não ativa) e a externa (ativa) é somente de cerca de 15%

[Procida-Veissid(1991)).

O valor absoluto das eficiências calculadas não era exato.

Porém, o programa reproduzia bem o formato geral das curvas de

calibração e era satisfatório para o estudo de razão de

eficiências, que é justamente o que se necessita neste caso

(razão entre eficiência para fonte pontual e não-pontual).

Foram feitos os cálculos para duas posições em que as fontes

eram colocadas (a 8 cm e a 13 cm) para as três energias de

interesse (373-, 720- e 1157- keV). Os resultados aparecem na

tabela II-6, onde vê-se que a correção é maior para energias

menores e para fontes mais próximas, como seria de se esperar.

Além disso, nota-se que a correção é sempre menor que 1%. Este

fato nos levou a desprezar esta correção no cálculo final da seção

de choque.
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II.4 - Discussão dos Resultados

Os resultados do estudo das reações 45Sc(p,X) aparecem na

Tabela II-3 e nas Figuras II-6 a II-9. Para comparação, os

resultados do trabalho de McGee e colaboradores [McGee(1970)]

aparecem na Tabela II-4 e nas figuras mencionadas. A figura II-6

apresenta os valores obtidos neste trabalho, porém corrigidos para

a meia-vida de 46a apenas para comparação já que foi este o valor

adotado no trabalho de McGee.

Os resultados serão discutidos, comparando-os aos de McGee. :

Já a reação (p,2n) será analizada em separado devido à sua <

importância no contexto do trabalho.

II.4.1 - Comparação com Trabalho de McGee e Colaboradores >

De modo geral, pode-se dizer que os resultados para as seções

de choque para as reações *5Sc(p,X) obtidos neste trabalho são ^

compatíveis com os de McGee et ai. As figuras II-6 a II-9 são de j,

grande ajuda para efetuar a comparação. |

O ciclotron utilizado naquele trabalho permitiu a obtenção de t.

valores num intervalo muito maior de energia, chegando mesmo a í
i

cobrir toda a curva de excitação para algumas reações. Ao •*

contrário, o presente trabalho só permitiu verificar uma pequena

porção da curva de excitação, sendo que não foi possível chegar ao

máximo da curva para algumas das reações estudadas. Desta forma, a

comparação dos resultados fica mais difícil e mais sujeita a erros

de interpretação.

Passando à análise de cada reação, pode-se obvservar que a

reação (p,n) está de modo geral em bom acordo com o trabalho de

McGee (fig.II-7). Mesmo assim, os valores deste trabalho parecem

ser sistematicamente maiores que os de McGee, ou melhor, que os

valores extrapolados usando os dados de McGee -ajustados por uma

Breit-Wigner, somada à um polinômio de grau dois. Em média, os

resultados deste trabalho são 1,7 vezes maiores que os de McGee, o

que não significa necessariamente que os dados daquele trabalho
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Cap. II Estudo da Reação 4SSc(p, X)

estejam subestimados (ou os deste trabalho superestimados), já que

seriam necessários dados mais dispersos em energia para a

afirmação ser mais precisa.

É interessante notar que há mais três trabalhos sobre a seção

de choque para a reação (p,n) [Mitchell(1982), Kailas(1976),

Haward(1974)]. Estes trabalhos foram realizados à energia de 3-4

MeV e seu principal interesse é astrofísico. A seção de choque

nesta região é de cerca de 100 rob, compatível com os resultados

deste trabalho e com os resultados de McGee, considerando-se que

uma extrapolação à esta energia é meramente qualitativa.

As reações (p,pn)44*'9 estão em acordo bastante razoável com

o trabalho de McGee et ai (fig.II-8 e II-9). Os valores parecem

também concordar com os de Meadows e Diamond [Meadows(1956)],

embora os valores do presente trabalho aparentem ser

sistematicamente menores que os daquele como pode ser visto na

fig. 11-10. Apesar de a medida ter sido realizada em 1956, os

valores para o esquema de decaimento de **"'gSc não sofreram

alterações significativas, o que parece mostrar que os valores de

Meadows estão superestimados.

Com os dados para as seções de choque das reações

(p,pn)44*Sc e (p,pn)44gSc, obtém-se a razão de formação do par

isomérico. Os resultados estão apresentados na tabela II-7. O

valor médio obtido para as diversas energias é de 0,45(9). Ele

está em perfeito acordo com trabalhos anteriores: 0,5(1)

[McGee(1970)], cerca de 0,5 [Meadows(1957)] e 0,48

[Remsberg(1962)], sendo que este último foi obtido a 370 MeV.

Já a reação (p,p2n) não foi verificada por McGee e

colaboradores. Neste trabalho ela foi observada a dois valores de

energia (20- e 22- MeV). Na realidade, o limiar de cerca de 21 MeV

da reação determina que ela não seja observada a 20 MeV. Portanto,

a presença de 43Sc a 20 MeV mostra que há uma incerteza de cerca

de 1 MeV na energia do feixe, conforme colocado na sec. II.3.1.

II.4.2 - Resultados para 45Sc(p,2n)44Ti
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Foram obtidos quatro valores a baixa t lergia para a reação

(p,2n)**Ti. A figura II-6 mostra que eles eslão em bom acordo com

o trabalho de McGee, tomando-se as restrições apresentadas na

seção anterior. *}

Aproveitando o interesse do grupo de Astrofísica Nuclear do |

Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) -encabeçado pelo Dr. Eric B. s

Norman- e a presença do prof. Manoel Tiago F. da Cruz naquele

laboratório, foi realizada a produção de uma fonte de 44Ti usando ^

o acelerador ciclotron de 88 polegadas do LBL. A energia da ;

irradiação foi de 45 MeV. J|

O equipamento de aquisição do LBL foi utilizado para se

realizar as medidas necessárias para a determinação da seção de

choque a 45 MeV. Utilizou-se as linhas de 68- e 78- keV para a s,

determinação, que fazem parte de uma região difícil de ser '

ajustada. Para o ajuste, foram utilizados 16 picos gaussianos fc

(fig. 11-11) que foram identificados como sendo: dois gamas do C

Ti, raio-x do Pb e Eu, e gamas do 172Hf. Este último isótopo ^

também aparece como impureza no trabalho de Frekers et ai h

[Frekers(1983)]. j

O resultado obtido de cerca de 10 mb está em desacordo com o t

trabalho de McGee et ai, que apresenta um valor de cerca de 4 0 mb

para E=45 MeV. É interessante que este desacordo implica numa

questão um pouco mais fundamental pois envolve o comportamento s

geral da seção de choque. Isto acabou provocando que se realizasse :

um estudo mais detalhado a este respeito. ;

O comportamento geral da seção de choque para reações de

núcleo composto é: a função de excitação sobe rapidamente a partir *

de alguns MeV depois do limiar da reação até atingir um máximo. A ^

partir daí, começa a haver competição com outros canais de reação j.

que passam a ser possíveis e acabam fazendo que a seção de choque

caia relativamente rápido.

Para verificar o comportamento da função de excitação da

reação 45Sc(p,2n), foi utilizado o programa PACE [Gavron(1980)]

que foi fornecido pelo LBL. O programa calcula seções de choque
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para reações de núcleo composto através do Método de Monte Cario.

Para cada valor de energia, realizava-se um cálculo

utilizando os mesmos parâmetros que os do trabalho de DiGregorio

[DiGregorio(1990)]. Utilizou-se uma distribuição triangular de

momento angular, que é uma boa aproximação para energias acima da

barreira coulombiana (fig.II-12). O momento angular médio esteve

sempre próximo de 3-4 h, sendo que o mesmo foi verificado por

McGee et ai [McGee(1970)].

Realizou-se o cálculo variando-se a densidade de níveis. Isto

era obtido usando diversos valores para o parâmetro K, que entra

na expressão da dendidade de níveis (p), como:

a

onde a=A/fc, sendo que A é o número de massa do nuclídeo e

E é a energia de excitação.

Bohr e Mottelson [Bohr(1969)] indicam que o melhor valor para

K é K=8. Já DiGregorio e colaboradores, indicaram o valor K=8,5.

Para verificar se pequenas mudanças em K influenciam

significativamente o comportamento geral da seção de choque, foram

feitos cálculos com »c=7,8,9,10. OS resultados aparecem na figura

11-13 e mostram que não há mudanças significativas nos valores

obtidos. Assim, utilizou-se K=8. OS resultados do cálculo para a

reação Sc(p,2n) aparecem na figura 11-14 junto com os resultados

de McGee et ai e os deste trabalho. Vê-se que o comportamento da

seção de choque teórica parece dar razão ao presente trabalho, com

uma queda mais abrupta da seção de choque. Mesmo assim, o valor

deste trabalho também está acima do esperado pelo comportamento

geral.

Se utilizarmos, no entanto, um valor de K não realista, como

por exemplo K=20 [McGee(1970)] , o comportamento da seção de

choque torna-se ainda mais próximo do obtido neste trabalho,

chegando mesmo a superá-lo (fig. 11-15). Entretanto, no caso da

reação (p,pn) 4*m*9Sc, acontece exatamente o oposto. A curva de

excitação parece se adequar mais à K=8 (fig. II-16) que à K=20
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(fig.11-17).

Norteando-se pelos cálculos realizados, conclui-se que houve

algum tipo de erro sistemático nas medidas de McGee et ai para as

energias mais altas -já que para as menores há um acordo razoável

com este trabalho. A explicação pode estar no fato de que McGee e

colaboradores mediram a seção de choque através da linha de

aniquilação de 511 keV do decaimento em equilíbrio secular com o
44Sc utilizando um detetor de Nal(Tl), de resolução muito inferior

à dos detetores de Ge. 0 sistema estava janelado para sõ receber a

linha de 511 keV, assim a identificação de contaminantes por

outras linhas características não era possível. Coro isso, a

presença de algum contaminante que seja emissor de £ e tenha

meia-vida longa pode ter aumentado o valor obtido para a seção de

choque.

Com relação ao estudo fenomenológio realizado com o PACE,

verificou-se portanto que é possível reproduzir a função de

excitação obtida neste trabalho. Para isso, no entanto, foi

necessário pagar o preço de usar parâmetros não realistas. Por

outro lado, não foi preciso introduzir modelos em que há camadas

de propriedades distintas no núcleo, como se fez no trabalho de

McGee et ai.

Outro fato interessante da reação (p,2n) é que sua seção de

choque é pequena, principalmente se comparada à reação (p,pn). A

emissão de prótons deveria ser inibida em relação à de neutrons,

já que os primeiros devem penetrar a barreira coulombiana (Uc) . A

razão entra a taxa de emissão de prõtons (TP) e a de neutrons é

dada aproximadamente por [Siemens(1987)]:

rP rsn-sP-Uc)/T
e

onde Sn e Sp são as energias de separação para prótons e neutrons

e T é a temperatura nuclear.

