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Capítulo 1

Introdução.

Nas últimas quatro décadas, diversos modelos de cascata intranuclear têm sido propostos

para descrever a fase rápida do mecanismo de reação. De fato, o processo de reação

nuclear é geralmente descrito em dois passos, um representando a fase rápida e outro

descrevendo o decaimento do sistema após ter sido atingido o equilíbrio térmico. Na fase

rápida, que leva cerca de 10�22 seg. (� 3 � 10 fm/c), o núcleo perde parte da energia

incidente através de emissões diretas e de pré-equilíbrio, evoluindo para um estado terma-

lizado denominado núcleo composto (NC). No segundo passo, que dura aproximadamente

10�17 seg. (� 3 � 106 fm/c), esse estado de excitação coletiva decai através da emissão

de partículas ou �ssão nuclear.

A excitação nuclear pode ocorrer por intermédio de interações com hádrons (nucleons

ou mésons), fótons (reais ou virtuais) ou íons pesados, sendo que cada ponta de prova

tem características especí�cas. Ou seja, fótons e projéteis leves, por exemplo, têm a

característica de interagirem com o núcleo muito próximo ao seu equilíbrio térmico, en-

quanto que para íons pesados o sistema íon � núcleo tende rapidamente a um estado

de grande desequilíbrio. Enquanto que para os hádrons o mecanismo de reação ocorre

preferencialmente na superfície nuclear, para os fótons (reais ou virtuais) o mesmo se dá

por todo o seu volume. Os fótons reais têm a peculiaridade de transferir grande quanti-

dade de energia ao núcleo porém com pequeno momento transferido, enquanto que para
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os fótons virtuais o momento transferido pode atingir valores extremamente altos. Essa

característica dos fótons virtuais é utilizada com sucesso em experimentos de espalhamen-

tos de elétrons em altas energias onde nucleons ocupando estados altamente ligados são

removidos do núcleo sem interagirem signi�cativamente com os demais nucleons (reação

de knock-out).

Muito embora o método de cascata aqui proposto seja independente do canal de en-

trada considerado, no presente trabalho de doutoramento serão estudadas apenas reações

fotonucleares e mecanismos especí�cos de fotoexcitação nuclear. Tais processos irão

abranger vasta faixa de energia incidente (0; 02 � E � 6; 0 GeV) e massa do núcleo

alvo (A � 12), com especial atenção para o mecanismo majoritário de fotoabsorção no

intervalo (40 . E . 140 MeV), conhecido como mecanismo do quase-dêuteron (QD). O
processo de reação nuclear, portanto, deve depender do mecanismo de interação inicial,

das emissões diretas e de pré-equilíbrio e do decaimento do núcleo composto, fornecendo

importante informação a respeito da estrutura nuclear, correlações nucleon-nucleon e

pré-formação de clusters no estado fundamental. Adicionalmente, o estudo de reações

nucleares pode elucidar os efeitos causados pela matéria nuclear no acoplamento entre

mésons e nucleons imersos na matéria.

Os modelos de cascata intranuclear baseiam-se na hipótese central de que a onda de

espalhamento, referente ao movimento relativo de um dado par de partículas interagentes,

deve tender a sua forma assintótica antes de uma nova colisão envolvendo qualquer uma

dessas partículas. Dessa forma, uma colisão binária deve terminar antes de uma nova

interação. Essa hipótese teórica parte do princípio de que apenas interações de dois

corpos ocorrerão durante a cascata, sendo o tempo de interação muito menor do que o

tempo médio gasto entre colisões sucessivas. Ou seja:

� � d

�
e D � d; (1.1)

onde � é o tempo de interação, d e � representam a distância e velocidade relativas entre

os partículas e D é o comprimento de onda de de-Broglie. A abordagem de cascata
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intranuclear considera partículas movendo-se em linhas retas e em trajetórias clássicas

com comprimento de onda de de-Broglie su�cientemente pequeno para que a partícula

incidente interaja individualmente com nucleons. Em outras palavras, a in�uência dos

demais nucleons não deve afetar a amplitude de espalhamento binário numa dada colisão.

Obviamente que o processo de espalhamento binário como um todo deve depender dos

efeitos de ligação e das correlações nucleon-nucleon causados pela matéria nuclear. Dessa

forma, o comprimento de de-Broglie deve ser pequeno em relação ao alcance efetivo das

interações nucleares reff , ou seja:

D � reff � �� � d: (1.2)

A condição (1.2) indica que os modelos de cascata têm validade para interações en-

volvendo energias cinéticas entre nucleons da ordem de 250 MeV. Entretanto, o conhe-

cimento teórico atual não nos permite estabelecer com precisão um limite inferior de vali-

dade para a abordagem de cascata. De fato, alguns modelos de cascata têm mostrado boa

e�ciência para energias incidentes bem abaixo desse limite de 250 MeV. Vale ressaltar,

portanto, que processos de cascata em energias baixas (. 100MeV) representam um teste
fundamental para as hipóteses mencionadas acima. Nesse regime energético o princípio da

exclusão de Pauli tem papel fundamental, suprimindo grande parte das colisões binárias e

diminuindo a in�uência de alguns efeitos quânticos desprezados na abordagem de cascata.

O famoso código de Bertini[1], um dos precursores modelos de cascata utilizado para

o estudo de reações induzidas por nucleons a altas energias, descreve o mecanismo de

reação sem dependência temporal e leva em conta apenas interações binárias isoladas no

meio nuclear. Essa abordagem de interações isoladas de um corpo também é utilizada

no código ISABEL[2, 3] � que tem a limitação de suprimir colisões entre partículas com

momento inferior ao momento de Fermi � e em outros códigos utilizados para descrever

interações com fótons[4, 5, 6]. Tais modelos são muito restritivos, pois ignoram processos

de re-espalhamento entre diferentes rami�cações da cascata, com a desvantagem de não

fornecer informação em tempo real de observáveis físicos.
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Uma descrição mais aprimorada do processo de cascata foi então introduzida nas

refs.[7, 8, 9]. Nesses trabalhos, a dinâmica da fase rápida é descrita com base numa su-

perposição de histórias distintas de cascata de 1 corpo, signi�cando um passo importante

para a abordagem multi-colisional. Cada rami�cação da cascata é seguida de forma in-

dependente, desprezando-se colisões diretas entre partículas re-espalhadas. De fato, tais

modelos não são muito e�cazes para descrever emissões diretas e de pré-equilíbrio, uma

vez que desprezam emissões de nucleons altamente energéticos.

Dentre os códigos que tratam explicitamente a dependência temporal do processo de

cascata, podemos salientar o so�sticado código INC do grupo de Liège. Esse ferramen-

tário foi inicialmente proposto para o estudo de colisões de íons pesados em altas energias

[10], sendo uma nova versão introduzida para o estudo de reações induzidas por nucleons

[11]. Sucessivas versões (INCL2 [12], INCL4 [13]) foram então desenvolvidas a �m de se

descrever mais realisticamente os processos de cascata. Na versão INCL4 foi utilizada

uma superfície nuclear difusa, sendo empregado um critério de bloqueio nas colisões

sempre que a energia de excitação dentro da esfera de Fermi se tornasse negativa. Tal

vínculo descarta interações entre partículas com momento menor do que o momento de

Fermi e, conseqüentemente, não reproduz com precisão a evolução temporal do número

de ocupação. Adicionalmente, a versão INCL4 é baseada na classi�cação dos nucleons

entre participantes (partículas que já colidiram com algum outro participante, sendo o

primeiro participante a partícula incidente) e espectadores (as demais partículas), de

maneira que colisões entre espectadores são arti�cialmente suprimidas durante a cascata.

Tais restrições são impostas a �m de se prevenir a famosa ebulição nuclear espontânea

(�spontaneous boiling�[13]), onde nucleons próximos à superfície de Fermi eram emitidos

do núcleo após terem colidido com nucleons espectadores, mesmo quando o núcleo não

havia sido excitado. É evidente que tal mecanismo de emissão espúria é resultado da vio-

lação do Princípio da Exclusão de Pauli, fato que deve ser corrigido numa abordagemmais

realística. Outra grande limitação do código de Liège [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] é

a inclusão arbitrária de um parâmetro de tempo de parada denominado "stopping time",
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que é independente da energia incidente e do processo de excitação nuclear. Esse tempo

médio é determinado de forma questionável a partir da análise da evolução temporal de

alguns parâmetros da cascata, tais como energia de excitação e assimetria de momento

dos nucleons. Conforme será apresentado no capítulo 2, tais observáveis não determinam

univocamente o tempo de parada da cascata. Ou seja, há uma dependência sistemática

desses observáveis com o tempo de parada, levando a imprecisões na análise da fase de

pré-equilíbrio. Numa visão realística, entretanto, cada evento de cascata deve possuir

seu próprio tempo de parada, que deve depender fortemente da ponta de prova e da

con�guração nuclear inicial.

O código MCMC (Multi-Collisional Monte Carlo), foi inicialmente desenvolvido para

o estudo de colisões relativísticas de íons pesados [19, 20, 21, 22, 23], sendo também

utilizado para descrever reações fotonucleares em energias altas (0,5 - 1,5 GeV)[24, 25].

Já o código CRISP (Colaboração Rio-São Paulo) [26] propõe o acoplamento dos códigos

MCMC e MCEF (Monte Carlo Evaporation - Fission) [27, 28] numa mesma rotina, inter-

pretando satisfatoriamente o comportamento médio de alguns observáveis em processos

de reações fotonucleares em energias intermediárias e altas. O acoplamento entre as fases

de cascata e evaporação será discutido em detalhe no capítulo 3. A diferença fundamental

do código MCMC em relação aos demais códigos consiste na ordenação temporal da cas-

cata onde todas as colisões binárias, re�exões e emissões de pré-equilíbrio das partículas

são levadas em conta sem qualquer distinção entre partículas ativas e espectadoras. Essa

análise multi-colisional representa o que há de mais so�sticado em termos de modelos

de transporte, sendo que o destino de todo o sistema nuclear é univocamente determi-

nado em função da condição inicial (interação inicial e estado nuclear fundamental). O

diagrama apresentado na �gura 1 ilustra simbolicamente a evolução de um processo de

cascata na abordagem multi-colisional. Os processos de interação elementar, movimento

fermiônico, bloqueio de Pauli, emissões e re�exões de partículas são apresentados a título

ilustrativo e serão discutidos em detalhe no decorrer da tese.
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Interação inicial

Partícula incidente

Colisões binárias Movimento fermiônico

Reflexão de partículas

Emissões de pré-equilíbrio

Bloqueio de Pauli

Interação inicial

Partícula incidente

Colisões binárias Movimento fermiônico

Reflexão de partículas

Emissões de pré-equilíbrio

Bloqueio de Pauli

Figura 1.1: Representação esquemática de uma cascata intranuclear na abordagem multi-

colisional.

Nas versões anteriores do código MCMC foram usados critérios estocásticos, baseados

na análise do espaço de fase dos nucleons, a �m de se de�nir o mecanismo de bloqueio de

Pauli. Adicionalmente, o tempo de reação era tratado como parâmetro livre, sendo �ar-

bitrariamente�ajustado para englobar a fase rápida. Esses parâmetros livres de bloqueio

de Pauli e tempo de parada representavam, portanto, limitações inerentes a essas ver-

sões, indicando a clara necessidade de se desenvolver uma abordagem consistente capaz

de eliminar tais imperfeições a partir de critérios físicos.

A descrição semiclássica de um mecanismo de reação via múltiplas colisões binárias

no espaço de con�guração torna delicado o tratamento de efeitos quânticos causados por

correlações nucleon-nucleon, uma vez que a distribuição de energia e momento angular

não obedece às regras de seleção, nem tão pouco à discretização dos níveis de energia

previstos pela mecânica quântica. Tal violação leva a ocupações espúrias de estados
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quânticos �sicamente inacessíveis ao sistema.

Nos modelos de cascata intranuclear propostos até o presente momento, o estado

nuclear fundamental é gerado distribuindo uniformemente os momentos dos nucleons na

esfera de Fermi, sendo que os graus de liberdade de spin e isospin são levados em conta

introduzindo-se de maneira arti�cial parâmetros estatísticos de bloqueio de colisões, com

o objetivo de se reproduzir, em média, os efeitos do meio nuclear. Uma evidência clara

das imprecisões da abordagem estocástica para o bloqueio de Pauli pode ser obtida ao

se analisar a distribuição do número de ocupação dos nucleons remanescentes após a

fase de cascata. De fato, conforme será discutido no capítulo 2, qualquer violação de

Princípio da Exclusão levará a con�gurações de excitação p� h espúrias que produzirão

inconsistências nesse observável.

Nos mecanismos de fotoexcitação nuclear, a aproximação de potencial nuclear estático

e constante � ponto de partida do modelo de cascata � é bastante razoável, uma vez

que o campo médio nuclear não deve se alterar signi�cativamente durante as poucas

emissões de pré-equilíbrio[12]. Adicionalmente, os efeitos de bloqueio de Pauli na região

do QD têm importante papel, de maneira que os métodos de simulação de Monte Carlo

podem e devem apresentar convergência para alguns trabalhos já consagrados e aceitos

a respeito de bloqueio de Pauli em energias intermediárias [29]. Para energias altas,

onde o momento transferido ao(s) nucleon(s) é grande (Q & 0; 5 GeV), o bloqueio de

Pauli só tem relevância durante os estágios �nais da cascata, onde as energias cinéticas

envolvidas nas colisões são baixas. Logo, o estudo de efeitos quânticos em processos de

energia intermediária indicará possíveis discrepâncias nos modelos atuais causadas por

imprecisões inerentes ao tratamento estatístico utilizado.

Miller e colaboradores[30] mediram importantes seções de choque de eletrodesinte-

gração do 232Th no intervalo 40 � Eeletron � 150 MeV. Esses canais do tipo (e; xnyp),

sendo 4 � x � 8 e 0 � y � 2, apresentaram grande discrepância em relação às previsões

teóricas, tanto do modelo híbrido de exciton[31], quanto do modelo de cascata intranu-

clear proposto na ref.[5]. Vale ressaltar que o modelo híbrido[31] usa o espaço de fase
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e o número de excitação para descrever a evolução do sistema nuclear, tanto na fase de

pré-equilíbrio, quanto na fase de núcleo composto. Ou seja, trata-se de uma abordagem

puramente estatística que leva em conta a competição entre emissão de partículas e ex-

citação partícula � buraco. O caráter atemporal desse modelo compromete a análise

da fase de pré-equilíbrio, uma vez que o destino do núcleo tem pouca correlação com a

geometria e a memória do processo dinâmico de interação inicial. Vínculos geométricos

e cinemáticos, importantes ferramentas do MCMC, não podem ser incluídos de maneira

e�caz no modelo de exciton, que tem a adicional limitação de não fornecer informação de

distribuições angulares das partículas emitidas, calculando apenas seus espectros de emis-

são. Obviamente que os observáveis físicos devem depender fortemente do mecanismo de

excitação nuclear. Contudo, conforme pode ser veri�cado nos cálculos do modelo híbrido

apresentados na ref.[30], há pouca dependência dos resultados nos canais de entrada

(2p2h, 2p1h e 1p1h). O algoritmo de Monte Carlo MCMC tem a adicional vantagem de

permitir a inclusão de processos complexos de fotoabsorção. Tais vínculos físicos podem

elucidar hipóteses de pré-formação de clusters no estado fundamental, bem como fornecer

uma análise dos mecanismos de interação envolvendo núcleos exóticos.

Adicionalmente, as medidas das seções de choque apresentadas na ref.[30] foram

obtidas por eletrodesintegração nuclear, cujo processo elementar de excitação se dá via

troca de fótons virtuais, havendo a necessidade de se convolucionar as seções de choque

(; xnyp) com os espectros de fótons virtuais. Esse procedimento de função teste já foi re-

alizado com sucesso na Ref.[32], onde tais espectros foram calculados levando-se em conta

as dimensões nucleares na aproximação de Born para ondas distorcidas (DWBA)[33]. A

sensibilidade dos resultados em relação à multipolaridade do espectro (E1, E2) poderá

indicar quais são as hipóteses mais favoráveis para os possíveis mecanismos de excitação.

Logo, há a necessidade de se desenvolver e aprimorar um ferramentário so�sticado

capaz de elucidar processos de tamanha complexidade. Reações fotonucleares abaixo

do limiar de photoprodução de pions � tema central desta tese � fornecem importante

informação quanto a resposta nuclear, servindo como teste fundamental do modelo re-
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formulado que será apresentado. O mecanismo do QD, por ser bem compreendido e

estudado, não introduz incertezas signi�cativas quanto ao processo elementar de fotoab-

sorção nuclear, possibilitando analisar de forma consistente os espalhamentos binários

nucleon-nucleon até que seja atingido o estado de núcleo composto. O modelo MCMC,

tendo atingido a maturidade necessária para a região abaixo do limiar de pions, pode

e será utilizado em dois exemplos de trabalho que serão apresentados no capítulo 6: i)

fotoprodução de píons na região da ressonância �(1232) e ii) fotoprodução de píons em

altas energias (4; 0 . E . 6; 0 GeV) e ângulos frontais.
De fato, vários experimentos têm sido recentemente propostos a �m de elucidar os

efeitos do meio nuclear na fotoprodução de mésons. Mais especi�camente, importantes

canais exclusivos do tipo �0; 2�0 e �+�� na faixa de 200 a 800 MeV foram objeto de

análise pela colaboração MAMI em Mainz[34]. Nesses experimentos, foi possível separar

a parte coerente (núcleo no estado fundamental) da parte incoerente (núcleo excitado) na

seção de choque diferencial do méson �0 na região da � para o 12C e 208Pb. Para o 12C,

entretanto, a seção de choque apresentou estruturas signi�cativas, colocando em cheque

a competência de so�sticados modelos de transporte[35, 36] para descrever tal processo.

Mostraremos adiante que tais estruturas estão relacionadas à cinemática do mecanismo

de fotoprodução, levando-se em conta a distribuição dos momentos dos nucleons no estado

fundamental do 12C e o princípio de exclusão de Pauli. As partes coerente e incoerente na

fotoprodução de mésons no núcleo estão também correlacionadas, uma vez que processos

coerentes de fotoprodução podem contribuir para estados nucleares excitados (mecanismo

incoerente de produção) via Interações de Estado Final.

Num cenário de altas energias (4; 0 � E � 6; 0) GeV, ressaltamos um importante

experimento realizado no Je¤erson Lab que visa obter a medida mais precisa da meia-

vida do méson �0 no decaimento radiativo �0 !  � a Colaboração PrimEx[37]. Tal

meia-vida está relacionada ao decaimento anômalo do pion neutro devido à quebra de

simetria axial prevista na QCD (quantum chromodynamics) perturbativa, sendo que

sua determinação precisa testa profundamente as previsões do modelo padrão. Um dos
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desa�os teóricos do experimento, contudo, é a separação da amplitude eletromagnética

(acoplamento do fóton incidente com o campo coulombiano do núcleo), conhecida como

efeito Primako¤[38, 39], das demais contribuições nucleares (coerente/incoerente). A

parte eletromagnética na seção de choque diferencial é proporcional a �Q�4 sin �
2
�, sendo

� a largura do decaimento radiativo, Q o quadrimomento transferido ao núcleo e �� o

ângulo polar do pion. Ou seja, a referida seção de choque vale zero para pions produzidos

na direção do fóton incidente, tem um máximo para �� � m�

2E2�
, indo rapidamente a zero

para ângulos maiores. Tal vínculo cinemático permite separar essa contribuição das

demais e determinar �: Para maiores detalhes vide ref.[40].

A parte incoerente na produção de mésons, onde o núcleo �ca num estado excitado,

possui um caráter especial do ponto de vista teórico, uma vez que depende fortemente

do mecanismo de fotoprodução no nucleon, sendo este razoavelmente bem compreendido

e parametrizado por dados experimentais de diferentes laboratórios. O vértice elementar

carrega a informação dinâmica do processo de fotoprodução e possibilita determinar

importantes parâmetros desconhecidos, tais como constantes de acoplamento e seções de

choque de interação de hádrons com nucleons na matéria nuclear.

A presente tese de doutoramento tem como espinha dorsal o acoplamento do meca-

nismo do QD com o modelo MCMC, incluindo de maneira so�sticada efeitos nucleares

muito importantes, tais como: o efeito do potencial nuclear (energia de ligação), o meca-

nismo de bloqueio de Pauli e o balanço energético durante emissões de pré-equilíbrio.

Adicionalmente, também será apresentada uma abordagem consistente para calcular as

Interações de Estado Final das partículas emitidas ao se propagarem na matéria nuclear.

A versão aprimorada do código MCMC com ênfase no modelo do QD é descrita em de-

talhe na ref.[41]. Nessa versão, a faixa de energia do modelo MCMC foi estendida para

o intervalo (20 � E � 140 MeV), sendo que antigos e resistentes problemas relativos a

ocupações espúrias nos níveis de energia das partículas foram eliminados com sucesso a

partir de ingredientes físicos. Resumidamente, as diferenças básicas em relação às versões

anteriores[19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] são: i) a utilização de duas possibilidades distintas de
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distribuições de momento dos nucleons no estado nuclear fundamental, uma baseada no

modelo do gás de Fermi, apropriada para núcleos pesados, e outra no Modelo de Camadas

sem correlação N �N , desenvolvida para núcleos leves; ii) o modelo do quase-dêuteron

incorporado de maneira consistente, levando-se em conta correlações de momento relativo

dos pares n�p, conforme previsto pelo modelo de Levinger[42] e impondo conservação de

momento e energia numa cinemática relativística; iii) o espaço de momentos dos nucleons

no estado fundamental é dividido em volumes esféricos concêntricos, a �m de incorporar

o mecanismo de bloqueio de Pauli na interação inicial e nas múltiplas interações binárias

durante a cascata; iv) o processo de emissão de partículas leva em conta conservação

de momento e energia e, v) uma condição enegética deve ser satisfeita para o término

da cascata. O código MCMC deverá elucidar importantes observáveis, tais como: i)

fator de bloqueio de Pauli em função da energia do fóton incidente, tanto na região do

QD, quanto para energias acima do limiar de pions; ii) seção de choque total de fotoab-

sorção nuclear na região do QD, iii) multiplicidade média de nêutrons e prótons, tanto

na fase de pré-equilíbrio, quanto na fase de evaporação, iv) seções de choque de eletro e

fotodesintegração do 232Th nos canais (xn; yp) na região do QD, v) seção de choque de

foto�ssão do 232Th em energias intermediárias, vi) distribuição angular de fotopions na

região da �(1232) e no intervalo (5; 0 � E � 6; 0 GeV) para ângulos frontais. Também

serão apresentados alguns resultados interessantes, tais como: distribuição do número de

ocupação dos nucleons após o término da cascata, distribuição do tempo de equilíbrio da

cascata, evolução temporal do número médio de colisões �N na região de GeV, seções de

choque �0N no intervalo E� � 6:0 GeV, entre outros.

Conforme pretendo mostrar no decorrer da tese, essa versão aprimorada do código

MCMC soluciona de�nitivamente todas as inconsistências e restrições presentes em abor-

dagens so�sticadas desenvolvidas até o momento, tais como o código INCL4[13]. Ou seja,

a grande vantagem dessa nova abordagem é a implementação inédita de um método de

Monte Carlo que descreve toda a fase rápida de cascata sem nenhum parâmetro livre,

apenas impondo vínculos físicos relacionados ao Princípio da Exclusão. Embora preser-
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vando a estrutura temporal do código, o critério energético de parada faz com que a

memória do processo inicial seja preservada, levando a uma visão realística da cascata

onde cada evento completo tem sua própria história e seu próprio tempo de equilíbrio.

De fato, conforme discutido num trabalho recentemente publicado[18], a abordagem de

cascata já mostrou sua e�ciência em energias intermediárias (40 � 250 MeV), de maneira

que a análise do mecanismo do QD aqui proposto servirá como fonte independente de

informação para o estudo desse limite.

As aplicações do método para o estudo da fotoprodução incoerente de �0 em ener-

gias intermediárias e altas foram descritas em um trabalho recentemente publicado pelo

grupo[43]. O transporte do méson � na matéria nuclear é levado em conta através da

análise dinâmica de múltiplos espalhamentos �N . Tal abordagem temporal fornece uma

descrição inédita para tratar os efeitos da matéria nuclear na produção de mésons, uma

vez que as variações de densidade e espaço de fase são levadas em conta em tempo real.

Os seguintes canais �N foram incluídos na cascata: i) espalhamento elástico, ii) excitação

e decaimento de ressonâncias; iii) processo de troca de carga, iv) reabsorção do pion por

um par de nucleons, e iv) processos de múltiplas produções de pions (limitado a sete

partículas no estado �nal).

Em virtude da abrangência da técnica de Monte Carlo para descrever mecanismos

complexos em modelos de transporte, apresento na �gura 2 algumas das possíveis apli-

cações do código MCMC em áreas da Física, tais como Física de Partículas Elementares

e Astrofísica Nuclear. A região em destaque indica os processos abordados no presente

trabalho.
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MCMCFísica de Partículas Astrofísica Nuclear

Estrutura NuclearReações Nucleares

Física Nuclear

Produção de Partículas Hádrons na Matéria Transporte de Neutrinos

Pré-formação de Clusters

Distribuição de momentos

Correlações nucleon-nucleon

Induzidas por Fótons

Induzidas Por Hádrons

Induzidas por Núcleos Leves

Induzidas por Íons Pesados

Espalhamento de Elétrons

Física Aplicada

Radioterapia com prótons e nêutrons

MCMCFísica de Partículas Astrofísica Nuclear

Estrutura NuclearReações Nucleares

Física Nuclear

Produção de Partículas Hádrons na Matéria Transporte de Neutrinos

Pré-formação de Clusters

Distribuição de momentos

Correlações nucleon-nucleon

Induzidas por Fótons

Induzidas Por Hádrons

Induzidas por Núcleos Leves

Induzidas por Íons Pesados

Espalhamento de Elétrons

Física Aplicada

Radioterapia com prótons e nêutrons

Figura 1.2: Possíveis aplicações do modelo MCMC. A região em destaque indica os processos

físicos que serão discutidos na presente tese.

A tese de doutoramento está organizada da seguinte maneira: no capítulo 2 o modelo

MCMC é introduzido. Nesse capítulo saliento todos os ingredientes do código que foram

herdados de versões anteriores, aqueles que foram reformulados e aqueles que são comple-

tamente inéditos. No capítulo 3 descrevo sucintamente o processo de evaporação nuclear.

No capítulo 4, que reporta o tema central da tese, realizo o acoplamento entre os modelos

do QD e MCMC. Nesse capítulo descrevo detalhadamente todos os passos envolvidos nos

cálculos, bem como comparo os resultados do MCMC com previsões de outros modelos

e dados experimentais. No capítulo 5 proponho uma solução simples, baseada apenas

em critérios cinemáticos, para descrever um possível mecanismo de fotoabsorção por um

cluster de 4 partículas, aqui denominado quase-alfa (QA). Esse mecanismo de interação,

formulado de maneira simples e exploratória, é incluído na cascata, sendo os resultados

interpretados no processo de análise dos dados experimentais referentes ao 232Th, com

ênfase no canal de �ssão. No capítulo 6 apresento uma aplicação do método para a fo-
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toprodução de pions em energias intermediárias e altas. Esse capítulo tem o propósito

de salientar a vasta faixa de aplicação do código com diferentes mecanismos de excitação

nuclear. As conclusões e perspectivas futuras são apresentadas no capítulo 7. O apêndice

A apresenta o cálculo na aproximação E1 da seção de choque de fotodesintegração do

dêuteron livre. No apêndice B descrevo sucintamente a cinemática dos processos de espal-

hamento �N em altas energias e as aproximações adotadas para a inclusão de múltiplos

pions no estado �nal. Finalmente, no apêndice C discuto brevemente as incertezas es-

tatísticas e sistemáticas associadas ao método de Monte Carlo.
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Capítulo 2

O Modelo de cascata intranuclear

MCMC.

Neste capítulo, descrevo os ingredientes do código MCMC desenvolvidos para interpretar

de forma consistente a maioria dos processos importantes durante o mecanismo de reação

nuclear. A interação elementar com o fóton incidente e o processo de decaimento do núcleo

composto serão tratados em detalhe nos capítulos que seguem. Ou seja, este capítulo

tem o objetivo principal de introduzir as principais alterações e melhorias realizadas

na estrutura do código MCMC, possibilitando a construção do ambiente nuclear cujas

propriedades características reproduzem satisfatoriamente a evolução temporal de um

complexo sistema nuclear excitado.
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2.1 O Estado Nuclear Fundamental.

2.1.1 Distribuição de posição e momento dos nucleons:

Nesta seção, descrevo as distribuições de posição e momento dos nucleons no estado

nuclear fundamental. O efeito do potencial nuclear será discutido na seção seguinte.

Para se de�nir as posições das partículas foram utilizadas distribuições uniformes no

volume nuclear d
 = r2dr sin �d�d' com rmax = r0A
1
3 e r0 = 1; 18 fm, tanto para núcleos

pesados quanto para núcleos leves. Para as distribuições de momento, duas possibilidades

distintas de distribuições foram utilizadas: uma baseada no Modelo do Gás de Fermi,

apropriada para descrever o comportamento de núcleos pesados, e outra vinculada ao

Modelo de Camadas, apropriada para núcleos leves. Tais distribuições são descritas em

detalhe nas páginas que seguem.

Núcleos Pesados:

Para núcleos pesados (A & 100), os estados jpi das partículas correspondem aos auto-

estados de onda plana do Gás de Fermi não interagente, ou seja:

H jpi = "p jpi ; (2.1)

sendo H o operador hamiltoniano e "p as auto-energias das partículas. O operador H

pode ser escrito sob a forma relativística:

H =
q
p2 +m2

0; (2.2)

sendo p o momento do nucleon e m0 = 938 MeV sua massa de repouso(1). Con�nando-se

os N nêutrons e Z prótons num volume esférico 
 = 4
3
�r30A; escrevemos as energias de

Fermi não-relativísticas na forma:

1O sistema de unidades utilizado é c = ~ = 1; sendo que não há diferença entre as massas dos prótons
e nêutrons no código MCMC.
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� 2
3

e (2.3)

"nF =
1

2m0

�
3�2
� 2
3

�
A� Z



� 2
3

: (2.4)

Ou seja, diferentemente das versões anteriores do código MCMC[19, 20, 21, 22, 23,

24, 25], onde os momentos dos nucleons eram distribuídos uniformemente até um valor

de energia de Fermi médio entre prótons e nêutrons, a nova versão do código MCMC

aqui apresentada leva em conta as assimetrias no espaço de momentos causadas pelo

excesso de nêutrons nos núcleos pesados (N 6= Z). A unidade correta para "F pode ser

veri�cada lembrando-se que há um fator multiplicativo ~2 em (2.3) e (2.4). Obviamente

que a energia de Fermi em relação ao referencial de laboratório deve ser a mesma para

prótons e nêutrons, caso contrário o núcleo sofreria decaimento � e não seria estável. Essa

aparente contradição é solucionada uma vez que as energias de Fermi descritas em (2.3) e

(2.4) são tomadas em relação ao fundo dos poços de prótons e nêutrons, respectivamente.

A �m de preservar a estrutura relativística do código MCMC, podemos de�nir o

momento de Fermi kF ; escrevendo:

kpF =
q
"pF ("

p
F + 2m0); (2.5)

knF =
q
"nF ("

n
F + 2m0): (2.6)

Ou seja, a partir de grandezas não-relativísticas de�nidas em (2.3) e (2.4) podemos

distribuir os momentos �on-shell�dos nucleons usando a distribuição:

FF (p)d
3p =

3

4�

p2

(knF )
3dp sin(�p)d�pd'p: (2.7)

Para os nêutrons, os estados �sicamente acessíveis são distribuídos uniformemente no

espaço de momentos entre knmin = 0 e k
n
max = k

n
F , enquanto que para os prótons, teremos
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kpmin = k
n
F� k

p
F e k

p
max = k

n
F : Portanto, a partir de variáveis pseudo-aleatórias x1; x2 e x3

distribuídas no intervalo [0�1], podemos escrever as grandezas 'p; �p e p usando técnicas

de inversão usuais:

'p = 2�x1; (2.8)

�p = arccos (1� 2x2) , (2.9)

p = knFx
1
3
3 (para nêutrons) e (2.10)

p =
h�
(knF )

3 � (kpmin)
3
�
x3 + (k

p
min)

3
i 1
3
(para prótons). (2.11)

Dessa forma, as componentes dos momentos dos nucleons �cam:

p1 = p sin �p cos'p; (2.12)

p2 = p sin �p sin'p e (2.13)

p3 = p cos �p: (2.14)

Núcleos Leves:

O Modelo do Gás de Fermi não é apropriado para descrever de forma realística a dis-

tribuição de momentos dos nucleons para núcleos leves, onde efeitos de camadas têm um

papel essencial. Logo, o passo necessário para se obter uma descrição mais aprimorada

desse sistema é a inclusão de uma distribuição de momentos compatível com a estrutura

de camadas (shell model) prevista para os auto-estados de partícula única num potencial
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de Wood-Saxon (WS) com acoplamento spin-órbita e sem correlação N � N . Ressalta-

mos, contudo, que o potencial nuclear utilizado para descrever a dinâmica da cascata

� descrito na próxima seção � é estático e aproximado por um poço quadrado. Num

potencial realístico do tipo WS os momentos dos nucleons variam ao se propagarem na

matéria nuclear. Esse fato impossibilita que nucleons sejam propagados em linha reta até

que colisões binárias ocorram, ponto fundamental dos modelos de cascata. Uma discussão

interessante desse assunto pode ser encontrada na ref[13].

Analogamente ao que �zemos para o Gás de Fermi, podemos escrever a equação de

auto-valores:

H j��i = "� j��i ; (2.15)

sendo j��i os auto-estados de partícula única no modelo de camadas usual e "� as res-

pectivas auto-energias.

A partir da relação relativística entre H e p, podemos escrever os momentos dos

nucleons sob a forma:

p =
p
T (T + 2m0); (2.16)

sendo T =
p
p2 +m2

0 �m0 a energia cinética.

Logo, supondo uma distribuição de momentos FSM(p) �on-shell�do tipo função delta,

escrevemos:

FSM(p) = Np���(p� p�); (2.17)

sendo Np uma constante de normalização e �� o número de ocupação do estado � previsto

pelo modelo de camadas. O momento p� é determinado pela relação:

p� =
p
"�("� + 2m0): (2.18)
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Desta forma, os momentos dos nucleons são distribuídos levando-se em conta as

equações (2.17) e (2.18), com o momento de Fermi kF de�nido pela relação (2.18) com

� = F: A energia de Fermi para núcleos leves é calculada a partir do primeiro estado não

ocupado do sistema. As variáveis angulares 'p e �P são obtidas de forma análoga ao que

foi feito para núcleos pesados.
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2.1.2 Potencial nuclear e barreira coulombiana:

O modelo MCMC, tal como os demais modelos de cascata intranuclear, parte da hipótese

de que o potencial nuclear é conservado durante o processo de cascata e que as trajetórias

dos nucleons são retilíneas nos intervalos entre colisões binárias. Essas restrições fazem

do poço quadrado um ótimo candidato para que o efeito do potencial nuclear médio seja

levado em conta no processo de cascata. Vale ressaltar, contudo, que essa aproximação

tem pouca in�uência no cálculo de alguns efeitos �nos de bloqueio de Pauli que serão

apresentados no Capítulo 6, onde os efeitos de camada em núcleos leves são satisfatori-

amente levados em conta a partir das distribuições de momentos dos nucleons. Ou seja,

enquanto que o processo de interação inicial e a dinâmica da cascata levam em conta

distribuições realísticas de momentos para núcleos leves, o efeito de ligação é

tratado con�nando-se os nucleons num poço quadrado. Essa abordagem híbrida (dis-

tribuição de momentos independente do potencial nuclear) é completamente inédita em

métodos de transporte semiclássicos desenvolvidos até o presente momento. De fato,

conforme será apresentado no Capítulo 6, as distribuições de momento e o mecanismo de

bloqueio de Pauli são as prováveis causas das estruturas nas seções de choque diferenciais

do méson �0 na região da � e em altas energias e ângulos frontais.

