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• Um pouco de história.


• Conceitos fundamentais.


• Modelos de núcleos atômicos.
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O que é a Física Nuclear?

�4



�5

Física nuclear

propriedades físicas 
interações entre núcleos 

interações entre constituintes

núcleo atômico



Aplicações da Física Nuclear
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Um pouco de história
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• Em 1896 Henri Becquerel descobre a radioatividade. 


• Em 1903 ele ganharia o prêmio Nobel de Física por este feito.
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Um pouco de história
https://todayinsci.com
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• O casal Pierre e Marie Curie, também ganhadores do 
Nobel, elucidaram várias características desta 
propriedade. 


• Eles conseguiram isso isolando diferentes elementos 
químicos radioativos produzidos pelo decaimento de 
urânio.


• Em 1911, Rutherford descobre o núcleo atômico e, por 
isso, recebe o prêmio Nobel em Química.
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Um pouco de história



• Podemos entretanto, considerar como os primeiros 
cientistas a observar e estudar os fenômenos 
radioativos, Tycho Brahe e seu estudante Johannes 
Kepler.


• Em 1572 (Brahe) e 1603 (Kepler) eles tiveram a sorte de 
observar a explosão de supernovas (explosões de 
estrelas em seu estágio final de vida).


• A fonte de energia destas explosões são o decaimento 
de níquel radioativo (� , com meia vida de 6.077 dias) 
e então de cobalto (� , com meia vida de 77.27 dias).

56Ni
56Co
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Um pouco de história



• Tanto Brahe quanto Kepler observaram que a 
luminosidade de suas supernovas diminuíam com o 
tempo numa taxa que hoje é conhecida como os tempos 
médios de vida de materiais radioativos.
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Um pouco de história

taxa de 
decaimento do 

�56Co



Conceitos fundamentais
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• Os elementos químicos são caracterizados por seu número 
�  de prótons (número atômico) e seu número �  de 
nêutrons.


• O número de massa é dado por � .


• Há uma série de combinações possíveis entre �  e � ; 
entretanto, a maioria dos núcleos é instável (ou seja, são 
radioativos).


• Em geral, para cada �  existem apenas uma ou duas 
combinações de �  que são suficientemente estáveis 
para serem encontras em quantidade significante na Terra. 

Z N

A = N + Z

Z N

A
(N, Z)
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vale da estabilidade dos núcleos
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• Núcleo atômico: estados ligados de partículas 
chamadas nucleons (prótons e nêutrons).


• Ambos tem massas similares:

�15

Alguns dados do núcleo

mnc2 = 939.56 MeV mpc2 = 938.27 MeV

• Isso significa que a diferença em massa é da ordem de 
uma parte por mil:

(mn − mp)c2 = 1.29 MeV

• Essa diferença é aproximadamente da mesma ordem de 
grandeza que a massa do elétron:

mec2 = 0.511 MeV



• Nucleons e elétrons são férmions de spin � , o que 
significa que seu momento angular projetado assume 
apenas os valores � .


• Devido ao seu spin, ambos satisfazem o princípio de 
exclusão de Pauli: duas partículas idênticas não terão a 
mesma função de onda a menos que seus spins sejam 
opostos.

1/2

±ℏ/2
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Núcleo versus átomo

Átomo Núcleo

Natureza estado ligado de elétrons e nucleons estado ligado de nucleons

Comprimento

Energia

10−10 m 10−15 m

eV MeV



• Seja � o volume do núcleo; temos que � .


• Cada nucleon ocupa um volume da ordem de 
�  � .


• Em primeira aproximação, um núcleo estável é esférico 
�  com raio �  e � .


• Na prática, determina-se a distribuição espacial dos 
nucleons através do espalhamento de elétrons pelo 
núcleo.