Para a maioria dos casos Sn*Sp e a temperatura nuclear tem um

valor de cerca de 2 MeV. Assim, a probalilidade de emissão de

prótons é menor que a de neutrons por um fator e~ c' , o que leva
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a ordens de grandeza de diferença. Entretanto, existem alguns

casos em que a diferença entre Sn e Sp é suficiente para que seja

mais provável a emissão de protons. No caso da reação em questão,

se se observar dados teóricos sobre energias de separação de

neutrons e prótons, vê-se que para Z=22 e N-Z=l, Sn*9-10 MeV e

Sp»5 MeV [Bohr(1969)]. Com isso, obtém-se:

e isto poderia levar a se pensar que o problema da (p,pn) ser

maior que a (p,2n) estaria praticamente resolvido.

No entanto, se se observam os valores experimentais de Sn e

Sp [Lederer (1978) ], verica-se que na realidade Sn*Sp e o valor da

razão torna-se:

0,1

o que mostra que esta não é a única resposta para o problema, já

que são necessárias mais contribuições.

Para McGee, existem três explicações para o fato da reação

(P/Pn) ser mais provável que a (p,2n). A primeira é a alta energia

de ligação para neutrons, que como foi demonstrado acima não é

verdade já que Sn»Sp. A segunda explicação é a razão

nêutrons/prótons, que é baixa para o alvo. Finalmente, o 44Ti é um

núcleo par-par e, portanto, possui um número menor de estados

acessíveis que o 44Sc. As três propostas de explicação em

conjunto são bastante razoáveis, e parecem suficientes para

explicar a questão.

Outro aspecto importante que deve ser discutido com relação à

reação (p,2n) é o problema da meia-vida do Ti. Como pode ser

visto na Tabela II-3, aparecem dois valores de seção de choque

para a (p,2n). Cada um deles corresponde a um dos dois valores

mais recentes para a meia-vida do 44Ti, que são incompatíveis

entre si.

O valor mais recente é de 66,6(16)a [Alburger(1990)]. Ele foi
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medido através de um contador proporcional do tipo "end-window gas

flow" determinando-se a atividade do 44Ti com relação à uma fonte

de 36C1 por um período de quase quatro anos. 0 segundo valor mais

recente é de 54,2(21)a [Frekers(1983)]. A determinação foi feita

utilizando um acelerador para espectroscopia de massa. Houve ainda

mais dois trabalhos de 1965 dando os valores de 48,2 (9) a

[Moreland(1965)] e 46,4(17)a [Wing(1965)].

Dos quatro valores obtidos, o mais recente é inconsistente

com todos, como pode ser melhor verificado na Figura 11-18. O

trabalho de Frekers e colaboradores, por sua vez, está no limite

de consistência com os dois primeiros trabalhos realizados. Estes,

por sinal, são compatíveis entre si, embora deva-se notar que

usavam técnicas semelhantes, o que pode ter gerado algum tipo de

erro sistemático não notado. Vale lembrar também que os valores

das intensidades dos gamas adotados sofreram mudanças desde aquela

época, que levariam a um valor de cerca de 49a [Frekers(1983) ], o

que torna ainda melhor o acordo com o trabalho de Frekers.

Resta fazer alguns comentários sobre as duas últimas

determinações de meia-vida que determinaram os valores adotados

neste trabalho. A primeira utilizou a técnica de espectroscopia de

massa, o que permite determinar concentrações tão baixas quanto

10~12 a IO"15 [Kutschera(1990) ]. Com isso, pode-se obter a

atividade específica de isótopos de meia-vida longa. Até o

presente foram realizadas três medidas de meia-vida utilizando

esta técnica para os isótopos *4Ti, 32Si [Kutschera(1980) ] e 60Fe

[Kutshera(1984)]. Em nenhum dos casos, a concordância entre estes

resultados e os obtidos por outros métodos chegou a ser

satisfatória.

Por outro lado, no trabalho com a técnica de "end-window gas

flow" determinou-se também a meia-vida do 207Bi, em bom acordo com

resultados anteriores. Um outro trabalho de medida de meia-vida do
56Ni [Cruz(1992)], utilizou o ^Bi como referência, usando o

valor de meia-vida do trabalho de Alburger, obtendo um valor para

a meia-vida do 56Ni compatível com resultados anteriores obtidos

por outros métodos. Nada impede, no entanto, que tenha havido
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algum tipo de erro sistemático coro a medida do 44Ti (no trabalho

de Alburger e Harbottle) que não tenha ocorrido na medida de
207Bi.

A melhor forma de pôr fim à controvérsia é realizar uma nova

medida de meia-vida. De fato, uma experiência está sendo realizada

numa colaboração de alguns laboratórios para determinar a

meia-vida do 44Ti através de acompanhamento direto da atividade

residual [Rehm(1992)]. Enquanto não são divulgados os resultados,

uma forma alternativa é usar o valor médio das duas últimas

experiências. O resultado -corrigido por \x* - é de 62(6) a e os

valores de seção de choque da (p,2n) obtidos com esta meia-vida

aparecem na tabela II-8.

II.4.3 - Estimativa do Fluxo de Neutrons no Ciclotron

Nas quatro energias irradiadas, foi constatada a presença de

Sc (Ti/2 * 83d) a partir de suas linhas de 889- e 1120- keV. A

formação deste isótopo deve-se certamente à existência de neutrons

nas proximidades do feixe. Eles são originários, principalmente,

da interação entre o feixe de prótons e: o Al que envolve a

amostra, o material que suporta a amostra e a amostra propriamente

dita.

Utilizando o valor de seção de choque ressonante integral

para captura de neutrons pelo 45Sc de 12 b [Walker(1988)], pode-se

estimar o fluxo de neutrons presente. Os resultados aparecem na

Figura 11-19, onde se nota que há pequena variação com a energia,

que indica que não é somente uma reação a responsável pela

produção de neutrons -pois desta forma, deveria haver uma curva do

tipo da observada nas figuras II-6 a II-9.

O fluxo obtido de 106-107 cm"2s"1 indica que cuidados devem

ser tomados a respeito quando forem realizadas irradiações de

prótons sobre Sc.
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III - A Produção de 44Ti

A reação escolhida para realizar a produção de 44Ti foi a

reação Sc(p,2n). Como foi colocado no capítulo II, sua seção de

choque é baixa (cr « 40mb) , o que obriga que o tempo de irradiação

seja longo e a corrente o mais elevada possível. Para tanto, é

preciso contornar certos problemas como o de refrigeração, por

exemplo.

Neste capítulo, será realizada uma discussão sobre o nuclideo
44Ti, já que é útil conhecer suas propriedades espectroscópicas e

um pouco de sua estrutura nuclear. Depois, será descrita a

produção da amostra de 44Ti, além de se fazer uma discussão sobre

outros métodos possíveis.

III. 1 - O Nuclídeo 44Ti

Entender a espectroscopia dos nuclideos que têm seus nucleons

de Valencia na camada (l£2p) é ainda hoje um problema complicado

em física nuclear. Particularmente, o 44Ti apresenta em seu

decaimento certos aspectos não resolvidos, além de possuir uma

estrutura nuclear que apresenta uma série de dificuldades.

Principalmente a partir da década de 80, tentou-se verificar uma

estrutura do tipo "a-cluster" no 44Ti, ou seja, ele seria formado

por um caroço de 40Ca mais uma partícula a. Apesar de alguns

sucessos relativos, este modelo ainda não se mostrou

suficientemente bom, deixando até hoje em aberto a questão da

estrutura nuclear do 44Ti.

III. 1.1 - Decaimento do 44Ti e Níveis de Baixa Energia do 44Sc

Devido à pequena diferença de energia entre o 44Ti e o 44Sc

(A = 0,262 MeV) , o decaimento do 44Ti só dá acesso a poucos

estados excitados do 44Sc. O modo de decaimento é por captura

eletrônica. Ao se observar o esquema de níveis do Sc (fig.
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III-l), verifica-se que tanto para o estado 0~ de 146 keV, quanto

para o estado l" de 68 keV, as transições são do tipo primeira

proibida. Há um favorecimento para a alimentação do nível 0~, cuja

ramificação corresponde a 99,3(3)% do decaimento, enquanto que os

0,7(3)% restantes alimentam o estado l" [Alburger(1988)). Os

demais estados -2~ de 235 keV e o fundamental 2+- são proibidos de

ordem superior e, assim, representam ramificações desprezíveis da

captura eletrônica.

Dessa forma, os gamas característicos que devem ser

observados no espectro do 44Ti são: 146 keV (o"-»2+) , 78 keV

(0 -»1 ) e 68 keV (1 -»2 ) . Suas probabilidades de emissão foram

determinadas em um trabalho recente [Schützig(1990)], em acordo

com valores anteriores. A energia dos gamas também foi determinada

de forma precisa por Alburger e Warburton [Alburger(1988)].

A multipolaridade das transições de 146 keV e de 78 keV é

bem determinada pois o estado 0~ transforma a desigualdade:

|Ji-Jr| s \ s Ji-Jr

numa igualdade. Os J representam os spins do estado inicial e

final e X é o momento carregado. A transição de 146 keV é M2 e a

de 78 keV é do tipo Ml.

Por outro lado, para se determinar a multipolaridade da

transição de 68 keV, que pode ser E1/M2, é preciso realizar uma

medida de correlação angular. O objetivo deste tipo de estudo é

determinar a distribuição da radiação emitida, já que esta contém

informações sobre a forma de transição. Para isso, é necessário

que se fixe uma direção privilegiada com relação à qual a

distribuição será feita. Há algumas formas de se fazer isto:

irradiar o nuclídeo de interesse e usar a direção do feixe como

privilegiada, usar um campo magnético externo e aproveitar a

direção do campo, ou utilizar o decaimento em cascata de dois ou

mais gamas para que a direção em que um deles foi emitido sirva

como direção preferencial para determinar a distribuição angular

do outro [deShalit(1974)].
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Sem levar em conta efeitos de geometria do próprio sistema de

deteção, a distribuição angular da radiação pode ser escrita como

[Kenchian(1992)]:

n
W(8) = 1 + 1 Akk Pk(cos6) (I),

kpar>0

onde os Akk são os parâmetros que contém a informação

desejada. Para o caso de uma cascata simples (fig. III-2) , os

parâmetros Akk podem ser separados em duas partes:

Akk = Ak(7i) Bk(72) ,

onde Ak(ri) é o coeficiente de distribuição direcional -que contém

informações sobre a distribuição angular- e

Bk(y2) é o coeficinte de orientação direcional, que contém

informações sobre o gama que fixa a direção do outro.

Por sua vez, estes coeficientes dependem do momento angular

carregado pelo fõton e dos spins dos estados final e inicial.

Estes parâmetros são conhecidos e tabelados.

Pará todos os efeitos, a distribuição angular (I) é truncada

para n=4, resultando em:

W(9) - 1 + A22 P2(COS8) + A*4 P4(COS6).

No entanto, o caso de uma cascata 0-1-2, como é o presente

caso, apresenta A44=0. Então, a expressão torna-se simplesmente:

W(6) - 1 + A22 P2(cos6).

O valor de A22, já usando os dados de Rose e Brinck

[Rose(1967)] para a cascata 0-1-2 é dado por:
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A22 = (0,05 + 0,6708 6 - 0,25 62)

onde ô é a razão de mistura M2/E1. Com isso, determinando-se o

valor de A22, obtém-se diretamente o valor de 6 .