Logo, o potencial nuclear pode ser de�nido como:

V = V0 = "F +B; (2.19)

sendo B a energia de ligação.

A energia de Fermi "F depende da con�guração de momentos (Gás de Fermi/Modelo

de Camadas), sendo a energia de ligação B de�nida a partir de dados experimentais

precisos[44]. Para núcleos pesados, a energia de Fermi considerada corresponde à profun-

didade do poço de nêutrons "nF , uma vez que, na superfície de Fermi, as energias cinéticas

dos prótons e nêutrons devem ser iguais (ver �gura 2.1).

A altura da barreira coulombiana VC é calculada na superfície nuclear rmax = r0A1=3 :
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VC =
e2Z1Z2
rmax

; (2.20)

sendo Z1 e Z2, respectivamente, a carga da partícula incidente e a carga remanescente

no núcleo, com e2 = 1; 44 MeV/fm. A probabilidade de transmissão TC é calculada na

aproximação WKB, ou seja:

TC = 1; para T 0kin > VC e (2.21)

TC = e
�2
~

Z r1

rmax

s
2m

�
e2Z1Z2
r

� E
�
dr; para T 0kin < VC , (2.22)

onde T 0kin é a energia cinética assintótica (r ! 1) da partícula emitida e r1 = e2Z1Z2
E

o

raio clássico de retorno. Integrando-se a eq.(2.22), obtemos a famosa fórmula de Gamow:

TC = exp

�
�2e2Z1Z2

~�
(2W � sin 2W )

�
; (2.23)

com � =
q

2E
m
e cosW =

q
rmax
r1
:

A situação para núcleos pesados é representada esquematicamente na �gura 2.1. Para

os núcleos leves a única diferença é que as profundidades dos poços de prótons e nêutrons

coincidem.

26



p
Fε

B

V0

Prótons

Nêutrons

Barreira
Coulombiana

n
Fε

E = 0

VC

p
Fε p
Fε

B

V0

Prótons

Nêutrons

Barreira
Coulombiana

n
Fε n
Fε

E = 0

VC

Figura 2.1: Poços de prótons e nêutrons no estado nuclear fundamental.
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2.1.3 O efeito do potencial nuclear: de�nindo a massa efetiva

dos nucleons ligados.

A hamiltoniana efetiva dos nucleons ligados pode ser escrita na forma:

H = T + V =
q
p2 +m2

0 �m0 + (�V0 +m0) =
q
p2 +m2

0 � V0: (2.24)

Ou seja, o efeito do potencial médio V0 é equivalente à subtração de um escalar no

operador hamiltoniano. Entretanto, a descrição relativística desse operador torna V0 um

complicador algébrico, uma vez que o argumento da raiz quadrada não pode ser fatorado.

Uma forma conveniente de se reescrever a equação (2.24) é de�nindo um novo operador

H 0 na forma:

H 0 =

q
p2 + (m0 � S)2; (2.25)

sendo S um potencial escalar a ser determinado. Logo, fazendo H = H 0 e substituindo

m0 � S = m�; temos:

q
p2 +m2

0 � V0 �
p
p2 +m�2; (2.26)

onde m� tem o papel da massa efetiva dos nucleons ligados[45]. De fato, o efeito do po-

tencial nuclear corresponde a uma diminuição das massas dos nucleons dentro da matéria

nuclear.

A solução imediata para a eq(2.26) �ca:

m�(p) =

r
m2
0 + V

2
0 � 2V0

q
p2 +m2

0; (2.27)

mostrando que m� é função do momento do nucleon. Contudo, a solução exata para

a referida equação não possui relevância prática, uma vez que a aproximação de poço

quadrado para V não condiz com uma descrição mais realística, do tipo Wood-Saxon,

para o potencial nuclear médio. Felizmente, a dinâmica da cascata intranuclear depende
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fracamente da escolha da massa efetiva, de maneira que podemos aproximá-la por seu

valor médio calculado em função das distribuições de momentos:

hm�i =
Z kF

0

m�(p)FF (p)dp (núcleos pesados) e (2.28)

hm�i =
Z kF

0

m�(p)FSM(p)dp (núcleos leves). (2.29)

Para um núcleo pesado, por exemplo 208Pb, a eq(2.28) leva a hm�i = 0; 950m0: Tal

valor está em ótimo acordo com a sistemática apresentada na ref[46], onde um valor

m� = (0; 953� 0; 002)m0 é reportado.
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2.2 O Mecanismo de bloqueio de Pauli: uma abor-

dagem não-estocástica.

Esta seção visa descrever em detalhe o mecanismo de bloqueio de Pauli. Diferentemente

das abordagens adotadas em versões anteriores do código MCMC[24, 25], bem como em

outros so�sticados modelos de cascata[12, 13, 14, 15, 16, 17, 18], a metodologia aqui

proposta trata de forma não-estocástica os níveis energéticos de todas as partículas no

ambiente nuclear. Ou seja, os estados quânticos das partículas são de�nidos apenas

em função do módulo do momento, sendo que os graus de liberdade de spin e isospin

são considerados ao se construir a con�guração de momentos do estado fundamental.

Nessa abordagem, a con�guração do espaço de momentos de�ne univocamente o critério

de bloqueio de Pauli, que previne colisões espúrias sem levar em conta as posições das

partículas envolvidas na interação.

Seja o estado nuclear j	Ni representado no espaço de momentos por:

j	Ni = jp1; p2; :::pNi ; (2.30)

sendo p1; p2; :::pN os momentos das N partículas con�nadas no volume nuclear.

Na abordagem de cascata, podemos expandir essa representação da função de onda

nuclear em termos de um caroço de N � 2 partículas e uma parte descrevendo as duas

partículas restantes, ou seja:

j	Ni = jp1; p2; :::pi�1; pi+1;:::pj�1; pj+1;:::pNi 
 jpi; pji ; (2.31)

sendo que as partículas i e j podem representar duas partículas envolvidas numa dada

colisão binária. Logo, a probabilidade de transição entre um estado jpi; pji e outro jpk; pli

é proporcional ao elemento de matriz hpk; pljpi; pji. Entretanto, para que essa transição

seja possível, há a necessidade de se satisfazer o princípio da exclusão de Pauli, uma

vez que o espaço de fase dos nucleons ligados é drasticamente reduzido pela presença da
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matéria nuclear.

Uma forma consistente de se levar em conta a evolução temporal do espaço de fase

dos nucleons pode ser obtida dividindo-se o espaço de momentos em células concêntricas

4�p2�p, sendo p a magnitude do tri-momento dos nucleons e �p um intervalo de mo-

mento. Essas células energéticas englobam partículas com energia total E� compreendida

entre E�� e E
+
� , de�nidas por:

E�� =
q
p2� + hm�i2 e E+� =

q
(p� +�p)2 + hm�i2: (2.32)

O número de ocupação de uma dada célula � pode ser escrito sob a forma:

�(�; t) = �(�; t0) +
tX

ti=t0

�ti�0!� �
tX

ti=t0

�ti�!�0 ; (2.33)

sendo t0 o instante inicial (estado fundamental) com �ti�0!� e �
ti
�!�0 representando as

probabilidade de transição �0 ! � e � ! �0; respectivamente, num dado instante ti

durante a cascata.

Entretanto, pelo princípio de exclusão, o número de ocupação num dado instante de

tempo não pode exceder o número de ocupação do estado fundamental para uma dada

célula. Ou seja:

�(�; t) � �(�; t0))
tX

ti=t0

�ti�!�0 �
tX

ti=t0

�ti�0!�: (2.34)

Dessa forma, o princípio da exclusão é satisfeito restringindo-se colisões cujos estados

�nais impliquem a violação da equação (2.34), sendo que as probabilidades de transição

�ti�0!� e �
ti
�!�0 são levadas em conta nas seções de choque de espalhamento das partículas

envolvidas. Tal abordagem inédita introduz uma estrutura de camadas, mesmo para

núcleos pesados, no espaço de momentos dos nucleons, conforme representado na �gura

2.2.

31



Superfície de Fermi

px

py

pz

kF

∆p

Superfície de FermiSuperfície de Fermi

px

py

pz

kF

∆p

Figura 2.2: A estrutura de camadas no espaço de momentos dos nucleons implementada no

MCMC.

Portanto, veri�camos a seguinte relação entre os elementos de matriz:

hpk; pl jpi; pjiN �ucleo = hpk; pl jpi; pjiV �acuo�(�(k; t0)� �(k; t))�(�(l; t0)� �(l; t)); (2.35)

para qualquer t > t0, com
��hpk; pl jpi; pjiV �acuo��2 proporcional à seção de choque N � N

no vácuo.

O intervalo de momento �p pode ser calculado através do princípio da incerteza:

�p�r � ~
2
; (2.36)

onde tomamos �r = rmax; uma vez que no modelo aqui proposto, não há qualquer
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restrição do ponto de vista quântico nas posições dos nucleons durante a cascata. Para

um núcleo pesado, como o 208Pb, temos: �r � 7; 0 fm e �p � 14 MeV/c.

A con�abilidade do mecanismo de bloqueio do código MCMC pode ser evidenciada

ao analisarmos a �gura 2.3, onde apresento a distribuição do número de ocupação dos

nucleons remanescentes de uma típica cascata (100MeV)+ Pb (histograma), em função

da energia cinética dos nucleons, em comparação com os resultados obtidos na ref.[12]

para a cascata p(800 MeV)+ Pb (linha tracejada): O resultado do MCMC é normalizado

ao número de ocupação do estado fundamental, ou seja, �(T ) = �(p;teq�t0)
�(p;t0)

, sendo T (p) =q
p2 + hm�i2 � hm�i e teq o tempo de equilíbrio da cascata. A linha pontilhada consiste

na previsão para um gás de Fermi completamente degenerado a uma dada temperatura

(T = 2; 04 MeV), equivalente à energia média de excitação fornecida pelo MCMC. O

potencial químico utilizado para o cálculo é compatível com a con�guração do núcleo

composto. O acordo entre o resultado do MCMC e a previsão teórica indica o grau de

re�namento do modelo. No modelo de Liège, entretanto, veri�camos uma forte evasão

de partículas abaixo da energia de Fermi (� 35 MeV) e também um número de ocupação

�sicamente inconsistente (> 1) para baixas energias. Obviamente que essa comparação

deve ser criteriosa, uma vez que as reações estudadas são completamente diferentes.

Entretanto, a ocorrência de eventos espúrios durante a evolução dinâmica da cascata

não deve depender do projétil ou regime de energia e sim da metodologia usada para

tratar os efeitos da matéria nuclear. Enfatizamos, adicionalmente, que todos os modelos

de transporte utilizados até o momento possuem as mesmas discrepâncias, conforme

reportado na ref.[12], sendo �sicamente removidas no MCMC.
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Figura 2.3: Distribuição do número de ocupação após a fase rápida de reação em função da

energia cinética dos nucleons. Detalhes no texto.

Portanto, conforme será apresentado no Capítulo 4, essa nova versão do código

MCMC[41] elimina por completo todos os eventos espúrios relacionados a imprecisões

no tratamento do mecanismo de bloqueio de Pauli, tais como a famosa �ebulição espon-

tânea�reportada por Boudard e colaboradores[13]. Adicionalmente, essa nova metodolo-

gia também permite descrever o processo de reação sem a inclusão de parâmetros livres,

tais como parâmetros de stopping time, levando em conta todas as interações pos-

síveis entre as partículas no ambiente nuclear. Em modelos de transporte similares

[12, 13, 14, 15, 16, 17, 18], contudo, a re-população da esfera de Fermi �ca restrita aos

nucleons ativos na cascata, desprezando-se o movimento fermiônico dos espectadores.
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2.3 A dinâmica da cascata intranuclear.

A dinâmica da cascata intranuclear será descrita nesta seção. Tal processo leva em conta

a evolução temporal de múltiplos espalhamentos binários até que o sistema tenha atingido

seu equilíbrio térmico. Os assuntos abordados irão abranger os critérios utilizados nas

interações binárias, o processo de balanço energético nas emissões de pré-equilíbrio e o

critério energético de parada.

2.3.1 A evolução temporal da cascata:

Seja um instante inicial t0 onde uma dada con�guração especí�ca de excitação nuclear

tenha sido atingida(2). Posteriormente, é calculado o instante de ocorrência tc (em

unidades de fm/c) para todas as possíveis colisões secundárias dos pares i�j de partículas

ligadas:

(tc � t0)ij =
rij cos �

�ij
; para � <

�

2
e (2.37)

! 1; para � � �

2
: (2.38)

Sendo rij = jrijj = jri � rjj e �ij = j�ijj = j�i � �jj ; respectivamente, as distâncias e

velocidades relativas das partículas em colisão com cos � =
rij ��ij
rij�ij

.

Logo, a partir de uma abordagem semiclássica, podemos estabelecer se haverá ou não

interação entre as partículas i e j caso:

�b2ij � �(sij); (2.39)

sendo bij o parâmetro de impacto e �(sij) a seção de choque total de espalhamento em

função da energia
p
sij no centro de massa do sistema binário:

2Nesse momento, o processo de interação inicial é completamente irrelevante, uma vez que o ambi-
ente de cascata e a metodologia descrita não dependem dos mecanismos de interação inicial, que serão
descritos nos capítulos 4, 5 e 6.
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p
sij =

q
(Ei + Ej)2 � (pi + pj)2:

De�nidos os instantes (tc � t0)ij de todos os pares de partículas que satisfazem a

condição (2.39), o próximo passo é tomar o menor de todos (tc � t0)min e atualizar as

posições de todas as partículas até esse instante. Posteriormente, o espalhamento binário

é realizado, distribuindo-se as energias entre as partículas de acordo com as seções de

choque diferenciais N � N . Os estados �nais das partículas envolvidas na colisão são

então testados quanto ao mecanismo de bloqueio de Pauli (2.35). Caso a interação

seja possível, os respectivos quadri-momentos são atualizados conservando-se energia e

momento do sistema binário. Caso contrário, a interação é bloqueada e tomamos o

próximo instante (tc � t0)min :

Os processos de espalhamento envolvidos durante a fase de cascata englobam intera-

ções nucleon � nucleon, méson � nucleon e ressonância � nucleon. Tais processos são

descritos em versões anteriores do código[19, 20, 21, 22, 23, 24, 25], de maneira que

apenas os processos diretamente envolvidos nessa Tese que sofreram alguma alteração,

quer seja do ponto de vista conceitual, ou apenas no que se refere às parametrizações das

seções de choque, serão aqui discutidos. Ou seja, os mecanismos de interesse englobam:

i) espalhamento elástico nucleon-nucleon, ii) produção e decaimento de ressonâncias,

sendo que nos restringiremos à ressonância �(1232) apenas e iii) espalhamento píon-

nucleon, cobrindo a grande maioria dos processos relevantes para energias E� � 6; 0 GeV.

Para a região do QD apenas o espalhamento elástico nucleon-nucleon tem importância,

enquanto que para descrever mecanismos de fotoprodução de partículas, diferentes canais

devem ser incluídos. As seções de choque para o espalhamento elástico nucleon-nucleon,

processo majoritário de interação num dado processo de cascata intranuclear em energias

intermediárias, foram parametrizadas na forma[47]:

�n�n;p�p(�) =

�
10; 63

�2
� 29; 92

�
+ 42; 9

�
e (2.40)
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�n�p(�) =

�
34; 10

�2
� 82; 2

�
+ 82; 2

�
; (2.41)

sendo � a velocidade da partícula incidente. Tal parametrização descreve os dados experi-

mentais na faixa de 25 a 300 MeV dentro de uma margem de 6% de erro. A velocidade da

partícula incidente pode ser calculada usando-se grandezas convenientes no ambiente de

cascata. Ou seja, num dado espalhamento entre duas partículas i� j, podemos escrever

no sistema de referência pj = 0:

sij = m
2
i +m

2
j + 2mj

q
p2i +m

2
i : (2.42)

Entretanto, Ti =
p
p2i +m

2
i �mi. Logo, tomando mi = mj = m, �ca:

Ti =
sij � 4m2

2m
: (2.43)

A relação entre � e T pode ser obtida, observando-se que:

�i = �i =
p

2i�
2
i + 1

�i =
mi�ip

2i�
2
im

2 +m2
=
pi
Ei
=

p
Ti(Ti + 2m)p

Ti(Ti + 2m) +m2
: (2.44)

As distribuições angulares utilizadas no espalhamento elástico nucleon-nucleon, assim

como nos diversos processos envolvendo o canal de entrada NN são as mesmas adotadas

nas versões anteriores.
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2.3.2 Emissões de pré-equilíbrio e o balanço energético:

Na fase de cascata, concomitantemente com processos de espalhamento binário, há tam-

bém processos de emissões de partículas e re�exão. De fato, mesmo no estado nuclear

fundamental, os nucleons realizam a famosa pressão de Fermi nos limites do potencial

nuclear. Esse con�namento é realizado de forma consistente no código MCMC uma vez

que tomamos a altura do potencial nuclear como sendo simplesmente a soma da energia

de Fermi com a energia de ligação. Ou seja, não há qualquer restrição imposta arti�cial-

mente para manter os nucleons con�nados. Tal critério também fornece uma descrição

muito satisfatória dos limiares das reações, conforme será apresentado no capítulo 4.

Ressaltamos, contudo, que as abordagens estocásticas para o mecanismo de bloqueio de

Pauli usualmente adotadas podem levar a excitações p�h espúrias no transcorrer da cas-

cata. Tais con�gurações podem propiciar emissões espontâneas, uma vez que partículas

têm a chance de receber, de forma indevida, acréscimos consideráveis de energia. Esse

problema já foi identi�cado em outros códigos de cascata[13], sendo que também havia tal

possibilidade nas versões anteriores do código MCMC, que utilizavam tempos de parada

arbitrários para a cascata.

Logo, as emissões de pré-equilíbrio devem ocorrer caso a partícula considerada tenha

energia cinética su�ciente para transpor o potencial nuclear, ou seja:

T 0kin > V0 (partículas neutras) e (2.45)

T 0kin > V0 + VC (partículas carregadas). (2.46)

Adicionalmente, a probabilidade de tunelamento da barreira coulombiana também é lev-

ada em conta (eq.2.23), de maneira que para as partículas carregadas também há a

possibilidade de emissões de pré-equilíbrio mesmo quando T 0kin�V0 < VC : Muito embora

os processos de cascata intranuclear sejam considerados em energias bem acima da bar-

reira coulombiana, há uma grande supressão de emissões de partículas carregadas para
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núcleos pesados mesmo em energias consideráveis. Tal fato indica que colisões múlti-

plas têm um papel essencial na dinâmica da cascata, visto que nesse caso, as energias

das partículas que compõem as rami�cações são drasticamente diminuídas e a barreira

coulombiana tem papel fundamental.

Durante as emissões de pré-equilíbrio, as partículas emitidas �cam com sua massa

livre, de maneira que todo o sistema remanescente partícula � núcleo deve conservar

momento e energia. Logo, o balanço energético durante a emissão de um hádron j através

dos limites do potencial nuclear deve levar em conta a diferença de massa da partícula

emitida. O cálculo parte da suposição de que a partícula que será emitida e aquelas que

já o foram, não interagem com partículas dentro do volume nuclear (ligadas) e também

que o recuo nuclear é desprezível. Tais suposições simpli�cam substancialmente a análise

sem introduzir erros signi�cativos no cálculo. A primeira aproximação é válida uma vez

que a distinção entre partículas ligadas e livres é feita exclusivamente em função das

massas de repouso das partículas. Dessa forma, sempre que uma partícula é emitida,

sua massa de repouso será a massa livre, e o núcleo remanescente �cará num estado de

menor energia devido à diferença de massa. A segunda aproximação introduz um erro da

ordem de 1
Arem

(Arem é o número de massa do sistema ligado) no momento pj da partícula

emitida. Adicionalmente, o recuo nuclear não interfere na dinâmica da cascata, visto que

o sistema translada como um todo, mantendo-se as velocidades relativas das partículas.

A conservação de momento e energia durante a emissão da partícula j pode ser escrita

na forma:

X
i2Arem

Pi =
X

i2Arem(i6=j)

P0i + P0j; (2.47)

sendo a soma realizada sobre todos os nucleons ligados, com P representando os respec-

tivos quadri-vetores. As linhas correspondem às mesmas grandezas após a emissão.

As componentes espaciais da eq.(2.47) são automaticamente satisfeitas com as aproxi-

mações descritas acima. A componente temporal pode ser re-escrita agrupando-se as
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somatórias:

X
i2Arem(i6=j)

h
(p2i + hm�i2) 12 � (p2i + hm0�i2) 12

i
= (p2j +m

2
0)

1
2 � (p2j + hm�i2) 12 : (2.48)

Em cada processo de emissão todas as grandezas da eq.(2.48) são conhecidas, exceto

hm0�i. Supondo que hm0�i seja proporcional a hm�i, teremos hm0�i � (1� �) hm�i, sendo

que, para núcleos pesados � � 1. Logo, expandindo � em primeira ordem, escrevemos:

(p2i + hm0�i2) 12 =
�
p2i + (1� �)2 hm�i2

� 1
2 � (p2i + hm�i2 � 2� hm�i2) 12 �

�
 
1� � hm�i2

p2i + hm�i2

!
(p2i + hm�i2) 12 : (2.49)

Substituindo (2.49) em (2.48), �ca:

� hm�i2
X

i2Arem(i6=j)

(p2i + hm�i2)� 1
2 = (p2j +m

2
0)

1
2 � (p2j + hm�i2) 12 ; (2.50)

ou seja:

� =
(p2j +m

2
0)

1
2 � (p2j + hm�i2) 12

hm�i2
P

i2Arem(i6=j)
(p2i + hm�i2)� 1

2

: (2.51)

O procedimento descrito acima impõe conservação de momento e energia ao sistema

nuclear e é empregado toda vez que uma partícula é emitida pelo núcleo, sendo as massas

dos nucleons remanescentes atualizadas através da relação hm0�i = (1� �) hm�i.

A precisão do cálculo pode ser veri�cada re-agrupando-se os termos da eq.(2.48), e

usando hm0�i = (1� �) hm�i com � dado por (2.51). Ou seja, a diferença de energia total

do núcleo �EN devida às aproximações desse procedimento é:
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�EN =
X

i2Arem(i6=j)

h
(p2i + hm�i2) 12 � (p2i + hm0�i2) 12

i
�
h
(p2j +m

2
0)

1
2 � (p2j + hm�i2) 12

i
: (2.52)

A �m de se estimar o valor de j�EN j ; é apresentado a título ilustrativo na �gura

abaixo o resultado para 1000 processos de emissão resultantes da cascata (140 MeV) +

Pb (3), sendo l o índice do evento de emissão. Veri�camos que j�EN j � 0; 27 keV, sendo

0; 20 � j�EN j � 0; 35 keV. Ou seja, se supusermos um número demasiado de emissões

de pré-equilíbrio para uma típica cascata, digamos 10 partículas emitidas, ainda assim

teremos uma incerteza da ordem de 3 keV para se determinar a energia de excitação.
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Figura 2.4: j�EN j em função do evento de emissão l.

3Ressaltamos, novamente, que o processo elementar de excitação nuclear não tem nenhuma in�uência
na precisão do balanço energético, sendo completamente irrelevante nesse momento.
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2.3.3 O critério energético de parada e o cálculo da energia de

excitação:

A dependência temporal do MCMC possibilita o contínuo acompanhamento dos ob-

serváveis de interesse. Conforme previamente reportado, alguns modelos de transporte

similares introduzem parâmetros de tempo a �m de interromper o processo de cascata

[12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Tais parâmetros independem da energia incidente e da ponta

de prova, constituindo-se na grande limitação para se descrever a dependência temporal

da fase de cascata. Esses parâmetros são obtidos analisando-se alguns observáveis, como

por exemplo a energia de excitação, e veri�cando-se quais são os intervalos de tempo

médios nos quais tais observáveis mudam de comportamento. Esses tempos médios su-

postamente englobam a fase rápida de cascata e o sistema é considerado presumivelmente

em equilíbrio térmico.

A título ilustrativo, apresento na �gura 2.5 um grá�co (extraído da ref.[13]) que

mostra a dependência temporal de alguns observáveis físicos obtidos pelo grupo de Liège.

As setas indicam o parâmetro de tempo de parada de 70 fm/c escolhido para a reação

p(1 GeV) +208Pb com parâmetro de impacto de 4 fm. Para maiores detalhes, consultar

a ref.[13]. No primeiro painel, sentido horário, veri�camos uma suave mudança de com-

portamento da energia de excitação para t � 70 fm/c; entretanto, nos demais painéis,

há uma grande imprecisão para se estabelecer de forma consistente qual é efetivamente

o tempo de equilíbrio da reação. Ou seja, cada observável leva a tempos diferentes de

equilíbrio. Por exemplo, a evolução temporal da energia cinética média das partículas

emitidas (painel superior direito) apresenta um platô para t & 120 fm/c, enquanto que a
derivada da energia de excitação (painel inferior esquerdo) indica que o sistema se aproxi-

ma do equilíbrio para t & 140 fm/c. As assimetrias de momentos das partículas emitidas
(painel inferior direito) oscilam ao redor de zero em três tempos diferentes, t � 35 fm/c,

t � 60 fm/c e t & 105 fm/c. A partir dessa análise, veri�camos uma variação signi�cativa
de cerca de 100% na determinação desse parâmetro de parada. Tal incerteza nos leva a

uma variação na energia de excitação de 130 a 320 MeV, ao invés do valor reportado de
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� 210 MeV, obtido para t = 70 fm/c. Adicionalmente, a evolução temporal da energia

de excitação mostra que tal observável diminui sistematicamente com o tempo. Esse

mecanismo de resfriamento nuclear pode estar relacionado com as evasões espúrias da

esfera de Fermi, causa provável da famosa ebulição nuclear espontânea.

Figura 2.5: Previsão do modelo de Liège para a dependência temporal de alguns observáveis

para a cascata p(1 GeV) + 208Pb. Detalhes no texto e na ref.[13].
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A fase rápida de um mecanismo de reação deve corresponder a um período de tempo

no qual ao menos uma partícula tenha energia cinética su�ciente para ser emitida. Ou

seja, quando todas as partículas têm energia cinética menor que o potencial, o sistema

atingiu seu equilíbrio e a fase de cascata dá lugar ao processo de evaporação. Tal critério

de parada signi�ca que cada evento de cascata tem seu próprio tempo de equilíbrio (teq),

eliminando, conseqüentemente, a necessidade da inclusão de parâmetros extras para o

cálculo.

Em função do tempo de máquina, utilizamos também um critério para avaliar a

probabilidade de tunelamento da barreira coulombiana para as emissões de partículas

carregadas. Ou seja, mesmo quando tais partículas tenham alguma chance de tunelar

a barreira coulombiana, a cascata é interrompida quando a referida probabilidade for

inferior a 2%. Esse procedimento otimiza o cálculo sem introduzir qualquer variação nos

observáveis, uma vez que a probabilidade de tunelamento é muito baixa e essa partícula

tem pouca probabilidade de sair do núcleo ou transferir grande quantidade de energia a

uma partícula neutra.

Para energias acima do limiar de píons, é necessário introduzir critérios adicionais

de parada, uma vez que pode haver ressonâncias e mésons no volume nuclear. Ou seja,

nesse regime energético, é evidente que todas as ressonâncias devem ter decaído e todos

os mésons devem estar fora do volume nuclear para que a cascata seja interrompida. Os

detalhes do transporte de ressonâncias e mésons na matéria nuclear serão discutidos no

Capítulo 6, que trata das aplicações do código para o estudo da fotoprodução de píons

em energias intermediárias e altas.

A energia de excitação pode ser calculada, como é usual, pela expressão:

E� = E �
X
j

(T 0j +B); (2.53)

sendo E a energia do fóton incidente, T 0j a energia cinética assintótica (r ! 1) do

nucleon j emitido no pré-equilíbrio e B = 7 MeV a energia média de ligação dos nucleons
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de valência. Essa energia de ligação média difere ligeiramente da de�nição do potencial

V0; uma vez que estamos interessados em descrever uma energia de excitação média que

reproduza o comportamento nuclear. Podemos interpretar a eq.(2.53) se analisarmos

um processo hipotético de excitação nuclear onde o fóton incidente interage com apenas

um nucleon e este escapa do núcleo sem interagir com os demais. Obviamente que tal

processo elementar de interação é completamente �ctício, uma vez que não satisfaz nem a

conservação de momento angular. Entretanto, esse mecanismo pode ilustrar o resultado

previsto em (2.53), visto que nesse caso a energia de excitação �ca exatamente igual à

energia do buraco. A �gura 2.6 apresenta o referido processo, sendo que Tj é a energia

cinética inicial do nucleon.

εF

Tj

Eγ

V0

T0
j

B

E∗ = Eγ - T0
j - B

γ
εF

Tj

Eγ

V0

T0
j

B

E∗ = Eγ - T0
j - B

γ

Figura 2.6: Representação de um processo �ctício onde o fóton transfere toda sua energia para

um nucleon e este escapa do núcleo sem intergir com os demais. Detalhes no texto.

A distribuição do tempo de equilíbrio para uma cascata típica (100 MeV) + 208Pb

é apresentada na �gura 2.7. Esse resultado mostra que a fase rápida de reação tende

ao equilíbrio térmico em tempos distintos de reação. A maioria das histórias de cascata
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duram de 15 à 40 fm/c, valor consistente com a estimativa de 30 fm/c para a fase rápida.
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Figura 2.7: Distribuição do tempo de equilíbrio teq para uma cascata típica (100 MeV) +

208Pb.

Logo, a abordagem temporal, adicionada ao critério energético de parada, descreve

a fase de pré-equilíbrio sem a inclusão arbitrária de parâmetros de tempo de parada.

Ou seja, as di�culdades encontradas em modelos de transporte similares [12, 13, 14, 15,

16, 17, 18] para se obter um critério consistente de parada podem estar relacionadas

às emissões espúrias observadas na �gura 2.3, visto que o sistema aparentemente nunca

atinge o estado de equilíbrio.

Veri�camos, portanto, que a abordagem adotada no MCMC sintetiza as mais impor-

tantes propriedades dos modelos atuais numa versão mais re�nada, ou seja, acopla um

rigoroso mecanismo de bloqueio de Pauli, que leva em conta a dinâmica de estados de

excitação complexos de partícula-buraco, a um critério consistente de parada da cascata

livre de parâmetros adicionais.
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2.4 O Diagrama do MCMC: um breve resumo da

abordagem multi-colisional.

A título ilustrativo, apresento na �gura 2.8 um diagrama esquemático que resume as prin-

cipais características da abordagem multi-colisional. As principais melhorias realizadas

no código MCMC estão representadas em cor laranja, sendo que os módulos em azul

escuro indicam os processos desenvolvidos de forma inédita na presente tese. Essencial-

mente, apenas os blocos que tratam da cinemática relativística e re�exões de partículas

(azul claro) não foram alterados em relação às versões anteriores. O módulo de evapo-

ração está representado a parte a �m de indicar sua completa independência em relação

à parte de cascata intranuclear, tema central da referida Tese. Em resumo, os módulos

aprimorados descrevem: (1) o estado nuclear fundamental, baseado na distribuição de

momentos prevista no modelo do Gás de Fermi, sendo a principal alteração a inclusão

de diferentes profundidades dos poços de prótons e nêutrons para núcleos pesados; (2) o

potencial nuclear aproximado por um poço quadrado, agora determinado de forma con-

sistente em termos da energia de Fermi e da energia de ligação; (3) a determinação da

massa efetiva, introduzindo uma dependência temporal implícita relacionada ao balanço

energético durante as emissões de pré-equilíbrio; (4) o aprimoramento nas parametriza-

ções das seções de choque envolvidas, principalmente no que se refere à interação �N

no intervalo E� � 6; 0 GeV e (5) a análise criteriosa das emissões de pré-equilíbrio, in-

cluindo a probabilidade de tunelamento da barreira coulombiana de forma precisa. Os

módulos inéditos incluem: (1) a descrição inédita das distribuições de momentos para

núcleos leves baseadas no modelo de camadas; (2) a criteriosa análise dos processos de

interação elementar, que englobam desde o mecanismo do QD até a fotoprodução de

píons em energias altas e ângulos frontais; (3) o balanço energético durante as emissões

de partículas, propiciando um re�nado cálculo da energia de excitação; (4) a alteração

completa na abordagem do mecanismo de bloqueio de Pauli, descrevendo o processo de

reação sem parâmetros adicionais de espaço de fase e (5) um critério energético de parada
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para a cascata, preservando a estrutura temporal do código, porém sem a inclusão de

parâmetros ambíguos de parada.

Em conclusão, nos capítulos que seguem, apresentarei os procedimentos adotados

para descrever o processo de evaporação nuclear, assim como todos os ingredientes uti-

lizados para acoplar os processos de interação elementar no MCMC. Tais mecanismos de

excitação elementar irão levar em conta o conceituado modelo do QD, processos de foto-

produção de píons em energias próximas à região da �(1232) e fotoprodução de píons em

energias altas (5; 0 � E � 6; 0 GeV). Finalmente, será proposta uma possível solução,

baseada num modelo puramente cinemático que leva em conta a pré-formação de clusters

de partícula alfa no estado nuclear fundamental, para interpretar medidas experimentais

de seções de choque de foto�ssão do 232Th no intervalo 40 � E � 140 MeV.
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distribuição de momentos

massa efetiva

Interação elementar inicial

cinemática relativística

seções de choque N-N, π-N, ∆-N
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Figura 2.8: Diagrama representativo do código MCMC. Detalhes no texto.
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Capítulo 3

O decaimento do núcleo composto.

Neste capítulo, descrevo resumidamente o processo de decaimento do núcleo composto

formado após a fase de cascata intranuclear. Ou seja, o mecanismo de reação é descrito em

dois passos, um representando a fase rápida de cascata� tema central da presente tese� e

outro descrevendo o decaimento do núcleo composto através da competição entre emissões

de partículas e �ssão nuclear. A fase lenta de evaporação é muito bem compreendida desde

o trabalho de Weisskopf de 1937[48], sendo que diversas abordagens têm sido propostas,

inclusive usando técnicas de Monte Carlo, tais como esta que apresentarei nesse capítulo.

De fato, existem trabalhos complementares de outras teses de doutoramento a serem

apresentadas que irão descrever em detalhe todas as etapas envolvidas na descrição da

fase de evaporação.
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3.1 O mecanismo de evaporação de partículas versus

�ssão nuclear.

O processo de evaporação nuclear é descrito por um so�sticado algoritmo de Monte

Carlo que calcula, a cada passo � da cadeia de evaporação, as probabilidades de emissões

de partículas e �ssão nuclear. O modelo é baseado no código MCEF (Monte Carlo

Evaporation-Fission), com algumas melhorias apresentadas abaixo. Para detalhes do

modelo MCEF consultar as refs[27, 28].