𝒱 𝒱 ∝ A

𝒱0 ∝ 7.2 fm3 (1 fm = 10−15 m)

𝒱 ≃ A𝒱0 R = r0A1/3 r0 = 1.2 fm
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Para ! , a densidade de carga (ou 
densidade de prótons) é aproximadamente 
constante dentro do respectivo núcleo. Ela 

vale !

A > 40

∼ 0.075 protons por fm3

Assumindo que a densidade de 
nêutrons e prótons é a mesma, a 

densidade de nucleons é 
!ρ0 ≃ 0.15 nucleons fm−3



• Para um núcleo B, é definida como:
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Energia de ligação

B(A, Z) = Nmnc2 + Zmpc2 − m(A, Z)c2

• Esta energia corresponde àquela que deve ser cedida ao 
núcleo para que cada nucleon fique isolado dos demais.
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!  aumenta com !B/A A

!  diminui com !B/A A

A energia de ligação por 
nucleon !  é função de !B/A A

A energia de ligação pode ser liberada 
através da fusão de núcleos leves em 
outros mais pesados ou na fissão de 
núcleos massivos outros mais leves. 



• Embora o par �  defina uma espécie nuclear, cada 
uma delas terá um grande número de estados quânticos, 
correspondendo a diferentes funções de onda.


• Transições entre estados ocorrem num curto intervalo de 
tempo através da emissão de fótons na faixa dos raios-� .


• Um núcleo em estado excitado também pode transferir 
energia aos elétrons do átomo, que podem ser ejetados.

(A, Z)

γ
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Estados quânticos do núcleo



• A vida média de um núcleo em estado excitado é de cerca 
de � ; assim, a maioria dos núcleos 
encontrados na Terra estão no estado fundamental.


• Há algumas excessões, chamadas de isômeros. Por 
exemplo, o primeiro estado excitado do �   (� ) 
tem um tempo de vida de  �  enquanto o estado 
fundamental decai através partículas �  em 8 horas.

10−15 − 10−10 s

180Ta 180mTa
1015 anos

β
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Estados quânticos do núcleo
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• Embora raros na natureza, os estados excitados podem 
ser produzidos em colisões de núcleos em aceleradores.


• O estado quântico de um núcleo é definido pela sua 
energia (ou massa;  � ), seu spin �  e sua paridade 
� .


• Usamos a seguinte notação:

E = mc2 J
P
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Estados quânticos do núcleo

JP ≡ spinparidade



• O spin corresponde ao momento angular total dos 
nucleons.


• A paridade é o sinal pelo qual a função de onda dos 
núcleos muda quando as coordenadas espaciais deles 
mudam de sinal.


• Nucleons de mesma espécie tendem a se emparelhar 
com outro de momento angular oposto; assim, no estado 
fundamental, os números quânticos são determinados por 
protons e neutrons não emparalheados.
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Estados quânticos do núcleo



• �  é o número quântico de momento angular do nucleon não pareado.


• O sinal �  vem do fato que o spin não pareado pode estar alinhado 
ou anti-alinhado com o orbital de momento angular.


• Spin e paridade tem consequências fenomenológicas importantes, 
como por exemplo, na determinação da taxa de decaimentos �  e � .

l

±

β γ
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Estados quânticos do núcleo
JP = 0+

J = l ± 1/2 ; P = − 1l

nucleo par - par (estado fundamental)

nucleo par - ímpar (estado fundamental)
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Isospin

Esquema de níveis de energia para o 23Na e 23Mg. A diferença entre esses núcleos é de um próton e 
um nêutron, ou seja, há apenas a troca de um próton por um nêutron entre eles. Nesses níveis de 

energia já foram descontados as componentes devido à interação coulombiana e diferença de massa 
entre os núcleos, ou seja, o esquema apresentado reflete a interação nuclear forte entre os nucleons. 