Ristinen e Sunyar realizaram a medida de correlação angular

[Ristinen(1967)], obtendo o valor A22 = 0,041(6). Com isso,

obtém-se 6 = 0,013(10).

Se for tomado um intervalo de três desvios padrões, obtém-se

|ô|<0,04 [Alburger (1988) ], o que eqüivale a uma transição l~-»2

com mistura multipolar dada por: El (>99,84%) e M2 (<O,16%).

Há algumas dificuldades em se tentar melhorar este resultado.

As principais dificuldades são:

• a razão é muito pequena, o que indica que a precisão da medida

deva ser muito grande para que ela dê um resultado melhor;

• a meia-vida do estado de 68 keV é grande (- 150 ns) e o núcleo

tem a possibilidade de perder a orientação;

• a energia dos gamas envolvidos na cascata é baixa e ocorre numa

região onde o pulso de tempo do detetor de gamas é ruim.

Devidos a todas estas dificuldades, a medida de correlação

angular não foi realizada neste trabalho.

III.1.2 - Um Pouco de Estrutura Nuclear do 44Ti

Principalmente devido ao sucesso do modelo tipo "a-cluster"

no ^Ne, tentou-se verificar uma estrutura análoga no 44Ti. Tanto

o 20Ne (16O + a) quanto o 44Ti (40Ca + a) seriam formados por

caroços esféricos mais uma partícula alfa, numa estrutura de

características semelhantes à uma estrutura molecular

[Vamada(1990)].

Na verdade, obtém-se dois valores para S. Se possível,

argumentos de ordem física são usados para descartar um dos

valores.
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A melhor forma de se verificar este tipo de estrutura é

através de reações de transferência de alfa (veja, por exemplo,

[Yamaya(1990)], que realiza o estudo através da reação
4 Ca( Li,d)44Ti). Nestas reações, é possível ter acesso a níveis

rotacionais do 44Ti que podem ser confrontados com os modelos do

tipo a-cluster.

A banda rotacional Jn = 12+ foi a primeira a mostrar um

comportamento não linear em J(J+1), principalmente para os níveis

Jn = 12 e 10 , como pode ser observado na figura III-3. Usando um

modelo do tipo ura caroço inerte de 40Ca mais uma partícula alfa,

Pilt pôde reproduzir razoavelmente este espectro rotacional

[Pilt(1973)]. Para isso, no entanto, ele teve que pagar o preço de

usar parâmetros não realistas que tornaram o potencial

extremamente profundo (~ 400 MeV) .

O trabalho de Michel et ai [Michel(1986)] mostrou que uma

escolha mais razoável de parâmetros permitia um potencial menos

profundo (- 180 MeV) . Com isso, ele era capaz de reproduzir o

espectro rotacional, porém previa a existência de uma nova banda

de paridade negativa e N-13. A presença desta banda, do ponto de

vsita experimental, não é clara [Kim(1992)] e Yamaya(1990)] e

ainda está em aberto.

Dessa forma, o sucesso do modelo tipo "a-cluster" para o Ti

é ainda muito pequeno, envolvendo questões que precisam ser melhor

compreendidas tanto do ponto de vista teórico quanto do

experimental. Vale colocar, no entanto, que estudos mais

simplistas usando apenas o modelo de camadas são extremamente

difíceis por requerer um número elevado de nucleons e buracos na

camada (l£2p) , além de não reproduzir com exatidão uma série de

níveis mesmo a baixas energias de excitação [McGregory(1973)].

III. 2 - A Produção de 44Ti Neste Trabalho

O alvo de 44Ti foi produzido a partir da reação 45Sc(p,2n). A

irradiação foi realizada no acelerador ciclotron do Ipen que tem
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um máximo de energia e corrente de 24 MeV e 50

respectivamente.

O material utilizado para a irradiação foi Sc O (m=53,66mg),

embalado em um molde de 1,44 cm2 de Al. Já que óxidos não são bons

condutores de calor, não foi possível utilizar a corrente máxima

do acelerador. 0 alvo era colocado em uma janela de Al que era

resfriada por dutos de água. Mesmo assim, havia a possibilidade do

material fundir e então foi utilizada uma corrente relativamente

baixa de 2uA para a produção do 44Ti. Este valor foi utilizado

pois sabia-se que a folha de Al não fundia a este valor de

corrente e, conforme foi constatado com um maçarico de acetileno,

o ponto de fusão do Sc O é superior ao do Al.

A energia utilizada foi de 22 MeV no alvo, já que havia

atenuação de energia na janela de Al. A seção de choque é de cerca

de 40 mb (ver sec. II-4) , que corresponde ao máximo de energia que

pode ser alcançado com o acelerador.

Foram efetuados dois períodos de irradiação: um de duas horas

e outro de três horas, num total de lOjxAh de carga acumulada. A

fonte então ficou "esfriando*1 por mais de dois meses para que a

atividade do 44<*Sc não atrapalhasse a verificação da atividade da

fonte. Após este período, verificou-se a atividade residual da

amostra, obtendo-se os resultados apresentados na tabela III-l.

Nota-se que havia no material de Sc uma pequena impureza de

Na -formando Z2Na através de (p,2n)- e Fe -formando 56Co através

de (p,n). O isótopo *6Sc aparece devido à presença de neutrons na

região do feixe, como foi colocado na sec.II.4.3.

Em seguida, foi realizada uma separação química para separar

Sc de Ti. O procedimento está descrito no capítulo IV e a amostra

resultante foi analisada por atividade residual. Ao final, a

atividade da fonte já tratada quimicamente era de 3,2(3) nCi para

o 44Ti.

III. 3 - Outras Possíveis Formas de se Produzir 44Ti

Além da forma utilizada para se produzir o alvo de Ti,
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existem ainda uma série de outros possíveis métodos. Eles estão

apresentados abaixo, juntamente com uma análise crítica a respeito

de cada um.

• 46Ti(p,p2n): a principal vantagem desta reação é que ela

dispensa a separação química. Isto porque não se utiliza Sc nem

nenhum outro material que possa causar problemas apôs a irradiação

com neutrons. Na verdade, haverá formação de 51Ti -através de
50Ti(n,7)-, porém a meia-vida do 51Ti (T1/2 « 6 min) é

suficientemente pequena para que após uma hora a atividade do slTi

seja desprezível. Além disso, é possível obter comercialmente 46Ti

numa proporção isotópica maior que 95% (na natureza a proporção é

de 8%), o que diminui ainda mais a presença de S0Ti.

Esta reação só não foi utilizada pois seu limiar é de 22,7

MeV. Como a energia máxima do ciclotron é de 24 MeV, a seção de

choque a esta energia é muito pequena, tornando desprezível a

produção de 44Ti.

• 46Ti(7,2n): este método não requer separação química pelos

mesmos motivos que o anterior. No entanto, para a irradiação com

gamas é imprescindível que o Ti seja enriquecido em 46Ti. Isto

porque, sem o enriquecimento, ocorreriam as reações 47Ti(r,P) e
48Ti(y,pn), formando uma quantidade de 46Sc que poderia prejudicar

o experimento.

De fato, foi realizado um teste no acelerador linear do IFUSP

para verificar a quantidade de 44Ti formada através da reação
46Ti(r,2n). Para isso, foi utilizado Tio não enriquecido, o que

possibilitou que se determinasse também a atividade de Sc

formado nas reações acima mencionadas.

Assim, foram irradiados 0,89 g de Tio à energia de 57 MeV

com uma corrente de 2-3 10"7A. 0 tempo de irradiação foi de uma

hora e foi usado um material de Pb como irradiador. O espectro de

Bremsstrahlung produzido possui uma enorme dispersão em energia

[Bülon(1974)] e com isso, torna-se mais indicada uma medida da

taxa de produção ("yield") dos diversos isótopos que a

determinação de seções de choque. Os resultados da irradiação no

acelerador linear aparecem na tabela III-2.
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Do resultado de 6xlO~2 nCi/gnAh para o "yield" de 44Ti

utilizando Tio natural, estima-se que a produção seria de

0,7nCi/g*iAh, caso fosse utilizado 46Ti0 enriquecido a 95%. Com

isso, vê-se que para lOmg a uma corrente de IJÍA por 20 horas

(condições fáceis de se atingir) a amostra terá 0,1 nCi de

atividade. Apesar de não ser muito, o fato de não ser necessária

nenhuma separação química torana este valor extremamente

satisfatório.

• 45Sc(d,3n): assim como a reação 45Sc(p,2n),a reação (d,3n)

implicaria necessariamente numa separação química posterior para

separar Ti de Sc. Dessa forma, o único motivo que pode decidir

qual dos dois é o melhor é a taxa de produção de 44Ti a partir de

cada reação. Este estudo foi realizado por Dmitriev e

colaboradores [Dmitriev(1973)]. Eles utilizaram um ciclotron

variando a energia do feixe de 14- a 22- MeV usando alvos grossos

de Sc metálico. Para 22 MeV, por exemplo, a taxa de produção

através de reação (p,2n) foi de 0,040(6) uCi/nAh contra uma

produção 2,7 vezes menor de 44Ti através de reação (d,3n). Mais

ainda, na reação (d,3n) há uma grande produção de 46Sc pois há

maior produção de neutrons na região do feixe.

Por esses motivos, a reação 45Sc(d,3n) não foi utilizada.

• outros métodos: há ainda outras possibilidades de se produzir
44Ti. No entanto, nenhuma delas chega a ser importante para se

produzir um alvo de 44Ti com atividade razoável. As reações de

transferência de alfa, por exemplo, são muito comuns para o estudo

de estrutura nuclear do 44Ti (sec. III.1.2). No entanto, sua

utilização para o objetivo deste trabalho não é aconselhável. A

reação 40Ca(6Li,d), por exemplo, utiliza um feixe difícil de se

obter, gerando correntes de cerca de 0,04JÍA [Yamaya(1992) ].

Pode-se citar ainda trabalhos realizados com 40Ca(16O,12C)

[Catara(1983)] ou 40Ca(a,r) [Dixon(1981),Cooperman(1977) ], mas a

verdade é que nenhuma delas é apropriada para a produção de um

alvo de 44Ti.
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IV - A Separação Radioquímica

Conforme foi descrito, o 44Ti foi produzido através da reação
45Sc(p,2n), utilizando cerca de 50 mg de Sc O . Para efeito de

comparação, uma carga acumulada de lOjiAh no ciclotron a 22 MeV de

energia de protons sobre o alvo, leva à produção de cerca de 10"

mg de 44Ti.

Um cálculo simples mostra que se os 50 mg de Sc O fossem

então irradiados por 3h no reator a um fluxo de IO13 n/cm2s, a

atividade de 46Sc formado seria da ordem de lmCi. Essa atividade

certamente "ofuscaria" qualquer possibilidade de se determinar a

presença de 45Ti. É justamente este o motivo que torna necessária

a realização de uma separação química cujo objetivo é a obtenção

de Ti o mais livre possível de Sc.