No processo de evaporação levamos em conta emissão de nêutrons, prótons e clusters

leves, tais como dêuterons, trítions, hélio-3 e alfas. Ressaltamos que no MCEF[27, 28]

apenas emissões de nêutrons, prótons e alfas são levadas em conta. Adicionalmente,

também foram incluídas correções de camada[49] para o cálculo das massas nucleares.

A partir do modelo estatístico de Weisskopf[48], podemos calcular a probabilidade

relativa de emissão de uma dada partícula k em relação à emissão de nêutrons por:

�k
�n
=

�
k
n

��
E�k
E�n

��
ak
an

�
exp

n
2
h
(akE

�
k)

1
2 � (anE�n)

1
2

io
; (3.1)

sendo
�
k
n

�
= 1 (prótons), = 2 (alfas), = 1 (dêuterons), = 3 (trítions) e = 2 (helio-3)[50]

com E�k = E
�� (Bk+Vk): As energias de ligação Bk e as parametrizações dos potenciais

coulombianos Vk estão descritas na ref.[28], sendo que tomamos ak = an para todas as

emissões de partículas[50].

O parâmetro de densidade de nível para emissão de nêutrons pode ser escrito como

[51]:

an =
�
0; 134A� 1; 21� 10�4A2

�
�
�
1 + [1� exp(�0; 061E�] �M

E�

�
; (3.2)

onde �M (MeV) é a correção do modelo de camadas proposta na ref[49].

A probabilidade de �ssão pode ser calculada combinando-se o modelo da gota líguida

(LDM) de Bohr e Wheeler[52] com o modelo estatístico de Weisskopf[48] e Vandenbosch
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e Huizenga[53]:

�f
�n
=
15an

h
2
�
afE

�
f

� 1
2 � 1

i
4A

2
3afE�n

exp
n
2
h�
afE

�
f

� 1
2 � (anE�n)

1
2

io
; (3.3)

com E�f = E
� �Bf .

As parametrizações das barreiras de �ssão Bf são apresentadas na ref[28], enquanto

que para af usamos[51]:

af =

�
1 + 0; 05917

�
Z2

A
� 34; 34

��
an;

Z2

A
� 34; 9 (3.4)

af =

�
1 + 0; 0833

�
Z2

A
� 30; 30

��
an; 31; 20 <

Z2

A
� 34; 9 (3.5)

af = an;
Z2

A
� 31; 20: (3.6)

Logo, a cada passo � da cascata de evaporação teremos:

A�+1 = A� ��A� ; (3.7)

Z�+1 = Z� ��Z� e (3.8)

E��+1 = E
�
� �B� � T� ; (3.9)

sendo �A� ;�Z� ; B� e T� , respectivamente, o número de massa, número atômico, ener-

gia de ligação e energia cinética da partícula emitida durante o �-ésimo passo da cadeia

de evaporação. As energias cinéticas são calculadas levando-se em conta distribuições

Maxwellianas e o tunelamento da barreira coulombiana para o caso de partículas car-

regadas, representado uma melhoria signi�cativa em relação à versão anterior[27, 28] que

tomava T = 2; 0 MeV para nêutrons e T = V para partículas carregadas.
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Portanto, a cada passo da cadeia, as quantidades A;Z e �M são atualizadas e todas

as probabilidade relativas re-calculadas. O processo termina sempre que ocorre �ssão

nuclear ou caso o núcleo não disponha de energia de excitação su�ciente para evaporar

partículas. Os detalhes envolvidos no código de evaporação serão apresentados oportu-

namente em teses de doutoramento complementares e também num trabalho realizado

para analisar a in�uência de emissões de clusters na foto�ssilidade de núcleos pesados

em energias intermediárias (0; 3 � E � 1; 0) GeV[54].
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3.2 Acoplando o modelo MCMC com o algoritmo de

evaporação.

Nesta seção, descrevo o procedimento adotado para realizar o acoplamento entre o código

MCMC e o código de evaporação. O critério energético estabelecido no capítulo 2 in-

dica o término da cascata, sendo que os observáveis físicos relevantes são armazenados e

direcionados para a entrada no código de evaporação. Por se tratarem de dois códigos

completamente distintos, contudo, devemos estabelecer um critério con�ável para pro-

mover sua interface. O código MCMC descreve a fase rápida em termos de uma cascata

com dependência temporal, enquanto que o código de evaporação parte da hipótese de

núcleo composto para descrever o decaimento do sistema excitado sem qualquer memória

em relação ao canal de entrada. Por essa razão, propusemos inicialmente utilizar cada

história completa de cascata para alimentar o código de evaporação e realizar apenas

uma cadeia de evaporação completa. Ou seja, a partir de uma dada con�guração inicial

descreveríamos todo o mecanismo de reação (fase rápida e evaporação) usando N simu-

lações independentes. Esse procedimento é similar àquele adotado no código CRISP [26],

onde os processos de cascata e evaporação são testados numa mesma rotina para uma

dada con�guração inicial. Tal metodologia, contudo, não é a mais apropriada, uma vez

que as N repetições totais levam a con�gurações de núcleo composto distintas que são

testadas apenas uma vez com respeito ao processo de evaporação. Ou seja, muito embora

tenhamos boa estatística (ver apêndice C) na fase de cascata, erro da ordem de
p
N
N
; temos

uma pobre estatística da fase de evaporação, visto que realizamos apenas uma repetição

para cada núcleo composto. Ressaltamos que, por se tratarem de modelos distintos, de-

vemos veri�car a relevância estatística na técnica de sorteio separadamente. Esse fato

nos levou a adotar o seguinte procedimento: inicialmente realizamos Nc repetições de

cascata para uma dada con�guração inicial, digamos núcleo alvo e energia do fóton. A

partir desse resultado, construímos um pacote de observáveis que representavam toda a

fase de pré-equilíbrio, como por exemplo, as distribuições das con�gurações de núcleo
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composto do tipo (ANC ; ZNC ; ENC), onde ANC ; ZNC e ENC representam o número de

massa, número atômico e energia de excitação do núcleo composto, respectivamente.

Esses pacotes carregam toda a informação a respeito do destino das partículas na cas-

cata, incluindo as razões de rami�cação, multiplicidades médias de pré-equilíbrio, energia

média de excitação, distribuições angulares, etc. Posteriormente, tais pacotes eram uti-

lizados para gerar o arquivo de entrada do código de evaporação, possibilitando que o

mesmo fosse aplicado em Nevap repetições. Obviamente que esse procedimento é mais

apropriado do que o primeiro, porém tem a limitação de não transmitir ao código de

evaporação a variância dos resultados do MCMC. A ausência de dispersão na entrada

do modelo de evaporação pode causar, por exemplo, que determinada con�guração de

núcleo composto leve praticamente sempre à mesma cadeia de evaporação, gerando um

artefato matemático. Finalmente, veri�camos que o procedimento mais adequado para

levar em conta tanto o aspecto estatístico na fase de evaporação, quanto a dispersão nos

resultados de cascata, era obtido usando-se cada evento independente de cascata ni como

entrada no código de evaporação, realizando nj repetições. Obviamente que esse terceiro

procedimento demanda muito tempo de máquina, visto que existem Nc�Nevap repetições

para uma dada con�guração inicial. A �gura 3.1 ilustra no sentido horário os três tipos

de acoplamento mencionados acima.
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Figura 3.1: Representação esquemática dos tipos de interface MCMC-Evaporação usados no

presente trabalho. O tipo 1 é o diagrama superior esquerdo, com os demais tipos (2 e 3) em

sentido horário. Detalhes no texto.
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Capítulo 4

Incorporando o mecanismo do

quase-dêuteron no modelo MCMC:

formalismo e aplicações.

Este capítulo tem por objetivo apresentar o acoplamento do processo de interação do

fóton incidente com o núcleo na faixa de energia 20 � E � 140 MeV. Muito embora

diversos mecanismos de excitação nuclear possam contribuir nessa faixa de energia, inclu-

sive processos de excitação coletiva como a ressonância gigante de dipolo elétrico (GDR),

apenas o mecanismo majoritário, conhecido como quase-dêuteron (QD), será discutido

em detalhe. Nesse modelo, inicialmente proposto por Levinger em 1951, a interação do

fóton incidente com o núcleo é interpretada como um processo de fotoabsorção por um

par nêutron � próton correlacionado e imerso na matéria nuclear. Tal mecanismo pode

ser apropriadamente incorporado ao processo de cascata intranuclear, onde os elementos

do par n � p desencadeiam duas rami�cações correlacionadas, iniciando a fase rápida

de reação. O capítulo está dividido em duas seções principais. Inicialmente, descrevo o

formalismo empregado para incluir o processo de interação elementar d! np no ambi-

ente de cascata, usando correlações de momento relativo do par previstas pelo modelo de

Levinger e estabelecendo um critério consistente de sorteio na rotina de Monte Carlo. Pos-
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teriormente, apresento algumas aplicações para o cálculo, estudando em detalhe alguns

observáveis físicos para núcleos pesados relativos ao processo de foto e eletro-excitação

nuclear em energias intermediárias. O procedimento de cálculo da seção de choque para

o processo elementar d! np é apresentado no apêndice A.
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4.1 O formalismo do quase-dêuteron acoplado a uma

abordagem de cascata intranuclear.

Essa seção tem por objetivo introduzir o modelo do quase-dêuteron na abordagem de cas-

cata intranuclear MCMC, sendo que os principais ingredientes aqui utilizados foram pre-

viamente reportados num trabalho recente[41]. A seção está dividida em quatro partes:

na primeira parte introduzo o modelo do QD, salientando suas principais hipóteses e

apresentando a importante conexão entre as seções de choque de fotoabsorção do quase-

dêuteron e dêuteron livre. Na segunda parte calculo a probabilidade total de fotoabsorção

em função da energia do fóton e momento relativo do par, incluindo correlações de mo-

mento e distribuição de momento relativo, conforme previsto pelo modelo de Levinger. Na

terceira seção o cálculo da seção de choque total de fotoabsorção nuclear é apresentado.

Na quarta e última seção descrevo importantes ingredientes relacionados à cinemática

relativística do mecanismo de fotoabsorção e o bloqueio de Pauli.
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4.1.1 Introduzindo o modelo do quase-dêuteron:

Omodelo do quase-dêuteron foi inicialmente proposto por Levinger em 1951[42], sofrendo

importantes e signi�cativas alterações no decorrer das últimas cinco décadas [29, 55,

56]. Nesse modelo, a interação inicial com o fóton na faixa 40 � E � 140 MeV é

majoritariamente realizada por um par de partículas correlacionadas dentro do núcleo.

Tal hipótese parte da análise fenomenológica do comprimento de onda relativamente

pequeno (1�4 fm) do fóton incidente quando comparado com as dimensões nucleares. Ou

seja, nesa faixa de energia, o fóton tem maior probabilidade de enxergar um par nucleon-

nucleon, ao invés do núcleo como um todo. Adicionalmente, o caráter predominante de

dipolo elétrico da radiação incidente indica que apenas pares neutron � próton devem

contribuir para a seção de choque, comportando-se como dipolos elétricos absorvedores

de radiação. Entretanto, para que esses clusters de partículas absorvam o fóton incidente,

é necessário que se satisfaçam as seguintes hipóteses:

(1) Os integrantes do par possuem correlações de posição e momento causadas por

interações de curto alcance e;

(2) os demais integrantes do núcleo não sofrem qualquer in�uência causada pela inte-

ração com o fóton, sendo que esta deve ocorrer num intervalo de tempo curto e estrita-

mente nas redondezas do par de partículas.

Dessa forma, podemos supor que a função de onda nuclear pode ser fatorada em

termos de um caroço com A � 2 nucleons e outra componente descrevendo apenas o

movimento relativo do par em questão, denominado quase-dêuteron. Ou seja:

	N(1; 2; 3:::A) = exp(iK �R)	k(r)'(3; :::A): (4.1)

O termo exp(iK � R) representa o movimento do centro de massa do quase-dêuteron,

enquanto que a componente '(3; :::A) �ca supostamente inalterada após a fotoabsorção.

A situação é representada artisticamente na �gura 4.1.
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Figura 4.1: Representação esquemática das hipóteses centrais do modelo do quase-dêuteron.

Detalhes no texto.

Logo, o processo de fotoabsorção �ca dependendo apenas da função de onda 	k(r),

escrita como[42]:

	k(r) =

�
4�




�1=2 �
sin(kr + �)

sin �
� �

�
r�1(�2 + k2)�1=2; (4.2)

onde r = jr1 � r2j e k = 1
2
jk1 � k2j representam, respectivamente, a distância e momento

relativos do par, 
 é o volume nuclear, � é o deslocamento de fase, ��1 é o comprimento

de espalhamento (� = 0; 232 fm�1)(1) e � depende do potencial nuclear em questão,

sendo relevante apenas dentro do alcance da força nuclear. Usando teoria de alcance

efetivo[57, 58], � é aproximadamente dada por:

cot � � ��
k
: (4.3)

1No modelo de Levinger, a amplitude de espalhamento N �N não depende do meio nuclear, sendo
empregado o mesmo valor calculado para o vácuo.
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Expandindo 	k(r) para kr � 1 e usando (4.3), escrevemos:

	k(r) �
�
4�




�1=2
(1� �r � �) r�1(�2 + k2)�1=2: (4.4)

A função de onda do dêuteron no estado fundamental, na região de r pequeno, pode

ser escrita por:

	d(r) =

�
2�

1� �reff

�1=2 �
e��r � �

�
r�1 �

�
2�

1� �reff

�1=2
(1� �r � �) r�1; (4.5)

sendo reff = 1; 761 fm o alcance efetivo da interação nuclear. Logo, a seção de choque

de fotoabsorção do quase-dêuteron �qd(k;E) �ca proporcional à seção de choque de

fotodesintegração do dêuteron �d(E)2, visto que os fatores comuns (1� �r � �) r�1se

cancelam e escrevemos:

�qd(k;E)

�d(E)
=
j	k(r)j2

j	d(r)j2
=
2�(1� �reff )


�

1

�2 + k2
: (4.6)

A relação (4.6) foi inicialmente obtida por Levinger[42] e indica que a probabilidade de

fotoabsorção é proporcional a 1
�2+k2

, conforme também discutido em outros trabalhos[29].

2A seção de choque do processo elementar  + d! n+ p é calculada no apêndice A.
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4.1.2 A probabilidade de fotoabsorção do quase-dêuteron em

função do momento relativo:

A seção de choque de fotoabsorção do quase-dêuteron �qd(k;E) obtida em (4.6) carrega

uma dependência explícita do momento relativo dos nucleons, ou seja:

�qd(k;E) =
2�(1� �reff )


�
�d(E)

1

�2 + k2
: (4.7)

Entretanto, para calcular a probabilidade total de fotoabsorção em função de k, deve-

mos conhecer a distribuição de momentos relativos no estado nuclear fundamental. Tal

grandeza é naturalmente incorporada no código MCMC ao se distribuir os momentos

dos nucleons, sendo que para núcleos pesados deve coincidir com a previsão do modelo

do gás de Fermi discutida na ref.[45]. Ou seja, a distribuição FF (p) para os momentos

dos nucleons de�nida em (2.7) leva a uma distribuição de momentos relativos M(k) na

forma[45]:

M(k) = 24
k2

(kF )
3

"
1� 3k

2kF
+
1

2

�
k

kF

�3#
: (4.8)

No intuito de veri�car a equivalência entre as duas distribuições, apresento na �gura

4.2 uma típica distribuição de momentos relativos para um núcleo pesado de 208Pb, em

comparação com a previsão do gás de Fermi de�nida em(2.7) para o mesmo momento de

Fermi kF = 265 MeV/c.
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Figura 4.2: Distribuição do momento relativo entre pares de nucleons prevista pelo modelo do

gás de Fermi. O histograma representa os resultados obtidos na con�guração inicial do MCMC.

Portanto, a probabilidade de fotoabsorção total deve ser proporcional a M(k) e tam-

bém ao fator de correlação Mqd(k) previsto no modelo de Levinger, aqui escrito sob a

forma normalizada:

Mqd(k) =
�

tan�1
�
kF
�

� 1

�2 + k2
=

�

tan�1
�
kF
�

�mqd(k): (4.9)

A probabilidade total �;abs(k) pode ser �nalmente escrita em termos da probabilidade

conjunta:

�;abs(k) = NkFM(k)mqd(k); (4.10)

sendo NkF uma constante de normalização dada por:
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NkF = f 3

(kF )
6 [�2�

2(kF )
2 + 3 (kF )

4 + 6�2(kF )
2 ln(�2 + (kF )

2) + 2�4 ln(�2 + (kF )
2)

�8� (kF )3 tan�1
�
kF
�

�
� 4�2(�2 + 3k2F ) ln�]g

�1: (4.11)

A �gura 4.3 apresenta as distribuições normalizadas M(k); Mqd(k) e �;abs(k) em

função do momento relativo dos nucleons.
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Figura 4.3: Distribuições normalizadas M(k); Mqd(k) e �;abs(k). Detalhes no texto.

A probabilidade conjunta de�nida em (4.10) deve ser incorporada no código MCMC

durante o processo de sorteio dos pares n � p. Uma possibilidade seria usar técnica

de rejeição e sortear os pares n � p cujo momento relativo satisfaz (4.10). Entretanto,

um procedimento equivalente é sortear uniformemente qualquer par no volume nuclear e

posteriormente rejeitar aqueles que não satisfaçam a distribuição Mqd(k): A equivalência

entre esses procedimentos pode ser veri�cada na �gura 4.3, comparando-se o resultado

de �;abs(k) (linha azul) com aquele gerado pela rotina de Monte Carlo (histograma

magenta). Essa equivalência deve-se ao fato de que a distribuição M(k) já é levada em

conta na construção do estado fundamental, sendo satisfeita por qualquer par n� p.
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Portanto, veri�camos que a probabilidade de fotoabsorção é signi�cativamente maior

para pares n � p com pequeno momento relativo, conforme previsto pelo modelo de

Levinger. Esse fato tem importante papel no cálculo do mecanismo de bloqueio de Pauli

(ver seção seguinte), uma vez que a energia cinética disponível no centro de massa do

sistema  � qd é substancialmente menor.
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4.1.3 A seção de choque total de fotoabsorção nuclear:

A partir da seção de choque de fotoabsorção de um par n� p; podemos calcular a seção

de choque total de fotoabsorção nuclear, uma vez que existem NZ pares disponíveis

para absorver o fóton incidente e este enxerga todo o volume nuclear devido à própria

característica da interação eletromagnética. Logo, a seção de choque total no modelo do

QD �ca3:

�QD(E; k) = NZ�qd(E; k)f(E); (4.12)

sendo que f(E) é uma função que leva em conta a redução do espaço de fase causada

pela presença da matéria nuclear.

A dependência em relação ao momento relativo pode ser eliminada usando-se a dis-

tribuição M(k) e fazendo:

�QD(E) = NZf(E)

Z kF

0

�qd(E; k)M(k)dk: (4.13)

Portanto, substituíndo (4.7) em (4.13), podemos escrever:

�QD(E) =
3(1� �reff )

2r30�

Z kF

0

M(k)

�2 + k2
dk
NZ

A
�d(E)f(E); (4.14)

com r0 = 1; 18 fm.

Entretanto, a equação (4.14) pode ser re-escrita na forma:

�QD(E) = L
NZ

A
�d(E)f(E); (4.15)

sendo:

L =
3(1� �reff )

2r30�

Z kF

0

M(k)

�2 + k2
dk: (4.16)

3A notação �QD corresponde à seção de choque total nuclear, enquanto que �qd é a seção de choque
de um dado quase-dêuteron.
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O parâmetro L é conhecido como parâmetro de Levinger e independe da energia

do fóton incidente, sendo aqui consistentemente calculado para uma dada con�guração

nuclear inicial. Ou seja, no código MCMC, cada núcleo alvo tem um valor distinto para

o parâmetro L devido a diferentes valores de kF . No intervalo 100 � A � 240, os

respectivos valores do parâmetro de Levinger �cam no intervalo 6; 30 � L � 6; 65, onde

usamos � = 0; 232 fm�1e reff = 1; 761 fm. A �gura 4.4 apresenta o comportamento

(praticamente linear) do parâmetro de Levinger em função do momento de Fermi, sendo

que as setas correspondem a diferentes con�gurações iniciais de A e Z. Tais resultados

estão em bom acordo com cálculos anteriormente reportados: L = 6; 4[42] e L = 6; 5[29].

Dessa forma, o fator L
A
presente na eq.(4.15) deve representar a fração dos pares n � p

que podem estar correlacionados[59, 60], uma vez que aparece como fator multiplicativo,

juntamente comNZ, na seção de choque para um dado quase-dêuteron imerso na matéria

nuclear.

256 258 260 262 264 266
6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

232Th208Pb181Ta140Ce
117Sn100Ru

Pa
râ

m
et

ro
 d

e 
Le

vin
ge

r

Momento de Fermi (MeV/c)

 MCMC
 Levinger
 Chadwick et al.

Figura 4.4: Parâmetro de Levinger em função do momento de Fermi. MCMC (linha sólida),

Levinger (pontilhado)[42] e Chadwick et al:[29] (tracejado)
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4.1.4 A cinemática da interação inicial e o mecanismo de blo-

queio de Pauli:

A cinemática relativística do processo de fotoabsorção, conservando-se momento e energia

pode ser escrita como:

PLab = PLabqd + PLab = P0Labp + P0Labn ; (4.17)

sendo PLabqd = (ELabqd ;k
Lab
qd ) e P

Lab
 = (ELab ;kLab ) os quadrivetores energia-momento do

candidato a quase-dêuteron e fóton, respectivamente, com PLab = (ELab;kLab) repre-

sentando o quadrivetor do sistema qd + . As linhas correspondem aos quadrivetores

�nais do próton e nêutron após a fotoabsorção, sendo que todas as grandezas estão no

referencial de laboratório. Logo, o mecanismo de fotoabsorção por um quase-dêuteron é

equivalente à produção de um par excitado n�p, sendo que tomamos o eixo z na direção

do fóton incidente.

Passando ao referencial do centro de massa do sistema qd+  através de uma trans-

formação de Lorentz apropriada L(�), teremos:

PC:M: = L(�)PLab = PC:M:qd + PC:M: = (EC:M:;0) = P0C:M:p + P0C:M:n ; (4.18)

sendo � = pLab

ELab
, e EC:M: a energia total do centro de massa do sistema. Logo, a partir da

eq.(4.18), escrevemos4

P0C:M:p =

�
EC:M:

2
;kC:M:

�
e (4.19)

P0C:M:n =

�
EC:M:

2
;�kC:M:

�
; (4.20)

sendo kC:M: o momento do próton emitido no referencial do centro de massa com:

4Uma vez que não há diferença de massa entre prótons e nêutrons no modelo MCMC, a energia
cinética total é equipartida no referencial do centro de massa.
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��kC:M:��=
s�

EC:M:

2

�2
� hm�i2: (4.21)

A situação é representada na �gura 4.5.
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kγ
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kqdC.M.

Figura 4.5: Representação do processo de fotoabsorção no referencial do centro de massa do

sistema qd+ .

As coordenadas angulares do próton emitido (�p; 'p) são então distribuídas uniforme-

mente no ângulo sólido d
p = sin �pd�pd'p: Tal aproximação isotrópica para as dis-

tribuições angulares não leva em conta ingredientes dinâmicos relacionados ao tipo de

interação nucleon-nucleon. Schi¤ [61] e Marshall e Guth [62] calcularam na década

de cinqüenta as seções de choque para a fotodesintegração do dêuteron no intervalo

20 � E � 140 MeV a partir das hipóteses de que a interação nêutron - próton é descrita

por um potencial central, do tipo Yukawa ou exponencial, considerando-se que o termo

de troca da interação N �N contribui com a mesma proporção do que o termo direto de

interação. Essas abordagens forneceram informação a respeito das distribuições angulares

das partículas emitidas. Entretanto, para o propósito a que se destina o presente trabalho,

onde estamos particularmente interessados no mecanismo completo de reação, descrito

em termos de múltiplos espalhamentos binários na abordagem de cascata, tais re�namen-

tos se fazem desnecessários. Adicionalmente, a função de onda do quase-dêuteron não
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corresponde à função de onda do dêuteron utilizada nos cálculos, de maneira que a abor-

dagem aqui discutida deve ser encarada apenas como uma aproximação fenomenológica

do processo primário de interação com o fóton. Vale ressaltar que as distribuições an-

gulares dos nucleons emitidos dependem fortemente das parametrizações da distribuição

angular do processo elementar, indicando que há a necessidade futura de se aprimorar tal

distribuição caso o referido modelo de cascata seja utilizado para descrever observáveis

relativos às distribuições angulares de nucleons, principalmente para o caso de núcleos

leves, onde processos de re-espalhamento são menos prováveis e a memória do canal inicial

é substancialmente preservada.

Finalmente, os quadrivetores são transformados ao referencial de laboratório apli-

cando L(��) :

P0Lab:p = L(��)P0C:M:p ; (4.22)

P0Lab:n = L(��)P0C:M:n : (4.23)

Após a fotoabsorção, caso os constituintes do par tenham momento maior do que o

momento de Fermi, o candidato a quase-dêuteron é �nalmente selecionado e o processo de

cascata iniciado. Caso contrário, o processo de fotoabsorção é bloqueado pelo princípio

da exclusão e um outro par n� p é sorteado no volume nuclear. A razão entre o número

de eventos selecionados e o número total de tentativas está diretamente relacionada com

a redução do espaço de fase causada pela presença da matéria nuclear, constituindo uma

metodologia consistente e precisa para se determinar a função f(E) para uma dada

energia incidente e con�guração nuclear inicial. Ou seja:

f(E) =
Nc(E)

NTotal(E)
; (4.24)

sendo Nc o número de eventos completos de cascata e NTotal o número total de tentativas.

A função f(E) tem sido objeto de grande interesse, tanto em abordagens fenome-
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nológicas [63, 64] baseadas em funções empíricas ajustadas aos dados experimentais,

quanto em cálculos analíticos baseados em considerações de espaço de fase no modelo do

gás de Fermi [29]. De fato, o trabalho desenvolvido por Chadwick e colaboradores [29]

representou uma melhoria signi�cativa em comparação às abordagens anteriores, visto

que obteve f(E) analiticamente usando densidades de nível de uma e duas partículas

imersas num gás de Fermi e impondo conservação de energia e momento nos estados

�nais do próton e do nêutron. Para energias entre 20 e 140 MeV, a função f(E) foi

expandida na forma [29]:

f(E) = 8; 3714� 10�2 � 9; 8343� 10�3E + 4; 1222� 10�4E2 (4.25)

�3; 7462� 10�6E3 + 9; 3537� 10�9E4 :

Entretanto, o procedimento descrito em [29] não leva em conta as assimetrias dos

números de prótons e nêutrons para núcleos pesados, bem como utiliza aproximações de

densidades de nível para calcular a redução do espaço de fase. Ou seja, a função f(E) não

depende explicitamente do volume nuclear, uma vez que extensivos cálculos numéricos

devem ser realizados caso haja o interesse em se alterar, por exemplo, o momento de Fermi

dos nucleons. No código MCMC, entretanto, os níveis das partículas são efetivamente

testados quanto ao princípio da exclusão, levando-se em conta as assimetrias entre os

números de prótons e nêutrons, bem como as dimensões nucleares. Essa abordagem, além

de evitar o uso de densidades de nível e usar cinemática relativística, propicia um cálculo

mais realístico dos efeitos de bloqueio de Pauli para qualquer con�guração nuclear inicial

e processo de interação elementar com o fóton. No capítulo 5 apresentaremos cálculos

das funções de bloqueio de Pauli na hipótese de que o fóton incidente é absorvido por

um cluster de quatro partículas. No capítulo 6 estudaremos os efeitos do mecanismo de

bloqueio em núcleos leves, utilizando distribuições de momento baseadas no Modelo de

Camadas e calculando as distribuições angulares do méson �0.
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4.2 Observáveis físicos associados ao mecanismo de

reação nuclear na região do QD.

4.2.1 Função de bloqueio de Pauli para núcleos pesados:

A partir da eq.(4.24), podemos calcular f(E) e comparar o resultado com aquele obtido

em [29]. Os resultados para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta, 208Pb e 232Th são apresentados

nas �guras 4.6 � 4.10, em comparação com a parametrização proposta em (4.25).

20 40 60 80 100 120 140
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

117Sn

f(Eγ)

Energia do fóton (MeV)

 MCMC
 Chadwick et al.

Figura 4.6: Função de bloqueio de Pauli no modelo do QD. Previsão do MCMC para o 117Sn

(linha sólida) em comparação com o resultado obtido em [29] (linha pontilhada).
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Figura 4.7: Idem anterior para o 140Ce.
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Figura 4.8: Idem anterior para o 181Ta.
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Figura 4.9: Idem anterior para o 208Pb.
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Figura 4.10: Idem anterior para o 232Th.
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Veri�camos claramente que há uma signi�cativa diferença da função de bloqueio de

Pauli quando comparada com a previsão da ref.[29], principalmente para núcleos de maior

número de massa. Ou seja, no código MCMC a função de bloqueio de Pauli é tão menor

quanto maior for o volume nuclear, uma vez que o momento de Fermi é maior. De

fato, o excesso de nêutrons é fator preponderante para o aumento signi�cativo do fator

de bloqueio, visto que a altura do poço de nêutrons é referência para se determinar a

energia de Fermi do núcleo.

As diferenças relativas f(E)
[29 ]�f(E)MCMC

f(E)MCMC entre as funções de bloqueio de Pauli obti-

das no código MCMC para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta, 208Pb e 232Th e aquela obtida

na ref. [29] são apresentadas na �gura 4.11.
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Figura 4.11: Diferença relativa f(E)[29 ]�f(E)MCMC

f(E)MCMC .

As funções de bloqueio de Pauli calculadas no ambiente de cascata MCMC estão

sistematicamente abaixo do resultado obtido em [29], principalmente para energias abaixo

de 100 MeV, onde a diferença relativa chega a � 35%: Para energias maiores, entretanto,

as duas abordagens fornecem resultados similares com diferença relativa inferior a 10%.
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Esse resultado indica que o fator de bloqueio 1 � f(E) é maior no MCMC do que na

previsão dada pela eq.(4.25), levando a uma maior supressão nas seções de choque. O

mecanismo mais restritivo de bloqueio calculado no MCMC deve se re�etir em alguns

observáveis de interesse, tais como nas seções de choque totais de fotoabsorção nuclear.

Portanto, o código MCMC propicia um cálculo re�nado da função f(E), que de-

pende da massa do núcleo e distribuição dos momentos dos nucleons. Essa metodologia

representa um tratamento mais rigoroso para o mecanismo de bloqueio, visto que leva em

conta explicitamente os níveis energéticos das partículas ligadas, ao invés das densidades

de nível utilizadas em [29].
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4.2.2 Seção de choque total de fotoabsorção nuclear para nú-

cleos pesados:

A seção de choque total na faixa 20 � E � 140MeV pode ser escrita em termos das duas

contribuições principais nesse regime de energia que são a componente da ressonância

gigante de dipolo elétrico (GDR) e quase-dêuteron (QD). Ou seja:

�;abs(E) � �GDR(E) + �QD(E): (4.26)

Dessa forma, a aproximação tomada em (4.26) deve ser adequada para reproduzir os

dados experimentais das seções de choque totais de fotoabsorção nuclear nessa faixa de

energia, desde que processos menos prováveis de fotoabsorção de poucos corpos possam

ser desprezados. Um exemplo especí�co de um possível mecanismo de fotoabsorção por

clusters no estado fundamental será apresentado no capítulo 5, de maneira que nessa

seção irei me restringir apenas à aproximação prevista em (4.26).

A ressonância gigante de dipolo elétrico (GDR) é interpretada como sendo um processo

coletivo de excitação nuclear e foi objeto de estudo, tanto do ponto de vista teórico, quanto

experimental em diversos trabalhos nas décadas de 70, 80 e 90. Esse mecanismo de ex-

citação coletiva não está no bojo da abordagem de cascata, visto que esta última parte

justamente de hipótese contrária, ou seja, de que apenas interações binárias ocorrem

durante a fase rápida de reação. Felizmente, emissões diretas na GDR são muito pouco

prováveis para núcleos pesados e podemos assumir que o núcleo composto, proveniente de

um modo coletivo de excitação, �ca com a mesma con�guração (A0; Z0) do núcleo alvo e

energia de excitação exatamente igual à energia do fóton incidente. De fato, veri�camos

num trabalho realizado na região da GDR para um núcleo intermediário de 64Zn, que

emissões diretas no decaimento de um estado coletivo de excitação contribuem commenos

de 8% quando comparadas com processos de decaimento estatístico via evaporação de

partículas. Ou seja, mesmo para núcleos signi�cativamente mais leves, tais como o 64Zn,

emissões diretas decorrentes da GDR não contribuem signi�cativamente. Para maiores
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detalhes, consultar ref. [32]. Portanto, a componente da GDR no processo de fotoexci-

tação nuclear pode ser consistentemente tratada na abordagem do código de evaporação,

sendo levada em conta de forma puramente aditiva na seção de choque total. Esse fato

parte da hipótese de que não há interferência quântica entre o estado de excitação co-

letivo da GDR e aquele obtido na con�guração 2p2h prevista para o mecanismo do QD

durante o processo de interação primária do fóton com o núcleo.

A contribuição do QD em (4.26) pode ser calculada de forma precisa no MCMC a

partir da eq.(4.15), com L dado por (4.16) e f(E) por (4.24). Já a contribuição da

GDR pode ser calculada usando-se parametrizações de funções lorentzianas ajustadas

aos dados experimentais, sendo que para o presente cálculo usamos os parâmetros da

GDR reportados na ref.[65]. Os resultados para �;abs (linhas azuis) são apresentados

nas �guras 4.12 � 4.16 em comparação com previsões da ref.[29] (azul claro). Também

são apresentadas as contribuições da GDR (vermelho) e QD (verde), juntamente com os

dados experimentais do grupo de Saclay[66]. A quantidade �2red é calculada para E � 25

MeV, sendo dada por:

�2red =
�X
j=1

1

�

 
�;abs � �exp;abs
��exp;abs

!2
;

onde � é o número de pontos experimentais, �exp;abs as seções de choque experimentais e

��exp;abs suas respectivas incertezas.

Para o caso especí�co do 232Th, não existem dados experimentais de medidas absolutas

da seção de choque total de fotoabsorção na faixa de energia de interesse. Os dados

disponíveis englobam a região da GDR[67] e algumas medidas em energias especí�cas.

De fato, para a região dos actinídeos, que têm grande foto�ssilidade, a maioria dos dados

experimentais na região do QD refere-se a medidas de foto�ssão nuclear[68, 69]. Por essa

razão, apenas as previsões teóricas para a seção de choque total de fotoabsorção nuclear

são apresentadas para o 232Th5.

5No capítulo 5, iremos fornecer outra estimativa para a seção de choque total de fotoabsorção nuclear
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Figura 4.12: Seção de choque total de fotoabsorção nuclear para o 117Sn e respectivas con-

tribuições da GDR e QD. Detalhes no texto.