Pode-se notar uma compatibilidade muito grande entre os níveis de energia. Essa semelhança 
também está presente em outras partículas.  Por exemplo, o píon apresenta 3 estados de carga 
(� ), quase todos com a mesma massa e interação forte independente da carga elétrica. π0, π+, π−

Fundamentals of Nuclear Physics, N. A. Jelley



• Em 1932 Heisenberg sugeriu que, do ponto de vista da 
interação forte, poderíamos tratar essas partículas como 
sendo estados quânticos diferentes de uma mesma 
partícula (não que sejam de fato).


• No caso do próton e nêutron, seria uma partícula 
(chamada nucleon) com dois estados quânticos.


• No caso dos píons, ele teria três estados quânticos 
distintos.


• Para representar essa propriedade, introduziu-se o 
conceito de isospin ou spin de carga.
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Isospin



• No caso dos nucleons, temos um sistema de dois níveis, 
sendo +1/2 para o próton e -1/2 para o nêutron.


• No caso dos píons, temos três estados: -1, 0, 1.


• O conceito de isospin é muito importante em física 
nuclear e de partículas. Ele é um número quântico que é 
conservado em decaimentos e reações nucleares, 
servindo como regra de seleção para esses processos.
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Isospin



• Em geral, espectros de núcleos em estados excitados 
(multi-corpos) são muito mais complicados que um 
atômico (alguns poucos elétrons). 
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Estados quânticos do núcleo
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Exemplos de espectros nucleares

estados 
vibracionais

grande ‘gap' 
entre o nível 

de energia do 
estado 

fundamental e 
o primeiro 

estado 
excitado . 

Logo, temos 
um núcleo 
bastante 

ligado

Para núcleos mais pesados, excitações 
coletivas se tornam mais importantes. 

Exemplos são as excitações vibracionais 
e rotacionais.

estados rotacionais

n = 0,1,2,...
En = ℏω(n + 3/2) I = momento de inercia

EJ = ℏ2 J(J + 1)
2I

J = 0,2,4,... (momento angular)

Se �  forem pares, �  será par. Estas são 
as bandas estacionais

(A, Z ) J

Se o núcleo é produzido com uma banda de 
alto � , ele irá decair em cascata emitindo 

fótons
J

EJ − EJ−1 =
ℏ2J

I



• O alcance �  da força forte corresponde ao comprimento 
de onda Compton (� ) da particular mediadora.


• Este valor corresponde a uma partícula de massa 
� . Foi assim que ele previu a existência o 
méson � .

r0
ℏ/mc

≃ 140 MeV
π
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Potencial de Yukawa

V(r) = g
ℏc
r

e− r
r0

r0 ≃ 1.4 fm
g = [adimensional]



• Em nossa discussão sobre o raio nuclear, assumimos 
implicitamente uma forma esférica.


• Esta é uma boa aproximação para alguns núcleos apenas: 
aqueles que possuem um "número mágico" de nêutrons 
ou prótons: 8, 20, 28, 50, 82 ou 126.


• Em geral, os núcleos são deformados; o modelo mais 
simples são os quadrupolos.
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Deformação do núcleo
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Deformação do núcleo



Modelos de núcleos atômicos
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• Por que apenas certas combinações de N e Z formam 
estados ligados?
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Modelos nucleares

vale da estabilidade 



• Neste modelo nucleons individuais se comportam dentro 
do núcleo como partículas individuais dentro de um 
potencial médio devido à presença dos outros nucleons.


• Algumas formas funcionais:
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Modelo do potencial médio

poço quadrado potencial harmônico potencial de Woods-Saxon



• Características de uma gota líquida sem gravidade e sem 
rotação:
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Modelo da gota liquida

✓ forma esférica (minimiza a tensão superficial);


✓ densidade constante (líquido incompressível);

• Devido a semelhança de propriedades entre os dois 
sistemas, procurou-se desenvolver um modelo nuclear em 
que este e considerado uma gota líquida.
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Modelo da gota liquida
energia de ligação do núcleo

termo de volume

termo de superfície

termo coulombiano

termo de simetria

termo de emparelhamento
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Modelo da gota liquida

termo de volume

• A energia de ligação por partícula e aproximadamente constante.