A radioquímica apresenta, no entanto, algumas diferenças com

a prática comum de química. Por exemplo, além dos cuidados que se

deve tomar na química ordinária, deve-se dar especial atenção à

radiação. Esta pode oferecer não só riscos à quem realiza a

separação química, como pode levar à contaminação de materiais e

do próprio ambiente de trabalho. Em certos casos em que a

meia-vida do material é curta, é necessário utilizar métodos que

permitam realizar a separação em pouco tempo -algumas vezes em

minutos. No caso deste trabalho, a meia-vida é suficientemente

longa para que o tempo não interfira na escolha do método

utilizado.

Outra diferença fundamental entre a radioquímica e a química

comum é a ordem de grandeza da quantidade de material com que se

trabalha. Como foi colocado, são formados cerca de 10" mg de
44Ti, o que pode dar uma idéia do valor da massa dos materiais com

que a radioquímica lida. Para que se possa manusear e visualizar o

material, é freqüente a utilização de carregadores. Eles devem

estar na mesma forma do material com que se deseja trabalhar e

devem ser inertes radiativamente (ou pelo menos devem interferir

pouco nas medidas a serem realizadas).
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IV.1 - Separando Ti de Sc

IV.l.l - Os Possíveis Métodos

Foram encontrados alguns métodos de separação de Ti e Sc na

literatura, dos quais um foi escolhido como base para a separação

que foi efetuada neste trabalho. A seguir será analisado cada

método e o porquê de sua rejeição ou escolha:

• Wing et ai [Wing(l965)]: é um método que não usa carregador (e,

portanto, diminui a presença de impurezas). Parte-se de Sc O que

é dissolvido em HC1 e, em seguida, saturado com HC1 gasoso.

Utilizando n-heptanol em solução de éter de petróleo, separa-se Sc

de Ti em fases orgânica e aquosa. Por fim, passa-se a solução

obtida por uma coluna de troca iônica para retirar impurezas. 0

principal problema deste método é utilizar HC1 gasoso; as

condições do laboratório não permitem que se realize este

procedimento com a segurança necessária. Além disso, Wing e

colaboradores não informam sobre a eficiência do processo nem

sobre seu rendimento;

• Moreland e Heymann [Moreland(1965)]: parte-se de Sc metálico.

Isto não é problema pois dissolve-se o Sc em HCL, que acaba

produzindo o mesmo efeito que se Sc O fosse utilizado

[Merrill(1978)]. O método de separação em si não está explicado em

detalhes, o que impede sua reprodução. De qualquer forma, os

autores mencionam a utilização de HC1 gasoso, o que já garantiria

sua rejeição como método empregado. Além disso, não se afirma nada

sobre a eficiência e rendimento do procedimento. Há, na verdade,

uma forte suspeita de que o método de Moreland e Heymann seja o

mesmo empregado por Wing et ai, pois os dois trabalhos são da

mesma época, do mesmo laboratório, tratam do mesmo tema (meia-vida

do Ti) e aparecem no mesmo volume da revista J.Inorg.Nucl.Chem.;

• Frekers et ai [Frekers(1983)]: partem de Sc metálico. Este é

dissolvido em solução 4M HC1/H2O2 que é então colocada em outra

solução para separação em duas fases: Ti na aquosa e Sc na
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orgânica. Em seguida, traços de Sc são removidos por troca iônica.

0 composto de Cl e Ti é convertido em nitrato e em seguida em Tio

por adição de H2S04e remoção de NO . Os autores porém nada

comentam sobre eficiência ou rendimento. Devido a isso e ao fato

de se empregar certas substâncias de difícil obtenção, foi adotado

outro método para a separação;

• Merrill et ai [Merrill(1978)]: parte de amostras de Sc2O3 e de

Sc metálico que são dissolvidas em HC1 concentrado. A seguir,

adiciona-se uma gota de HNO e então a solução é aquecida até

secagem por duas vezes (após nova adição de HC1 concentrado). Em

seguida, é feita troca iônica utilizando a resina DOWEX 1-X8

(100/200 mesh). O Sc sai primeiro com HC1 concentrado e, depois, o

Ti com HC1 6 M. A eficiência é fc 99,2% e o rendimento de 30%. Como

o método foi desenvolvido para obtenção de 45Ti (T1/2 <* 3h) , a

separação é rápida (é possível realizá-la em duas horas). Dessa

forma, sendo o método eficiente, extremamente simples e rápido,

ele foi o escolhido como base para o método adotado. Vale notar

que o rendimento de 30% é considerado satisfatório em radioquímica

[Friedlander(1955)];

• Grzonka et ai [Grzonka(1986) ]: este trablho não trata exatamente

da separação radioqímica de Ti e Sc. Ele trata da preparação de

alvos der 44Ti que já foram tratados quimicamente. O artigo foi

incluído nesta lista já que o objetivo final é o mesmo que o desta

etapa do trabalho: produzir um alvo de **Ti. O procedimento

utiliza eletrodeposição para formar alvos finos (~ lug/cm2) de
44Ti. Este método não foi adotado pois não é necessário formar

alvos tão finos para irradiação com neutrons. Além disso, no alvo

final há presença de certas impurezas (como o Cu, que decai em

parte por (3 ) na mesma proporção que o 44Ti, o que poderia

prejudicar a determinação da seção de choque para captura de

neutrons térmicos pelo 44Ti.

IV.1.2 - 0 Método Utilizado

Como foi colocado na seção anterior, foi empregado um método
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baseado no trabalho de Merrill e colaboradores [Merrill(1978)].

Será feita a seguir uma descrição em detalhes de qual foi o

procedimento utilizado e as diferenças com o método de Merrill. Um

esquema da separação química efetuada aparece na Fig. IV-l .

A primeira etapa do processo era colocar o Sc O irradiado

numa solução 12M de HC1 a aproximadamente 100°C. À esta solução,

adicionava-se TiO2 (cerca de 1 mg) como carregador para que o

produto final fosse visível e manipulável. Este carregador, embora

possuísse algumas impurezas, não oferecia grandes riscos à

determinação da seção de choque, como será melhor explicado na

sec.IV.3.1. Em seguida, eram adicionadas algumas gotas de HNO à

solução. Ao contrário do trabalho de Merrill, não foi colocada só

uma gota pois devido à adição de carregador, havia muito mais Ti.

0 objetivo de se adicionar HNO é mudar a Valencia do Ti para o

estado 4+. Esse tipo de procedimento é comum em separações de

troca iônica. De fato, troca iônica é utilizada em certos casos

como método para determinação do estado de Valencia de certas

substâncias [Cook (1952)].

Devido à adição do carregador, nem todo Ti fica dissolvido em

HC1 à temperatura ambiente. Isto porém não parece ter tido

qualquer efeito sobre a eficiência do método. A solução aquecida

era deixada para evaporação até secagem. Para evitar qualquer

presença de HNO , adicionava-se HC1 novamente e evaporava-se até

secagem outra vez. Esta evaporação deve ser cuidadosa já que

temperaturas altas produzem borbulhamento intenso. Após a secagem,

havia nova adição de HC1 a 12M.

A solução passa então à coluna de troca iônica. A coluna

utilizada era de 20mmxl50mm, preenchida por cerca de 20 ml de

resina aniônica DOWEX 1-X8 (200/400 mesh). Esta granulação era

O método empregado de fato foi baseado no trabalho de Merrill,

como descrito. Porém, o procedimento após a separação (ou seja,

após passar pela resina) sofreu mais uma modificação devido à

presença de impurezas de Br, como será explicado na sec. IV.4.
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diferente da resina empregada por Merrill et ai (100/200 mesh) e,

com isso, o tempo de passagem na resina teve que ser maior. A

resina utilizada era pré-lavada seguindo o procedimento sugerido

por Collins [Collins(1988)]. Basicamente, lava-se a resina com

bastante água destilada separando o sobrenadante por várias vezes

e, em seguida, filtra-se com kitassato passando água destilada,

HC1 1,5 M e NaOH 1,5 M.

A solução já livre de HNO passava pela resina à uma

velocidade de cerca de 1 gota/10s. Primeiro era utilizado HC1 12M

para retirar o Sc. Cerca de 200 ml era a quantidade utilizada para

extração. Em seguida, era utilizado HC1 6M para obtenção do Ti. A

velocidade de escoamento era a mesma que para HC1 12M, assim como

o volume utilizado. É interessante colocar que para verificar se

realmente o Sc era liberado antes do Ti, foi feito um teste

qualitativo usando Sc 0 e TiCl . Colocava-se os dois compostos na

mesma solução e passava-se pela resina. Em seguida, adicionava-se

HO à solução 12M e à 6M. Ambas assumiam uma coloração amarelada,

porém de diferente tonalidade caracterizando o Sc na solução 12M e

o Ti na 6M2.

Por fim, a solução de HCL 6M contendo Ti era aquecida em

banho de areia para evaporação. No primeiro ensaio em que isto foi

foi feito, notou-se que o Ti também evaporava durante o

aquecimento. O motivo é que após a troca de Valencia, o TiCl3
passa a TiCl4. Este é um líquido fumegante e, por isso, o Ti

desaparecia após a evaporação. Para evitar este problema, era

adicionado mais água destilada (cerca de 300 ml) para forçar a

reação:

A partir daí, o procedimento é diferente que o do processo que

foi adotado ao final. No entanto, achou-se conveniente descrever

também este procedimento já que ele é mais rápido, simples e

conveniente -desde que o objetivo final não seja utilizar o

material como alvo em irradiações com neutrons.
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TÍC14 + 2 H20 -• 4HC1 + 2 ,

já que o TiO não evapora. O tempo total de evaporação era de

cerca de 6h. *

Antes de passar à próxima seção, vale colocar que a

separação radioquímica foi realizada numa capela especialmente

construída para se trabalhar com material radiativo. A capela

tinha uma estrutura de metal que era revestida de papel craft

coberto por plástico para evitar corrosão de HC1. Para proteger da

radiação, havia tijolos de chumbo (também revestidos de plástico

para não contaminá-los) na frente e nos lados. Um duto flexível de

ar condicionado ligado ao sistema de exaustão do laboratório fazia

a sucção de ar. Ao lado da capela, havia duas pias e dentro duas

tomadas de eletricidade (que eram utilizadas para realizar o

aquecimento, agitação, etc...). A capela podia funcionar aberta ou

fechada, permitindo boa manipulação dos equipamentos em seu

interior. As figuras IV-2 e IV-3 mostram a capela vista de fora e

o seu interior, onde pode-se ver a coluna de troca iônica.

IV.2 - Eficiência e Rendimento da Separação Radioquímica

T

A eficiência e o rendimento da separação foram

determinados utilizando Sc O ativado por duas maneiras: no

ciclotron e no reator. Do primeiro modo, formava-se 44Ti através

da reação 45Sc(p,2n) usando um alvo de cerca de 50 mg. O

rendimento da separação era obtido acompanhando a linha de 1157

keV do decaimento em série 44Ti-44Sc-44Ca e, com isso,

determinando a atividade do material. Pela diferença das

atividades antes e depois da separação, determina-se o rendimento.

É óbvio que para isso são tomados certos cuidados como manter fixa

a posição das fontes, verificar a eficiência, entre outros

procedimentos (ver sec. II-1>) . A irradiação no reator produziu
46Sc através de 45Sc(n,r) utilizando um alvo de cerca de 1 mg. A

atividade era determinada através da linha de 889 keV. Os dois
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materiais irradiados sofriam a separação simultaneamente, sendo

colocados na mesma solução de HC1.