Analisando-se o �2red, podemos concluir que a previsão do modelo MCMC reproduz

qualitativamente o comportamento dos dados experimentais para os núcleos 117Sn, 140Ce,

181Ta e 208Pb. Veri�camos que para o 117Sn e o 181Ta, tanto a previsão do MCMC quanto

a da ref.[29] são estatisticamente inconsistente com os dados, enquanto que para o 140Ce

e o 208Pb, o modelo MCMC fornece um descrição mais precisa. O resultado do MCMC

também reproduz mais satisfatoriamente o comportamento de queda acentuada para as

seções de choque do 117Sn, 140Ce e 208Pb até aproximadamente 50 MeV, sugerindo um

mecanismo de bloqueio mais restritivo que aquele obtido na ref.[29].

do 232Th, incluindo processos de fotoabsorção por clusters de alfa.
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Figura 4.13: Idem para o 140Ce.
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Figura 4.14: Idem para o 181Ta.
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Figura 4.15: Idem para o 208Pb.
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Figura 4.16: Idem para o 232Th.
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4.2.3 Distribuição do número de ocupação dos nucleons re-

manescentes da cascata MCMC para os núcleos 117Sn,
140Ce, 181Ta e 208Pb:

As distribuições do número de ocupação em função da energia cinética dos nucleons são

apresentadas nas �guras 4.17 - 4.20 para três energias incidentes no intervalo 60 � E �

140 MeV.
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Figura 4.17: Distribuição do número de ocupação dos nucleons remanescentes da cascata

+117Sn ! X.

A partir da análise das �guras 4.17� 4.20, veri�camos uma maior evasão de partículas

para os núcleos de menor massa, muito provavelmente relacionada a um menor potencial

nuclear médio. Dessa forma, as partículas próximas ao nível de Fermi (� 35 MeV) têm

maior probabilidade de serem emitidas, muito embora o número absoluto de emissões de

pré-equilíbrio seja levemente menor para núcleos mais leves devido a menor interação de

estado �nal.
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Figura 4.18: Idem para a cascata +140Ce ! X.
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Figura 4.19: Idem para a cascata +181Ta ! X.
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Figura 4.20: Idem para a cascata +208Pb ! X.

A dependência com a energia incidente também pode ser interpretada qualitativa-

mente. Veri�camos que a diferença entre E = 60 MeV e E = 100 MeV é substancial-

mente mais acentuada do que entre 100 e 140 MeV. Esse fato deve estar relacionado ao

mecanismo de interação inicial, que pode ser interpretado em termos de uma excitação

2p�2h, fazendo com que cada um dos constituintes do par �que em média com metade da

energia do fóton. Tal vínculo cinemático diminui a energia cinética disponível para cada

ramo de cascata, suprimindo as emissões de pré-equilíbrio para E = 60 MeV. Já para

E = 100 MeV, a energia disponível é consideravelmente maior, levando a uma evasão

mais signi�cativa. A pequena diferença entre 100 e 140 MeV deve-se ao fato de que o

canal mais provável de emissão de pré-equilíbrio, onde um próton e um nêutron são emi-

tidos, carrega grande parte da energia do fóton incidente, tornando a diferença de energia

praticamente irrelevante para esse observável. Dessa forma, o par n � p excitado tem

grande probabilidade de sair do núcleo sem interagir com os demais nucleons, deixando

o núcleo composto remanescente numa con�guração similar para 100 e 140 MeV.
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4.2.4 Distribuição do tempo de equilíbrio para o processo de

cascata para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb:

As distribuições do tempo de equilíbrio teq são apresentadas nas �guras 4.21 � 4.24 para

os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb em três regimes distintos de energia no intervalo

60 � E � 140 MeV.
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Figura 4.21: Distribuições dos tempos de equilíbrio para a cascata +117Sn ! X em três

regimes distintos de energia do fóton.

É interessante observar que todas as distribuições apresentam estruturas signi�cativas

ao redor de teq � 25 fm/c. As larguras das distribuições são maiores para energias

menores na região de pequenos tempos de equilíbrio, enquanto que para tempos maiores

a situação se reverte, ou seja, as distribuições são mais alargadas para energias maiores.

Obviamente que para baixas energias o sistema tende ao equilíbrio mais rapidamente,

fazendo com que haja um acúmulo de eventos sistematicamente mais acentuado para

baixos tempos. Por outro lado, para energias maiores o sistema leva um tempo muito

maior para se estabilizar, visto que múltiplos espalhamentos binários são energeticamente

favoráveis e um maior número de partículas participa do processo de cascata.
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Figura 4.22: Idem para a cascata +140Ce ! X.
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Figura 4.23: Idem para a cascata +181Ta ! X.
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Figura 4.24: Idem para a cascata +208Pb ! X.

Esse resultado é na verdade muito interessante, visto que leva à aparente contradição

de que para maiores energias o tempo de reação é maior. Entretanto, essa aparente incon-

sistência está diretamente relacionada com as interações de estado �nal dos constituintes

do par n�p ao se propagarem na matéria nuclear. Se desprezarmos a interação de estado

�nal do par, obviamente que quanto maior for a energia incidente, menor será o tempo da

fase rápida de reação. Também podemos constatar um grande número de eventos para

os núcleos mais pesados na região compreendida entre 0 e 10 fm/c para E = 60 MeV.

Tal resultado está novamente relacionado a uma maior interação de estado �nal. Logo,

para esses núcleos, o sistema binário n� p distribui sua energia de forma muito e�caz e

o sistema tende rapidamente ao equilíbrio.

A dependência do tempo de equilíbrio com a energia incidente é claramente eviden-

ciada em todas as regiões de massa. Isto mostra que a utilização de tempos �xos de

parada, usualmente adotada em códigos de cascata similares[12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]

é notoriamente imprecisa, podendo levar a inconsistências nos observáveis da fase de

pré-equilíbrio.
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As distribuições das mesmas grandezas, �xando-se a energia do fóton e variando-se o

núcleo alvo são apresentadas nas �guras 4.25 � 4.27.

A dependência do tempo de equilíbrio com o número de massa dos núcleos é também

explicitamente veri�cada, onde constatamos que núcleos mais pesados apresentam dis-

tribuições mais estreitas em relação aos núcleos mais leves na região de pequenos tempos

de equilíbrio e mais alargadas nas regiões onde o tempo de equilíbrio é maior (�gs 4.25 a

4.27).
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Figura 4.25: Distribuições dos tempos de equilíbrio para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb

com E = 60 MeV.
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Figura 4.26: Idem para E = 100 MeV.
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Figura 4.27: Idem para E = 140 MeV.
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4.2.5 Distribuição das con�gurações de núcleo composto (ener-

gia de excitação e massa remanescente) resultantes da

fase rápida de cascata para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e
208Pb:

Nesta seção, serão apresentadas as distribuições das con�gurações de núcleo composto

obtidas após a fase de cascata intranuclear para o 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb. Nas �guras

de 4.28 à 4.31 apresento as distribuições da energia de excitação E� para três regimes

distintos de energia incidente. O cálculo de E� é realizado levando-se em conta o balanço

energético nas emissões de pré-equilíbrio (seção 2.3.2) e usando (2.53).
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Figura 4.28: Distribuições da energia de excitação do núcleo composto para a cascata +117Sn

! X.
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Figura 4.29: Idem para a cascata +140Ce ! X.
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Figura 4.30: Idem para a cascata +181Ta ! X.
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Figura 4.31: Idem para a cascata +208Pb ! X.

Comparando-se as distribuições da energia de excitação para os diversos núcleos anali-

sados, constatamos que a medida em que o número de massa e a energia incidente au-

mentam, há um signi�cativo alargamento na distribuição de E�. A dependência com as

massas pode ser interpretada considerando-se que o movimento fermiônico em núcleos

pesados tem um efeito mais signi�cativo no cálculo de E� em comparação com núcleos

mais leves.

As distribuições da energia de excitação para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb

em função de uma dada energia incidente são apresentadas nas �guras 4.32 � 4.34. A

dependência com a energia é obvia, ou seja, para energias maiores as distribuições são

mais alargadas e levam a um valor médio maior. É interessante observar também o

número excessivo de eventos onde E� = E para E = 60 MeV, principalmente para

núcleos com maior número de massa (�g. 4.32). Tal fato nos permite relacionar esses

eventos com a redução da transparência nuclear para núcleos pesados.

Na �gura 4.35 apresento a distribuição da energia de excitação para a cascata (140

MeV)+209Bi, em comparação com resultados anteriores obtidos por Barashenkov e colabo-
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radores [4]. A diferença entre os resultados é notável, tanto na forma das distribuições

quanto nos seus valores médios indicados pelas setas (MCMC � seta sólida, ref.[4] �

seta tracejada). Enquanto que no MCMC a referida distribuição é estreita e suave para

altas energias, no cálculo proposto em [4] é muito alargada, com estruturas aparente-

mente sem interpretação física, di�cultando inclusive a determinação de um valor médio

preciso. Outro fato interessante diz respeito ao excesso de eventos com grande energia

de excitação, provavelmente relacionados a uma análise subestimada das emissões de

pré-equilíbrio. Ou seja, analisando-se a �gura 4.35, constatamos que a probabilidade de

haver um processo de cascata onde praticamente toda a energia do fóton permaneça no

núcleo (130 � E� � 140) é praticamente a mesma do que qualquer outra con�guração

num intervalo de 10 MeV para a região 40 � E� � 120 MeV.

Vale ressaltar, contudo, que o mecanismo de bloqueio de Pauli tem papel fundamen-

tal nessa faixa de energia, determinando como será a distribuição da energia incidente

durante as colisões binárias. Uma abordagem restrita para o mecanismo de bloqueio

de Pauli tal como aquela adotada na ref. [1], onde colisões binárias são suprimidas

caso qualquer um dos nucleons não possua energia maior do que a energia de Fermi,

pode levar a distribuições muito estreitas e com menor valor médio, visto que a maioria

dos eventos é bloqueada e o �uxo incidente é menos absorvido. Abordagens estocásti-

cas para o mecanismo de bloqueio de Pauli, tais como aquelas adotadas pelo grupo de

Liège [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] e também na ref.[4], tendem a gerar distribuições muito

alargadas e com altos e imprecisos valores médios, uma vez que o bloqueio nas colisões é

pouco e�caz, permitindo colisões espúrias e retendo grande parte da energia incidente.

Entretanto, concomitantemente com a utilização de critérios imprecisos para o meca-

nismo de bloqueio, há também a in�uência catastró�ca referente à utilização de tempos

�xos de parada. Nesse caso, o critério estocástico para o bloqueio de Pauli pode levar a

duas situações distintas:
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Figura 4.32: Distribuições da energia de excitação para o 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb com

E = 60 MeV.
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Figura 4.33: Idem para E = 100 MeV.
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Figura 4.34: Idem para E = 140 MeV.
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Figura 4.35: Comparação entre as distribuições da energia de excitação para a cascata (140

MeV) + 209Bi calculada no MCMC (linha sólida) e ref.[4] (linha tracejada). Detalhes no texto.
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(i) núcleo composto demasiadamente quente, caso o referido tempo de parada adotado

seja muito inferior ao tempo físico6, levando a uma interrupção prematura do processo

de cascata; ou (ii) núcleo composto muito frio, ou até mesmo com energia de excitação

negativa, caso o tempo de parada seja demasiadamente longo comparado com o tempo

físico, permitindo emissões espúrias e resfriando demasiadamente o núcleo.

Logo, veri�camos que a única forma con�ável de se obter observáveis precisos em

modelos de cascata que utilizam técnicas de Monte Carlo é combinar um critério não-

estocástico para o bloqueio de Pauli, onde os níveis das partículas em colisão sejam

efetivamente testados, com um critério energético de parada.

As distribuições do número de massa dos núcleos compostos são apresentadas nas

�guras 4.36 � 4.39. Os eventos mais prováveis ocorrem para as con�gurações de núcleo

composto com número de massa A0�1; A0�2; A0�3 e A0�4: A condição A0�1 é contem-

plada com os canais de pré-equilíbrio 1n0p e 0n1p, sendo substancialmente mais signi�ca-

tiva para baixas energias. Para energias maiores, contudo, a competição com os demais

canais causa uma diminuição considerável nessa con�guração. A con�guração A0 � 2

é também muito favorável, pois está relacionada com os canais 1n1p; 2n0p; 0n2p, sendo

este último largamente suprimido pela barreira coulombiana. As con�gurações A0 � 3

e A0 � 4 provêm de eventos mais complicados de emissão, visto que um ou ambos inte-

grantes do quase-dêuteron devem interagir com os nucleons remanescentes, removendo-os

do ambiente nuclear via interação de estado �nal. Tais canais têm grande contribuição

para maiores energias. Alguns canais exóticos de emissão com até dez partículas emiti-

das também contribuem para a fase de pré-equilíbrio, muito embora tenham baixíssima

probabilidade.

6A nomenclatura tempo físico refere-se ao tempo de equilíbrio obtido via critério energético.
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Figura 4.36: Distribuições das massas dos núcleos compostos remanescentes do processo de

cascata +117Sn ! X.
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Figura 4.37: Idem para a cascata +140Ce ! X.
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Figura 4.38: Idem para a cascata +181Ta ! X.
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Figura 4.39: Idem para a cascata +208Pb ! X.
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4.2.6 Energia média de excitação e multiplicidade de nêutrons

emitidos no pré-equilíbrio para os núcleos 117Sn, 140Ce,
181Ta e 208Pb:

Para calcular a energia de excitação média para uma dada con�guração inicial (A0; Z0; E),

simplesmente escrevemos:

hE�i = 1

NC

NCX
i=1

E�i ; (4.27)

sendo NC o número de repetições e E�i a energia de excitação do i�ésimo evento completo

de cascata.

Os resultados para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb no intervalo 20 � E �

140 MeV são apresentados na �gura 4.40. O comportamento de hE�i é muito similar

entre os núcleos menos pesados 117Sn e 140Ce e entre aqueles com maior número de

massa 181Ta e 208Pb. As pequenas diferenças de massa entre esses dois grupos levam

a pequenas variações de hE�i. Todas as curvas apresentam dois regimes distintos de

variação da energia de excitação média. Na faixa 20 � E . 80 MeV constatamos

uma comportamento mais acentuado da variação de hE�i com E, quando comparado

com a faixa de maior energia E & 80 MeV. Esse fato está relacionado com uma menor

transparência nuclear para baixas energias, fazendo com que grande parte da energia

incidente permaneça no núcleo. De fato, na região E . 40 MeV há uma pequena

probabilidade de haver emissões de pré-equilíbrio, uma vez que a energia disponível é

baixa e cada integrante do par �ca com energia cinética média aproximadamente igual a
3
5
"F +

E
2
, valor esse por vezes inferior a V0.
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Figura 4.40: Energia de excitação média em função de E para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta

e 208Pb.

De forma análoga, as multiplicidades médias de nêutrons emitidos no pré-equilíbrio

h�niC podem ser calculadas na forma:

h�niC =
1

NC

NCX
i=1

�ni; (4.28)

sendo �ni o número de nêutrons emitidos no i�ésimo evento de cascata. Uma típica

distribuição do número de nêutrons emitidos para a cascata (140 MeV)+208Pb é apre-

sentada na �gura 4.41. A seta indica o valor médio h�niC = 2; 07:
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Figura 4.41: Distribuição do número de nêutrons emitidos na fase de pré-equilíbrio para a

cascata (140 MeV)+ 208Pb.

Os resultados de h�niC para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb são apresentados

na �gura 4.42, onde veri�camos novamente dois regimes bem distintos de variação. É

interessante observar que até aproximadamente 80 MeV não há diferença signi�cativa

entre os núcleos analisados. Ou seja, por se tratarem de núcleos pesados, os eventos

de emissões de pré-equilíbrio dependem quase que exclusivamente da energia incidente

até aproximadamente 80 MeV. De fato, para o 117Sn e o 140Ce ocorrem mais emissões

de pré-equilíbrio na faixa 20 � E . 70 MeV, justamente devido ao menor potencial

nuclear. Para energias maiores, entretanto, os núcleos mais pesados apresentam um

ligeiro aumento de h�niC .

O grá�co inserido na �gura 4.42 apresenta o desvio padrão da média �h�niC em função
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de E, sendo �h�niC =
��nCp
NC

com

�2�nC =
1

NC

NCX
i=1

(�ni � h�niC)
2 : (4.29)

Portanto, podemos concluir que a maior interação de estado �nal nos núcleos mais

pesados tem in�uência direta na energia média de excitação, pois as partículas interagem

mais e o núcleo �ca mais quente. Entretanto, a in�uência do potencial nuclear médio

tende a compensar esse efeito nas emissões de pré-equilíbrio, que são praticamente as

mesmas para núcleos bem distintos, tais como 117Sn e 208Pb.
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Figura 4.42: Multiplicidades médias de nêutrons emitidos na fase de pré-equilíbrio para os

núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb.
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4.2.7 Multiplicidades médias de nêutrons emitidos no meca-

nismo de reação nuclear (cascata e evaporação):

Seja um dado processo de cascata onde xC nêutrons e yC prótons são emitidos no pré-

equilíbrio, �cando o núcleo com a energia de excitação E�x;y: Logo, as distribuições das

con�gurações de núcleo composto
�
A0 � xC � yC ; Z0 � yC ;



E�x;y

��
de�nem univocamente

os observáveis médios da fase de cascata, onde:



E�x;y

�
=

1

Nx;y

Nx;yX
j=1

�
E�x;y

�
j
: (4.30)

sendo
�
E�x;y

�
j
a energia de excitação para a j�ésima vez que xC nêutrons e yC prótons

são emitidos no pré-equilíbrio e Nx;y o número de vezes que tal con�guração é obtida.

O índice C indica que os observáveis em questão foram obtidos na fase de cascata via

modelo MCMC.

Conforme previamente discutido no capítulo 2, a interface MCMC � Evaporação

pode ser realizada utilizando-se os observáveis médios da fase de cascata como arquivo

de entrada para o código de evaporação. Entretanto, tal procedimento não leva em conta

as dispersões da fase de cascata e deve ser empregado apenas para calcular observáveis

médios, tais como multiplicidades médias de partículas evaporadas. Esse procedimento

corresponde à segunda interface MCMC � Evaporação apresentada no capítulo 2.

Obviamente que as rami�cações de cada canal (xC ; yC) podem ser obtidas diretamente

fazendo:

(�x;y)C =
Nx;y
NC

; (4.31)

sendo NC o número total de repetições na cascata. Logo, uma outra maneira de se obter

hE�i �ca:

hE�i =
X
x;y



E�x;y

�
(�x;y)C ; (4.32)
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sendo a soma realizada sobre todos os canais (xC ; yC) resultantes da fase de pré-equilíbrio.

Portanto, a multiplicidade média de nêutrons emitidos na fase de evaporação pode

ser calculada na forma:

h�nievap =
X
x;y

"
1

Nevap

NevapX
k=1

�nx;yk

#
(�x;y)C , (4.33)

sendo Nevap o número de repetições de evaporação para uma dada con�guração de nú-

cleo composto
�
A0 � xC � yC ; Z0 � yC ;



E�x;y

��
e �nk o respectivo número de nêutrons

emitidos na k�ésima cadeia de evaporação.

Logo, as multiplicidades médias de nêutrons emitidos durante o mecanismo de reação

nuclear podem ser calculadas levando-se em conta a componente da GDR e do QD:

h�ni = �QD(E)

�;abs(E)

h
h�niC + h�nievap

i
+
�GDR(E)

�;abs(E)
h�ni(GDR)evap ; (4.34)

sendo h�ni(GDR)evap a multiplicidade de nêutrons emitidos no decaimento da GDR, ou seja,

na con�guração de núcleo composto (A0; Z0; hE�i = E):

Os resultados de h�ni para o 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb no intervalo 20 � E � 140

MeV são apresentados nas �guras 4.43 - 4.46. Os dados experimentais são do grupo de

Saclay [70].

O acordo entre teoria e experimento é evidente, inclusive no que se refere aos dois

regimes distintos de energia observados nas faixas 20 � E . 80 MeV e E & 80 MeV.
Na primeira faixa, as multiplicidades médias têm uma variação mais acentuada causada

pela combinação de dois efeitos principais: (1) a contribuição do decaimento da GDR

(ver �guras 4.12 a 4.15), tendo papel relevante na faixa 20 � E . 50 MeV, e (2) a

variação mais acentuada de h�niC e hE�i na faixa 20 � E . 80 MeV. O primeiro efeito
leva a um comportamento mais acentuado para h�ni, visto que no mecanismo da GDR

a energia de excitação é supostamente igual a E e o número de nêutrons emitidos é

muito grande. O segundo efeito também leva a uma maior curvatura de h�ni �E pois

a multiplicidade média de nêutrons depende fortemente de hE�i, tendo esta última um
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comportamento bem acentuado na faixa de energia em questão. Na região E & 80 MeV
veri�camos um comportamento mais suave de h�ni�E; uma vez que a contribuição da

GDR não é relevante, sendo h�ni muito mais dependente do mecanismo do QD.
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Figura 4.43: Multiplicidade média de nêutrons emitidos durante a reação fotonuclear +117Sn

! X.
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Figura 4.44: Idem para a reação +140Ce ! X.
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Figura 4.45: Idem para a reação +181Ta ! X.
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Figura 4.46: Idem para a reação +208Pb ! X.
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4.2.8 Foto e eletrodesintegração nuclear do 232Th no intervalo

20 � E � 140 MeV:

Razões de rami�cação na fase de cascata intranuclear:

Nesta seção, apresento os resultados das razões de rami�cação (�x;y)C na fase rápida

de reação para o processo +232Th ! X. As �guras 4.47 � 4.49 apresentam os valores

de (�x;y)C no intervalo 0 � xC � 6 e 0 � yC � 2, sendo que empregamos a notação:

(xn; yp)C � (xC ; yC)
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Figura 4.47: Razões de rami�cação (�x;y)C na fase de pré-equilíbrio no intervalo 0 � xC � 6

e yC = 0:

A �gura 4.47 apresenta os resultados onde apenas nêutrons são emitidos no pré-

equilíbrio. A probabilidade da con�guração (0n; 0p)C diminui rapidamente a medida que

a energia incidente aumenta, �cando abaixo de � 10% para energias acima de 80 MeV.
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Figura 4.48: Idem anterior com yC = 1:
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Figura 4.49: Idem anterior com yC = 2:

110



Portanto, mesmo para núcleos pesados como o 232Th, a probabilidade de não haver

emissões de pré-equilíbrio é muito baixa nessa faixa de energia, estando em torno de

� 10% para E � 70 MeV. A probabilidade de se obter a con�guração (1n; 0p)C é

menor do que aquela correspondente ao canal (0n; 0p)C no intervalo 20 � E . 45 MeV,
apresentando seu valor máximo para E � 50 MeV. De fato, este canal é o mais provável

dentre os canais com yC = 0 no intervalo 45 . E . 120 MeV, indo aproximadamente a
10% para E � 140 MeV. Ou seja, essa con�guração depende fortemente dos processos

de cascata nos quais o próton constituinte do par n � p �ca capturado pela barreira

coulombiana. O canal (2n; 0p)C é ligeiramente o mais provável no intervalo 120 . E .
140 MeV, sendo que os canais com maior número de nêutrons são progressivamente

menos prováveis devido sua competição com canais com pelo menos 1 próton emitido no

pré-equilíbrio.

Os resultados para yC = 1 (�g. 4.48) indicam que abaixo de aproximadamente 55

MeV, a con�guração mais provável é (0n; 1p)C , que tem uma subida acentuada e depois

�ca aproximadamente nivelada (� 10%) no intervalo 50 . E . 100 MeV. O canal

(1n; 1p)C re�ete o mecanismo inicial de interação do fóton com o QD. Sua probabilidade

�ca abaixo de 10% para E . 60 MeV, aumentando progressivamente até atingir seu

valor máximo (� 21%) para E = 140 MeV. Esse canal de emissão está relacionado com

a transparência nuclear do par n � p ao se propagar na matéria nuclear, levando-se em

conta o efeito da barreira coulombiana para os prótons. Os canais com maior número

de nêutrons são progressivamente menos prováveis devido a uma maior competição entre

eventos exóticos.

Os canais com yC = 2 são apresentados na �gura 4.49, onde constatamos novamente

que eventos com maiores números de nêutrons são progressivamente menos prováveis,

sendo que todos os canais analisados têm probabilidade inferior a 2%. As descon-

tinuidades encontradas são decorrentes de eventos cuja probabilidade é inferior a 0; 03%.
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Energia média de excitação das con�gurações de núcleo composto (NC):

Para uma dada con�guração de NC (A0 � xC � yC ; Z0 � yC) podemos calcular a energia

de excitação média usando (4.30). Os resultados, no intervalo 0 � xC � 6 e 0 � yC � 2

são apresentadas nas �guras 4.50 � 4.52.
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Figura 4.50: Energia de excitação média


E�x;y

�
do NC (A0 � xC � yC ; Z0 � yC) no intervalo

0 � xC � 6 e yC = 0:

A inspeção direta das �guras 4.50 � 4.52 nos permite a�rmar que as energias médias

de excitação são tão menores quanto maior for o número de nêutrons emitidos, fazendo

com que o sistema nuclear esfrie por emissões de partículas.
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Figura 4.51: Idem anterior com yC = 1:
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Figura 4.52: Idem anterior com yC = 2:
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Razões de rami�cação totais (pré-equilíbrio e evaporação nuclear) no modelo

do QD:

As razões de rami�cação na fase de pré-equilíbrio geram distribuições de núcleos com-

postos que podem ser usadas como arquivo de entrada para o código de evaporação.

Entretanto, conforme previamente discutido no capítulo 3, tal procedimento pode levar a

imprecisões na descrição da evaporação nuclear, pois uma dada con�guração de NC possui

apenas uma energia de excitação média. Ou seja, a cadeia de evaporação pode ser ten-

denciosa, visto que a competição entre evaporação de partículas e �ssão nuclear depende

fortemente da energia de excitação. Logo, para se determinar as razões de rami�cação do

mecanismo de reação (cascata + evaporação), utilizamos o seguinte procedimento: inicial-

mente realizamos NC repetições de cascata para uma dada condição inicial (A0; Z0; E).

Posteriormente, cada con�guração de NC obtida (A0 � xC � yC ; Z0 � yC ; E�x;y) é então

direcionada ao código de evaporação onde realizamos Nevap repetições. Note que nesse

caso usamos a energia de excitação de cada processo completo de cascata, ao invés do

valor médio para um canal especí�co de pré-equilíbrio hEi�x;y : Ou seja, este procedimento

automaticamente leva em conta a dispersão das con�gurações de núcleo composto, sendo

que a fase de evaporação é satisfatoriamente descrita pois realizamos Nevap simulações

para cada NC da cascata. Portanto, podemos escrever as razões de rami�cação totais

�QDx;y na forma compacta:

�QDx;y =
xX
i=0

yX
j=0

(�x�i;y�j)C � (�i;j)evap ; (4.35)

sendo (�i;j)evap a probabilidade média de emissão de i prótons e j nêutrons para a con-

�guração de NC (A0 � xC � yC ; Z0 � yC ; E�x;y) calculada no código de evaporação após

Nevap repetições.

Para calcular as seções de choque de fotodesintegração nuclear devemos conhecer �QDx;y

no intervalo de energia de interesse. Entretanto, os cálculos de cascata e evaporação foram

realizados em passos de 5 em 5 MeV no intervalo 20 � E � 140 MeV, consistindo num
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conjunto discreto de observáveis. Assim, há a necessidade de se interpolar os resultados

a �m de obter funções suaves �QDx;y (E). Esse procedimento de interpolação pode levar

a oscilações no comportamento de �QDx;y (E) � E, principalmente quando as razões de

rami�cação são muito baixas e ocorrem �utuações estatísticas. Os resultados de �QDx;y (E)

são apresentados nas �guras 4.53 - 4.55 no intervalo 0 � x � 10 e 0 � y � 2.
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Figura 4.53: Razões de rami�cação �QDx;y (E) no mecanismo de reação (cascata + evaporação)

no intervalo 0 � x � 10 e y = 0:

Os canais (x; y = 0) são apresentados na �gura 4.53, onde podemos constatar uma

diminuição signi�cativa nos branchings à medida que o número de nêutrons aumenta.

Adicionalmente, também veri�camos estruturas signi�cativas típicas de processos de

evaporação nuclear. Esse fato indica que o mecanismo do QD tem pouca in�uência

nos canais onde nenhum próton é emitido, sendo tais processos governados pela cadeia

de evaporação. Os limiares das reações estão separados por aproximadamente 8 MeV.
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Figura 4.54: Idem anterior para y = 1:
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Figura 4.55: Idem anterior para y = 2:
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Já os canais (x; y = 1) (�g.4.54) têm uma forte contribuição típica de processos

diretos de reação, apresentando um comportamento mais suave em energias mais altas.

O canal (6n; 1p) tem a maior probabilidade (� 7%) para E � 75 MeV, apresentando

probabilidade similar aos canais (7n; 1p) e (8n; 1p) no intervalo E & 110 MeV.
Os canais (x; y = 2) (�g.4.55) também indicam uma contribuição direta de reação,

apresentando oscilações estatísticas consideráveis em toda a faixa de energia. Esses canais

são pouco prováveis (. 1; 1%) e dependem fortemente do processo de cascata, uma vez

que as emissões de partículas carregadas são muito suprimidas na fase de evaporação.

A �gura 4.56 apresenta os branchings de emissão de nêutrons somados para qualquer

emissão de prótons, ou seja (xn;X) = (xn; 0p) + (xn; 1p) + (xn; 2p):
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Figura 4.56: Razões de rami�cação �QDx (E) = �
QD
x;0 (E)+�

QD
x;1 (E)+�

QD
x;2 (E) no mecanismo

de reação (cascata + evaporação).
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Razões de rami�cação no decaimento da GDR:

O decaimento da GDR pode ser descrito usando-se a con�guração de NC (A0; Z0; E� =

E) como arquivo de entrada para o código de evaporação. O resultado de �GDRx;y (E) no

intervalo 2 � x � 8 e y = 0 (7) é apresentado na �gura 4.57.
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Figura 4.57: Razões de rami�cação �GDRx;y (E) da GDR no intervalo 2 � x � 8 e y = 0:

Novamente, veri�camos um comportamento tipicamente estatístico característico de

processos de evaporação nuclear para os canais de decaimento da GDR.

7A emissão de partículas carregadas no decaimento da GDR é drasticamente suprimida pela barreira
Coulombiana em núcleos pesados. Logo, nos limitamos a apresentar apenas os resultados para y = 0.
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Seções de choque de eletrodesintegração nuclear para o 232Th:

As seções de choque de eletrodesintegração nuclear podem ser associadas às seções de

choque de fotodesintegração via formalismo de fótons virtuais[71]. Ou seja:

�e;xnyp(Ee) =
X
�L

EeZ
ETh

dE
E

S�L (A;Z;Ee; E)�
�L
;xnyp(E); (4.36)

sendo que �L representa o tipo de transição (elétrica ou magnética) e sua multipolaridade,

ETh o limiar de reação, Ee a energia do elétron incidente e S�L (A;Z;Ee; E) o espectro de

fótons virtuais. Logo, conhecendo-se ��L;xnyp(E) podemos calcular os respectivos yields

de eletrodesintegração usando (4.36). Esse procedimento foi utilizado com sucesso na ref.

[32] onde foi possível separar as contribuições estatística e direta no decaimento do 64Zn

nos canais (; n) e (y; np) na região da GDR e do QD. Para maiores detalhes, consultar

a ref. [32].

Os espectros de fótons virtuais podem ser calculados na aproximação de onda plana

(PWBA) ou onda distorcida (DWBA) utilizando-se a rotina apresentada na ref.[33],

sendo que para a presente análise usamos a aproximação DWBA, uma vez que as dis-

torções coulombianas na função de onda do elétron incidente e espalhado são levadas em

conta. Para as multipolaridades �L dos espectros tomamos apenas a componente E1,

tanto na região da GDR quanto no mecanismo do QD. A escolha foi baseada no caráter

predominante de E1 na interação elementar do fóton com o quase-dêuteron na faixa de

energia de interesse. A título ilustrativo, apresento na �gura 4.58 alguns espectros de E1

para o 232Th, nas aproximaões PWBA e DWBA, e em três regimes distintos de Ee:
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Figura 4.58: Espectros de fótons virtuais com multipolaridade E1 para o 232Th na aproximação

de onda plana PWBA e onda distorcida DWBA.

Seguindo os mesmos passos apresentados na ref. [32] podemos escrever as seções de

choque �E1;xnyp(E), levando-se em conta os mecanismos majoritários de fotoabsorção na

faixa de energia de interesse (8):

�E1;xnyp(E) = �GDR(E)�
GDR
x;y (E) + �QD(E)�

QD
x;y (E); (4.37)

sendo �GDRx;y (E), �QDx;y (E) e �QD(E) calculados diretamente pelos códigos MCMC e

Evaporação. Os parâmetros da GDR foram tirados da ref. [65], muito embora as seções

de choque de interesse não dependam signi�cativamente de detalhes especí�cos da GDR,

uma vez que os limiares de reação são altos e o mecanismo majoritário de interação com o

fóton é descrito pelo modelo do QD. A componente do QD é calculada no código MCMC,

sendo que o parâmetro L agora depende explicitamente do momento de Fermi do núcleo.

8Um mecanismo de fotoabsorção por clusters de � no estado fundamental será introduzido no capítulo
5, de maneira que nessa fase apenas as componentes da GDR e QD são levadas em conta.
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Portanto, substituindo-se (4.37) em (4.36) e omitindo as variáveis A e Z, escrevemos:

�e;xnyp(Ee) =

EeZ
ETh

dE
E

SE1 (Ee; E)
�
�GDR(E)�

GDR
x;y (E) + �QD(E)�

QD
x;y (E)

�
=

EeZ
ETh

dE
E

SE1 (Ee; E)�GDR(E)�
GDR
x;y (E) +

EeZ
ETh

dE
E

SE1 (Ee; E)�QD(E)�
QD
x;y (E):

(4.38)

Os limiares de reação ETh correspondem aos limiares dos branchings �GDRx;y (E) e

�QDx;y (E), sendo obtidos consistentemente na abordagem de cascata e evaporação.

Dessa forma, podemos comparar as previsões da eq.(4.38) com os yields de eletrodesin-

tegração apresentados na ref.[30]. Essas medidas foram realizadas via análise de atividade

alfa dos núcleos residuais no intervalo 40 � Ee � 150 MeV[30], representando a única

fonte de informação a respeito de canais inclusivos (e; xnyp) para o 232Th em energias

intermediárias, uma vez que evita a detecção simultânea de várias partículas no estado

�nal. Logo, esse procedimento de análise permite separar alguns canais exóticos de emis-

sões múltiplas de nêutrons acompanhados ou não por prótons, fornecendo importantes

informações a respeito do mecanismo de interação inicial e até mesmo da possibilidade

de formação de clusters de partículas no estado fundamental.

Entretanto, por se tratarem de medidas integradas obtidas por eletro-excitação nu-

clear, devemos analisar com cautela possíveis fontes de incerteza, tanto no procedimento

experimental e separação dos respectivos yields, quanto no procedimento de análise e

deconvolução da eq.(4.36). O formalismo de fótons virtuais é bem compreendido, sendo

largamente empregado para se obter seções de choque fotonucleares, quer seja via méto-

dos de unfolding [72] ou via funções tentativas convolucionadas com S�L (A;Z;Ee; E)

usando (4.36) [32]. O método de unfolding foi usado com sucesso no passado, sendo

particularmente útil quando a física do mecanismo de fotoexcitação nuclear não é muito

bem compreendida e não temos um método con�ável de propor funções teste para as
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seções de choque. Esse procedimento tem a característica de suavizar os resultados, uma

vez que propõe a solução de menor estrutura para ��L;xnyp(E). Para maiores detalhes,

consultar a ref. [72].