• Assim, a energia de ligação total é aproximadamente 
proporcional ao numero de nucleons A.
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Modelo da gota liquida

• O termo de volume trata todos os nucleons como se estivesse igualmente 
ligados.


• Entretanto, isto não é verdade para os nucleons próximos à superfície que não 
estão circundados por outros.


• Este termo é proporcional ao numero de nucleons que se encontram na 
superfície;  este é proporcional à área da superfície do núcleo ( � ), que, por 
sua vez, é proporcional a � .

∝ R2

A2/3

termo de superfície
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Modelo da gota liquida

• Como o núcleo está carregado eletricamente, há uma 
energia potencial eletrostática.


• A repulsão entre os prótons aumenta com a massa e 
reduz a energia de ligação.

termo coulombiano
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Modelo da gota liquida

• Termo de origem puramente quântica e empírico.


• Ele garante que não haverá uma partícula (próton ou 
nêutron) preferencial, e o núcleo tenderá a ter Z e N 
próximos um do outro.

termo de simetria
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Modelo da gota liquida

• O emparelhamento de nucleons do mesmo tipo dentro do núcleo afeta a energia 
de ligação, fazendo ela aumentar, diminuir ou permanecer inalterada.


• Um único nucleon extra, próton ou nêutron, é suficiente para que a energia de 
ligação deixe de ser influenciada pelo emparelhamento

termo de emparelhamento
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Modelo da gota liquida



• O núcleo é considerado um gás ideal, com os nucleons 
fazendo papel de átomos ou moléculas do gás.


• O modelo de Fermi é baseado no fato que as partículas 
de spin 1/2 (como os nucleons) quando confinadas num 
volume V podem ocupar um número discreto de estados.
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Modelo do gás de Fermi

spin

momentonúmero de estados



• Vamos agora colocar �  partículas no volume.


• No estado ligado, elas irão preencher todos os estados 
até um dado momento máximo, chamado momento de 
Fermi (� ), correspondendo a uma energia � .

𝒩

pF εF = p2/2m
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Modelo do gás de Fermi

energia cinética total
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Modelo do gás de Fermi

energia cinética total



• Em Física Atômica, a energia de ionização �  é aquela 
necessária para extrair um elétron de um átomo neutro com 
Z elétrons.


• �  apresenta os maiores valores da tabela periódica para os 
gases nobres (Z = 2, 10, 18, 36, 54 e 86) que apresentam 
camadas eletrônicas fechadas (i.e., completas).

Ei

Ei
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Modelo de camadas



• Fenômeno análogo ocorre na Física Nuclear: evidências 
experimentais mostram que o núcleo possui uma 
estrutura de camadas, cada uma delas definida por um 
potencial efetivo.


• Assim, a grandeza análoga à energia de ionização são as 
energias de separação �  e �  que são necessárias para 
extrair um nêutron ou um próton do núcleo.

Sn Sp
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Modelo de camadas



• Considerando �  e �  em função de Z, estas quantidades 
apresentam uma descontinuidade nos chamados números 
mágicos: Z = 2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126.

Sn Sp
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Modelo de camadas

medido

teórico
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Modelo de camadas

medido
teórico



• O modelo de camadas consiste em determinar um 
potencial efetivo no qual possamos distribuir os nucleons 
nos auto-estradas de energia deste potencial.


• Em 1949, Maria G. Mayer e Hans Jensen introduziram o 
conceito de interação (acoplamento) spin-órbita já que até 
então, os potenciais não conseguiam descrever os 
números mágicos observados nem a estrutura de níveis 
de energia.


• Assim, deve-se alterar o potencial central adicionando um 
termo de acoplamento: �V(r) = Vc(r) + Vso
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Modelo de camadas
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Separação nos níveis de energia de um potencial Wood-Saxon devido ao acoplamento spin-órbita

Modelo de camadas