A eficiência obtida foi de 99,8%, ou seja, 99,8% do Sc

foi retirado após a separação radioquimica. Este valor é maior que

a eficiência garantida por Merrill e colaboradores(99,2%), o que

comprova a eficácia do método utilizado.

0 rendimento foi determinado em duas etapas do proceso.

Primeiro, foi feita a separação na coluna de troca iônica quando

se verificou um rendimento de cerca de 60%., isto é,

aproximadamente 40% do Ti foi perdido no processo. A seguir, foi

realizada a evaporação do material, quando se verificou que o

rendimento desta etapa é de 70%, ou seja, 30% do material de Ti é

perdido na evaporação. Com isso, o rendimento total do processo

(separação na coluna e evaporação) foi de 40%. Este valor é,

aproximadamente, o mesmo que o obtido por Merrill et ai, de 30%.

IV.3 - Identificação das Impurezas

IV.3.1 - Impurezas no Carregador

Conforme descrito na sec. IV.1.2, a separação

radioquimica utilizava TiO como carregador. O primeiro passo

portanto foi verificar quais eram as impurezas contidas no

material. Para isso, cerca de 3 mg de TiO embalado em quartzo

foram irradiadas por uma hora no reator do Ipen a um fluxo de 10

n/cm2s.

A determinação das impurezas foi feita usando um detetor

HPGe, analisando os diversos fotopicos e, a partir deles,

determinando o nuclídeo que o originou. As medidas foram feitas

por uma faixa de tempo grande de forma a confirmar a identificação

através da meia-vida.

A quantidade da impureza presente no TiO2 era calculada

por uma fórmula análoga à da seção de choque (sec. II-2) , com a
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diferença de que agora a seção de choque era conhecida, porém não

se conhecia o número inicial de partículas.

Os resultados deste experimento aparecem na Tabela IV-1,

assim como algumas propriedades dos nuclideos identificados. Pode-

se notar que todos isõtopos formados decaem ou por /3~ ou por

captura eletrônica, nenhum por (3 . Isso mostra que estas impurezas

não prejudicam a determinação da seção de choque para captura de

neutrons térmicos pela linha de aniquilação de 511 keV. Vale

também comentar que a presença de Eu em tão pequena quantidade é

verificada pois sua seção de choque para captura de neutrons é

muito elevada.

Além dos isótopos apresentados na Tabela IV-1, foi

constatada a presença de 41Ar. Isso se deve à ativação de Ar no ar

encapsulado na embalagem de quartzo junto com o Tio , o que

demonstra a sensibilidade do método utilizado para determinação de

impurezas.

Finalmente, foi feita uma outra irradiação com o material

de TiO no acelerador linear do IFUSP. Pôde-se então constatar a

presença de outras duas impurezas: As (através de 74As) e Nb

(através de 92Nb) -além de Na (através de ^ a ) já identificado

nas irradiações com neutrons. Tanto o As quanto o Nb não foram

identificados pela reação (n,y), o que indica que eles não

representam dificuldades à determinação da seção de choque para

captura de neutrons térmicos pelo *4Ti.

IV.3.2 - Impurezas no Final da Separação

Após realizar todo o processo de separação e evaporação

utilizando Sc O não ativado e TiO como carregador, o produto

final (com cerca de l mg) foi colocado em um tubo de polietileno

junto com uma gota de água destilada. 0 material foi então

irradiado por uma hora a um fluxo de IO13 n/cm2s no reator de

piscina do Ipen. O procedimento para determinar as impurezas

presentes é análogo ao descrito na seção anterior.
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As impurezas obtidas, suas quantidades e algumas

propriedades dos nuclideos formados por (n,r) aparecem na tabela

IV-2. Pode-se notar a presença de Sc, porém em proporção que não

prejudica medidas posteriores. Verifica-se também que, com exceção

de dois casos, todos os isótopos formados decaem por £~, não

prejudicando assim as medidas subsequentes através da linha de

aniquilação de 511 keV.

De dois isótopos que decaem por 0 , o 64Cu representa

pouco problema com relação às medidas de formação de 45Ti no

reator. Isto porque sua meia-vida de 12,7 h é suficiente para que

se verifique a presença de *5Ti, com meia-vida de cerca de 3h. Já

o 80<?Br, que decai por £ com meia-vida de 18 min, é alimentado

pelo 80mBr de 4,4h. Conseguir então separar a contribuição do 45Ti
BO

da contribuição do Br é extremamente difícil, o que torna

necessária uma alteração no processo de separação para diminuir a

quantidade de Br. Esta mudança está descrita na próxima seção.

IV.4 - Alteração no Processo Devido ao Br

Como foi exposto na seção anterior, ao final do processo

de separação havia a presença de Br. No reator, através da reação

(n,r) são produzidos os isótopos 80>82Br. 0 primeiro deles possui

um estado meta-estável de meia-vida 4,4h que alimenta o

fundamental (T1/2 = 18min) e que decai em parte por emissão de £ .

Isto indica que sua presença impossibilitaria a determinação da

seção de choque para captura de neutrons térmicos pelo Ti que

será feita através da linha de aniquilação de 511 keV. Isto porque

a quantidade de Br (~ O,lmg) é muito maior que a de Ti (~O,lng)

e, portanto, teria uma atividade muito superior ao Ti. Uma
(\ffL

alternativa seria a separação por meia-vida, porém o Br e o

*5Ti têm valores muito próximos de meia-vida.

Procurou-se então solucionar o problema através do proceso

químico. 0 Br que aparece é originário do HCl PA da Merck

utilizado, do qual ele é a maior impureza (0,05% segundo o

fabricante). A primeira tentativa de eliminar o Br foi tentar
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retirá-lo do HC1 utilizado. Para isso, o HCl foi tratado por um

processo conhecido como "superdestilação" realizado no Ipen que

consiste em destilar o material em condições de temperatura e

pressão controladas e num ambiente extremamente limpo para evitar

contato com outras impurezas. Para verificar a eficácia deste

procedimento, foram irradiadas no reator mesmas quantidades de HCl

da Merck e superdestilado e sua presença foi verificada através

das linhas do 80Br e 82Br.

O resultado para a razão entre a quantidade de Br para os

dois conteúdos foi 0,99(8). Ou seja, o processo de superdestilação

não consegue separar Br de Cl.

Depois, ao invés de tentar a difícil tarefa de separar Br de

Cl, tentou-se eliminar o próprio HCl após a passagem na coluna de

troca iônica (e com ele o Br) . Para tanto, após HCl 6M passar pela

resina, mudava-se a molaridade por adição de H2O para obter a

solução a 1M. Em seguida, adicionava-se H2O2/HNO3 para mudar o

estado de oxidação do Ti e passá-lo a um nitrato [Frekers(1983) ].

A seguir, era feita uma evaporação lenta até a secagem. Com isso,

cerca de 99% do Br foi eliminado, o que foi considerado

satisfatório.

É bom lembrar que a eficiência para eliminação de Sc é a

mesma que a anterior (~99,9%) já que a separação do Sc ocorre na

coluna de troca iônica da mesma maneira que no prodecimento

original. Além disso, o rendimento do processo é praticamente o

mesmo (cerca de 30% do 44Ti permanece), como foi constatado em

separação realizada com material ativado.

Um esquema geral do processo final de separação aparece na

figura IV-4.

IV. 5 - A Separação Radioquímica com a Amostra Final

O material de Sc 0 irradiado com uma carga de 20^Ah

(sec.III.2) foi separado segundo o procedimento descrito na figura

IV-4. O 44Ti formado serviu para indicar a quantidade de Ti

presente. A quantidade de carregador adicionada foi de l,4 3mg de
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Tio . O Sc formado no ciclotron foi utilizado como traçador para

verificar a eficiência de separação.

Ao final da separação, constatou-se que 11(2)% do 46Sc ainda

estava presente. Isto eqüivale a cerca de 90% de eficiência para o

processo que havia apresentado um valor maior que 99%. Realizou-se

então uma segunda e ainda uma terceira separação com

velocidades de escoamento bem lentas. Ao final, a eficiência

continuava menor que 99% e apenas 9% do material de 44Ti estava

presente.

No entanto, verificava-se nitidamente que a quantidade de

material era muito menor que a inicial e passou-se a suspeitar que

o 6Sc não estava funcionando bem como traçador.

O material foi então irradiado com neutrons a um fluxo de

8xlO12 cm"2s~l para se verificar a seção de choque para captura de

neutrons térmicos pelo 44Ti (cap. V) . Da atividade residual do

material irradiado, pôde-se verificar a composição da amostra que

aparece na tabela IV-3. Conclui-se então que a eficiência para

separação de Sc foi até mesmo maior que 99,9%, ao contrário do que

indicava o 46Sc.

O que mais provavelmente ocorreu foi que o Sc formado no

ciclotron não permaneceu na forma de Sc O . Ao invés disso, ele

pode ter formado outro composto que poderia inclusive conter Al da

embalagem. Assim, os dois isótopos (45Sc e 46Sc) estariam em

compostos distintos. Neste caso, o procedimento correto seria

levar os dois compostos à mesma forma química. No entanto, este

procedimento deve ser extremamente lento - sendo que este cuidado

não foi tomado pois não se esperava que o 46Sc se comportasse

deste modo. Segundo um trabalho que tenta fixar normas para os

procedimentos em radioquímica, "when these conditions (as mesmas

apresentadas acima) do not hold, the tracer method is not

applicable and should be discarded for the particular problem

Sempre se tomando o cuidado de lavar a resina entre uma separação

e outra.
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studied" [Crespi(1971)].

Conclui-se então que o 46Sc produzido a partir de um material

de Sc 03 por irradiação de protons a uma corrente elevada (2JIA)

não deve ser utilizado como traçador.
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Capitulo V - A Captura de Neutrons Térmicos pelo 44Ti

Determinar a seção de choque para captura de neutrons

térmicos pelo Ti foi um dos principais objetivos deste trabalho.

Esta grandeza possui um grande interesse astrofísico que será

melhor explorado no próximo capítulo. Além disso, a medida da

seção de choque de Ti(n,r) contribui para o desenvolvimento da

física nuclear experimental com alvos radiativos. Este tipo de

experimento tem se tornado freqüente [Harder(1992),

Koehler(1988),Gledenov(1985)], porém ainda apresenta uma série de

dificuldades, como as que serão apresentadas neste trabalho. Mais

ainda, este tipo de medida leva a um melhor conhecimento das

propriedades nucleares dos nuclídeos fora do vale de estabilidade

0. Uma outra técnica que estuda esta região é a que utiliza feixes

radiativos [Caussyn(1993),Becchetti(1992)]. Com eles, foi possível

verificar a existência de interessantes propriedades em certos

nuclídeos ricos em neutrons chamados núcleos exóticos (ver por

exemplo, [Towner(1988)]).

V.l - A irradiação de 44Ti

Após a irradiação com protons no ciclotron, o material de

Sc O foi tratado quimicamente para separar o Sc do Ti, conforme

descrito no capítulo IV. Ao material que restou após a separação,

adicionou-se algumas gotas de água destilada e deionizada. Este

líquido foi então transportado para uma embalagem apropriada.