Portanto, veri�camos a necessidade de analisar possíveis contribuições espúrias nos

yields obtidos em [30]. Essas contribuições podem ocorrer caso os estados �nais detec-

tados possam ser populados via decaimento � de núcleos vizinhos ou decaimento � de

núcleos pais. Assim, no intuito de prevenir possíveis incertezas decorrentes de medi-

das ambíguas nas seções de choque, adotamos um critério onde não consideramos para

análise os canais de reação com qualquer tipo de interferência via cadeia de decaimento

� ou �: Os canais medidos na ref.[30] foram: (e; 3n1p) + (e; 4n0p), (e; 5n0p), (e; 6n0p),

(e; 7n0p), (e; 5n1p), (e; 6n1p), (e; 7n1p), (e; 8n1p), (e; 5n2p), (e; 6n2p) e (e; 7n2p), sendo

que os canais livres de contribuições espúrias são: (e; 7n0p), (e; 5n1p), (e; 6n1p), (e; 7n1p)

e (e; 8n1p). Em resumo, os canais que podem possuir alguma interferência são:

(1) (e; 3n1p) + (e; 4n0p) : Os canais (e; 3n1p) e (e; 4n0p) são somados na ref.[30], uma

vez que os núcleos de 228Th podem resultar tanto da reação (e; 4n) no 232Th quanto no

decaimento �� do 228Ac, este último podendo ser formado pela reação 232Th(e; 3n1p): En-

tretanto, também há a possibilidade de se formar o núcleo 228Ra via reação 232Th(e; 2n2p).

Essa contribuição pode afetar os resultados tanto do canal (e; 3n1p) quanto do (e; 4n0p)

pois o 228Ra é instável e decai por �� no núcleo 228Ac. Adicionalmente, o branching de

decaimento � do 228Ac é da ordem de 5; 5 � 10�6%; tornando muito difícil a realização

dessa medida.

(2) (e; 5n0p) : O canal (e; 5n0p) produz o núcleo 227Th, sendo este último também

produzido via decaimento �� do 227Ac. Entretanto, o núcleo 227Ac pode ser formado no

processo 232Th(e; 4n1p) que tem grande probabilidade de ocorrer justamente em virtude

do caráter da interação inicial via o quase-dêuteron. O argumento apresentado na ref.

[30] para se desprezar esse decaimento espúrio foi baseado na grande meia-vida do 227Ac

(� 21; 773 anos). Porém, o procedimento de análise da atividade dos núcleos foi estendido
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até dois anos após a irradiação, já que alguns núcleos de interesse tinham meia vida da

ordem de 2 anos. Ou seja, nesse intervalo de tempo cerca de 10% dos núcleos residuais

de 227Ac já haviam decaído, afetando o resultado para o canal (e; 5n0p):

(3) (e; 6n0p) : O núcleo residual produzido pelo processo 232Th(e; 6n0p) também pode

ser originado a partir da reação 232Th(e; 5n1p) com subseqüente decaimento ��.

(4) (e; 5n2p); (e; 6n2p) e (e; 7n2p) : Esses canais de reação, além de possuírem baixís-

sima seção de choque, apresentam a di�culdade adicional de que o mesmo estado �nal

pode ser obtido via decaimento � de núcleos obtidos via reações do tipo 232Th(e; (x �

2)n0p). A única exceção para esses canais é o (e; 5n2p), cujo núcleo pai 229Th tem meia-

vida muito longa (� 7340 anos). Entretanto, esse canal foi analisado levando-se em

conta as atividades superimpostas dos núcleos 225Ra (decaimento � ) e 225Ac(decaimento

� ), sendo esse último gerado pela reação 232Th(e; 6n1p). Ou seja, a alimentação do

decaimento �� 225Ra ! 225Ac foi inferida em função da curva composta de atividade.

Acreditamos que esse procedimento não é su�ciente para separar de forma precisa as

contribuições de cada canal, principalmente levando-se em conta que as meias-vidas dos

núcleos 225Ra e 225Ac são muito próximas (14,9 dias e 10,0 dias, respectivamente). Por-

tanto, a �m de evitar possíveis incertezas experimentais nesses yields, optamos por anali-

sar apenas a soma das seções de choque (e; 5n2p) e (e; 6n1p), comparando esse resultado

com aquele obtido na rotina MCMC � Evaporação.

As incertezas nos dados experimentais são de orígem estatística e sistemática, sendo

esta última a combinação dos seguintes erros: reprodutibilidade da geometria: � 2%,

diferença no tamanho entre a fonte de calibração e o alvo de 232Th: � 3%, instabilidade na

corrente do feixe de elétrons � 6%, calibração do integrador de corrente � 1%, correções

de tempo-morto � 0; 2% e branchings imprecisos de decaimento � � 2% (e; 5n1p);� 10%

(e; 7n0p) e � 20% (e; 7n1p)[30].

Os resultados para os canais (e; 7n0p), (e; 5n1p), (e; 6n1p) + (e; 5n2p), (e; 7n1p) e

(e; 8n1p) calculados a partir da eq.(4.38) são apresentados nas �guras (4.59 � 4.63),
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juntamente com os dados experimentais da ref.[30].
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Figura 4.59: Seção de choque para a reação 232Th(e; 7n0p)225Th. Os dados experimentais são

da ref. [30], enquanto que a linha sólida indica o resultado da eq.(4.38).

Analisando-se os resultados, veri�camos que o método proposto descreve qualitativa-

mente o comportamento médio de todos os yields de eletrodesintegração sem qualquer

normalização adicional.

O canal (e; 7n0p) (�g. 4.59) é razoavelmente reproduzido pelos cálculos desde o limiar

até aproximadamente 110 MeV, exceto para Ee = 60MeV, onde o resultado experimental

é signi�cativamente sobre-estimado. Os dados experimentais indicam uma subida menos

acentuada da seção de choque no intervalo 50 . Ee . 80 MeV.
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Figura 4.60: Idem anterior para a reação 232Th(e; 5n1p)226Ac.
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Figura 4.61: Idem anterior para a soma das seções de choque das reações 232Th(e; 6n1p)225Ac

e 232Th(e; 5n2p)225Ra.
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O canal (e; 5n1p) (�g.4.60) está em bom acordo com o experimento até cerca de 100

MeV, �cando sistematicamente abaixo à medida que Ee aumenta. O limiar da reação

(� 40 MeV) e a subida suave no intervalo 40 . Ee . 80 MeV estão em excelente acordo

com os dados experimentais.

Na �gura 4.61 é apresentada a soma das seções de choque para os canais (e; 6n1p)

e (e; 5n2p), em comparação com as medidas experimentais. O acordo entre teoria e

experimento é bem razoável em toda a faixa de energia. O limiar (� 50 MeV) e o

comportamento das seções de choque até � 70 MeV são bem reproduzidos pelo cálculo,

que sobre-estima os dados no intervalo 80 . Ee . 100 MeV, situação esta invertida na
faixa 130 . Ee . 140 MeV.
Os resultados para os canais (e; 7n1p) e (e; 8n1p) estão em bom acordo com o experi-

mento (�gs. 4.62 e 4.63 ), inclusive próximo aos limiares e no comportamento médio na

faixa de energia considerada.
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Figura 4.62: Idem anterior para a reação 232Th(e; 7n1p)224Ac.
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Figura 4.63: Idem anterior para a reação 232Th(e; 8n1p)223Ac.
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4.2.9 Foto�ssão do 232Th no intervalo 20 � E � 140 MeV:

O canal de foto�ssão nuclear em núcleos actinídeos pode revelar importantes informações

a respeito das seções de choque totais de fotoabsorção, uma vez que esse núcleos têm

grande foto�ssilidade devido a baixas barreiras de �ssão. Dessa forma, o canal de �ssão

está entre os observáveis mais relevantes no processo de reação nuclear para núcleos acti-

nídeos, dependendo fortemente do mecanismo de excitação nuclear e da evolução da fase

de pré-equilíbrio (9). Ou seja, algumas hipóteses a respeito de processos de fotoabsorção

via poucos corpos imersos na matéria nuclear podem ser estudadas analisando-se o canal

de �ssão, este último descrito de forma consistente no código de evaporação. Logo, a

probabilidade de �ssão em relação à probabilidade de emissão de nêutrons para uma

dada con�guração de NC pode ser calculada usando a eq.(3.3). A partir desse resultado,

podemos descrever o decaimento do NC em termos da competição entre �ssão nuclear

e evaporação de partículas, determinando a probabilidade de �ssão em cada passo da

cadeia de evaporação. Esse procedimento nos permite calcular a probabilidade total de

�ssão decorrente do mecanismo de excitação nuclear considerado.

9As larguras de �ssão e emissão de partículas dependem exponencialmente da energia de excitação
eq.(3.3), sendo esta última a própria assinatura da fase de pré-equilíbrio.
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Razão de rami�cação no canal de �ssão após o mecanismo de excitação nuclear

do QD:

A razão de rami�cação do canal de �ssão no mecanismo do QD �QDf foi calculada no in-

tervalo 20 � E � 140 MeV, usando as con�gurações de NC (A0�xC�yC ; Z0�yC ; E�x;y)

resultantes da cascata MCMC como arquivo de entrada para a fase de evaporação. Essas

con�gurações foram então testadas com Nevap repetições quanto ao processo de com-

petição entre �ssão e evaporação de partículas. O resultado é apresentado na �gura

4.64.
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Figura 4.64: Razão de rami�cação no canal de �ssão no mecanismo de interação inicial do QD.

Detalhes no texto.

Podemos analisar qualitativamente o comportamento da curva �QDf (E) � E, com

base nas prováveis con�gurações de NC resultantes da fase de cascata. Na região 20 �

E . 25MeV ocorre uma subida rápida em �QDf (E) devido à combinação de dois fatores

principais: 1) poucas emissões de pré-equilíbrio, tornando E� � E e 2) con�guração

mais provável de NC (A0; Z0) que tem baixa barreira de �ssão (� 6; 7 MeV). Na região
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30 . E . 40 MeV ocorre um platô em �QDf (E), muito provavelmente relacionado

a uma diminuição relativa de E� (quando comparada com a região anterior) devido

a um aumento das emissões de pré-equilíbrio. Adicionalmente, a con�guração de NC

mais provável nessa energia é (A0 � 1; Z0) que tem maior barreira de �ssão (� 7; 2

MeV). No intervalo 40 . E . 50 MeV, �QDf (E) volta a subir, visto que nessa energia

a barreira coulombiana ainda suprime a emissão de prótons e a con�guração de NC

(A0 � 2; Z0); que tem Bf � 6; 8 MeV, começa a contribuir signi�cativamente. Na faixa

52 . E . 72MeV constatamos uma diminuição suave de �QDf (E). Esse resultado deve-

se à combinação dos seguintes fatores: 1) aumento signi�cativo das emissões de prótons

(con�guração de NC mais provável (A0 � 1; Z0 � 1)) e conseqüente menor inclinação na

curva E� � E e 2) barreira de �ssão signi�cativamente maior para o NC mais provável
230Ac (Bf � 8; 1 MeV). No intervalo 100 . E . 140 MeV a probabilidade de �ssão é

praticamente constante, visto que as con�gurações de NC mais prováveis (A0�1; Z0�1)

e (A0�2; Z0�1) levam a pequenas variações de E� e possuem barreiras de �ssão elevadas

e similares: 230Ac (Bf � 8; 1 MeV) e 229Ac (Bf � 8; 0 MeV). Esse resultado indica que a

transparência nuclear aumenta progressivamente com E e as con�gurações de NC não

variam signi�cativamente no intervalo 100 . E . 140 MeV.
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Razão de rami�cação do canal de �ssão no decaimento da GDR:

A �gura 4.65 apresenta o resultado da probabilidade de �ssão no decaimento da GDR.

Os cálculos foram efetuados usando a con�guração de NC (A0; Z0) com E� = E, de

maneira que esse resultado re�ete exatamente o comportamento de �GDRf com a ener-

gia de excitação. O comportamento na região 20 � E . 25 MeV é muito similar ao

resultado anterior para �QDf , uma vez que a transparência nuclear nessa faixa de ener-

gia é muito baixa, tornando os mecanismos do QD e GDR similares nesse regime. O

platô no intervalo 25 � E . 30 MeV pode estar relacionado à cadeia de evaporação,

visto que para essa energia de excitação há uma grande probabilidade de se obter o NC

intermediário 231Th, que tem barreira de �ssão ligeiramente acima do 232Th (ver seção

anterior). O aumento a partir de 40 MeV, pode ser justi�cado pelo mesmo argumento:

para E� & 40 MeV, há uma grande probabilidade de haver 4 nêutrons evaporados (cerca
de 10 MeV/nêutron), levando a um NC intermediário 228Th que têm baixíssima barreira

de �ssão (Bf � 6; 4 MeV). Pela mesma razão, podemos interpretar a diminuição em

�GDRf na região E� � 65 MeV, visto que a cadeia de evaporação chega ao núcleo 226Th

onde Bf volta a subir (� 8; 2 MeV).
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Figura 4.65: Razão de rami�cação no canal de �ssão para o decaimento da GDR.
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Seção de choque de foto�ssão nuclear para o 232Th:

Para calcular a seção de choque de foto�ssão nuclear, devemos conhecer a seção de choque

total de fotoabsorção e determinar a probabilidade total de �ssão �f levando-se em conta

os mecanismos da GDR e QD, ou seja:

�f (E) =
�GDR(E)

�;abs(E)
�GDRf (E) +

�QD(E)

�;abs(E)
�QDf (E): (4.39)

O resultado é apresentado na �gura 4.66, onde também mostramos as contribuições

da GDR e QD separadamente.
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Figura 4.66: Probabilidade do canal de �ssão �f em função de E e respectivas contribuições

da GDR e QD.

Logo, a seção de choque de �ssão �ca:

�f (E) = �;abs(E)�f (E) = �GDR(E)�
GDR
f (E) + �QD(E)�

QD
f (E): (4.40)
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O resultado para �f (E) é apresentado na �gura 4.67 no intervalo 20 � E � 140

MeV, juntamente com os dados experimentais disponíveis[68, 69]. A parametrização de

�GDR(E) foi obtida por ajuste de lorentzianas[65] aos dados experimentais do grupo

de Saclay para as seções de choque (; 1n); (; 2n) e (; f) [73] na região da GDR. Esse

procedimento evita possíveis problemas de normalização e variações sistemáticas entre

dados obtidos em diferentes laboratórios (10), uma vez que usa os dados experimentais

do mesmo laboratório para analisar o comportamento de �f (E) na cauda da GDR.

Adicionalmente, os dados de Sanabria e colaboradores[69] começam em 60 MeV e não

são sensíveis à parametrização da GDR.
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Figura 4.67: Seção de choque de foto�ssão nuclear para o 232Th. Os dados experimentais são

das refs.[69] (quadrados) e [68] (círculos).

Analisando-se a �gura 4.67, constatamos uma grande diferença (� 20%) entre teoria

e experimento no intervalo 35 . E . 45 MeV, sendo que as estruturas que aparecem

10Por exemplo, podemos citar alguns trabalhos anteriores[32, 74] que indicam diferenças signi�cativas
entre algumas medidas absolutas de seção de choque obtidas pelo grupo de Saclay e aquelas obtidas em
São Paulo e Livermore.
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nos cálculos não �cam evidenciadas pelos dados. Ressaltamos, contudo, que as barras de

incerteza são grandes (especi�camente para os dados de Saclay) e os dados apresentam

grandes oscilações em toda a faixa de energia. Para energias acima de 100 MeV, ocorre

uma sub-estimação progressiva dos cálculos em relação aos dados, sugerindo que �f (E)

tem uma leve queda nessa faixa, contrariando a tendência dos dados. Esse resultado

está relacionado com dois fatores principais: 1) a diminuição na seção de choque total de

fotoabsorção e, 2) o platô em �QDf na região de interesse. Ou seja, o aumento suave da

seção de choque de foto�ssão indicado pelos dados experimentais só pode ser justi�cado

caso haja um aumento em �;abs(E) ou no branching de �ssão �
QD
f . Entretanto, pelo

próprio mecanismo majoritário de interação nessa faixa de energia, constatamos que a

transparência nuclear do par n�p deve aumentar progressivamente com a energia cinética

disponível para os nucleons, uma vez que a seção de choque N�N cai rapidamente nesse

regime (11).

Logo, podemos concluir que os dados experimentais de �f (E) sugerem a existência

de algum outro processo na faixa 80 . E . 140MeV que não está sendo levado em conta
na eq.(4.40). Esse processo deve ser responsável por um aumento relativo de E� quando

comparado com o QD e sua in�uência não deve ser signi�cativa para baixas energias.

No próximo capítulo, apresentarei uma hipótese de fotoabsorção por clusters de alfa

imersos na matéria, avaliando sua in�uência tanto no processo de foto�ssão do 232Th,

quanto nos canais exóticos de múltiplas emissões de partículas.

11Alguma informação a respeito da transparência nuclear pode ser obtida analisando-se a probabilidade
da con�guração do NC (A0 � 1; Z0 � 1) em função de E .
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Capítulo 5

Um modelo simpli�cado de

fotoabsorção por clusters de alfa.

Neste capítulo, um mecanismo puramente cinemático de fotoabsorção via poucos corpos

será proposto. A motivação é baseada em considerações fenomenológicas ao se comparar

o comprimento de onda do fóton incidente com as dimensões características de possíveis

clusters imersos na matéria. Ou seja, para energias no intervalo 100 � E � 140 MeV,

o comprimento de onda do fóton incidente �ca no intervalo 1; 4 � � � 2; 0 fm, abrindo a

possibilidade para o estudo de clusters com essas dimensões. O grande êxito do modelo

do QD motiva o estudo de diferentes processos de fotoabsorção por poucos corpos, uma

vez que a análise do comprimento de onda do fóton incidente não exclui a possibilidade

de outros mecanismos. A partícula alfa possui dimensões características da ordem de 1,5

fm[75], constituindo-se no menor sistema nuclear fechado. Dentro do núcleo, esse sistema

de 2 prótons e 2 nêutrons pode ser interpretado qualitativamente como um par de quase-

dêuterons correlacionado. De fato, esse sistema é um ótimo candidato a cluster, visto

que a distância relativa entre os quase-dêuterons pode oscilar em função do movimento

fermiônico, causando um overlaping das respectivas funções de onda. Ou seja, enquanto

o mecanismo do QD leva em conta processos onde os pares n � p estão isolados dos

demais nucleons, o processo aqui proposto veri�ca qual é a in�uência nos observáveis se

135



uma fração desses pares estiverem formando clusters absorvedores da radiação.

Dessa forma, não pretendemos justi�car o presente modelo do ponto de vista mi-

croscópico e sim interpretar seus efeitos em alguns observáveis, abrindo a possibilidade

para um estudo mais detalhado no futuro que leve em conta sistemas de poucos corpos

imersos num gás de Fermi.
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5.1 Introduzindo o modelo.

O comprimento de onda da radiação incidente no intervalo 100 � E � 140MeV favorece

o estudo de possíveis mecanismos de interação com clusters de partículas na matéria

nuclear, uma vez que o fóton resolve um volume nuclear nas redondezas do nucleon. En-

tretanto, pela conservação de momento angular, o fóton incidente não pode ser absorvido

por um único corpo, daí o grande êxito do modelo do QD. Porém, se calcularmos a razão

entre dois volumes nucleares esféricos 
1 = 4
3
�r31 e 
2 =

4
3
�r32, sendo r1 = r0 = 1; 18 fm e

r2 = 2; 0 fm, obtemos 
2
1 � 4; 9. Logo, enquanto um nucleon ocupa em média um volume

esférico 
1, cerca de 4,9 nucleons ocupam o volume esférico de�nido por um raio de 2

fm (1). Portanto, o comprimento de onda do fóton incidente pode resolver uma região

espacial onde co-existam cerca de quatro nucleons.

O cluster de quatro partículas (2 nêutrons e 2 prótons) imerso na matéria nuclear

é interpretado como um sistema formado por dois quase-dêuterons, sendo aqui despre-

tensiosamente denominado quase-alfa (QA). Obviamente que tal sistema possui carac-

terísticas completamente distintas (números quânticos, energia relativa, etc...) quando

comparado com a partícula alfa, que consiste num estado ligado com propriedades bem

de�nidas.

A grande energia de ligação da partícula alfa (� 28; 3 MeV) constitui uma barreira

técnica para associar esse estado a um possível cluster de quatro partículas com energia

total positiva causada pelo movimento de Fermi. Ou seja, o dêuteron, devido sua baixa

energia de ligação, pode ser tratado de forma mais confortável como um quase-dêuteron.

Portanto, não acreditamos que o modelo aqui proposto possa levar a uma solução

simples que associe as funções de onda da partícula alfa no estado fundamental com a

função de onda de um objeto complicado formado por quatro partículas (aqui podendo

ocupar qualquer nível de energia) no núcleo. Adicionalmente, existem cinco estados

assintóticos de desintegração do 4He (ppnn, p3H, n3He, pnd e dd) e diversos estados

1Para a análise qualitativa aqui proposta assumimos densidade nuclear constante �0 =
1

4
3�r

3
0
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excitados (ligados ou não) que podem estar envolvidos na fotodesintegração elementar.

Então, para simpli�car o problema de quatro corpos consideramos apenas um estado

assintótico onde ocorre a dissociação completa do sistema de quatro partículas, avaliando

sua in�uência nos observáveis de interesse. Conforme pretendemos mostrar, o mecanismo

de fotoabsorção pelo quase-alfa depende quase que exclusivamente de efeitos cinemáticos,

tornando nossa análise menos dependente de detalhes que não serão levados em conta a

respeito do processo elementar +4He.

O modelo do QD parte da hipótese central de que a interação com o fóton se dá pela

absorção da radiação por pares n�p, �cando os demais nucleons comomeros espectadores.

De forma análoga, o modelo aqui apresentado parte das seguintes hipóteses:

1) A interação do fóton incidente com o núcleo se dá via absorção por clusters de

partículas formados por 2 prótons e 2 nêutrons (QA), sendo que o restante das partículas

não participa da interação. As partículas que irão constituir o cluster são sorteadas no

volume nuclear sem introduzir qualquer correlação de posição e momento;

2) O mecanismo de fotoabsorção dissocia completamente o quase-alfa, �cando o

estado �nal com quatro partículas assintoticamente livres;

3) A seção de choque para o processo elementar de desintegração completa do 4He

não depende signi�cativamente da energia do fóton no intervalo 40 � E � 140 MeV.

Com essas hipóteses podemos escrever a seção de choque de fotoabsorção do QA

usando o seguinte anzats:

�QA(E) =
K1

A

N !Z!

(N � 2)!(Z � 2)! (2!)2
�;4N(E)fQA(E); (5.1)

sendo o fator N !Z!
(N�2)!(Z�2)!(2!)2 o número de combinações possíveis de 2 prótons e 2 nêutrons,

�;4N(E) a seção de choque para a dissociação total do cluster de alfa e fQA(E) a

função de bloqueio de Pauli devido à redução do espaço de fase causada pela presença da

matéria nuclear. O fator K1

A
é introduzido em virtude do caráter volumétrico da interação

eletromagnética, sendo K1 uma constante que leva em conta qual a fração dos prováveis

QA que podem estar correlacionados formando um cluster.
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O único ingrediente dinâmico na eq.(5.1) é a seção de choque �;4N(E). Entretanto,

essa grandeza não é conhecida experimentalmente, visto que só a seção de choque total

de fotoabsorção do 4He foi medida no intervalo de energia de interesse[76, 77]. Assim,

introduzimos a seguinte aproximação:

�;4N(E) � h�;4N(E)i =

E2Z
E1

�;4N(E)dE

E2 � E1
= cte. (5.2)

Substituindo (5.2) em (5.1) e agrupando todas as constantes teremos:

�QA(E) = KfQA(E); (5.3)

sendo K = K1

A
N !Z!

(N�2)!(Z�2)!(2!)2 h�;4N(E)i :

Ou seja, neste modelo simpli�cado a seção de choque �QA(E) depende apenas da

função de bloqueio fQA(E), sendo esta última calculada consistentemente no ambiente

de cascata. A constante K pode ser determinada empiricamente usando observáveis

físicos que sejam sensíveis a processos de fotoabsorção por poucos corpos, tais como

a foto�ssão em núcleos actinídeos, que depende fortemente da energia de excitação do

núcleo composto. Logo, na análise exploratória aqui proposta, pretendemos veri�car os

efeitos nos observáveis ao incluirmos o mecanismo de fotoabsorção descrito acima. Ou

seja, não pretendemos justi�car a eq.(5.3) do ponto de vista microscópico, muito menos

fornecer alguma interpretação para a constante K.

A cinemática do processo de fotoabsorção �ca:

PLab = PLabqa + PLab = P0Lab1 + P0Lab2 + P0Lab3 + P0Lab4 ; (5.4)

sendo P os quadrivetores das partículas, todos no referencial de laboratório. As linhas

indicam os quadrivetores �nais das quatro partículas após terem absorvido a radiação.

Passando para o referencial do centro de massa do sistema  + qa, a conservação de
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momento e energia �ca:

PC:M: = L(�)PLab = PC:M:qa +PC:M: = (EC:M:;0) = P0C:M:1 +P0C:M:2 +P0C:M:3 +P0C:M:4 : (5.5)

Assim,

E 0C:M:1 + E 0C:M:2 + E 0C:M:3 + E 0C:M:4 = EC:M: e (5.6)

4X
i=1

kC:M:i = 0: (5.7)

sendo
��kC:M:i

�� =q(E 0C:M:i )
2 � hm�i2.

O sistema de equações (5.6) e (5.7) possui in�nitas soluções, dependendo do tipo de

interação entre as partículas (2 corpos, 3 corpos, 4 corpos), sendo que não existem dados

experimentais su�cientes e ferramentário matemático apropriado para resolver analiti-

camente esse problema de quatro corpos. Felizmente, conforme mostraremos adiante, a

função de bloqueio de Pauli tem caráter majoritário nessa faixa de energia, uma vez que

todos os tri-momentos dos quatro nucleons devem estar acima de kF para que o processo

de fotoabsorção ocorra, suprimindo grande parte dos eventos mesmo para energias da or-

dem de 140 MeV. Ou seja, a inclusão de ingredientes dinâmicos para avaliar as eqs.(5.6) e

(5.7) não deve alterar signi�cativamente os resultados �nais, que são muito mais sensíveis

às correlações N �N causadas pelo princípio da exclusão.

Portanto, para se determinar os momentos kC:M:i adotamos a solução mais simétrica

possível, onde as magnitudes dos quatro tri-momentos são iguais no referencial do centro

de massa. As coordenadas angulares (�kC:M:i
; 'kC:M:i

) são distribuídas uniformemente numa

esfera, sendo que apenas uma escolha independente para cada par de partículas foi levada

em conta. Ou seja, a distribuição angular para a partícula 1 leva arbitrariamente a uma

escolha na mesma direção e sentido oposto para a partícula 2. O mesmo ocorrendo para
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as partículas 3 e 4. O procedimento de conservação de momento e energia para múltiplos

estados �nais é descrito resumidamente no apêndice B.

Dessa forma, os quadrimomentos após a interação �cam:

P0C:M:i =
�
E 0C:M:i ;kC:M:i

�
= P0C:M: =

�
EC:M:

4
;kC:M:

�
; (5.8)

sendo

��kC:M:�� =
s�

EC:M:

4

�2
� hm�i2: (5.9)

Os quadrivetores P0C:M: são então transformados ao referencial de laboratório, onde

os tri-momentos são testados quanto ao princípio da exclusão. Caso algum dos nucleons

constituintes do cluster possua momento inferior a kF , o evento é bloqueado e escolhemos

um outro candidato a QA. Caso contrário a cascata é iniciada, sendo que agora existem

quatro rami�cações correlacionadas.
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5.2 A in�uência do mecanismo do QA no processo de

reação fotonuclear em energias intermediárias.

5.2.1 Função de bloqueio de Pauli no mecanismo do quase-alfa

para o 232Th:

O procedimento para o cálculo de fQA(E) é completamente análogo ao que foi realizado

para o mecanismo do QD. O resultado para o 232Th no intervalo 40 � E � 140 MeV

é apresentado na �gura 5.1, em comparação com o mesmo observável calculado para o

QD. A razão entre as duas funções é apresentada na �gura 5.2.
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Figura 5.1: Função de bloqueio de Pauli no mecanismo do QA (linha pontilhada) e QD (linha

sólida). Detalhes no texto.

Fica evidenciado que o mecanismo de fotoabsorção por clusters de alfa, na hipótese

onde a radiação incidente dissocia completamente o cluster, é fortemente suprimido para

energias abaixo de 70 MeV. De fato, a função de bloqueio atinge cerca de 10% para
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E � 85; 5 MeV, indicando que há mais de 90% de chance de bloqueio para energias

abaixo desse valor. No mecanismo do QD esse fator de bloqueio ocorre para E � 37; 5

MeV.
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Figura 5.2: Razão entre as funções de bloqueio de Pauli calculadas no mecanismo do QA e QD.

A �gura 5.3 apresenta uma comparação entre fQA(E) e a função fQD(E) calculada

para diferentes energias do fóton. De fato, podemos imaginar que o fator de bloqueio do

QA deve ser similar ao do QD se tomarmos E ! E
2
; uma vez que o número de partículas

envolvidas nesse último é a metade. Entretanto, no intervalo 40 . E . 60MeV, fQA(E)
tem comportamento similar a fQD(

E
3
). Ou seja, nesse intervalo de energia o fator de

bloqueio de Pauli do QA é similar àquele do QD calculado usando a terça parte da energia

disponível, indicando que a conservação de momento e energia do sistema de quatro

partículas leva a uma supressão na seção de choque ainda mais intensa do que aquela

prevista apenas levando-se em conta a energia disponível e o número de partículas. Esse

fato ocorre devido às assimetrias dos momentos �nais das quatro partículas no referencial
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de laboratório, fazendo com que a composição vetorial nas equações da conservação de

momento restrinja ainda mais a interação. No intervalo 60 . E . 110 MeV a função

fQA(E) �ca entre fQD(
E
3
) e fQD(

E
2
), veri�cando a hipótese mencionada acima. Para

energias maiores do que � 110 MeV, fQA(E) é menos restritiva do que fQD(E2 ). Esse

resultado pode ser interpretado considerando-se que no QA não foi introduzida nenhuma

correlação de momento relativo para escolher os possíveis clusters. Já no modelo do

QD, os pares n � p com menor momento relativo têm maior probabilidade de absorver

a radiação, fazendo com que a energia cinética relativa do par seja menor do que aquela

onde o sorteio dos pares é aleatório.
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Figura 5.3: Funções de bloqueio de Pauli para o mecanismo do QD em diferentes energias do

fóton em comparação com o mesmo observável para o mecanismo do QA.
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5.2.2 A Fotodesintegração do 232Th no intervalo 40 � E � 140

MeV:

Razões de rami�cação para emissões de pré-equilíbrio no mecanismo do QA

para o 232Th:

Analogamente ao que foi realizado para o mecanismo do QD, apresento nesta seção os

resultados das razões de rami�cação (�x;y)C na fase rápida de reação para o processo

+232Th ! X. As �guras 5.4 � 5.6 apresentam os valores de (�x;y)C no intervalo 0 �

xC � 6 e 0 � yC � 2.
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Figura 5.4: Razões de rami�cação (�x;y)C na fase de pré-equilíbrio no intervalo 0 � xC � 6 e

yC = 0:
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Os resultados para (�x;y=0)C indicam um aumento na probabilidade de emissões de

nêutrons em comparação com o resultado do mecanismo do QD (�g.4.47). A con�guração

de núcleo composto (0n; 0p)C cai rapidamente, sendo o canal mais favorável até cerca de

55 MeV, diferentemente do mecanismo do QD onde esse canal era majoritário apenas

até 35 MeV. Os canais com maiores quantidades de nêutrons são signi�cativamente mais

favoráveis em comparação com a previsão para o QD, onde o canal (1n; 0p)C era o mais

provável praticamente em toda a faixa de energia. De fato, o canal mais favorável para o

QA para E & 115 MeV é o (3n; 0p)C , o que indica uma menor transparência nuclear no
mecanismo do QA. Ou seja, a distribuição da energia incidente entre os quatro nucleons

do cluster leva a quatro cascatas correlacionadas, onde as partículas ativas têm baixa

energia cinética e o sistema tende rapidamente ao equilíbrio.

A �gura 5.5 mostra os resultados para (�x;y=1)C : Veri�ca-se que esses canais têm

menor probabilidade em relação ao mecanismo do QD (�g.4.48), justamente devido às

diferenças nos mecanismos de interação inicial com o fóton. No caso do QD, o canal

(1n; 1p)C era o mais favorável no intervalo E & 55MeV, sendo que no QA, há uma maior
competição entre esse canal e os canais (2n; 1p)C e (3n; 1p)C , que são mais favoráveis para

energias mais altas. Ou seja, devido à maior interação de estado �nal dos integrantes do

cluster, a energia disponível é distribuída de forma e�caz e o núcleo emite um número

bem signi�cativo de nêutrons. Vale ressaltar que a con�guração (0n; 1p)C para o QD

chegava a aproximadamente 10% ao redor de 60 MeV, sendo que no QA não passa de

1%.

Os canais com dois prótons emitidos no pré-equilíbrio (�x;y=2)C são apresentados na

�gura 5.6. Devido ao mecanismo de interação com o QA, esses canais possuem probabili-

dades consideravelmente acima quando comparados com o QD. O canal (2n; 2p)C atinge

cerca de 3% para energias acima de 130 MeV. Esse resultado pode fornecer informação a

respeito da transparência nuclear dos constituintes do QA ao se propagarem na matéria.

O canal (3n; 2p)C também é favorável no QA, uma vez que está relacionado aos eventos

onde qualquer um dos integrantes do cluster transfere parte de sua energia para um
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nêutron, causando sua emissão do núcleo.
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Figura 5.5: Idem anterior para yC = 1:
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Figura 5.6: Idem anterior para yC = 2:
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Energia média de excitação das con�gurações de núcleo composto:

As energias de excitação das con�gurações de NC (A0 � xC � yC ; Z0 � yC) podem ser

calculadas seguindo-se os passos realizados para o QD. Os resultados no intervalo 0 �

xC � 6 e 0 � yC � 2 são apresentados nas �guras 5.7 � 5.10.
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Figura 5.7: Energia de excitação média


E�x;y

�
do NC (A0 � xC � yC ; Z0 � yC) no intervalo

0 � xC � 6 e yC = 0:

Analisando-se o resultado para


E�x;y=0

�
, veri�camos que no modelo do QA as energias

de excitação das con�gurações de NC são consideravelmente maiores do que no modelo

do QD (�g. 4.50). A distribuição da energia incidente pelos constituintes dissociados do

cluster é muito e�caz, fazendo com que grande parte da energia �que no núcleo após a

cascata. Para as con�gurações (1n; 0p)C e (2n; 0p)C os valores de


E�x;y=0

�
ultrapassam

100 MeV para E & 130 MeV. No QD, esses observáveis �cam em torno de 65 MeV.

A �gura 5.8 apresenta os mesmos observáveis em escala linear, onde veri�camos uma

variação praticamente linear de


E�x;y=0

�
� E em todos os canais analisados.
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Figura 5.8: Idem anterior em escala linear.

As �guras 5.9 e 5.10 apresentam os resultados de


E�x;y=1

�
e


E�x;y=2

�
, respectivamente.

Novamente constatamos um aumento signi�cativo desse observável quando comparado

com o modelo do QD para esses canais de pré-equilíbrio.
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�
do NC (A0 � xC � yC ; Z0 � yC) no intervalo

0 � xC � 6 e yC = 1:
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Figura 5.10: Idem anterior para yC = 2:
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Razões de rami�cações totais (pré-equilíbrio e evaporação) no modelo do QA:

O procedimento para se determinar as razões de rami�cações para emissões de partículas

é completamente análogo àquele realizado para o mecanismo do QD. As �guras 5.11 a

5.13 apresentam os resultados no intervalo 0 � x � 10 e 0 � yC � 2.
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Figura 5.11: Razões de rami�cação �QAx;y (E) no mecanismo de reação (cascata + evaporação)

no intervalo 0 � x � 10 e y = 0:

Os resultados de �QAx;y=0(E) indicam que há um número maior de nêutrons emitidos

na fase de reação em comparação com o modelo do QD (�g. 4.53), levando a distribuições

mais alargadas no modelo do QA. A cinemática do processo de fotoabsorção restringe

a emissão de prótons no pré-equilíbrio, uma vez que as energias cinéticas dos prótons

constituintes do cluster são menores e a barreira coulombiana suprime drasticamente as

emissões. Adicionalmente, o mecanismo do QA leva a con�gurações de NC com maior

energia de excitação, favorecendo uma maior emissão de nêutrons do que no QD na fase

de evaporação. Por exemplo, o canal (9n; 0p) no QA tem probabilidade aproximada de
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5% para E � 95 MeV, enquanto que no QD, essa probabilidade não passa de 2%.

Os resultados de �QAx;y=1(E) e �
QA
x;y=2(E) são apresentados na �gs. 5.12 e 5.13. O

mecanismo do QA sugere uma diminuição nos branchings dos canais (xn; 1p) em relação

aos resultados do QD (�g.4.54) em toda a faixa de energia. A partir de aproximadamente

100 MeV, esses canais apresentam um supressão ainda mais signi�cativa, muito provavel-

mente relacionada ao canal de entrada do QA. Ou seja, para energias mais baixas (. 60
MeV), a barreira coulombiana suprime as emissões de partículas carregadas, favorecendo

emissões de nêutrons. Esse quadro sofre uma ligeira alteração para energias um pouco

maiores (& 80 MeV), onde a probabilidade de pelo menos um próton ser emitido no

pré-equilíbrio aumenta e os canais (xn; 1p) são favorecidos. Entretanto, para energias

tipicamente acima de 100 MeV, a probabilidade de emissão de dois prótons aumenta

signi�cativamente (�g.5.13), levando a uma diminuição nos canais (xn; 1p) e conseqüente

aumento nos canais (xn; 2p) nesse regime.
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Figura 5.12: Idem anterior para y = 1.
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Figura 5.13: Idem anterior para y = 2.
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5.2.3 Foto�ssão do 232Th no intervalo 40 � E � 140 MeV:

Os núcleos actinídeos apresentam pequena barreira de �ssão, favorecendo o estudo de

mecanismos de excitação nuclear a partir de dados experimentais de foto�ssão. O meca-

nismo do QA leva a con�gurações de NC com maiores energias de excitação, indicando

que as medidas experimentais das seções de choque de foto�ssão podem ser utilizadas

como vínculo experimental para se determinar alguns parâmetros desconhecidos, tais

como a constante K da eq.(5.3).

Os branchings no canal de �ssão �QAf (E) no modelo do QA foram calculados de

forma análoga ao que realizamos para o QD. O resultado, juntamente com as previsões

do QD e GDR, é apresentado na �gura 5.14.
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Figura 5.14: Razões de rami�cação no canal de �ssão para o 232Th: Contribuições do QA

(preto), QD (vermelho) e GDR (azul).

Constatamos claramente que o mecanismo do QA aumenta signi�cativamente a pro-

babilidade total de foto�ssão nuclear, sendo que �QAf (E) apresenta um platô no intervalo

110 . E . 140 MeV.
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Logo, a seção de choque de foto�ssão pode ser escrita levando-se em conta as con-

tribuições da GDR, QD e QA:

�f (E) = �GDR(E)�
GDR
f (E) + �QD(E)�

QD
f (E) + �QA(E)�

QA
f (E) =

= �GDR(E)�
GDR
f (E) + �QD(E)�

QD
f (E) +KfQA(E)�

QA
f (E): (5.10)

Dessa forma, podemos extrair o valor da constante K a partir de um ajuste pelo

método dos mínimos quadrados combinando-se os dados das refs. [68] e [69] para as

seções de choque de foto�ssão. Para o ajuste nos restringimos ao intervalo 54 � E � 140

MeV e usamos a parametrização da GDR para os dados de Saclay. O resultado do ajuste

é apresentado na �gura 5.15, onde obtivemos K = 11; 0(8).
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Figura 5.15: Seção de choque de foto�ssão nuclear para o 232Th. Os dados experimentais foram

tirados das refs [68] (círculos) e [69] (quadrados). A linha magenta corresponde ao ajuste no

método dos mínimos quadrados da função (5.10) com K = 11; 0.
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A �gura 5.16 apresenta os dados disponíveis para �f e as contribuições da GDR, QD

e QA separadamente e somadas.
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Figura 5.16: Seção de choque de foto�ssão nuclear para o 232Th. Os dados experimentais foram

tirados das refs [68] (círculos) e [69] (quadrados). A linha verde é a soma das contribuições

da GDR (azul) e do QD (vermelho), sendo que a linha magenta inclui a contribuição do QA

(preto).

Portanto, concluímos que a inclusão do mecanismo do QA é essencial para se re-

produzir a leve subida nos dados experimentais de foto�ssão do 232Th em energias inter-

mediárias no intervalo E & 85MeV, onde veri�ca-se que a in�uência do QA é totalmente
desprezível para E . 60 MeV devido ao mecanismo de bloqueio de Pauli. As compo-

nentes do QD e GDR apresentam uma queda suave para energias acima de 100 MeV,

acompanhando o comportamento das respectivas seções de choque de fotoabsorção, visto

que os branchings no canal de �ssão são praticamente constantes nesse regime. Logo,

veri�camos que a subida nos dados experimentais acima de 80 MeV, só pode ser justi�-

cada por um acréscimo na seção de choque total de fotoabsorção ou na energia de exci-

tação do NC. Entretanto, conforme previamente discutido, veri�ca-se que a transparência
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nuclear aumenta com E, diminuindo a curvatura de E��E à medida que E aumenta.

Esse fato leva à saturação de �QDf (E) a partir de um dado valor de E onde o canal

de pré-equilíbrio (1n; 1p)C é majoritário, fazendo com que as con�gurações de NC nesse

intervalo de energia sejam bem similares no mecanismo do QD.
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5.2.4 Seções de choque de foto e eletrodesintegração nuclear

para o 232Th em energias intermediárias:

A inclusão do mecanismo do QA afeta todos os observáveis estudados. Porém, nos res-

tringiremos a analisar apenas sua in�uência nas seções de choque de foto e eletrodesin-

tegração nuclear do 232Th.

Dessa forma, as seções de choque para os canais (xn; yp) podem ser calculadas levando-

se em conta os mecanismos da GDR, QD e QA:

�;xnyp(E) = �GDR(E)�
GDR
x;y (E) + �QD(E)�

QD
x;y (E) + �QA(E)�

QA
x;y (E): (5.11)

Então, usando o formalismo de fótons virtuais podemos escrever os respectivos yields

de eletrodesintegração na forma:

�e;xnyp(Ee) =
X
�L

EeZ
ETh

dE
E

S�L (A;Z;Ee; E)�
�L
;xnyp(E); (5.12)

sendo que os espectros de fótons virtuais foram calculados para multipolaridade E1, tanto

na GDR quanto no QD. Entretanto, o mecanismo do QA deve favorecer a transição E2

no processo de dissociação do cluster, tornando necessário somar as contribuições de E1

e E2 em (5.12). Ou seja:

�e;xnyp(Ee) =

EeZ
ETh

dE
E

SE1 (A;Z;Ee; E)�
E1
;xnyp(E) + (5.13)

EeZ
ETh

dE
E

SE2 (A;Z;Ee; E)�
E2
;xnyp(E); (5.14)

onde usamos a aproximação:
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�E1;xnyp(E) = �GDR(E)�
GDR
x;y (E) + �QD(E)�

QD
x;y (E) e (5.15)

�E2;xnyp(E) = �QA(E)�
QA
x;y (E): (5.16)

As eqs.(5.15) e (5.16) indicam que para a GDR e QD, apenas a componente E1 é levada

em conta no processo de fotoexcitação nuclear, enquanto que no QA a multipolaridade

E2 é majoritária no processo de interação do fóton com o cluster. Os espectros de E2

foram calculados na aproximação de onda distorcida (DWBA) utilizando-se a rotina da

ref.[33]. A �gura 5.17 apresenta os espectros de E2 para o 232Th calculados em três

valores distintos de Ee.
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Figura 5.17: Espectros de fótons virtuais com multipolaridade E2 para o 232Th na aproximação

de onda distorcida DWBA.

Portanto, podemos escrever os respectivos yields de eletrodesintegração seguindo os

passos realizados para o modelo do QD:
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�e;xnyp(Ee) =

EeZ
ETh

dE
E

SE1 (Ee; E)
�
�GDR(E)�

GDR
x;y (E) + �QD(E)�

QD
x;y (E)

�
+

K

EeZ
ETh

dE
E

SE2 (Ee; E) fQA(E)�
QA
x;y (E): (5.17)

As seções de choque para os canais (e; 7n0p), (e; 5n1p), (e; 6n1p)+(e; 5n2p), (e; 7n1p)

e (e; 8n1p) podem ser determinadas usando-se (5.17) com K = 11; 0: As �guras 5.18 a

5.22 apresentam os resultados de �e;xnyp levando-se em conta o mecanismo do QA (linha

pontilhada), em comparação com o resultado prévio que incluía apenas a GDR e QD

(linha sólida). Os dados experimentais são da ref.[30].
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Figura 5.18: Seção de choque para a reação 232Th(e; 7n0p)225Th. Calculada incluindo-se os

mecanismos da GDR e QD (linha sólida) e GDR, QD e QA (linha pontilhada). Os dados

experimentais são da ref. [30].
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Figura 5.19: Idem anterior para a reação 232Th(e; 5n1p)226Ac.
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Figura 5.20: Idem anterior para a soma das seções de choque das reações: 232Th(e; 6n1p)225Ac

e 232Th(e; 5n2p)225Ra.
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Figura 5.21: Idem anterior para a reação 232Th(e; 7n1p)224Ac.
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Veri�ca-se claramente que a inclusão do mecanismo do QA é desprezível no cálculo das

seções de choque para os canais (e; xnyp), havendo um leve aumento nas seções de choque

a partir de aproximadamente 100 MeV. Esse resultado mostra que as medidas das seções

de choque integradas são bem descritas pelo modelo do QD, o mesmo não ocorrendo para

o caso de �ssão nuclear. Obviamente que medidas com fótons monocromáticos são de

grande valia para se veri�car processos de fotoabsorção por poucos corpos, eliminando

imprecisões geradas pelas hipóteses a respeito das multipolaridades dos fótons virtuais.

As seções de choque de fotodesintegração nuclear podem ser calculadas usando-se

(5.11), que leva em conta os mecanismos da GDR, QD e QA. A �gura 5.23 apresenta

os resultados para os canais (xn; 0p). Todos os canais apresentam um comportamento

tipicamente estatístico devido à contribuição da GDR e à parte de evaporação do NC

nos mecanismos do QD e QA. As contribuições do QD e QA têm um comportamento de

queda mais suave visto que as emissões de pré-equilíbrio diminuem a energia de excitação

e alargam as seções de choque para energias maiores. Os canais no intervalo 2 � x � 5

são dominados pelo decaimento da GDR, enquanto que para x � 6 a componente do QD

é majoritária. A exceção aparece no canal exótico (10n; 0p); onde as contribuições do

QD e QA têm importâncias similares. As estruturas que aparecem nas seções de choque

estão relacionadas às �utuações estatísticas geradas pela interpolação dos resultados do

MCMC. Ressaltamos que algumas das seções de choque analisadas são muito baixas

(� 0; 10 mb), sugerindo que o número de repetições da cascata e/ou o passo de energia

adotado (5 MeV) não garantem boa precisão para esses canais. Logo, podemos estimar

uma �utuação estatística nos resultados da ordem de 0; 02 mb.

A �gura 5.24 apresenta os resultados para os canais (xn; 1p), onde observamos uma

componente direta bem signi�cativa, tanto no mecanismo do QD quanto no QA. A

componente do QA é praticamente desprezível para x � 5, sendo bem signi�cativa para

os canais (8n; 1p); (9n; 1p) e (10n; 1p). Dentre os canais analisados, o canal (6n; 1p) tem

a maior contribuição na fotodesintegração do 232Th. Portanto, veri�camos que esses

resultados apontam para a possibilidade do estudo do mecanismo do QA nos canais
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exóticos (8n; 1p); (9n; 1p) e (10n; 1p), muito embora rerssaltamos a necessidade do uso de

fótons monocromáticos com energias no intervalo 100 � E � 140 MeV.
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Figura 5.23: Seções de choque para as reações 232Th(; xn0p)232�xTh calculadas nas rotinas

MCMC - Evaporação (preto) e respectivas contribuições da GDR (vermelho), QD (azul) e QA

(magenta).
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Figura 5.24: Seções de choque para as reações 232Th(; xn1p)231�xAc calculadas nas rotinas

MCMC - Evaporação (preto) e respectivas contribuições do QD (azul) e QA (magenta).

A �gura 5.25 apresenta os resultados para os canais (xn; 2p). Em virtude das baixas

seções de choque envolvidas, estimamos uma �utuação estatística inferior a 0; 02 mb para

todos os canais. Essas �utuações indicam que os canais (2n; 2p) e (3n; 2p) estão abaixo

do limiar estatístico do presente cálculo sendo, portanto, apresentados apenas a título

ilustrativo. Os demais canais também devem ser analisados com cautela devido às grandes

oscilações que aparecem para energias mais altas. As exceções são os canais (8n; 2p),

(9n; 2p) e (10n; 2p), que apresentam um comportamento mais suave, sendo determinados
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com melhor precisão. Vale a pena ressaltar que esse canais têm seções de choque uma

ordem de grandeza acima do limiar estatístico (� 0; 02 mb) considerado.
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Figura 5.25: Seções de choque para as reações 232Th(; xn2p)230�xRa calculadas nas rotinas

MCMC - Evaporação (preto) e respectivas contribuições do QD (azul) e QA (magenta).
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Portanto, podemos concluir que a inclusão do mecanismo do QA é fundamental para

se interpretar os dados das seções de choque de foto�ssão para o 232Th em energias

intermediárias[68, 69]. Esse mecanismo, além de produzir um ligeiro aumento na seção

de choque total de fotoabsorção a partir de aproximadamente 100 MeV, também aumenta

a energia média de excitação do NC, aumentando o branching de �ssão. Entretanto, tam-

bém veri�camos que o mecanismo do QA tem pouca in�uência nos yields de eletrodesin-

tegração medidos por Miller e colaboradores[30], uma vez que contribui muito pouco na

equação integral (5.17). Esse fato está relacionado com o fator SE2 (Ee; E) fQA(E) que

aparece no integrando, visto que é o produto de uma função que contribui signi�cativa-

mente para baixas energias SE2 (Ee; E) com outra que contribui apenas para energias

mais altas. Logo, a contribuição substancial do QA nos resultados de �;xnyp(E) (�gs.

5.23 a 5.25) não é relevante na seção de choque integrada. Esse fato reitera nossa hipótese

de que dados de seções de choque integradas não favorecem a análise do processo primário

de fotoabsorção nuclear.
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5.2.5 A seção de choque total de fotoabsorção para o 232Th in-

cluindo o mecanismo do QA:

A seção de choque total de fotoabsorção para o 232Th pode ser re-calculada levando-se

em conta o mecanismo do QA. Ou seja:

�;abs(E) = �GDR(E) + �QD(E) + �QA(E): (5.18)

A �gura 5.26 apresenta o resultado de �;abs(E) no intervalo 20 � E � 140 MeV.

A participação do QA é desprezível para energias abaixo de 80 MeV, sendo que para

E = 140 MeV esta se equivale a metade da contribuição do QD. A seção de choque

total é praticamente constante a partir de 80 MeV, visto que a subida na componente do

QA compensa a queda do QD.

Portanto, reiteramos a necessidade do estudo de reações fotonucleares usando fótons

monocromáticos no intervalo 100 � E � 140 MeV, uma vez que essa janela cinemática

favorece processos de fotoabsorção via poucos corpos, alterando o mecanismo de foto-

excitação nuclear. Especial atenção deve ser dada para o canal de �ssão em núcleos

actinídeos, uma vez que este representa a maior contribuição na seção de choque total

nessa faixa de energia e depende fortemente das con�gurações de NC após a fase de

pré-equilíbrio. Obviamente que as distribuições angulares das partículas emitidas, em

particular dos canais (xn; 2p); também podem fornecer importantes informações para o

estudo de clusters de alfa no estado nuclear fundamental.
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Figura 5.26: Seção de choque total de fotoabsorção para o 232Th (preto) e respectivas con-

tribuições da GDR (vermelho), QD (azul) e QA (magenta).
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Capítulo 6

Aplicações do modelo MCMC para a

fotoprodução de pions em energias

intermediárias e altas.

Neste capítulo discutiremos processos de fotoprodução incoerente de pions em energias

intermediárias e altas [43]. Diferentemente dos processos descritos até o presente mo-

mento, onde estudamos todo o processo de reação (cascata e evaporação), nesse capítulo

nos concentraremos na análise dos efeitos da matéria nuclear na fotoprodução de mésons

pseudo-escalares durante o processo de fotoprodução e transporte na matéria. Dessa

forma, apresentaremos possíveis aplicações do modelo MCMC para o cálculo das dis-

tribuições angulares do méson �0, sendo que nos restringiremos a duas janelas cinemáti-

cas bem de�nidas: 1) fotoprodução incoerente na região da ressonância �(1232), co-

brindo toda a faixa de ângulo polar e, 2) fotoprodução incoerente em altas energias

4; 0 � E � 6; 0 GeV e ângulos frontais 0 � ��0 � 40(Lab). Essa escolha particu-

lar é conveniente visto que os mecanismos de fotoprodução elementar, que têm o papel

exclusivo de input do modelo de cascata, são bem compreendidos e parametrizados por

dados experimentais obtidos em vários laboratórios. Devemos ressaltar, entretanto, que o

método proposto para calcular as Interações de Estado Final dos mésons escalares com o
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núcleo é completamente independente da escolha arbitrária do processo de fotoprodução

elementar e não possui qualquer restrição no intervalo T�0 � 6; 0 GeV. Os procedimentos

descritos nos capítulos anteriores para a construção do ambiente nuclear são os mesmos

utilizados para o presente cálculo. Em resumo, todos os módulos representados na �gura

2.8 são operacionais, sendo que a diferença agora é a existência de ressonâncias e mésons

� no ambiente nuclear. O capítulo está dividido em três seções. Na primeira seção des-

crevo os procedimentos adotados para a inclusão da interação elementar com o fóton,

parametrizando as seções de choque diferenciais e comparando os resultados com os da-

dos experimentais disponíveis. Na segunda seção introduzo a metodologia empregada

para se realizar o transporte da � e do méson � na matéria nuclear, incluindo os proces-

sos de maior relevância para energias no centro de massa (
p
s) do sistema �N do limiar

de produção de pions até cerca de 3,5 GeV (1). Na terceira e última seção apresento

os resultados das seções de choque na região da �(1232) e em altas energias, estudando

os efeitos de cortes cinemáticos nas distribuições angulares. Os resultados em baixas

energias são então comparados com os dados experimentais recentemente obtidos pelo

grupo de Mainz [34].

1Essa energia equivale à aproximadamente E = 6; 0 GeV no referencial de laboratório.
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6.1 O processo elementar de fotoprodução do méson

�0.

O processo elementar de fotoprodução do méson �0 é o input para a condição inicial

da cascata. Esse processo elementar deve ser descrito usando-se modelos con�áveis e

dados experimentais disponíveis a �m de se evitar a inclusão de incertezas no modelo

MCMC. Por essa razão, optamos por introduzir processos de fotoprodução em certas

condições cinemáticas especí�cas que simpli�cassem a descrição dos operadores de pro-

dução. Ressaltamos, contudo, que a ênfase da presente análise é estudar os efeitos da

matéria nuclear no �uxo de pions produzido dentro do núcleo, sem que haja a preocu-

pação de se introduzir de forma completa todos os possíveis canais de reação para o canal

de entrada N . Essa restrição compromete a determinação precisa das con�gurações de

núcleo composto obtidas previamente na região do QD, visto que não leva em conta

a seção de choque total de fotoabsorção e canais de rami�cação. Felizmente, podemos

aplicar vínculos cinemáticos e nos restringir a condições especí�cas de fotoprodução onde

o negligenciamento dos demais branchings hadrônicos da fotoprodução elementar possa

ser desprezível nos observáveis de interesse.
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6.1.1 Fotoprodução do �0 na região da �(1232):

A fotoprodução de �0 na região da �(1232) é dominada pela contribuição do decaimento

do estado P33(1232), visto que o termo de Born pode ser desprezado de acordo com a pre-

visão do modelo de Isóbaras (Unitary Isobar Model) [78]. O pólo do pion e a contribuição

do termo de Kroll-Rudermann são relevantes para a produção de pions carregados ape-

nas, sendo que não foram levadas em conta no presente cálculo. Para maiores detalhes

consultar a ref.[43]. O diagrama relevante para o processo de fotoprodução na região da

Delta é apresentado na �gura 6.1.

π0(q)γ(k)

N(p1)

∆(k + p1)

N(p2)

π0(q)γ(k)

N(p1)

∆(k + p1)

N(p2)

Figura 6.1: Diagrama dominante na fotoprodução do méson �0 na região da �(1232):

Dessa forma, a seção de choque diferencial para a produção elementar do �0 na região

da � pode ser parametrizada na forma [43]:

d�N
d


=
q

k

4X
n=0

an cos(�
�)n; (6.1)

sendo q e k, respectivamente, os momentos do méson e fóton (2) no referencial do centro de

2Atencão: A notação utilizada para o momento k do fóton incidente é a mesma empregada no capítulo
4 para se de�nir o momento relativo do par n� p.
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massa do canal de fotoprodução (canal s), �� o ângulo polar do pion nesse referencial com

os parâmetros an obtidos por ajuste aos dados experimentais disponíveis [79, 80, 81, 82,

83, 84]. Os resultados do ajuste para E = 330MeV (linha vermelha) e respectivos dados

são apresentados na �gura 6.2. O histograma (preto) representa o input gerado no Monte

Carlo usando (6.1), sendo apresentado apenas a título de veri�cação das normalizações

nas seções de choque para um passo angular de 20:
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Figura 6.2: Seção de choque diferencial para o processo p ! �0p. A linha vermelha é o

resultado do ajuste da eq. (6.1), sendo que o histograma representa o resultado normalizado

gerado no Monte Carlo. Os dados experimentais são das refs. [79] (quadrados), [80] (círculos),

[81] (triângulos para cima), [82] (triângulos para baixo), [83] (losangos) e [84] (triângulos para

a esquerda).
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6.1.2 Fotoprodução do �0 em altas energias 4; 0 � E � 6; 0 GeV

e ângulos frontais:

O estudo da fotoprodução incoerente do méson �0 em altas energias está no bojo da

análise experimental proposta pela colaboração PrimEx no Je¤erson Laboratory [37],

que visa obter a medida mais precisa da meia-vida do �0 via efeito Primako¤ [38] (3).

Entretanto, além da parte eletromagnética na fotoprodução, há também algumas con-

tribuições nucleares (coerente e incoerente), assim como o termo de interferência quântica

entre as amplitudes de Coulomb e nuclear coerente. Essas amplitudes, por consistirem

de fenômenos genuinamente quânticos, não podem ser tratadas em abordagem de cas-

cata, uma vez que devemos adicionar coerentemente todas as amplitudes dos nucleons.

Já a parte incoerente da seção de choque é caracterizada pelo núcleo num estado �nal

excitado, podendo ser consistentemente calculada no código MCMC. Logo, os cálculos

aqui apresentados e discutidos serão utilizados para mapear o fundo nuclear incoerente

presente nos dados da colaboração PrimEx e auxiliar na determinação precisa da meia

vida do méson �0: Para maiores detalhes consultar ref. [43].

Por se tratar de um experimento em altas energias, devemos redobrar o cuidado na

determinação do background nuclear, visto que existem muitos canais abertos e diversos

processos podem contribuir para a produção de pions. Por essa razão, é necessário que

sejam incluídos vínculos cinemáticos bem restritivos, eliminando contribuições espúrias

nas seções de choque. Uma possível solução para o problema de diversos canais é restringir

a cinemática de fotoprodução numa região onde apenas o mecanismo de produção de um

pion seja relevante. Ou seja, estamos analisando uma pequena fração da seção de choque

total de fotoprodução onde um único pion é produzido na região de ângulos frontais

(pequeno momento transferido ao nucleon).

O operador de produção de um único pion para altas energias pode ser calculado no

3O acoplamento do fóton incidente com o campo Coulombiano do núcleo (efeito Primako¤) produz
o méson �0, sendo que a seção de choque para esse processo é proporcional à meia-vida do processo
inverso de decaimento radiativo �0 ! .
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modelo de dominância de mésons vetoriais (Vector Meson Dominance), usando teoria de

Regge e incluindo a troca de mésons vetoriais � e !. A �gura 6.2 apresenta o diagrama

dominante na produção direta de �0.

γ(k) π0(q)

ω, ρ (p1 – p2)

N(p1) N(p2)

γ(k) π0(q)

ω, ρ (p1 – p2)

N(p1) N(p2)

Figura 6.3: Diagrama dominante na fotoprodução do �0 em altas energias.

Logo, a seção de choque diferencial para a fotoprodução elementar do �0 em ângulos

frontais no referencial do centro de massa do canal s �ca(4) [85]:

d�N
d


� jf1 � f2j2 +
��2

2

�
jf3 + f4j2 + 2Re (f �1 f2 + f �1 f4 + f �2 f3)

�
; (6.2)

onde as fi�s são as amplitudes de Pauli [86] funções das amplitudes invariantes Ai =

Ai(s; t). As grandezas s = (k+p1)2 e t = (k�q)2 representam as variáveis de Mandelstam

usuais com p1 e p2 sendo os quadrimomentos inicial e �nal do nucleon.

As relações entre as amplitudes fi e Ai são dadas nas refs.[85, 86], sendo que por

simplicidade tomamos p1 = p2 (t� 1). Ou seja:

4Para se obter essa expressão, basta expandir a eq.(9.6) da ref.[85] para � � 1 e tomar q � k:
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f1 =
(
p
s�mN) (E +mN)

8�
p
s

�
A1 +

�p
s�mN

�
A4 �

t�m2
�

2 (
p
s�mN)

(A3 � A4)
�

(6.3)

f2 = q
(
p
s�mN)

8�
p
s

�
�A1 +

�p
s+mN

�
A4 �

t�m2
�

2 (
p
s�mN)

(A3 � A4)
�

(6.4)

f3 = q
(
p
s�mN) (E +mN)

8�
p
s

��p
s�mN

�
A2 + A3 � A4

�
(6.5)

f4 = q
2 (
p
s�mN)

8�
p
s

�
�
�p
s+mN

�
A2 + A3 � A4

�
; (6.6)

sendo mN e m�, respectivamente, as massas do nucleon e méson com E1 =
p
k2 +m2

N �

E2 =
p
q2 +m2

N � E:

A relação entre t e �� pode ser obtida, veri�cando-se que:

t = (k � q)2 = �q2t ��2; (6.7)

sendo qt e �, respectivamente, os momentos transferidos transverso e longitudinal, com:

q2t = 4E
p
q2 +m2

� sin
2

�
��

2

�
e � =

m2
�

2E
: (6.8)

Logo, para (t� 1), teremos:

q2t � E2��2 ! ��2 � �t+�
2

E2
: (6.9)

Decompondo as amplitudes invariantes Ai em termos de amplitudes de helicidade no

canal t, regularizadas e com paridade bem de�nida, escrevemos[87, 88]:

A1 = �
tF1 + 2mNF3
t� 4m2

N

(6.10)
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A2 =
F1

t� 4m2
N

+
1

t

�
F2 +

2mNF3
t� 4m2

N

�
(6.11)

A3 = �F4 (6.12)

A4 = �
2mNF1 + F3
t� 4m2

N

; (6.13)

uma vez que o pólo do pion não contribui para o �0(5). Assim, substituindo-se em (6.2)

as eqs.(6.3) a (6.6) e (6.10) a (6.13) e usando a relação entre �� e t (6.9), podemos agrupar

os termos proporcionais a Fi e F 2i [87]:

d�N
dt

=
�

q2
d�N
d


=
1

32�
fF 22 +

F 23
4m2

N

�
�
t+�2

��
F 24 +

F 21
4m2

N

+
F 23
16m4

N

+
F1F3
2mN

1

q
p
s

�
�t+�

2

q
p
s

�
F2 �

F3
2mN

��
mNF4 +

F1
2
�
p
s

24q
F2 +

4qs � 5
p
s

16mNq
F3

�
g: (6.14)

As amplitudes F2 e F3 recebem contribuições de diferentes trajetórias, enquanto que

as funções Ai são livres de singularidades cinemáticas. Como a eq.(6.11) possui um pólo

para t = 0, devemos impor uma condição de conspiração para t = 0 (6):

F3(s; t = 0) = 2mNF2(s; t = 0): (6.15)

Então, usando a eq.(6.15), �nalmente escrevemos[87]:

5O pólo do pion contribui no caso de haver fotoprodução de pions carregados, seguida de processos de
trocas de carga. Entretanto, conforme mostraremos adiante, esse processo é completamente desprezível
para altas energias.

6Essa relação é a mesma obtida por Ball et al:[88], uma vez que a troca de pion não contribui nesse
caso.
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d�N
dt

=
�

k2
d�N
d


=
1

32�

�
(
F 23
2m2

N

�
"
t+

�
m2
�

2k

�2# �
F 24 +

F 21
4m2

N

+
F 23
16m4

N

+
F1F3
2mN

1

k
p
s

�)
: (6.16)

As amplitudes de helicidade Fi podem então ser calculadas usando técnicas conven-

cionais no modelo dos pólos de Regge, incluindo-se as trajetórias para os mésons ! e �

e levando-se em conta os cortes de Regge usuais[89]. Nessa abordagem, as amplitudes

Fi�s perdem a propriedade de paridade de�nida e também tornam-se �nitas para t = 0.

A amplitude de troca de fóton FC , que corresponde ao efeito Primako¤ elementar no

próton, tem importante papel para baixos momentos transferidos e deve ser subtraída da

fotoprodução total uma vez que apenas a componente forte da interação deve alimentar

o modelo de cascata.

Então, desprezando-se a troca do méson B (F4 = 0) e adicionando-se construtivamente

as contribuições dos cortes e de Coulomb, escrevemos[87, 89]:

F1 ! F1 + F
cut
1 + FC1 ; F3 ! F cut3 ; (6.17)

onde:

F1(s; t) =

p
2

mN

1
1� e�i��(t)
sin [��(t)]

�(t) [1 + �(t)] [2 + �(t)]

�
s

s0

��(t)�1
; (6.18)

F cut1 (s; t) =

p
2

mN

cut1
1� e�i��(0)
sin [��(0)]

�
s

s0

��(0)�1
eat

ln
�
s
s0

� ; (6.19)

FC1 (s; t) = �
2mN

t
0:0543

p
�GE(t) e
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F cut3 (s; t) = 2
p
2cut3

1� e�i��(0)
sin [��(0)]

�
s

s0

��(0)�1
eat

ln
�
s
s0

� : (6.20)

As trajetórias de Regge foram parametrizadas na forma �!;�(t) = 0; 45 + 0; 9t; com

s0 = 1; 0 GeV2. Os parâmetros 1 = 115; 4(3; 7)
p
�b; cut1 = 55; 2(5; 7)

p
�b; cut3 =

13; 5(0; 8)
p
�b

GeV
, a = 1; 20 GeV�2 e � = 8; 44 eV são obtidos por ajuste aos dados

experimentais[89], sendo GE(t) o fator de forma de dipolo elétrico do próton. Para

maiores detalhes consultar a ref.[43].

Os resultados da eq.(6.16) para as seções de choque a altas energias são apresentados

na �gura 6.4, em comparação com os dados experimentais das refs. [89, 90]. A linha

vermelha representa a componente forte, enquanto que a linha azul inclui a contribuição

coulombiana. O histograma representa o input gerado no Monte Carlo.
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Figura 6.4: Fotoprodução elementar do méson �0 em ângulos frontais e altas energias 4; 0 �

E � 6; 0 GeV. Os dados experimentais são das refs. [89] (quadrados) e [90] (círculos).
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6.2 O transporte de mésons e ressonâncias na matéria

nuclear.

A abordagem de cascata intranuclear multicolisional propicia uma descrição única para

avaliar as interações de estado �nal das partículas com o núcleo ao se propagarem na

matéria. Essa abordagem introduz uma dependência temporal explícita, permitindo a

inclusão de vínculos cinemáticos de forma precisa.

O transporte da ressonância � é realizado levando-se em conta espalhamentos elás-

ticos �N ! �N , sendo que tomamos por simplicidade �NN!NN = �N�!N�. De fato,

há também a possibilidade de processos de re-combinação �N ! NN cujas seções de

choque podem ser obtidas via balanço detalhado. Esses processos de re-combinação

foram introduzidos em versões anteriores do modelo MCMC [24, 25], de maneira que não

serão discutidos nesta tese. Adicionalmente, a in�uência de processos de re-combinação

de ressonâncias e espalhamentos inelásticos do tipo NN ! N� é completamente irrele-

vante na análise aqui proposta, justamente devido às restrições cinemáticas que foram

impostas. Salientamos, entretanto, que o modelo MCMC permite descrever processos de

tal natureza, muito embora estes não sejam aqui abordados. A fotoprodução na região

da � é dominada pelo diagrama da �gura 6.1, fazendo com que o estado virtual P33 seja

produzido no ambiente nuclear. Esse estado virtual, aqui denominado �0;+, tem baixa

energia cinética para E = 330 MeV(7), tendo grande possibilidade de interagir com os

demais nucleons mesmo para um núcleo leve como o 12C. A emissão da ressonância do nú-

cleo é análoga aos processos de emissões de pré-equilíbrio, sendo que o balanço energético

leva em conta os estados assintóticos do pion e do nucleon produtos da ressonância. Caso

o decaimento da � ocorra dentro do núcleo, os estados �nais dos férmions são testados

quanto ao princípio da exclusão, sendo que para as distribuições angulares dos pions

usamos a eq. (6.1).

7A condição on-shell deve ser satisfeita em todas as interações no MCMC, de maneira que na foto-
produção da � o quadrivetor energia e momento do sistema  +N é conservado, fazendo com que a �
�que na camada de massa: m2

� = (E + EN )
2 � (E + pN )2 :
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A in�uência do movimento fermiônico é levada em conta durante a fotoprodução e

nos espalhamentos elásticos �N durante a cascata, aumentando a largura nominal da

ressonância (� 120 MeV) e diminuindo sua meia-vida. Já o mecanismo de bloqueio de

Pauli tem o efeito contrário, visto que diminui o espaço de fase dos nucleons, diminuindo a

largura da ressonância e aumentando sua meia-vida. Dessa forma, as excitações binárias

p � h produzidas pela � durante sua emissão fornecem informação em tempo real da

evolução do espaço de fase dos nucleons em procedimento completamente análogo ao

que foi realizado para a região do QD. Caso o princípio da exclusão seja satisfeito, os

produtos do decaimento �0n; ��p; �+n and �0p são então transportados pela matéria na

abordagem multicolisional do MCMC.