O problema da embalagem neste tipo de trabalho é crítico. O

problema é que ela também ativa quando irradiada e isto pode

acabar prejudicando a medida posteriormente. Para se evitar este

tipo de problema, costuma-se usar embalagens que ativem muito

pouco (como polietileno, silica, quartzo) ou transportar o

material irradiado para outra embalagem antes de se realizar a

medida. Neste trabalho, escolheu-se utilizar uma embalagem de
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polietileno que apresentava baixa atividade após a irradiação.

A irradiação foi realizada no reator de piscina do Ipen. A

amostra ficou cerca de dez minutos num local chamado "estação". O

fluxo médio neste local é da ordem de io12 neutrons cm^s"1.

Para monitorar o fluxo de neutrons, foram utilizados 1,28 mg

de AgNO , também colocados em uma embalagem de polietileno. Em

seguida, as duas embalagens (uma com AgNO e outra com Ti) foram

irradiadas dentro do mesmo "coelho" para garantir que eram

atravessadas pelo mesmo fluxo de neutrons. Para a determinaação da

atividade de n0"Ag (T1/2 = 249.8 d), a linha de 658 keV foi

utilizada e verificou-se que:

(#xti) = 4,9(3)xlO15 neutrons cm"2.

Este valor é cerca de oito vezes maior que o esperado. No

entanto, o resultado é perfeitamente possível já que o valor de

IO12 neutrons cm^s"1 é somente utilizado para se fazer

estimativas. Afinal, o número que realmente importa é aquele

determinado através de marcadores como no procediemnto acima

descrito.

V.2 - As' Medidas Realizadas

O modo mais fácil de se medir o 45Ti é através de sua emissão

fi*, com probabilidade de 86%. O nuclídeo possui também uma linha

de 719 keV, porém a intensidade é muito pequena (cerca de 0,15%).

A determinação através da linha de aniquilação de 511 keV é assim

indicada. É necessário assim garantir que todo &* se aniquile

próximo à fonte. Para isso, após a irradiação a amostra embalada

em polietileno era colocada em uma cápsula de lucite e plástico

para que a espessura fosse maior que lcro. O mesmo foi feito com

uma fonte de 22Na que foi utilizada para se determinar a

eficiência para deteção da linha de 511 keV.

Foi realizada também uma medida com uma fonte de 152Eu. Com

isso, pôde-se calibrar a energia, largura e eficiência do detetor

51



Cap. V A Captura de Neutrons Térmicos pelo **Ti

para uma grande faixa de energia. Tanto a fonte de 152Eu quanto a

de Na foram colocadas na mesma posição que a da amostra

irradiada (cerca de 5 cm do detetor).

O detetor utilizado (VIP-10) apresentava uma resolução ruim

de 3,3 keV para o pico de 1173 keV do MCo. Este fato não

prejudicou tanto a experiência pois resoluções extremamente

precisas não são necessárias (ao contrário de medidas de

espectroscopia em que o interesse é se determinar a energia de uma

transição).

Realizou-se então uma série de três medidas de 1,5 horas com

a amostra irradiada que se iniciou 1,3 horas apôs retirá-la do

reator. Após estas medidas, houve um problema com o disco do

computador que armazenava os espectros e que acabou impedindo a

aquisição por cerca de 13 horas. A seguir, houve uma série de seis

medidas de duas horas cada. Finalmente, 42 horas após a

irradiação foi feita uma última medida de duas horas para

verificar as meias-vidas mais longas.

V.3 - Análise dos Dados e Resultados

A primeira etapa do procedimento de análise dos dados foi

verificar quais eram os contaminantes da amostra. O principal

interesse disto foi verificar quais isótopos decaiam por p* para

levar em conta sua contribuição ao pico de 511 keV. A composição

final da amostra aparece na tabela IV-3.

O único elemento que produz um isótopo 0*-emissor é o Br. O
80gBr é produzido a partir de 79Br(n,y) e decai em parte (2,6%)

por 0* com meia-vida de 18 min. O estado meta-estável de 4,4h ,

porém, alimenta o fundamental e prolonga a emissão de £*. O

principal problema do '̂"'Br é que sua meia-vida é muito próxima

da do 45Ti. Assim, separações por meia-vida são quase impossíveis.

Além do Br, há a presença de Cu na amostra. Sua identificação

direta não foi realizada, porém, em um ensaio anterior, foi

constatada a presença de Cu (tab. IV-2) . Este elemento é uma

impureza comum em diversas subtstâncias químicas e sua presença
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nâo é nenhuma surpresa. Forma-se 64Cu a partir de Cu(n,r) que

decai em parte por £*. Sua meia-vida é de 12,7 h e possui gamas de

baixa intensidade que não possibilitaram sua identificação. Mesmo

sem esta identificação direta, o 64Cu foi incluido no ajuste final

e a boa qualidade deste justifica sua inclusão.

Assim, foram consideradas quatro contribuições ao pico de 511

keV: a do decaimento em série do 44Ti, a do 45Ti (que é a que se

procura), a do 64 Cu e a do 8OgBr. Esta última, por receber uma

alimentação do ^Br faz com que este também entre no cálculo. Há

ainda uma quinta contribuição proveniente do fundo radiativo. Foi

feita uma medida para estimá-lo e constatou-se que o fundo gera

uma taxa de contagem de 0,040(5) s"1 na linha de 511 keV dentro da

blindagem de Pb utilizada. Esta taxa é bem menor que aquela obtida

sem blindagem (~0,5s"x) [Ejnisman(1990) ] e muito menor que a

devido ao 44Ti (- 8s~l) , que, devido a grande meia-vida do 44Ti,

pode ser considerada constante. Assim, liberando-se o parâmetro

referente ao 44Ti, já é levada em conta uma pequena contribuição

do fundo.

Para cada medida, ajustava-se a área do pico de 511 keV por

uma gaussiana. Um ajuste típico está apresentado na fig. V-1.

Foi então desenvolvido um programa que calculava por mínimos

quadrados qual o número de nuclídeos formados (No) na irradiação

para os diversos isótopos que contribuíram com o pico de 511 keV.

Os parâmetros a se ajustar eram justamente os No. Como estes

parâmetros entravam de forma linear na expressão (fórmula II,

sec.II.2), ficava garantida a possibilidade de se utilizar o

método dos mínimos quadrados.

Para cada medida, utilizava-se também uma correção de tempo

morto dada por:

de maneira análoga à seção II.2.

Os resultados da análise aparecem na tabela V-1 e o ajuste
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está ilustrado na figura V-2. O valor de *2 obtido (x=l,9) mostra

que o ajuste foi satisfatório. O valor de No(45Ti)=8xl0s ± 6xlO6

só permite no entanto que se estime um limite superior para a

produção de 4STi. Do desvio-padrão obtido, estima-se No < 6xlO6.

Com esta desigualdade , obtém-se:

<r < 3,5x10 b para T1/2 = 66,6 a e

<r < 4,3xlO3 b para T1/2 = 54,2 a ,

ou, simplesmente:

<r < 4xlO3 b.

Este resultado será discutido na próxima seção.

Pode-se além disso, verificar o ajuste através da razão de

formação do par isomérico 809Br/80n'Br. Já que esta razão depende

somente da razão entre a seção de choque para neutrons térmicos de

cada um, obtém-se:

No(8OqBr) = q(8OqBr) = 8,2 = 3,3 [Walker(1988)].

No(80mBr) <r(80mBr) 2,5

Com os resultados do ajuste obtido, verifica-se que:

No( 8 0 q aBr) = 35 ± 2 8 .

No(80giDBr)
T

Este resultado não é muito compatível com o esperado, mas

pode ser justificado pelo fato de ser difícil levar em conta o

decaimento do 8°9Br (de meia-vida muito curta) durante as próprias

medidas.

Ainda uma outra forma de se verificar o ajuste é comparar o

valor de No(44Ti) com o obtido experimentalmente através da

O modo ortodoxo seria colocar 2<r ou 3o-, porém quando se fixa o

valor de No(45Ti) para cerca de 2a ou mais, obtém-se valores

negativos para No(809Br) e No(8O"Br). Assim, será considerado

somente o intervalo de ia.
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determinação da atividade da amostra de 44Ti. Obtém-se:

No(44Ti) - 3,60(9)xl0n para Ti/2=66,6 a e

No(44Ti) = 2,97(9)xlOn para Ti/2=54,2 a .

Quando se compara isso ao valor No(44Ti)=3,6xl0n obtido,

vê-se que o acordo é muito bom.

Finalmente, pode-se tentar obter o valor da seção de choque

da reação 45Ti(n,r) através da linha de 719 keV do 45Ti.

Realizando-se o ajuste com a largura calibrada para o primeiro

espectro gravado, obtém-se uma área de 213 ± 276 contagens (fig.

V-3) . Para os demais espectros, o ajuste dava valores negativos ou

não convergia. Usando-se uma expressão análoga à da seção II.2

(utilizando fluxo ao invés de corrente e massa ao invés de

massa/área) e um intervalo de 3a para o cálculo, obtém-se:

o- < 3xl05 b.

Um resultado semelhante é obtido quando se usa como limite o

produto da raiz quadrada do fundo médio vezes a largura calibrada

para 719 keV.

Portanto, o limite obtido pela linha de 719 keV é pior que o

obtido por 511 keV. Assim, o valor adotado neste trabalho será o

de a < 4xT103 b.

V.4 - Discussão dos Resultados

O resultado para a seção de choque da reação 44Ti(n,r) de

cr < 4xlO3 b não chega a ser expressivo, porém dá margem a alguma

discussão. Quando se observa a sistemática das seções de choque de

captura de neutrons para os diversos nuclídeos em que a grandeza

foi determinada (fig.V-4) , verifica-se que:

• para a região de A*40-70, todas as seções de choque para as

reações (nth,y) estão entre -0,1 b e -100 b;

• seções de choque maiores que 1000 b só são freqüentes para

A>150, sendo que para A<100 não há nenhum caso deste tipo.

Com isso, vê-se que o resultado obtido parece indicar que não
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há comportamento anormal para a seção de choque da reação

Ti(n,r), mesmo que o alvo não pertença ao vale de estabilidade.

No entanto, nada impede que a reação *4Ti(n,r) possua uma seção de

choque de algumas centenas de barns, o que não seria anormal,

porém pouco freqüente. Outro nuclídeo que apresenta uma seção de
39 2

choque de centenas de barns na região é o Ar (cr=6xlO b

[Walker(1988) ]) que, por sinal, é instável (Ti/2=269a) .

Por fim, é interessante notar que, para a região de A

considerada, a seção de choque para neutrons térmicos parece ter

correlação direta com a seção de choque ressonante integral (o>i)

para neutrons. O valor de o>i é dado por [Albinsson(1974) ] :

an = [ or(E) dE
J c<

onde Ec é o "cut-off" do Cd estipulado em 0,5 eV.

Esta integral leva em conta o termo ressonante da seção de

choque. Há porém uma contribuição do termo que cai com l/v (v é a

velocidade do nêutron) que entra como uma espécie de fundo no

espectro de captura. Esta contribuição é adicionada à integral an

e é estimada por 0,4 5xo>i [Walker (1988) ].