O critério energético de parada leva em conta a presença de ressonâncias dentro do

núcleo, assegurando que um dado evento de cascata não seja interrompido caso todas as

ressonâncias não tenham decaído.

O transporte do méson � em altas energias é realizado considerando-se a grande

maioria dos processos relevantes no espalhamento �N . Por se tratar de fotoprodução

em altas energias, devemos nos assegurar de que grande parte da seção de choque total

�N esteja contemplada em toda a faixa de energia. Os canais com estranheza e com

produção de mésons vetoriais não foram incluídos. Em resumo, os seguintes canais foram

incluídos no espalhamento �N : i) espalhamento elástico, ii) produção e decaimento de

ressonâncias, iii) processos de troca de carga; iv) absorção de pions por um par de nucleons

e v) processos de produção de múltiplos mésons. Essa análise temporal fornece uma

abordagem única para o estudo das interações de estado �nal do pion produzido com o

núcleo, visto que atualiza naturalmente as �utuações de densidade local. O mecanismo

de bloqueio previne colisões espúrias e aumenta a transparência de pions.

As seções de choque para os processos �N ! X foram divididas em dois grupos depen-

dendo do canal de entrada. Para os canais de entrada �+p e ��p, onde existe um conjunto

bem completo de dados experimentais, realizamos ajustes de funções combinando-se com-

ponentes de decaimento de ressonâncias (�r), sempre que apropriado, e uma parte suave
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(�nr), ambas escritas em função da energia total no centro de massa do sistema �N . Para

as componentes suaves utilizamos a seguinte parametrização:

�nr(s) =
4X
i=1

Ai
(
p
s)
�i ; (6.21)

com �1 = 0; �2 = 1; �3 = 3=2 e �4 = 2. As constantes Ai foram obtidas por ajuste aos

dados experimentais usando o método dos mínimos quadrados.

As componentes dos decaimentos das ressonâncias são escritas em termos de funções

lorentzianas, ou seja:

�r(s) =
X
i

�
�i
2

�2�p
s�psi

�2
+
�
�i
2

�2Bi;
onde

p
si e �i representam as massas e larguras das ressonâncias, respectivamente, com

os coe�cientes Bi determinados por ajuste aos dados experimentais. A título ilustrativo

apresento na �gura 6.5 a seção de choque para o canal ��p ! n���+. As seções de

choque denominadas �r1(s) e �r2(s) são as duas componentes de �r(s), sendo que para

esse canal especí�co aplicamos uma incerteza sistemática de 0,4 mb nas barras de erro a

�m de compatibilizar medidas realizadas em diferentes laboratórios.
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σr2(s) (N(1680)0 −−> nπ+π-)
 Total (χ2/N.G.L. = 278,1/158)

Figura 6.5: Seção de choque para o processo ��p ! n���+. Os dados experimentais são da

base de dados do Particle Data Group.

A �gura 6.6 apresenta o resultado da parametrização para outro canal ilustrativo

�+p ! p2���03�+ onde usamos apenas a componente suave da seção de choque, visto

que o estado �nal não acopla com nenhuma ressonância conhecida. De fato, a referida

seção de choque apresenta um comportamento tipicamente direto, sugerindo produção

direta de múltiplos mésons sem formação de estados virtuais intermediários.
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Figura 6.6: Idem anterior para o processo �+p! p2���03�+:

Para os canais de entrada �+n; ��n; �0p e �0n não dispomos de dados experimentais

su�cientes para realizar parametrizações precisas. Logo, podemos estimar as respectivas

seções de choque nas hipóteses de que há conservação de isospin, estranheza e paridade,

bem como invariância na interação forte com respeito à inversão temporal e conjugação

de carga.

As �guras 6.7 a 6.12 apresentam todos os canais de entrada e respectivas rami�cações

utilizados no presente cálculo de Monte Carlo.
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Figura 6.7: Seção de choque para o canal de entrada �+p. Os dados experimentais são do PDG,

enquanto que a linha azul representa um ajuste global da seção de choque total experimental.

A linha magenta é a soma de todos os canais incluídos no MCMC.

Notoriamente, veri�camos que a excitação da �(1232) domina os processos de es-

palhamento �N para energias mais baixas (
p
s . 1; 4 GeV), enquanto que para altas

energias os canais com múltiplos mésons têm suma importância. A linha magenta é a

soma dos diferentes canais levados em conta no MCMC, enquanto que a linha azul se

refere a um ajuste global dos dados experimentais disponíveis para a seção de choque

total. No código MCMC canais estranhos e processos de produção de mésons vetoriais

não são levados em conta, fazendo com que a linha magenta sub-estime os dados de

seção de choque total. Essa limitação pode ser minimizada caso adotemos o seguinte
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procedimento para analisar os espalhamentos �N . Inicialmente, decidimos se haverá ou

não colisão entre os pions produzidos e os demais nucleons a partir da seção de choque

total �N (linha azul). Esse procedimento nos assegura que a transparência nuclear está

sendo calculada de forma precisa, garantindo que a absorção do �uxo inicial dos pions

está sendo levada em conta rigorosamente e aumentando a precisão nos cálculos de seções

de choque nucleares em ângulos frontais e com vínculos cinemáticos bem estabelecidos.
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Figura 6.8: Idem anterior para o canal de entrada ��p.

Posteriormente, caso o critério de colisão seja satisfeito, sorteamos os canais de saída

do sistema �N de acordo com as seções de choque de cada canal. Obviamente que essa

aproximação torna imprecisa a análise de seções de choque inclusivas de produção de

partículas, uma vez que não leva em conta os canais estranhos e de produção de mésons

vetoriais. Contudo, precisamos ressaltar que já na interação inicial apenas o canal de
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um pion foi incluído, tornando muito necessária a utilização de vínculos cinemáticos

para comparar nossos cálculos com observáveis de interesse.
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Figura 6.9: Previsão do MCMC para a seção de choque total �+n e respectivos canais.

As seções de choque para os processos de troca de carga ��p! �0n; �+n! �0p; �0p!

�+n e �0n! ��p (�guras 6.8, 6.9, 6.11 e 6.12) representam uma pequena fração da seção

de choque total �N no intervalo
p
s & 2; 0 GeV, veri�cando nossa hipótese anterior onde

a produção de pions carregados (não incluída na parametrização (6.16)) não contribui

signi�cativamente para o �0. A tabela 6.1 apresenta todos os canais incluídos na rotina

MCMC.
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Figura 6.10: Previsão do MCMC para a seção de choque total ��n e respectivos canais.
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Figura 6.11: Previsão do MCMC para a seção de choque total �0p e respectivos canais.
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Figura 6.12: Previsão do MCMC para a seção de choque total �0n e respectivos canais.
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entrada (!)
saída (#) �0p �+p ��p �0n �+n ��n

1 �0p �+p ��p �0n �+n ��n

2 �(1232)+ �(1232)++ �(1232)0 �(1232)0 �(1232)+ �(1232)�

3 N(1520)+ - N(1520)0 N(1520)0 N(1520)+ -

4 N(1680)+ - N(1680)0 N(1680)0 N(1680)+ -

5 �(1950)+ �(1950)++ - �(1950)0 - �(1950)�

6 n�+ - n�0 p�� p�0 -

7 p2�0 p�0�+ p���0 n2�0 n�0�+ n���0

8 - - n2�0 - p2�0 -

9 p3�0 p2�0�+ p��2�0 n3�0 n2�0�+ n��2�0

10 p��2�0�+ p���02�+ p2���0�+ n��2�0�+ n���02�+ n2���0�+

11 n3�0�+ n2�02�+ n��2�0�+ p��3�0 p��2�0�+ n2��2�0

12 n�0�+ n2�+ n���+ p���0 p���+ p2��

13 p���0�+ p��2�+ p2���+ n���0�+ n��2�+ n2���+

14 n���02�+ n��3�+ n2��2�+ p2���0�+ p2��2�0 p3���+

15 n2�0�+ n�02�+ n���0�+ p��2�0 p���0�+ p2���0

16 - - n3�0 - p3�0 -

17 p2���02�+ p2��3�+ p3��2�+ n2���02�+ n2��3�+ n3��2�+

18 p2���03�+ p2��4�+ n3��3�+ p3���02�+ p3��3�+ p4��2�+

19 p2��2�02�+ p2���03�+ p3���02�+ n2��2�02�+ n2���03�+ n3���02�+

20 p4�0 p3�0�+ p��3�0 n4�0 n3�0�+ n��3�0

21 p��3�0�+ p��2�02�+ p2��2�0�+ n��3�0�+ n��2�02�+ n2��2�0�+

22 (+n)! np (+n)! pp (+n)! nn (+p)! np (+p)! pp (+p)! nn

Tabela 6.1: Canais de espalhamento �N incluídos na rotina MCMC. Detalhes no texto.
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A grande vantagem do modelo de cascata MCMC é que as variações de densidade

local são levadas em conta em tempo real. Podemos também calcular a evolução temporal

do número médio de interações �N para uma típica cascata em altas energias (8). Os

resultados a E = 6; 0 GeV para o 12C e o 208Pb são apresentados na �gura 6.13, sendo

que usamos um intervalo de tempo de 1 fm/c para avaliar o número de colisões.
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0,2

0,3
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0,5

0,6
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nd int

208Pb

12C

tempo transcorrido na cascata (fm/c)

 sem bloqueio de Pauli
 com bloqueio de Pauli

Eγ = 6,0 GeV

Figura 6.13: Evolução temporal do número médio de interações �N para as cascatas +12C e

+208Pb com E = 6; 0 GeV. As linhas pontilhadas não levam em conta o bloqueio de Pauli,

sendo que as linhas sólidas incluem o princípio da exclusão.

A �gura 6.13 mostra claramente a evolução do processo de cascata para núcleos

leves e pesados, sendo que as linhas pontilhadas representam os mesmos observáveis

desprezando-se o mecanismo de bloqueio de Pauli. Para núcleos leves o número médio

de interações hninti cai rapidamente com o tempo de cascata, sugerindo que interações

secundárias não são relevantes para esses sistemas. Ou seja, a probabilidade de interação

do pion produzido é progressivamente menor durante o transcorrer da cascata. Esse

resultado nos fornece uma boa estimativa para a distância total percorrida pelos pions

8Esse observável inclui o pion produzido na interação inicial com o fóton.
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durante seu transporte na matéria. Considerando-se que os pions produzidos na interação

elementar estejam praticamente na velocidade da luz (� � 1), que é uma boa aproximação

nesse regime de energia, teremos uma distância percorrida de aproximadamente duas

vezes o raio nuclear do 12C (� 6 fm). Para núcleos pesados, contudo, obtivemos uma

distribuição do número médio de colisões muito alargada, mostrando que interações �N

podem ocorrer em tempos transcorridos superiores a 30 fm/c. É interessante observar

que para esses núcleos a variação de hninti no tempo possui uma estrutura ao redor

de 5 fm/c, mostrando que o número de interações aumenta após os instantes iniciais

da cascata. Esse aumento só pode ser justi�cado caso haja um cenário de múltiplos

espalhamentos secundários. O número médio de espalhamentos �N é obtido integrando-

se no tempo os histogramas da �gura 6.13, fornecendo hninti � 0; 4 para o 12C e � 5; 5

para o 208Pb. Esse resultado mostra a grande vantagem em se utilizar técnicas de Monte

Carlo para o transporte de partículas na matéria, visto que múltiplos espalhamentos têm

um papel essencial, tornando ine�caz a utilização de técnicas convencionas de teoria de

espalhamento.
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6.3 Seções de choque de fotoprodução incoerente do

�0.

As seções de choque diferenciais para a fotoprodução incoerente de pions (núcleo excitado)

podem ser calculadas simplesmente adicionando-se as contribuições de cada nucleon [40,

43], ou seja:

d�A
d


(E; �) = A�(E; �)f(Q)
d�N
d


(E; �) [1 + �(E; �)] ; (6.22)

sendo A o número de massa, � o ângulo polar do pion, � um fator que leva em conta a

fração do �uxo absorvida pelo núcleo, f a função de bloqueio de Pauli para pequenos

momentos transferidos Q, d�N
d


a seção de choque elementar (9) e � um fator que inclui

processos de produções secundárias e re-espalhamento.

Os resultados das distribuições angulares do méson �0 na região da � (E = 330

MeV) para o 12C e o 208Pb são apresentados nas �guras 6.14 e 6.15, em comparação com

os dados experimentais recentemente obtidos pela colaboração MAMI em Mainz [34].

As seções de choque estão normalizadas pelo número de massa e foram calculadas no

referencial do centro de massa do sistema + núcleo. A linha preta é a aproximação de

onda plana, ou seja, o resultado da eq.(6.22) com � = f = 1 e � = 0, sendo que a linha

vermelha mostra o resultado levando-se em conta o mecanismo de bloqueio de Pauli.

A linha azul apresenta os resultados �nais levando-se em conta processos de absorção e

re-espalhamento dos pions produzidos.

9O operador de produção elementar é de�nido em função do mecanismo de fotoprodução considerado
(eqs. (6.1) e (6.16)).
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Figura 6.14: Seção de choque diferencial para o processo +12C ! �0+ X no referencial

do centro de massa do sistema + núcleo. A linha preta é a aproximação de onda plana, a

linha vermelha inclui o mecanismo de bloqueio e a linha azul inclui as distorções causadas pela

interação de estado �nal dos pions produzidos. Os dados experimentais são da ref. [34].

O acordo entre teoria e experimento é evidente. Veri�camos que para o 12C, o meca-

nismo de bloqueio (linha vermelha) introduz estruturas signi�cativas nos resultados. Esse

fato está relacionado à cinemática da interação inicial que leva em conta as distribuições

de momento dos nucleons (modelo de camadas) e o pequeno intervalo de energia entre o

último nível ocupado (p3=2) e o nível de Fermi (p1=2). Ou seja, para o 12C, a excitação

nuclear pode ocorrer para pequenos momentos transferidos, uma vez que o acoplamento

spin-órbita degenera a camada p e aumenta o espaço de fase. As estruturas que aparecem

nos dados no intervalo 300 . � . 600 são muito bem reproduzidas pelo modelo MCMC.

198



0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0

5

10

15

20

25

30

θ∗
π0 (o)

(d
σ/

dΩ
*)/

A 
(µ

b/
sr

)

γ + 208Pb −−> π0 + X
Eγ = 330 MeV

 Total
 Com bloqueio de Pauli
 Com bloqueio de Pauli e FSI
 MAMI

Figura 6.15: Idem anterior para o processo +208Pb ! �0+ X.

Para o caso do 208Pb obtivemos uma distribuição angular mais alargada e suave,

típica de um gás de Fermi. As distorções causadas pela interação de estado �nal dos

pions diminuem drasticamente a seção de choque, onde veri�camos uma grande absorção

dos pions produzidos.

Algumas discrepâncias entre os resultados e as medidas experimentais aparecem para

ambos os núcleos em ângulos frontais e traseiros. As discrepâncias para ângulos frontais

podem estar relacionadas com possíveis correlações entre as partes coerente e incoerente

das seções de choque. Ou seja, a parte incoerente deve ir a zero para � ! 0, uma vez que

o momento transferido é pequeno e o mecanismo de bloqueio suprime o processo de foto-

produção. Já a parte coerente tem um comportamento tipicamente difrativo, visto que

testa o núcleo como um todo, apresentando uma maior amplitude para ângulos frontais.

Entretanto, as partes coerente e incoerente das seções de choque podem estar correla-

cionadas, uma vez que pions produzidos de forma coerente podem excitar o núcleo via

interação de estado �nal, contribuindo para a parte incoerente. Esse assunto está fora do
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bojo da presente análise, que visa estudar apenas processos incoerentes de fotoprodução,

e não será discutido nesse trabalho. As discrepâncias em ângulos traseiros podem estar

relacionadas a uma sobre-estimação do número de interações �N no modelo MCMC,

visto que os cálculos apresentam um alargamento colisional mais acentuado do que os

dados. De fato, o comprimento de onda de de-Broglie da � nesse regime de energia é

comparável às distâncias típicas entre nucleons, tornando delicado a utilização de tra-

jetórias clássicas e critérios de colisões envolvendo apenas dois corpos. Vale ressaltar que

todos os modelos de transporte apresentam discrepâncias para baixas energias, uma vez

que partem das mesmas hipóteses de colisões binárias e trajetórias clássicas.

A �gura 6.16 apresenta numa escala mais expandida os resultados na região da �

para o 12C e 208Pb simultaneamente.

0 30 60 90 120150180
0

2

4

6

8

10

12

γ + 12C −−> π0 + X

 MCMC
 MAMI

θ*π0(o)

(d
σ/

dΩ
*)/

A 
(µ

b/
sr

)

0 30 60 90 120150180
0

2

4

6

γ + 208Pb −−> π0 + X

 MCMC
 MAMI

θ*π0(o)

Figura 6.16: Seção de choque diferencial para a fotoprodução incoerente do �0. Os dados

experimentais foram obtidos no microton de Mainz (MAMI), sendo que a linha magenta é a

previsão do MCMC. Detalhes no texto.
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As seções de choque de fotoprodução do �0 em altas energias também foram calculadas

usando-se a eq.(6.22) com d�N
d


dada por (6.16). Os resultados para ângulos frontais

��0(Lab) � 60 no intervalo 5; 0 � E � 6; 0 GeV são apresentados na �gura 6.17.
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Figura 6.17: Seção de choque diferencial para a fotoprodução incoerente do �0 em ângulos

frontais e altas energias 5; 0 � E � 6; 0 GeV para o 12C e 208Pb. A linha preta é a previsão

do MCMC na aproximação de onda plana e a linha vermelha inclui o mecanismo de bloqueio de

Pauli. As demais linhas são os resultados incluindo-se interações de estado �nal e os seguintes

cortes cinemáticos: E�0 � E � 0; 1 GeV (azul), E�0 � E � 0; 2 GeV (azul claro), E�0 �

E � 0; 3 GeV (magenta), E�0 � E � 0; 4 GeV (laranja) e E�0 � E � 0; 5 GeV (cinza).
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O mecanismo de bloqueio de Pauli (linha vermelha) reduz as seções de choque totais

(linha preta) para pequenos momentos transferidos, ou seja para ��0 . 3; 00 para o 12C

e ��0 . 4; 50 para o 208Pb, dependendo da energia do fóton incidente. Esse mecanismo

produz estruturas nos resultados do 12C, reforçando nossa hipótese anterior de que estas

se devem apenas a ingredientes cinemáticos e às distribuições de momento no estado

fundamental para núcleos leves (modelo de camadas). As estruturas no 12C para pequenos

ângulos polares são devidas às excitações dos nucleons ocupando a camada s1=2. Ou seja,

o momento transferido mínimo necessário para excitar nucleons dessa camada é cerca

de 165 MeV/c, correspondendo a ângulos polares de � 1; 90 (E = 5; 0 GeV), � 1; 70

(E = 5; 5 GeV) e � 1; 60 (E = 6; 0 GeV).

A inclusão das interações de estado �nal dos pions produzidos causa uma supressão

nas distribuições angulares de aproximadamente 20% para o 12C e 50% para o 208Pb,

gerando também um alargamento colisional para ambos os núcleos. Os cortes cinemáticos

foram incluídos a �m de se veri�car a dependência das distribuições angulares na energia

dos pions. As estruturas que aparecem nos cortes cinemáticos para o 12C também estão

relacionadas a efeitos de camada. A energia do pion após a fotoprodução depende do

momento transferido e da energia cinética inicial do nucleon. Portanto, para um pion com

energia E � 0; 1 GeV (linha azul) o momento transferido para os nucleons da camada

p3=2 vale cerca de 415 MeV/c, o que corresponde a ângulos frontais de � 4; 70 (E = 5; 0

GeV), � 4; 30 (E = 5; 5 GeV) e � 4; 00 (E = 6; 0 GeV), justamente onde as estruturas

aparecem. A in�uência dos cortes cinemáticos pode ser veri�cada nas �guras 6.18 e 6.19

para E = 6; 0 GeV.
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Figura 6.18: Seção de choque diferencial para a fotoprodução incoerente de �0 no 12C para

E = 6; 0 GeV. Detalhes no texto.
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Figura 6.19: Idem anterior para o 208Pb.
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Portanto, podemos concluir que o modelo MCMC fornece uma descrição realística de

processos de fotoprodução incoerente de pions, tanto na região da �, quanto em altas

energias, introduzindo uma metodologia inédita para o estudo de fundos nucleares em

diversos experimentos. Os resultados em altas energias serão utilizados na colaboração

PrimEx (10), possibilitando a extração precisa da parte incoerente da seção de choque

total de fotoprodução.

10Até o presente momento não dispomos de dados experimentais para as seções de choque de foto-
produção do �0em altas energias, visto que o experimento PrimEx ainda está na fase de análise dos
dados.
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Capítulo 7

Conclusões e perspectivas futuras.

A presente tese de doutoramento propôs o estudo detalhado de mecanismos de reação

nuclear em núcleos leves e pesados na região do quase-dêuteron (QD), da ressonância

�(1232) e em energias altas 4; 0 � E � 6; 0 GeV. Mesmo constatando a e�ciência e

con�abilidade do modelo de cascata para energias acima do limiar de pions, enfatizamos

que o bojo central do trabalho foi o estudo de processos em energias intermediárias

20 � E � 140 MeV.

O processo de reação nuclear foi analisado de forma so�sticada acoplando-se a abor-

dagem de cascata intranuclear multi-colisional (modelo MCMC) para descrever a fase

rápida de reação, com a cascata de evaporação versus �ssão para descrever a fase de

núcleo composto. Notoriamente, todos os modelos de transporte propostos até o pre-

sente momento apresentam discrepâncias e até mesmo inconsistências (�gura 2.3) para

descrever mecanismos em energias intermediárias, tornando clara a necessidade de se

desenvolver e aprimorar o modelo MCMC aqui discutido.

Ressaltamos, contudo, a grande contribuição fornecida por outros pesquisadores que

desenvolveram e aperfeiçoaram o modelo MCMC durante mais de duas décadas [19, 20,

21, 22, 23, 24, 25], tornando possível a execução desse trabalho. A parte de evaporação

nuclear foi baseada em códigos similares de evaporação introduzidos também por outros

pesquisadores [27, 28, 51], sendo que uma nova versão será apresentada na ref. [54].
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A hipótese central de colisões binárias durante a fase rápida de reação foi veri�cada

em energias intermediárias, indicando que a abordagem semiclássica pode também ser

utilizada nesse regime de energia.

A versão reformulada do modelo de cascata intranuclear MCMC [41] (�gura 2.8)

proposta nesse trabalho forneceu uma nova metodologia para o estudo de mecanismos

de excitação nuclear em vasta faixa de massa e energia incidente sem a utilização de

parâmetros livres. As principais vantagens dessa nova versão em relação a outros modelos

com dependência temporal explícita [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25] são:

1) a inclusão de um so�sticado mecanismo de bloqueio de Pauli que testa efetivamente

todos os níveis de energia das partículas, realizando a avaliação de múltiplas con�gurações

p� h em tempo real durante a cascata. Esse procedimento previne contra a famosa ebu-

lição espontânea reportada pelo grupo de Liége, como pode ser constatado na distribuição

do número de ocupação no �nal da cascata (�gura 2.3);

2) a utilização de um critério consistente de parada para a cascata baseado apenas

em considerações energéticas. Esse procedimento evita que sejam incluídos parâmetros

arbitrários de tempo de parada para a cascata, aumentando a con�abilidade dos cálculos.

De fato, cada evento de reação tem seu próprio tempo de parada, visto que este depende

do processo de fotoabsorção e da dinâmica da cascata intranuclear (�gura 2.7);

3) o balanço energético durante as emissões de pré-equilíbrio, que impõe conservação

de momento e energia, incluindo uma dependência temporal implícita nas massas efetivas

dos nucleons ligados. A precisão no balanço energético (�gura 2.4) in�uencia diretamente

o cálculo da energia de excitação e representa um passo importante do modelo MCMC;

4) a utilização de apenas dois parâmetros �xos (B e r0) para descrever todo o processo

de reação, diminuindo as incertezas sistemáticas do modelo;

5) a inclusão inédita de distribuições de momento realísticas para núcleos leves (mo-

delo de camadas), possibilitando a determinação de importantes observáveis nessa região

de massa de grande interesse biológico;
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6) a incorporação detalhada do mecanismo do QD [41] (capítulo 4), incluindo corre-

lações de momento relativo para o sorteio dos pares n� p no ambiente nuclear. Além de

levar em conta a cinemática relativística no processo de fotoabsorção, o modelo MCMC

forneceu um método alternativo para se determinar a função de bloqueio de Pauli f(E)

e o parâmetro de Levinger L, sendo que estes agora dependem especi�camente do núcleo

analisado. O mecanismo de bloqueio leva em conta os níveis energéticos dos constituintes

do par, ao invés das densidades de nível utilizadas na ref. [29];

7) a introdução exploratória e inédita de um processo simpli�cado de fotoabsorção por

clusters de alfa (QA) (capítulo 5), analisando sua in�uência em observáveis de interesse,

tais como as seções de choque de foto�ssão do 232Th e canais de múltiplas emissões de

nucleons;

8) o estudo so�sticado da fotoprodução de pions [43] (capítulo 6) na região da�(1232)

e em altas energias 4; 0 � E � 6; 0 GeV e ângulos frontais. Na região da � tomamos

apenas a contribuição do estado P33 para a fotoprodução do �0 (�gura 6.1), parame-

trizando a seção de choque elementar com os dados experimentais disponíveis (�gura

6.2). Para altas energias levamos em conta as trocas de mésons vetoriais � e ! (�gura

6.3) e usamos o modelo de Regge para calcular as amplitudes de helicidade. Esse procedi-

mento possibilitou separar a parte coulombiana no processo elementar de fotoprodução

p! �0p (�gura 6.4);

9) o transporte da ressonância � e do méson �0 na matéria nuclear via abordagem

multi-colisional, sendo que os seguintes processos foram incluídos nos espalhamentos �N :

i) espalhamento elástico, ii) produção e decaimento de ressonâncias, iii) processos de

troca de carga, iv) processos de re-absorção dos pions por pares de nucleons e v) canais

com múltiplos pions produzidos. Essa metodologia nos permitiu estimar as seções de

choque totais e rami�cações para os canais de entrada �+n; ��n; �0p e �0n onde os

dados experimentais são escassos ou simplesmente inexistentes.

Uma grande quantidade de observáveis foi analisada e interpretada usando-se os códi-

gos MCMC - Evaporação, veri�cando a con�abilidade dos métodos para diferentes canais
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de entrada.

As funções de bloqueio de Pauli f(E) para núcleos pesados na região do QD (�guras

4.6 a 4.10) foram calculadas no MCMC e comparadas com os resultados obtidos por

Chadwick e colaboradores [29]. As diferenças relativas entre os resultados (�gura 4.11)

mostram que no modelo MCMC o mecanismo de bloqueio é mais restritivo, indicando

que as assimetrias entre prótons e nêutrons (N 6= Z), não levadas em conta na ref.

[29], diminuem ainda mais o espaço de fase dos nucleons. Para o mecanismo do quase-

alfa (QA), entretanto, obtivemos um fator de bloqueio muito mais restritivo devido à

cinemática da interação inicial envolvendo o fóton incidente e as quatro partículas do

cluster (�gura 5.1). Esse fato sugere que o mecanismo do QA, na hipótese de que o fóton

incidente dissocie completamente os constituintes do cluster, deve ser signi�cativo apenas

para energias acima de aproximadamente 80 MeV, sendo drasticamente suprimido pelo

princípio da exclusão para energias mais baixas. Acima do limiar de pions, veri�camos

também que o mecanismo de bloqueio de Pauli tem papel essencial, tanto na região da �

(�guras 6.14 e 6.15), quanto para altas energias e ângulos frontais (�gura 6.17), visto que

em ambos os casos o momento transferido ao nucleon é pequeno e correlaçõesNN têm um

importante papel. Para núcleos leves, a função de bloqueio de Pauli introduz estruturas

nas seções de choque diferenciais de fotoprodução do �0, as quais são evidenciadas nos

dados experimentais do Microton de Mainz na região da � [34] (�guras 6.14 a 6.16).

As seções de choque totais de fotoabsorção foram calculadas no intervalo 20 � E �

140MeV para os núcleos pesados (�guras 4.12 a 4.16), levando-se em conta os mecanismos

da GDR e QD. A componente do QD foi calculada incluindo correlações de momento

relativo do par n�p e estabelecendo um método preciso para se determinar o parâmetro

de Levinger. As seções de choque totais de fotoabsorção nuclear calculadas no MCMC

estão em razoável acordo com os dados experimentais da ref. [66], principalmente na

região E . 50MeV para o 140Ce e o 208Pb, onde uma queda mais acentuada nas seções de
choque calculadas no MCMC é con�rmada pelos dados. Ou seja, nesse regime de energia,

a supressão das seções de choque causada pelo mecanismo de bloqueio deve ser mais
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signi�cativa do que aquela obtida em [29], mostrando a con�abilidade do código MCMC

na determinação desse observável. A inclusão do mecanismo do QA na seção de choque

total de fotoabsorção para o 232Th (�gura 5.26) faz com que esta �que aproximadamente

constante no intervalo 80 � E � 140 MeV. Ou seja, a queda do mecanismo do QD é

compensada pela leve subida do QA nesse regime de energia.

As distribuições dos números de ocupação após o término da fase de cascata (�guras

4.17 a 4.20) mostram claramente que no código MCMC o mecanismo de bloqueio de

Pauli é analisado de forma dinâmica e previne contra emissões espúrias. Esses observáveis

fornecem um teste fundamental do princípio da exclusão, visto que qualquer violação do

mesmo pode levar a evasões espúrias e alterar essa grandeza.

As distribuições do tempo de equilíbrio (�guras 4.21 a 4.27) também foram estudadas

em detalhe em função da energia do fóton incidente e da massa do núcleo alvo. Tais dis-

tribuições, além de evidenciarem a dependência do tempo de equilíbrio com as condições

iniciais da cascata, também apresentam estruturas ao redor de 25 fm/c. Esse tempo

médio da fase rápida é consistente com valores estimados do tempo de reação (� 30

fm/c), indicando que a abordagem multicolisional reproduz muito satisfatoriamente o

ambiente nuclear excitado. As hipóteses de que cada evento de cascata tem seu próprio

tempo de equilíbrio e que este depende também da energia do fóton �cam con�rmadas

pelos cálculos do MCMC, mostrando que a utilização de um tempo de parada médio

[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] é equivocada e pode levar a imprecisões.

As distribuições da energia de excitação após a fase rápida de reação (�guras 4.28 a

4.34) foram calculadas para núcleos pesados no mecanismo do QD, sendo que obtivemos

distribuições estreitas com valores médios precisos. A dependência desse observável com

a energia do fóton e a massa do núcleo também foi analisada, onde constatamos que o

aumento do volume nuclear aumenta a interação de estado �nal das partículas durante a

fase de pré-equilíbrio, deixando o núcleo composto mais aquecido. A variação de hE�i com

E (�gura 4.40) mostra a dependência desse observável com as massas dos núcleos alvos.

A distribuição da energia de excitação calculada no MCMC para a cascata (140 MeV)
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+ 209Bi foi comparada com aquela obtida na cascata de Barashenkov e colaboradores [4]

(�gura 4.35), mostrando que o código MCMC fornece uma estimativa muito mais precisa

de hE�i. O resultado apresentado na ref. [4], por outro lado, leva a uma distribuição

demasiadamente alargada e com estruturas aparentemente sem justi�cativa física. Essas

discrepâncias, bem como aquelas associadas às evasões espúrias da esfera de Fermi [10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] são aqui atribuídas ao critério estocástico de bloqueio de

Pauli e a utilização de parâmetros ambíguos de parada (stopping time).

Outros observáveis de suma importância são as distribuições dos números de massa

dos NC após a fase de cascata (�guras 4.36 a 4.39). Essas distribuições levam em conta

as emissões de pré-equilíbrio de prótons e nêutrons e de�nem as con�gurações de núcleo

composto que foram usadas como arquivo de entrada, juntamente com a energia de

excitação, para o código de evaporação.

As multiplicidades médias de nêutrons emitidos no pré-equilíbrio (�gura 4.42) in-

dicam que mesmo sistemas completamente distintos, tais como 117Sn e 208Pb emitem

praticamente o mesmo número de nêutrons na fase de pré-equilíbrio, evidenciando que

esse observável é muito mais sensível à energia incidente do que às dimensões do sistema

nuclear. A curva h�niC � E possui dois regimes distintos, ou seja, tem um aumento

mais expressivo até aproximadamente 70 MeV e um comportamento mais suave para

energias maiores. Esse resultado sugere que há um aumento da transparência nuclear

com E, diminuindo as interações de estado �nal e tornando as multiplicidades médias

muito mais sensíveis ao canal de entrada do QD.

As multiplicidades médias de nêutrons totais emitidos nas fases de cascata e evapo-

ração foram calculadas para os núcleos 117Sn, 140Ce, 181Ta e 208Pb (�guras 4.43 a 4.46)

combinando-se os modelos MCMC - Evaporação. Para o decaimento da GDR tomamos

hE�i = E e h�niC = 0. Os resultados foram então comparados com os dados experi-

mentais do grupo de Saclay [70] apresentando bom acordo. Novamente, aparecem dois

regimes distintos de h�ni � E, ou seja: um até aproximadamente 80 MeV, e outro na

faixa E & 80 MeV. No primeiro caso há um aumento mais acentuado de h�ni cau-
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sado pela maior curvatura de hE�i � E e também pela contribuição do decaimento da

GDR. Na segunda faixa de energia o processo de pré-equilíbrio �ca muito mais sensível

à condição inicial de fotoabsorção imposta pelo mecanismo do QD.

A fotodesintegração nuclear do 232Th foi estudada em detalhe na presente tese, tanto

no mecanismo do QD (capítulo 4), quanto no QA (capítulo 5). Esse núcleo foi escolhido

visto que existem dados de seções de choque experimentais de eletrodesintegração[30], as

quais podem fornecer informações a respeito das seções de choque de fotodesintegração

via formalismo de fótons virtuais[71]. As razões de rami�cação da fase de pré-equilíbrio

no modelo do QD (�guras 4.47 a 4.49) indicam que os canais mais favoráveis na faixa

E . 90 MeV são as con�gurações de NC (0n; 0p)C ; (1n; 0p)C e (2n; 0p)C , mostrando que
nesse regime a barreira coulombiana tem um importante papel e suprime as emissões de

partículas carregadas. Para energias mais altas, canais com maior número de nêutrons

(3n; 0p)C e (4n; 0p)C e aqueles onde pelo menos um próton é emitido (1n; 1p)C ; (2n; 1p)C

e (3n; 1p)C (�gura 4.48) também começam a contribuir. De fato, a partir de aproxi-

madamente 100 MeV o canal mais favorável é (1n; 1p)C , indicando que a in�uência da

interação inicial com o QD é mais signi�cativa para o processo de cascata. Os canais

com dois prótons emitidos têm pouca probabilidade (. 1%) devido à grande barreira

coulombiana do 232Th e ao caráter da interação elementar com o QD. No mecanismo do

QA, obtivemos resultados ligeiramente diferentes para as con�gurações de pré-equilíbrio

(�guras 5.4, 5.5 e 5.6). O canal mais favorável até cerca de 60 MeV é o (0n; 0p)C , sendo

superado pelo canal (1n; 0p)C a partir desse valor de E. No intervalo E . 115 MeV, os
canais (xn; 0p)C ; com 0 � x � 3 são mais favoráveis, sendo que a partir desse valor o canal

(2n; 1p)C tem a maior probabilidade. Esse resultado indica que a barreira coulombiana

tem maior in�uência no QA do que no QD, devido justamente à cinemática de interação

inicial com o cluster. Os canais com dois prótons emitidos no pré-equilíbrio são mais

prováveis (. 3%) do que no mecanismo do QD, contribuindo mais signi�cativamente

para energias mais altas E & 120 MeV.
As energias médias de excitação das con�gurações de NC para os canais do QD
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(�guras 4.50 a 4.52) e QA (�guras 5.7 a 5.10) também foram determinadas, sendo que

no QA obtivemos energias mais altas. Esse fato deve-se à combinação de dois fatores

principais: 1) a menor transparência nuclear do QA, visto que a energia do fóton incidente

é dividida entre quatro partículas e, 2) a maior in�uência da barreira coulombiana para

o QA, suprimindo as emissões de prótons (especi�camente para os canais (xn; 1p)C) e

aumentando a energia de excitação dos núcleos compostos.

Logo, as con�gurações de núcleo composto resultantes dos mecanismos do QD e QA

foram então utilizadas como condição inicial para o código de evaporação, propiciando um

cálculo re�nado das razões de rami�cação totais. Os resultados para o QD (�guras 4.53

à 4.55) indicam que os canais (xn; 0p) têm um comportamento tipicamente estatístico.

Já os canais (xn; 1p) e (xn; 2p) são caracterizados por uma forte componente direta

de reação relacionada com a fase de pré-equilíbrio e o processo de fotoabsorção. No

mecanismo do QA, entretanto, obtivemos razões de rami�cação mais alargadas, inclusive

para os canais (xn; 0p). Esse resultado mostra que a barreira coulombiana tem um efeito

mais signi�cativo no QA, suprimindo a emissão de partículas carregadas e aumentando

o branching de emissão de nêutrons.

As seções de choque de eletrodesintegração nuclear (e; xnyp) para o 232Th foram cal-

culadas usando-se o formalismo de fótons virtuais e os branchings e componentes da GDR

e QD calculados no MCMC. Para os espectros de fótons virtuais empregamos a aproxi-

mação de onda distorcida (DWBA) [33], levando-se em conta a carga e as dimensões

nucleares. No mecanismo do QD consideramos a multipolaridade E1 para os referidos

espectros (�gura 4.58), sendo que para o QA incluímos apenas a componente E2 (�gura

5.17). Essas aproximações são justi�cadas pelo caráter dominante da interação do fóton

com o par n � p e com o cluster 2n � 2p, respectivamente. Os resultados dos yields

de eletrodesintegração foram então obtidos num procedimento similar àquele realizado

na ref. [32], onde utilizamos funções teste para as seções de choque de fotodesinte-

gração levando-se em conta as contribuições da GDR e QD (eq.(4.38)). Os resultados

reproduzem satisfatoriamente o comportamento médio dos yields de eletrodesintegração

212



(�guras 4.59 a 4.63). Algumas discrepâncias, na maioria dos casos para energias mais

altas, aparecem para os canais (e; 7n0p) e (e; 5n1p), bem como para a soma dos canais

(e; 6n1p) + (e; 5n2p). No caso especí�co do canal (e; 7n0p) ocorre uma sobre-estimação

da seção de choque em comparação com os dados no intervalo 60 . Eeletron . 70 MeV,
sendo que para energias mais altas os cálculos apresentam uma subida menos intensa.

Essa discrepância em energias mais altas também se veri�ca para o canal (e; 5n1p) e para

a soma dos canais (e; 6n1p)+ (e; 5n2p), cujos dados experimentais apresentam uma forte

subida.

Os resultados para os yields de eletrodesintegração incluindo-se o mecanismo do

QA (eqs.(5.15) e (5.16)) são apresentados nas �guras 5.18 a 5.22, onde veri�camos

que este é praticamente desprezível para essas seções de choque. Ou seja, o produto

SE2 (Ee; E) fQA(E) é muito pequeno quando comparado com a contribuição do QD, in-

dependentemente da comparação entre os branchings �QAx;y (E) e �
QD
x;y (E) (vide eq.(5.16)).

Logo, os yields de eletrodesintegração medidos em Glasgow não são conclusivos para o

estudo de clusters no processo de fotoabsorção.

A foto�ssão do 232Th no intervalo 20 � E � 140 MeV foi estudada usando os

modelos MCMC - Evaporação para os canais do QD e QA. Os resultados foram então

comparados com as medidas experimentais disponíveis[68, 69]. Um bom acordo entre

teoria e experimento foi obtido incluindo-se apenas os mecanismos da GDR e QD até

aproximadamente 80 MeV, sendo que para energias maiores o resultado teórico �ca sis-

tematicamente abaixo dos dados (�gura 4.67). Essa queda no cálculo da seção de choque

de �ssão pode ser explicada observando-se o comportamento dos branchings do canal de

�ssão (�guras 4.64 e 4.65) e as seções de choque �GDR(E) e �QD(E). Ou seja, o processo

de interação com o QD esfria o núcleo para energias acima de 100 MeV, diminuindo a

inclinação de hE�i � E. Esse resultado se traduz no comportamento �at do branching

de �ssão �QDf (E), acarretando na diminuição da seção de choque de �ssão que é majori-

tariamente descrita pela componente � �QD(E)�QDf (E). A inclusão do mecanismo do

QA na seção de choque de foto�ssão altera signi�cativamente esse cenário, reproduzindo
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com precisão os dados experimentais para energias mais altas (�gura 5.15). Esse au-

mento de �f no mecanismo do QA é devido a um aumento na energia de excitação das

con�gurações de NC e também da seção de choque total de fotoabsorção nuclear. Assim,

veri�camos que a foto�ssão em núcleos actinídeos é uma grandeza favorável para o es-

tudo de processos de fotoabsorção a poucos corpos, visto que esta depende fortemente da

energia de excitação nuclear resultante da fase de pré-equilíbrio. Portanto, o estudo da

foto�ssão nuclear nos permitiu estimar o valor da constanteK = 11; 0(8) (vide eq.(5.10)),

possibilitando a determinação da contribuição do QA para a seção de choque total de

fotoabsorção do 232Th (�gura 5.26).

As seções de choque de fotodesintegração (; xnyp) para o 232Th foram então calcu-

ladas incluindo-se as contribuições da GDR, QD e QA (�guras 5.23 a 5.25). Os canais

(; xn0p) apresentaram um comportamento tipicamente estatístico, visto que tanto a

contribuição da GDR quanto a contribuição do QD são muito sensíveis ao processo de

evaporação nuclear. A componente do QA é praticamente desprezível para esses canais

na faixa E . 80 MeV, devido ao próprio fator de bloqueio de Pauli. Os resultados para
os canais (; xn1p) são muito interessantes, sendo majoritariamente dominados pelo QD

no intervalo x � 7. Para 8 � x � 10 o mecanismo do QA tem contribuição comparável

à do QD, indicando que processos de fotoabsorção por clusters podem ser estudados

medindo-se as seções de choque para esses canais. Os canais com dois prótons emitidos

(; xn2p) também foram calculados por completeza, apresentando grandes �utuações es-

tatísticas. Portanto, sugerimos a realização de medidas experimentais de seções de choque

de canais exóticos usando fótons monocromáticos para avaliar a in�uência de processos

de fotoabsorção a poucos corpos, muito embora ressaltamos que tais medidas são difíceis

e necessitam de grande investimento.

As seções de choque de fotoprodução incoerente de pions para o 12C e o 208Pb na

região da �(1232) [43] calculadas na presente tese estão em ótimo acordo com medidas

recentemente realizadas pela colaboração MAMI [34]. As estruturas para o 12C são muito

bem reproduzidas pelos cálculos, indicando que as distribuições de momento dos nucleons
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e o mecanismo de bloqueio de Pauli foram levados em conta rigorosamente. Os resultados

para o 208Pb apresentam um comportamento mais suave típico de um gás de Fermi. As

discrepâncias nas distribuições angulares dos pions para ângulos frontais, tanto para o 12C

quanto para o 208Pb foram atribuídas a uma possível correlação entre as partes coerente

e incoerente das seções de choque. Já para ângulos traseiros, as discrepâncias observadas

podem estar relacionadas às hipóteses centrais dos modelos de transporte que desprezam

o comprimento de onda de de-Broglie das partículas durante a fase de cascata. Esses

assuntos devem ser abordados no futuro, onde pretendemos veri�car a in�uência da não

localidade das partículas nos processos de colisões binárias.

O estudo da fotoprodução de pions em altas energias e ângulos frontais foi abordado de

forma so�sticada na rotina MCMC [43]. A seção de choque elementar de fotoprodução

no nucleon foi calculada usando-se o modelo de Regge e subtraindo-se a componente

coulombiana nos dados do próton. A metodologia utilizada para o transporte do méson

� no intervalo T� � 6; 0 GeV é completamente inédita e poderá ser estendida para outros

mésons pseudo-escalares (�; ��) no futuro. O ambiente de cascata possibilita a inclusão

de vínculos cinemáticos nas seções de choque diferenciais, propiciando a separação da

contribuição incoerente das demais contribuições nucleares e eletromagnéticas. Esse ma-

peamento do fundo nuclear será utilizado com referência na colaboração PrimEx [37] no

Je¤erson Laboratory tão logo a fase inicial de análise de dados do experimento tenha

sido completada.

Portanto, podemos concluir que a presente tese implementou um método consistente

e preciso para descrever o processo de reação nuclear usando uma abordagem de cascata

intranuclear para a fase rápida (MCMC) e outro método para reproduzir o decaimento

do núcleo composto através da competição entre �ssão nuclear e emissão de partículas.

A combinação desses modelos e a inclusão rigorosa de diversos canais de fotoabsorção

propiciaram o estudo das seções de choque de fotoabsorção, fotodesintegração e foto�ssão

nuclear na região do QD, assim como das distribuições angulares do méson �0 na região

da � e em altas energias.
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Apêndice A

A fotodesintegração do dêuteron.

Seja o processo elementar de fotodesintegração:

 + d! n+ p; (A.1)

sendo d o dêuteron livre e  o fóton incidente com energia ~!, paridade �, momento

angular l e projeção no eixo z ml: Ou seja, o estado inicial j; di contém um fóton,

representado por uma onda plana propagando-se na direção do feixe incidente, e o estado

fundamental do dêuteron. O estado �nal representado por jn; pi corresponde a um estado

excitado do dêuteron no contínuo.

O estado fundamental do dêuteron pode ser escrito em termos da função de onda

radial u0(r) e da componente de spin js;mi. Esse estado deve ser obtido a partir do

acoplamento de dois estados js1;m1i e js2;m2i ; representando o spin e projeções para as

partículas 1 e 2, sendo s1 = s2 = 1=2: Por simplicidade, introduzimos a seguinte notação:

j�i1;2 =
����12 ; 12

�
1;2

(A.2)

j�i1;2 =
����12 ;�12

�
1;2

; (A.3)
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onde j�i e j�i são estados das partículas 1 ou 2 cujas projeções de spin no eixo z têm

sinal +1 e �1, respectivamente.

Seja o operador de spin total S:

S2 = S2x + S
2
y + S

2
z ; (A.4)

onde

Sx = Sx(1) + Sx(2) =
~
2
(�x(1) + �x(2)) (A.5)

Sy = Sy(1) + Sy(2) =
~
2
(�y(1) + �y(2)) (A.6)

Sz = Sz(1) + Sz(2) =
~
2
(�z(1) + �z(2)); (A.7)

sendo que nas últimas passagens introduzimos as matrizes de Pauli:

�x =

0@ 0 1

1 0

1A ; �y =

0@ 0 �i

i 0

1A e �z =

0@ 1 0

0 �1

1A : (A.8)

Os autovalores de S2 serão:

S2 js;mi = ~2

2
(3 + �(1) � �(2)) js;mi ! S2(S2 � 2~2) js;mi = 0; (A.9)

onde usamos a igualdade (�(1) � �(2))2 = 3� 2(�(1) � �(2)): A equação de auto-valores

(A.9) nos fornece:

S2 js;mi = ~2s(s+ 1) js;mi = 0! s = 0 (singleto) e (A.10)

(S2 � 2~2) js;mi = ~2s(s+ 1) js;mi � 2~2 js;mi = 0! s = 1 (tripleto). (A.11)
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O singleto de spin corresponde ao estado anti-simétrico dado por:

j0; 0i = 1p
2
[j�i1 
 j�i2 � j�i2 
 j�i1] � �0;0; (A.12)

visto que

S2 j0; 0i = ~2

2
(3 + �(1) � �(2)) j0; 0i =

=
~2

2
p
2
[(3 + �(1) � �(2)) (j�i1 
 j�i2 � j�i2 
 j�i1)] = 0: (A.13)

Ou seja, cada componente de S =~
2
(�(1) + �(2)) é separadamente nula. Para maiores

detalhes consultar a ref.[91].

O tripleto de spin possui três projeções, m = �1; 0; 1:

j1;�1i = j�i1 
 j�i2 � �1;�1; (A.14)

j1; 0i = 1p
2
[j�i1 
 j�i2 + j�i2 
 j�i1] � �1;0 e (A.15)

j1; 1i = j�i1 
 j�i2 � �1;1: (A.16)

Entretanto, experimentalmente veri�ca-se que o estado fundamental do dêuteron tem

spin total s = 1 com projeção m = 0, ou seja, corresponde ao estado �1;0 = j1; 0i ; que

iremos denotar por 3S.

As transições eletromagnéticas (l;ml;�) entre estados jji;mii
j�ii � 'a e jjf ;mfi


j�fi � 'b devem satisfazer as seguintes regras de seleção:

jji � jf j � l � ji + jf ; (A.17)
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mi �mf = ml; (A.18)

sendo:

�i = �f (transição com paridade par), (A.19)

�i = ��f (transição com paridade ímpar). (A.20)

As probabilidades de transição podem ser escritas como [91]:

Ti;f /
Z
'�bj �A'ad� ; (A.21)

sendo j o operador de corrente nuclear e A o potencial vetor que representa o fóton

incidente. A paridade da radiação � é a mesma do produto j �A. O potencial vetor tem

a mesma paridade do campo elétrico E, enquanto que j possui paridade negativa, visto

que é um vetor polar e muda de sinal ao trocarmos suas coordenadas. Logo, a paridade

� tem o sinal igual à paridade do campo elétrico e oposta ao campo magnético.

As probabilidades de transição elétrica TE(l;m) e magnética TM(l;m) são [91]:

TE(l;m) =
8�(l + 1)

l [(2l + 1)!!]2
�2l+1

~
jQlm +Q0lmj

2
; (A.22)

TM(l;m) =
8�(l + 1)

l [(2l + 1)!!]2
�2l+1

~
jMlm +M

0
lmj

2
; (A.23)

com � = !
c
, sendo que:

Qlm(a; b) = e

Z
rlY �lm(�; ')'

�
b'ad� (A.24)

Mlm(a; b) =
�1
l + 1

e~
2Mc

Z
rlY �lm(�; ')r � ('�bL'a)d� (A.25)
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Q0lm(a; b) =
�i�
l + 1

e~
2Mc

2X
k=1

�k

Z
rlkY

�
lm(�k; 'k)r � ('�brk��k'a)d� (A.26)

M 0
lm(a; b) = �

e~
2Mc

2X
k=1

�k

Z
rlkY

�
lm(�k; 'k)r � ('�b�k'a)d� ; (A.27)

onde L = �ir�r é o operador de momento angular do próton, M é a massa dos

nucleons, �k é o momento magnético do nucleon k (nêutron ou próton) e �k o respectivo

operador de spin na representação de Pauli. Os índices 1 e 2 se referem a prótons e

nêutrons, respectivamente.

A partir das equações (A.22) e (A.23), veri�camos que as probabilidades de tran-

sição diminuem a medida que o momento angular da radiação aumenta. Por essa razão,

somente as transições E1 e M1 contribuem signi�cativamente na fotodesintegração do

dêuteron. A transição M1, por ter paridade par (� = �1l+1 = 1), deve acoplar dois

estados de mesma paridade, sendo que o estado inicial deve ter componente de spin �1;0:

Logo, a transição possível é 1S ! 3S. A seção de choque para esse processo tem seu

valor máximo para E � 2; 34 MeV, sendo praticamente nula para energias acima de 5

MeV. Logo, para processos de fotodesintegração nuclear em energias intermediárias, tal

contribuição é completamente desprezível. Já a transição de dipolo elétrico E1 tem papel

fundamental no intervalo de energia de interesse, acoplando os estados 3S e 3P, uma vez

que a paridade da transição é ímpar.

Entretanto, para calcular a contribuição de E1 na seção de choque de desintegração

do dêuteron, é interessante calcular a seção de choque do processo inverso de captura

radiativa:

p+ n! d+ ~!: (A.28)

Caso o próton incidente e o nêutron não interajam antes do processo de captura, a

função de onda do estado inicial (r grande) no sistema de coordenadas relativas pode ser

escrita por:
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'a = e
ik�r + f(�)

eik�r

r
; (A.29)

sendo f(�) a amplitude de espalhamento.

A seção de choque para o processo de captura elétrica multipolar pode ser obtida

dividindo-se a referida probabilidade de transição eq.(A.22) pelo �uxo incidente � = 2~k
M
,

ou seja:

�Ecap(l;m) =
8�(l + 1)

l [(2l + 1)!!]2
�2l+1

~�
jQlm +Q0lmj

2
: (A.30)

Seja T1!2 a probabilidade de transição correspondente ao processo de fotodesinte-

gração do dêuteron. Logo, a probabilidade de transição do processo de captura T2!1

pode ser escrita como:

T2!1
�1

=
T1!2
�2

; (A.31)

onde usamos o teorema do balanço detalhado [91] para relacionar probabilidades de

transição entre processos com simetria por inversão temporal, sendo �1 e �2 as densidades

dos estados �nais do sistema. Logo, a relação entre as seções de choque �ca:

d�2!1
�1�1

=
d�1!2
�2�2

: (A.32)

Após um pouco de álgebra obtemos a seguinte relação:

�des(l;m) =

�
k

�

�2
�cap(l;m): (A.33)

Portanto, para que possamos calcular a seção de choque de fotodesintegração elétrica

dipolar, basta calcular os elementos de matriz Qlm e Q0lm para o processo inverso de

captura, eq.(A.30) e usar a eq.(A.33). A contribuição deQ0lm leva em conta a fotoabsorção

causada pelo spin do próton, sendo consideravelmente menor do que a fotoabsorção da

corrente convectiva, ou seja: Q0lm
Qlm

�
� ~!
Mc2

�2
: Por exemplo, para ~! = 140 MeV, Q

0
lm

Qlm
�
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0; 022: Dessa forma, apenas o elemento de matriz Qlm deve contribuir signi�cativamente.

A função de onda incidente é dada por (A.29), enquanto que a função de onda do

estado �nal 'b corresponde ao estado fundamental do dêuteron:

'b =
1p
4�

u0t(r)

r
�1;0; (A.34)

onde u0t(r) é a função de onda radial com comportamento assintótico
p
2�e��r (� = R�1,

onde R = 4; 31 fm é o raio do dêuteron). A baixas energias a interação entre o próton e

o nêutron pode ser desprezada (f(�) ! 0), de maneira que escolhendo o eixo z para a

direção de k teremos1:

Q1;0 =

p
3

8�
e

Z
ze�ikz

u0t(r)

r
d� =

=

p
3

4
e

Z Z
r2 cos(�) sin(�)e�ikr cos(�)u0t(r)drd�: (A.35)

Integrando em � por partes �ca:

Z
cos(�) sin(�)e�ikr cos(�)d� =

=
2i

kr
cos(kr)� i

kr

Z
sin(�)e�ikr cos(�)d� =

2i

kr

�
cos(kr)� sin(kr)

kr

�
: (A.36)

Substituindo (A.36) em (A.35), teremos:

Q1;0 = �i
p
3e

2k

Z 1

0

u0t(r)u1t(r)rdr; (A.37)

onde u1t(r) é a função de onda radial da onda P, sendo dada por:

u1t(r) =
sin(kr)

kr
� cos(kr): (A.38)

1Essa escolha para o eixo z é apropriada pois Q1;�1 = Q1;1 = 0, visto que
R
e�i'd' = 0:
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Logo, substituindo-se (A.37) em (A.30) e usando (A.33), escrevemos (2 ;3):

�E1dis =
�

3

e2

~c
�
k2 +R�2

� 1
k

�Z 1

0

u0t(r)u1t(r)rdr

�2
: (A.39)

Portanto, para que possamos determinar �E1dis, basta calcularmos a integral entre

parênteses. A função de onda exata do dêuteron depende do potencial nuclear que des-

creve a interação nêutron-próton. Entretanto, uma abordagem alternativa para se calcu-

lar a referida integral consiste na aproximação de alcance zero, ou seja, fora do alcance do

potencial, a função de onda do dêuteron tende assintoticamente para u0t(r)!
p
2�e��r

(r grande). Logo, usando este resultado, escrevemos:

Z 1

0

u0t(r)u1t(r)rdr =
p
2�

Z 1

0

e��r
�
sin(kr)

kr
� cos(kr)

�
rdr =

=

p
2�

k
I1 �

p
2�I2; (A.40)

sendo:

I1 =

Z 1

0

e��r sin(kr)dr; (A.41)

I2 =

Z 1

0

r cos(kr)e��rdr: (A.42)

A integral I1 �ca:

2O fator de correção 1
2 leva em conta a não polarização do fóton.

3A relação entre o número de onda � e o raio do dêuteron R é obtida a partir da conservação de
energia ~�c � B = ~2k2

M e usando o fato de que R = ~p
MB

; sendo B = 2; 224 MeV a energia de ligação

do dêuteron.
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I1 =

Z 1

0

e��r sin(kr)dr =
� sin(kr)e��r

�
j10 +

k

�

Z 1

0

cos(kr)e��rdr =

=
�k cos(kr)e��r

�2
j10
�k2
�2

Z 1

0

e��r sin(kr)dr =
k

�2
� k2

�2
I1:

) I1 =
k

k2 + �2
(A.43)

A integral I2 é dada por:

I2 =
�d
d�

�Z 1

0

cos(kr)e��rdr

�
=
�d
d�

h�
k
I1

i
=

�2 � k2

(�2 + k2)2
: (A.44)

Logo, substituido (A.43) e (A.44) em (A.40) temos:

Z 1

0

u0t(r)u1t(r)rdr =
p
2�

2k2

(�2 + k2)2
: (A.45)

O resultado (A.45) foi obtido tomando-se a forma assintótica da função de onda do estado

fundamental do dêuteron (aproximação �zero range�). A correção para alcance efetivo

deve ser aplicada à constante de normalização, que não vale mais
p
2�: Essa correção

pode ser obtida por teoria de alcance efetivo [57, 58], fornecendo:

Z 1

0

u0t(r)u1t(r)rdr =

s
2�

(1� �reff )
2k2

(�2 + k2)2
; (A.46)

onde reff é o alcance efetivo da força nuclear (reff � 1; 761 fm). Logo, substituindo

(A.46) em (A.45), �nalmente escrevemos:

�E1dis =
�

3

e2

~c
��2

�
k�

k2 + �2

�3
1

(1� �reff )
: (A.47)

Fazendo k =
p
(E�B)M

~ e usando os valores de �;B;M e reff , podemos re-escrever
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(A.47) em unidades de mb:

�d(E) � �E1dis(E) =
61; 2 (E �B)

3
2

E3
; (A.48)

sendo que iremos denominar �d(E) a seção de choque de fotodesintegração do dêuteron

livre com B = 2; 224 MeV.
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Apêndice B

A cinemática de espalhamentos �N

com múltiplos mésons no estado

�nal.

Seja um processo de espalhamento �N do tipo:

� + A! B + �1 + �2:::+ �n; (B.1)

sendo A e B os nucleons dos canais de entrada e saída, respectivamente.

A conservação de energia e momento �ca:

p� + pA = pB + p�1 + p�2 + :::+ p�n ; (B.2)

onde p representa os quadrivetores das partículas envolvidas nas colisões.

Obviamente que a eq.(B.2) possui in�nitas soluções, dependendo da interação entre as

n+1 partículas no estado �nal. Logo, para �xar todas as variáveis angulares e os módulos

dos trimomentos precisamos de mais n equações independentes. Ou seja, a solução para

a eq.(B.2) pode ser obtida usando-se vínculos experimentais de distribuições angulares,

assim como distribuições de energia. Entretanto, não dispomos de dados experimentais
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capazes de �xar uma solução para esse problema.

Passando ao referencial do centro de massa, as equações de conservação �cam:

EC:M:� + EC:M:A = EC:M:B + EC:M:�1
+ EC:M:�2

+ :::+ EC:M:�n e (B.3)

p� + pA = pB + p�1 + p�2 + :::+ p�n : (B.4)

Logo, podemos propor uma solução particular para as eqs.(B.3) e (B.4) levando-se em

conta a condição mais simétrica possível do estado �nal das partículas, ou seja, o estado

�nal onde as magnitudes dos momentos no referencial do centro de massa são iguais.

Dessa forma, a energia total do sistema �N no referencial do centro de massa antes

e após a colisão pode ser escrita por:

p
s = EC:M:� + EC:M:A =

q
q2 +m2

B + n
p
q2 +m2

�; (B.5)

com

n+1X
i=1

qi = 0; (B.6)

sendo mB e m� as massas do nucleon e dos pions, respectivamente, com q � qu repre-

sentando os momentos das partículas após a colisão no referencial do centro de massa.

As variáveis
p
s;mB;m� e n são conhecidas no ambiente de cascata. Ou seja, podemos

resolver a equação (B.5) para q:

p
s =

q
q2 +m2

B + n
p
q2 +m2

� !

!
�
n
p
q2 +m2

�

�2
=

�p
s�

q
q2 +m2

B

�2
: (B.7)

Após um pouco de álgebra elementar, escrevemos:
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p
q2 +m2

� =
(1� n2)
2
p
s
q2 +

s+m2
B � n2m2

�

2
p
s

: (B.8)

Usando a substituição de variáveis:

C1(
p
s; n) =

s+m2
B � n2m2

�

2
p
s

e (B.9)

C2(
p
s; n) =

(1� n2)
2
p
s
; (B.10)

a eq.(B.8) �ca:

�p
q2 +m2

�

�2
= C22(

p
s; n)q4 + C21(

p
s; n) + 2C1(

p
s; n)C2(

p
s; n)q2 !

! C22(
p
s; n)q4 +

�
2C1(

p
s; n)C2(

p
s; n)� 1

�
q2 + C21(

p
s; n)�m2

� � f(
p
s; n; q) = 0:

(B.11)

Portanto, resolvendo a eq.(B.11) para q2, teremos:

x+ =
[1� 2C1(

p
s; n)C2(

p
s; n)] + �

2C22(
p
s; n)

e (B.12)

x� =
[1� 2C1(

p
s; n)C2(

p
s; n)]� �

2C22(
p
s; n)

; (B.13)

com

�(
p
s; n) =

q�
2C1(

p
s; n)C2(

p
s; n)� 1

�2 � 4C2(ps; n) �C21(ps; n)�m2
�

�
A solução x� corresponde à solução física para o problema de interesse, sendo q dado

por:
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q =
p
x�: (B.14)

Algumas soluções típicas para f(
p
s; n; q) são apresentadas na �gura B1 para

p
s =

3; 5 GeV no intervalo 3 � n � 6. Os valores de px� estão representados pelos círculos

magenta.

0 500 1000 1500 2000 2500
-5,0x106

0,0

5,0x106

1,0x107

1,5x107

s1/2 = 3,5 GeV

f

q (MeV/c)

n = 3
n = 4
n = 5
n = 6
x-

1/2

Figura B1: Função f(
p
s; n; q) para

p
s = 3; 5 GeV com n = 3 (preto), n = 4 (vermelho),

n = 5 (verde) e n = 6 (azul). Os círculos magenta indicam as soluções físicas para o módulo

dos momentos q no referencial do centro de massa.

Para completar a solução das equações (B.5) e (B.6), precisamos determinar as vari-

áveis angulares (�i; 'i) de todas as partículas do estado �nal. Esse cálculo pode ser

realizado usando técnicas de Monte Carlo e impondo condições de simetria no referencial

do centro de massa, sendo que dividimos o problema em dois casos distintos, uma para

o caso onde há um número par de partículas no estado �nal e outro para um número

ímpar.
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Caso 1: número par de partículas no estado �nal.

Para o caso onde há um número par de partículas no estado �nal, por exemplo 6

partículas, realizamos o seguinte procedimento: inicialmente sorteamos uniformemente

na esfera as variáveis angulares de uma das partículas, digamos a partícula 1. A partir

desses valores de �1 e '1, �xamos as variáveis angulares de uma segunda partícula, por

exemplo a partícula 2, de maneira que q1 + q2 = 0. Ou seja: �2 = �1 + � e '2 = '1 + �.

Realizamos o mesmo procedimento para os demais pares de partículas. Assim, esse

procedimento nos permite apenas uma escolha independente das variáveis angulares para

cada par de partículas, representando uma solução muito particular e simétrica para a

eq. (B.6).

Caso 2: número ímpar de partículas no estado �nal.

Para o caso de um número ímpar de partículas no estado �nal, por exemplo 7 partícu-

las, adotamos o seguinte procedimento: sorteamos inicialmente três das sete partículas,

digamos as partículas 1, 2 e 3. Posteriormente, sorteamos uniformemente na esfera o

momento de uma dessas três partículas, por exemplo o da partícula 1. A partir dessas

variáveis angulares �1 e '1, calculamos as demais variáveis �2; '2; �3; '3 assumindo uma

condição de simetria no referencial do centro de massa onde os momentos q1;q2 e q3

formam um ângulo de 2�
3
entre si e sejam co-planares. Logo, de�nimos as variáveis angu-

lares de uma das partículas remanescentes, digamos a partícula 2, fazendo: �2 = �1 + 2�
3

e '2 = '1. As variáveis da partícula 3 �cam: �3 = �1+
4�
3
e '3 = '1+�. Posteriormente,

para as demais n� 2 partículas empregamos o mesmo procedimento descrito no caso 1.

Portanto, obtivemos uma solução particular para as eqs. (B.5) e (B.6) onde os mó-

dulos dos momentos das partículas no estado �nal são iguais, calculando as variáveis

angulares a partir de vínculos de simetria no referencial do centro de massa do sistema

�N . Posteriormente, os quadrivetores das partículas são transformados ao referencial de

Laboratório.
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Apêndice C

Avaliando as incertezas estatísticas e

sistemáticas associadas aos

algorítmos de Monte Carlo.

C.1 Modelo de Evaporação.

O código de evaporação não faz parte do bojo central da presente tese, de maneira

que discutiremos brevemente apenas suas incertezas estatísticas. De fato, a cadeia de

evaporação depende de parâmetros bem estabelecidos que são empregados usualmente

em modelos estatísticos que descrevem o decaimento do núcleo composto. Ou seja, as

incertezas sistemáticas do código de evaporação são similares àquelas encontradas nos

modelos estatísticos usuais e não serão aqui discutidas.

A incerteza estatística associada à técnica de sorteio do Monte Carlo depende do

número de repetições Nevap, sendo aproximadamente dada por 1p
Nevap

: Entretanto, o

número de repetições Nevap depende do tipo de acoplamento MCMC � Evaporação em-

pregado (ver capítulo 3), uma vez que estamos limitados pelo tempo de máquina. Nos

cálculos das multiplicidades médias de partículas, por exemplo, utilizamos o tipo 2 de

acoplamento (�gura 3.1), onde empregamos Nevap = 3�103: Esse valor nos garante uma
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incerteza estatística inferior a 2 %. Para os cálculos das seções de choque de fotodesin-

tegração e foto�ssão utilizamos o tipo 3 de acoplamento usando Nevap = 1 � 102. Esse

número de repetições para a cadeia de evaporação nos leva a uma incerteza estatística

da ordem de 10 % agregada a cada uma das con�gurações de núcleo composto remanes-

centes da cascata. Porém, quando efetuamos o procedimento 3 de interface, realizamos

um total de Nevap � NC repetições para uma dada condição inicial de cascata, fazendo

com que a incerteza estatística do canal de entrada do MCMC �que substancialmente

menor. O núnero de repetições da cascata NC é da ordem de 3.000, o que leva a uma

incerteza estatística total inferior a 1 %.
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C.2 Modelo MCMC.

C.2.1 Incertezas estatísticas:

As incertezas estatísticas do MCMC também podem ser aproximadas por 1p
NC
. Ou

seja, as variáveis pseudo-aleatórias usadas nas técnicas de Monte Carlo são distribuídas

uniformemente e obedecem a uma distribuição de Poisson. Logo, as incertezas estatísticas

podem ser tão pequenas quanto se queira, bastando aumentar o número de repetições

NC . Para o presente cálculo, onde estamos limitados ao tempo de máquina, adotamos

um número de repetição de cascata NC entre 3�103 e 1�108, dependendo do observável

de interesse e do núcleo utilizado. Por exemplo, para o cálculo de observáveis médios, tais

como multiplicidades de partículas e energia média de excitação empregamos tipicamente

NC = 3 � 103, levando a uma incerteza estatística inferior a 2 %. Para as distribuições

angulares dos pions em núcleos leves, usamos NC = 1 � 108, visto que o processo de

cascata nesses núcleos não demanda muito tempo de máquina (1) e necessitamos de boa

estatística (erro estatístico de 0,01%) para calcular as seções de choque diferenciais em

passos pequenos de ângulos polares.

C.2.2 Incertezas sistemáticas:

Para avaliar as incertezas sistemáticas do código MCMC para uma cascata típica em

núcleos pesados, realizamos um número su�cientemente grandeNC = 1�104 de repetições

de cascata a �m de manter a incerteza estatística em torno de 1%. Posteriormente,

realizamos o mesmo número de repetições para a cascata, variando-se alguns parâmetros

do código MCMC, tais como o raio nuclear r0 e a seção de choque de espalhamento

elástico N � N . As �guras C1 e C2 mostram as distribuições da energia de excitação e

número de massa dos núcleos compostos remanescentes da cascata (140 MeV) + 232Th.

1O tempo médio de máquina (Pentium IV, processador de 2,0 GHz) para uma cascata típica (140
MeV) + 232Th é cerca de 10 minutos para cada 100 repetições.
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Figura C1: Distribuição da energia de excitação (Un. Arb.) para a cascata (140 MeV) +

232Th ! X. Os histogramas foram obtidos usando-se os seguintes parâmetros: r0; �0 (preto),

r0+0; 05r0 (vermelho), r0�0; 05r0 (verde escuro), �0+0; 1�0 (azul) e �0�0; 1�0 (magenta).
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A tabela C1 apresenta os resultados de alguns observáveis, tais com a energia média de

excitação do núcleo composto e as multiplicidades médias de nêutrons e prótons emitidos

no pré-equilíbrio em função de pequenas variações no raio nuclear r0 e na seção de choque

de espalhamento elástico N �N .

X r0; �0 r0 + 0; 05r0 r0 � 0; 05r0 �0 + 0; 10�0 �0 � 0; 10�0 Erro sistemático

hE�i 62; 11 64; 24 60; 61 64; 08 60; 83 < 3; 3%

hniC 2; 35 2; 51 2; 22 2; 43 2; 27 < 6; 4%

hpiC 0; 66 0; 64 0; 69 0; 64 0; 68 < 4; 3%

Tabela C1: Estimativa das incertezas sistemáticas associadas ao modelo MCMC. Detalhes no

texto.
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