A Figura V-5 mostra a razão entre an/ath para todos os

nuclídeos em que ambas foram medidas. Nota-se que para h=50, o

valor (Tri/o-thso, 5 a i , o que inidca que o termo l/v é quem mais

contribui para ovi. Ou seja, as ressonâncias desempenham um papel

pequeno quando comparadas ao fundo l/v no espectro de captura de

neutrons para esta região de A. Seguindo a sistemática observada,

é de se esperar (já que crth < 4xl03b) um limite superior de an

para a reação 44Ti(n,r) dado por:

an < 4xlO3 b.

Entretanto, isto é apenas uma estimativa. Mesmo assim, pelas

mesmas razões que as apresentadas para <rth, este limite superior
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não é extremamente relevante.

Não há, no entanto, como melhorar significativamente os

resultados apenas irradiando-se a amostra por um período maior ou

a um fluxo maior. Isto porque, ao mesmo tempo em que se forma mais
45Ti, uma quantidade proporcional de 80Br seria formada. Assim,

para que o resultado seja melhorado significativamente, é

necessário que se realize uma separação química sem a utilização

de HC1 (que é o responsável por introduzir a impureza de Br

-sec.IV-4). É óbvio que outros fatores, como aumentar a produção

de Ti, também influenciam o resultado. Porém, no caso do

presente trabalho, o problema do Br foi o mais crucial.
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VI - Implicações Astrofísicas

Já na década de 30, Bethe e Critchfield mostraram que a

combinação entre protons para formar deutério nas condições de uma

estrela era suficiente para gerar energia de mesma ordem que a

liberada por estes corpos [Bethe(1938) ]. Nesta mesma época,

começava a se tornar claro que a abundância dos elementos no

Universo (fig. VI-l) não estava correlacionada com as propriedades

químicas dos elementos, mas sim com certas propriedades nucleares

dos diversos isótopos (veja [Macklin(1965)] para uma revisão

histórica). Após cerca de vinte anos de trabalho no assunto, todas

estas idéias culminaram no artigo de Burbridge e colaboradores

[Burbridge(1957)], que definiu as bases do mecanismo de

nucleossintese e fixou as estrelas como o prinicipal local onde

ocorre a produção dos diversos isótopos.

De maneira geral, a nucleossintese ocorre de modo diferente à

medida em que vai aumentando o número de massa dos isótopos

formados. Se, por exemplo, no início da vida da estrela o

principal processo é o da interação entre prótons (ou queima de

hidrogênio) para formar hélio, no final da evolução ocorrerão

interações já com núcleos de A>60, onde a principal reação é a

captura de neutrons.

Assim, de modo geral, o mecanismo de nucleossintese está bem

estabelecido há mais de trinta anos. Mesmo assim, ainda restam

casos em que a abundância calculada não é igual à observada. Para

tentar resolver este problema, foram imaginados outros processos

além daqueles propostos por Burbridge et ai -por exemplo, o

processo n£ [Kratz(1988), Sandier(1982) ] que será melhor examinado

neste trabalho, além de se propor cenários mais drásticos para a

nucleossintese, como em explosões de supernovas [Woosley(1973)].

Neste quadro, o 44Ti apresenta-se como um caso especial pois

ele, além de fazer parte da cadeia de reações do mecanismo de

nucleossintese, possui uma meia-vida ideal para possibilitar sua

observação em astronomia de raios gama. De fato, uma das grandes
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expectativas da área é observar a linha de 1157 keV do decaimento

em série **Ti-44Sc-*4Ca [Ramaty (1977) , Dogiel(1992) ,

Mahoney(l988) , Clayton(1982)]. Com isso, seria possível se

confirmar a atual teoria de nucleossíntese, principalmente na

região de A intermediário. É necessário, portanto, que se conheça

melhor as características nucleares do 44Ti, principalmente para

tornar os cálculos nesta região de A mais precisos.

VI.1 - Cálculo de Taxas de Reação em Estrelas

Foi visto que os diversos isótopos observados na natureza são

formados em estrelas. Resta então entender o mecanismo de produção

e sua dinâmica.

De maneira muito geral, a evolução de uma estrela se inicia

com a condensação de uma nuvem de poeira. À medida que a massa vai

colapsando, a temperatura aumenta, assim como o número de colisões

entre os constituintes. A temperatura aumentará até chegar um

ponto em que a energia cinética das partículas (hidrogênio, em sua

maioria) é suficiente para que haja interação entre os próprios

núcleos dos átomos, apesar da repulsão coulombiana entre eles.

Neste momento, começa a nucleossíntese.

Os diversos isótopos são formados em cadeias de reações, onde

um determinado nuclídeo é alimentado por uma série de reações,

enquanto outras são responsáveis por extingui-lo. Com isso, o

número de nuclídeos de um determinado isótopo varia com o tempo. A

taxa de variação depende da taxa das diversas reações que envolvem

o isótopo. Esta taxa é dada por [Woosley(1973)]:

dNi =IN» NP X»P(i) -£Ni Np' Xip'(j)
dt a,p j,p'

onde o primeiro termo é responsável por criar o nuclídeo i e o

segundo termo por destruí-lo;

Nx é o número de nuclídeos do isótopo x e

AijB(n) é a taxa de reação entre 1 e m que forma n.

A taxa de reação para uma determinada energia é dada por:
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u = p cr v

onde p é a densidade de nucleons;

a é a seção de choque da reação para a energia considerada e

v é a velocidade relativa entre 1 e m.

No entanto, uma estrela a uma certa temperatura T apresenta

uma distribuição maxwelliana de velocidades. Desta forma, a taxa

de reação em estrelas será dada por:

A,B(n) = p «r v> ,

onde «r v> é uma média utilizando uma distribuição maxwelliana de

velocidades.

Assim, fica claro qual é o papel das medidas de seção de

choque para astrofísica. Elas determinam como será a dinâmica da

nucleossintese estelar. Já o papel desempenhado pelos modelos

astrofísicos é o de determinar as condições em que a

nucleossintese ocorre, isto é, temperatura, densidade, etc... Além

disso, é o modelo astrofísico que determina quais são as condições

iniciais dos cálculos a serem realizados.

Existem artigos que tabelam as taxas de reação usando funções

simples e adequadas para o cálculo à temperatura desejada

([Woosley(1988) ], [Holmes(1976)] e a série de artigos entitulados

Thermal Nuclear Reaction Rates que acaba em [Harris(1983)]). Estes

trabalhos utilizam valores experimentais de seção de choque quando

disponíveis ou usam resultados de modelos teóricos caso contrário.

No caso particular das reações de captura de neutrons,

existem dois artigos que são os mais comuroente utilizados para se

calcular <cr v> (e com isso a taxa de reação) . O primeiro deles é o

de Macklin e Gibbons [Macklin(1965) ], onde «x v> (em mb) deve ser

calculado por:
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;<n/kT)

é a seção de choque para neutrons térmicos (kT=2 5,3 meV) ;

A(i) é a área da ressonância i -dada en mb.KeV- e

Eresd) é a energia da ressonância.

Nesta expressão, o primeiro termo está associado à componente

l/v do espectro de captura (ver sec.V-4), enquanto que o segundo

termo relaciona-se com a parte ressonante do espectro. 0

interessante é que a componente l/v pode tornar-se importante para

temperaturas altas (kT * 100 keV) como as que se observa em

explosões de supernova (ver fig. V-2). Com isso, a determinação da

seção de choque para captura de neutrons térmicos é de extrema

importância para servir como estimativa da taxa de captura de

neutrons em estrelas.

Já o trabalho de Woosley e colaboradores [Woosley(1978) ] dá

uma expressão mais simples que inclui cinco parâmetros que estão

tabelados para vários nuclídeos, inclusive o 44Ti. De maneira

geral, a expressão de Woosley reproduz melhor a experiência que a

de Macklin e Gibbons. Entretanto, esta diferença nunca ultrapassa

cerca de 30% [Sandier(1982)]. Desta forma, continua sendo válida a

afirmação de que a seção de choque para neutrons térmicos tem

interesse astrofísico pois serve como estimativa para taxas de

captura de neutrons em estrelas a altas temperaturas ou em

supernovas. Como será visto na seção seguinte, este valor é

especialmente importante para o **Ti.

VI.2 - O Interesse Astrofísico da reação 44Ti(n,r) e do 44Ti

O Ti é formado em estrelas em fase de evolução já bastante

avançada. A fusão de hidrogênio em hélio forma um caroço de hélio

onde, dependendo da massa da estrela, pode haver formação de

carbono e oxigênio (num mecanismo denominado queima de hélio). Em
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seguida, é a vez do carbono "queimar", gerando isótopos de A cada

vez maior. Se a massa da estrela for suficientemente grande

(M > lOMo) , a estrela será capaz de resistir à contração e

chegar aos processos de queima de oxigênio e queima de silício,

onde neutrons, protons e, principalmente partículas alfa

sintetizam elementos desde 0 até o Fe. É nesta etapa que ocorre a

produção do 44Ti, sendo que este cenário já é caracterizado como

pré-explosão e/ou explosão de supernova. A partir do Fe, a

nucleossíntese continua principalmente por captura de neutrons,

juntamente com reações de fotodesintegração que começam a ocorrer.

Neste contexto, a reação 44Ti(n,y) poderia revelar se existe

competição entre o processo de captura de alfas (característico

para A < 56) e o de captura de neutrons (característico para A >

56) . Isto porque uma seção de choque grande para esta reação (<x *

100 b) seria suficiente para mostrar que pode realmente haver

competição entre os dois processos. O presente trabalho colocou,

no entanto, um limite superior de 4xlO3 b para a seção de choque

desta reação à kT=25,3 meV, o que indica que o resultado precisa

ser melhorado ainda mais para que fique constatada (ou não) a

competição nêutron X alfa.

Outra forma de tornar competitivo o processo de captura de

neutrons seria, ao invés de haver seções de choque extremamente

elevadas, haver fluxos de neutrons elevados. Este realmente pode

ser o caso já que um meteorito (o meteorito de Allende) apresenta

uma anomalia na proporção 46Ca/48Ca, favorecendo o 48Ca. De fato,

Sandier e colaboradores [Sandier(1982)] imaginaram um processo

denominado nf? que ocorre a uma escala razoavelmente grande de

tempo de 103s , com a presença de uma densidade relativamente alta

de neutrons (~ IO"7 mol/cm3) e que reproduzia a anomalia observada

no meteorito. Mais tarde, Kratz et ai [Kratz(1988)] mostraram que

uma densidade ainda maior de neutrons (~10~3mol/cm3) por um tempo

Compare-se o tempo de 103s com os cerca de 1 ms de uma explosão

de supernova [Bethe(1982) ].
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mais curto (-O,ls) reproduziam ainda melhor o observado.

Como o Ti encontra-se numa região de A próxima do Ca, é de se

esperar que o alto fluxo de neutrons do processo n(3 também atinja

o Ti. De fato, vários isótopos do Ti entraram na cadeia de reações

do processo n£ desenvolvido por Sandier et ai. 0 44Ti, porém, não

fazia parte dos cálculos. Assim, se a taxa da reação 44Ti(n,r) for

realmente grande, pode ser que o fato de não se ter incluído o

**Ti nos cálculos se mostre importante.

Voltando a discorrer sobre a nucleossíntese em supernovas, os

trabalhos nesta área foram fundamentados em um artigo de Woosley e

colaboradores [Woosley(1973)]. Nele, foi calculada a abundância

desde carbono até isótopos além do pico do Fe. Para isso,

utilizou-se uma série de reações cujas taxas foram obtidas de

dados experimentais ou do cálculo de Truran et ai [Truran(1966)].

Woosley et ai calcularam a abundância para o 44Ca em uma ordem de

grandeza menor que o esperado (ver fig. VI-3). Infelizmente, isto

faz diminuir a importância da reação 44Ti(n,r), já que o 44Ti é o

principal responsável pela formação do 44Ca. Isto porque se a taxa

da reação 44Ti(n,r) for anormalmente grande, a abundância

calculada para o 44Ca seria ainda menor. Ao contrário, se a taxa

de reação for muito menor que a calculada por Truran, a reação
44Ti(n,r) -terá

nucleossíntese.

Mesmo assim, o interesse astrofísico da reação 44Ti(n,r)

continua em pé. Um dos motivos para isso é que o cálculo do tipo

daquele realizado por Woosley et ai depende de vários parâmetros

que que podem aumentar ou diminuir a importância de uma certa

reação. O parâmetro que mais importaria neste cálculo seria o

excesso de neutrons. No entanto, como se vê na fig. VI-3, o

excesso de neutrons pouco influi na abundância de 44Ca. Ainda

assim, pode ser que outros fatores (como temperatura, por exemplo)

sejam de extrema importância já que entram de forma não-linear nos

cálculos. Vale colocar que é possível uma liberdade relativa na

escolha dos parâmetros, já que existe uma infinidade de estrelas,

cada uma em uma determinada situação que pode ou não se adequar a
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este ou aquele modelo. Vale lembrar também que o processo n/3 não

foi considerado no cálculo de Woosley et ai e que sua inclusão

certamente daria maior importância a reações de captura de

neutrons.

De qualquer forma, a reação **Ti(n,r) faz parte da cadeia de

reações de nucleossíntese numa região de A quase intermediária

entre processos distintos de formação dos elementos. Este fato,

por si só, já justifica o interesse astrofísico da reação em

questão. 0 astrofísico teórico Truran vai além e diz que qualquer

propriedade nuclear do 44Ti é crucial ao entendimento da

nucleossíntese dos elementos de A intermediário ("a knowledge of

the nuclear properties of the unstable nuclei and their

intermidiate neighbors, from 44Ti through at least "zn, is

therefore critical to studies of supernova explosions and

associated nucleosynthesis" [Truran(1988)]).

O que torna o nuclídeo 44Ti realmente importante, no entanto,

é o fato de haver a possibilidade de observá-lo em astronomia-r•

Caso isto ocorra, será possível confirmar (ou não) as idéias sobre

nucleossíntese nesta região de A.

Até o presente, somente dois nuclídeos puderam ser detetados

via radiação-y: o 26A1 e o 56Co. A verificação da linha de 1809

keV do primeiro foi prevista por Ramady e Lingenfelter

[Ramady(1977)] e realizada por Mahoney et ai [Mahoney(1982) ]. A

emissão de 1809 keV provinha de uma zona difusa no centro da

galáxia, provavelmente de uma série de explosões de supernova que

ocorrem na região. Já as linhas do 56Co puderam ser observadas em

um evento bem definido que foi a supernova SN1987A [Matz(1988)]

(fig. VI-4). Com isso, pôde-se entender melhor não só o processo

de nucleossíntese, com também a própria física da explosão de

supernova [Woosley(1988) ].

Além dos dois isótopos já observados, existem outros poucos

candidatos que reúnem condições para permitir a deteção (tabela

VI-1) . O 44Ti é um deles e pode-se prever qual deve ser o fluxo da

linha de 1157 keV do decaimento em série 44Ti-44Sc-44Ca. Segundo

uma estimativa de Clayton [Clayton(1973)], cerca de 6x10 núcleos
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de Ti são formados por supernova. Coro isso, lembrando que o

fluxo cai com o inverso da distância ao quadrado, obtém-se um

fluxo de (assumindo Ti/2=60a por simplicidade) :

* = 2xlO"2 e"t/87 , em cm"2,

R2

onde R é a distância em Kpc e

t é o tempo decorrido desde a explosão em anos.

Com isso em mãos, pode- se estimar o fluxo dos remanescentes

de uma supernova de 300 anos a cerca de 3kpc (como é o caso de

CasA) . O fluxo, neste caso, seria de cerca de 7xl0"5cm"2s"1. Este

fluxo é maior que o limiar do melhor observatório de gamas que

existe (o GRO, Gamma-Ray Observatory) cujo limite de deteção é de

l-2xlO"scm~2s"1 nesta região de energia [Kurfess(1988) ] .

Por outro lado, ao longo do tempo houve uma série de

explosões de supernovas na galáxia que gerariam uma emissão

dispersa (não localizada) de 1157 keV. O fluxo estimado para

devido a isso é de 5xio"4cm~2s"1 [Clayton(1973) ], que já deveria

ter sido observado pelo GRO.

É necessário portanto entender o porquê de não ter sido

verificada a linha de 1157 keV no espaço. A explicação mais usual

é a de que ocorreria absorção dos gamas emitidos, já que a emissão

deve ocorrer próxima ao centro da estrela. A observação de linhas

de 56Co, no entanto, deixa claro que deve haver algum mecanismo de

ejeção do material no interior da estrela que o leva até a

superfície. Entretanto, a velocidade do material poderia chegar a

cerca de 4000 km/s [Gehrels (1988) ], o que causaria um alargamento

da linha de 1157 keV, dificultando a deteção.

Mesmo assim, é tentador colocar uma outra hipótese (ainda não

aviltada por outro autor) que seria uma alta taxa para a reação
44Ti(n,r) juntamente com a existência de um forte processo n|3. Com

isso, grande parte do 44Ti seria transformado em 45Ti, o que

explicaria a não observação da linha de 1157 keV. Restaria então

explicar: i) como o 44Ca é formado -isto pode ser contornado
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através da formação de 4*Ca pela reação **Ti(p,n) antes de se

iniciar o processo n£ e; ii) quem é o responsável pela linha de

aniquilação de 511 keV na galáxia -esta linha já foi observada e é

explicada em parte pelo decaimento em série do 44Ti

[Clayton(1973), Woosley(1988)].

Caso fique comprovada a existência de um forta processo n/3 e

consiga se contornar os problemas levantados, a reação *4Ti(n,r)

ganhará um interesse astrofísico inusitado.
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VII - Conclusões

Com relação aos diversos tópicos destacados neste trabalho,

chegou-se às seguintes conclusões:

• Reações 45Sc(p,X)

Para os dados à baixa energia, determinou-se valores de modo

geral consistentes com o trabalho anterior de McGee et ai

[McGee(1970)]. Estes resultados foram importantes pois

demonstraram que a técnica utilizada para determinação da seção de

choque neste trabalho é correta. Este foi o primeiro trabalho do

Laboratório do Acelerador Linear em que foram realizadas medidas

de seção de choque em ciclotron e mostra que agora o laboratório

possui "know-how" para este tipo de experimento.

Já o dado a 45 MeV para a reação 45Sc(p,2n) tem implicações

mais fundamentais. Ele indica que houve algum tipo de erro

sistemático no trabalho de McGee para altas energias.

Provavelmente, isto se deve à presença de algum contaminante na

amostra que forma um isótopo de meia-vida longa e que decai por

emissão de j3 . O que é mais relevante, no entanto, é que o valor

obtido neste trabalho indica que a reação tem um comportamento

anormal (já que são necessários parâmetros não-realistas para

descrever o comportamento da função de excitação obtida). O estudo

realizado neste trabalho deve continuar no sentido de se obter

dados mais dispersos em energia. Com isso, consegue-se uma idéia

melhor de como se comporta a seção de choque, principalmente na

região de altas energias. Então, será possível um estudo

fenomenológico (como o realizado com o código PACE neste trabalho)

mais preciso, que certamente trará um melhor entendimento do

mecanismo da reação e da estrutura nuclear dos isótopos

envolvidos.

• Produção de 44Ti

A melhor forma de se realizar a produção de um alvo de Ti
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é através das reações 46Ti(p,p2n) ou 46Ti(7,2n), como foi

discutido neste trabalho. A principal vantagem destas reações é

que elas não requerem uma separação química após a irradiação. A

determinação do "yield" da reação 46Ti(r,2n) foi portanto

importante pois permite que se obtenha a quantidade de Ti

produzida utilizando-se este método. 0 "yield" de cerca de 6xlO~2

itCi/jiAh mostra que é possível fazer uma fonte de atividade

razoável utilizando uma pequena quantidade de 46Ti enriquecido.

Nas condições disponíveis para a realização deste trabalho,

no entanto, a melhor opção foi a reação 45Sc(p,2n). Apesar de

possuir uma seção de choque relativamente baixa, o trabalho

demonstrou que é possível se fabricar uma alvo de 44Ti por este

método. Por sinal, este trabalho foi o primeiro a utilizar 4 Ti

como alvo em uma reação nuclear.

• Separação Radioquímica

O método utilizado conseguiu com extrema simplicidade retirar

grande parte do material de Sc que compunha o material

inicialmente. No entanto, para os objetivos do presente trabalho,

a principal conclusão que se chega é que a separação não deve ter

em nenhuma etapa a presença de HC1. Este material possui Br como

principalr impureza, que após irradiação com neutrons forma o

isótopo ^Br, que impossibilita a identificação de 4 Ti. No

entanto, caso o interesse de um determinado trabalho não envolva

irradiação por neutrons, o método aqui descrito é extremamente

aconselhável e deve-se, sem dúvida, utilizá-lo (por sua

eficiência, rendimento, rapidez e simplicidade) .

• Captura de Neutrons Térmicos pelo Ti

O limite superior obtido de 4*103b não chega a ser

extremamente expressivo, porém é suficiente para indicar que o
44Ti deve ter um comportamento "normal" no que diz respeito à

captura de neutrons térmicos, apesar de não pertencer ao vale de

estabilidade /3. Além disso, a técnica empregada para se obter este

limite ajuda a desenvolver a física nuclear experimental com alvos
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radiativos, cuja importância tende a aumentar cada vez mais. Este

trabalho demonstrou também que o estudo da sistemática das

diversas seções de choque para captura de neutrons já determinadas

é uma boa ferramenta para se realizar estimativas realistas de

valores de seção de choque ainda não determinadas.

• Implicações Astrofísicas

Finalmente, o estudo com relação ao interesse astrofísico da

reação 44Ti(n,r) e do próprio nuclídeo 44Ti é importante por

servir como uma espécie de revisão do assunto. Além disso, a

hipótese aviltada de que a reação 44Ti(n,r) pode explicar, ao

menos em parte, a não-observação da linha de 1157 keV em

astronomia-y é uma idéia interessante . Caso se mostre correta,

esta hipótese dará grande relevância para a determinação da taxa

da reação 44Ti(n,y).
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