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I. WTWOPUpO

Antes de abordar o tema "Fotoexcitaçio Nuclear" em

energias intermediárias, gostaria de fazer uma pequena digresslo

motivado pela seguinte pergunta: afinal, quais slo os Unites da

Física de Energias Intermediárias" ( F E D ? Esta questlo me pare-

ce importante tendo em vista o largo e diversificado espectro de

temas que slo incluído» nestes encontros bi-aruais. Apesar de no

último encontro, em Gramado (1984), a ênfase ter sido em QCD e

nos "bag models", observei a apresentação de alguns trabalhos que,

aparentemente, afastavam-se bastante da "moda1*. Assim, procurei

uma definicio consensual para FEI. Com uma sorte bem maior que

a de Diógenes "achei1*, num trabalho de Max Hubber e do Klaus

Klingenbeck » a seguinte definicio: "...a Física de Energias In

termedlárias (FED é aquele domínio da Pesquisa Nuclear onde o

núcleo pode ser considerado como um sistema 1içado de bárions: ca

da constituinte exibe, individualmente, uma estrutura interna e,

consequentemente, um espectro de excitaçSo interno. £ neste sen

tido que devemos considerar o núcleo como uma rede de A oscilado

res degenerados, os quais se acoplam e amortecem entre si atra-

vés da interação forte. Um dos mais fascinantes objetivos da FEI

é, certamente, descobrir os automodos desse sistema..."
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I,A, PORQUE PONTAS DE PROVA ELETROMAGNÉTICAS? (

A investigaçlo de "manifestações" de novos graus de

liberdade nucleares requer experimentos de alta precisSo para se

determinar, de um lado, propriedades das funções de onda de estai

dos nucleares relativamente próximos do estado fundamental e, por

outro lado, para se explorar estados altamente excitados da ma-

téria nuclear. As pontas de prova eletromagnéticas sSo particu-

larmente "limpas" e de muitos recursos, notadamente para estudos

de estrutura. A interaçlo fundamental dos elétrons com os nú-

cleos é muito bem conhecida; além disso, o elétron é sensível nflo

apenas è densidade de carga nuclear mas também às densidades de

correntes de convecçio e magnetizaçlo. De fato, vale a pena lem

brar que os trabalhos de espalhamento de elétrons, com feixes de

baixa emltência, detetores com alta resoluçlo em energia, e uma

grande versatilidade cinemitica (graças a variaçio independente

de energia e womento transferido), propiciaram as mais precisas

informações a respeito de estruturas nuclear e nucleonics. 0 a-

cêrvo de informações obtido com espalhamento de elétrons abrange:

distribuições de densidades de carga e magnetizaçlo do estado fun

damental; estruturas de partícula-únlca, buraco-único e estados

coletivos; e, sem completar esta relaçBo, evidências quanto a e-

xistência de correntes de troca mesônicas e estrutura nucleônica.

Alguns aspectos de estrutura (como distribuições de

densidades de bárions e o "gluon content")f que sSo inacessíveis

a elétrons, podem ser estudado» com feixes de hádrons leves (pr£

tons, antiprótons, pions e kaons). Contudo, é muito complicado

analisar dados obtidos com hádrons pelo simples fato de que a in

teraçSo hadr&nlca básica é muito pouco conhecida (comparativamen

te a interação eletromagnética).



i . a . o quE ESIUOWW cow wanto FOTONUOEARES EM BCRCIAS IHTEHHEOIÀRIAS?

Entre as várias questões que pode» ser elucidadas a-

través do estudo d* reações fotonucleares em ener^Us interme-

diárias, destacaríamos uma bastante atual e fundamental: qual ê

a interaçlo fóton-núcleo responsável pela seçlo de cheque de ab-

sorçio observada em energias abaixo e acima do limiar de produção

de pions m^ ( - 140 NeV). Enquanto que ab--' - i*i? ^ <JJ> _^.

laçtes de curto alcance nucleon-nucleon e os processos de excita

çao coletivos dasaapanhaa u» papel importante, acima de »w o a-

coplaaanto fóton-nucleon (yN) é doalnado pela transiçlo ao prl-

aeiro estado excitado do nucleon (localizado a 300 Mev aciwa do

estado fundamental nucleônlco - * a ressonância (3,3) ou, l̂apleŝ

•ente. ressonância £). Agora surge u*a questão natural: de que

«anaira o processo elementar ^N - A ie yH •* Ni , de uma manei^

ra geral) ê modificado pelo meio nuclear? A formaçlo de deltas

na superfície nuclear foi estudada usando píons como ponta de pro

va. Contudo, somente fótons e elétrons (via fótons virtuais) pe£

mitá* o estudo da formaçlo de deltas no interior do núcleo pois,

como a matéria nuclear é muito transparente a fótons, a fotopro-

<&çio de píons ocorre, em principio, com a mesaa probabilidade em

todo o volume nuclear com os nucleons atuando co«v> irradiadores de

plons.

Recentemente ficou bastante óbvio que a rjgiio dr •-

nergias da ressonância A é extremamente interessante do ponto de

vista de se estudar produçio-A, interação A-núcleo, reabsorçSo de

píons, e tc. Inúmeros trabalhos teóricos2'3 e experimentais* ,

publicadüS nos últimos 5-6 anos, mostram que a partir da seçlo

de choque o. fotoabsorçlo em núcleos complexos é possí/el extrair
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informações importantes • respeito dos efeitos da matéria nuclear

na fotoproduçSo de pions, bem como entender o papel desempenhado

pela dinâmica da propagaçIo-A no núcleo.

Apesar dos esforços no sentido de se entender essas

questões poae-se dizer que, até o momento, o sucesso é parcial.

Por exemplo, cálculos no estilo "«odeio isóbera-buraco" , entre

outros , em geral reproduzem razoavelmente bem o pico e a largu

ta "» seçSo de choque de fotoabsorçSo na regilo da ressonância A;

C"~'.üdo, esses cálculos lnfraestimam a seçlo de choque no lado

de baixas energias da ressonância (esta questfio é criticamente

comentada na Rer\ 8). Portanto, está claro que a regilo de ener-

gias abaixo do picc da A (300 MeV) carece t*e novos estudos e, prin

cipaJmente, mais medidas. Com relaçlo a medidas, cumpre ressal-

tar que essa regilo foi pouco investigada tanto com fótons reais

como com fótons virtuais (eletroexcitaçio). Neste trabalho rela

taremos resultados e conclusões de um estudo experimental em jm

núcleo pesado, na regiSo próxima ao pico da delta, via excltaçto

por fótons virtuais.

II. FOTOPROOUÇUO DE PlOHS E flSSAO MA REClftO DA A

Na Fig. 1 mostramos a cinemática de eictroproduçSo

"exclusiva" de uma partícula x; em uma reçSo (e,e'x)t dita "exclu

siva**, a partícula produzida x é detetada em coincidência com o

elétron espalhado e1 . A área hachurada na Fig. l(c) determina

o limite (teórico) energia-momento do fóton virtual, para um elf

tron Incidente de energia E ; contudo, restriçSes técnicas li«i_

tam a máxima energia transferida (w < E_).
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Fig. ^
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EM uma reação de eletroproduçSo Inclusive (e,x) ape-

nas o canal x (produçlo de uma partícula ou fissão) é observado;

portanto, a seção de choque medida é integrada em w (energia do

fóton) e q (momento transferido ao núcleo). Una reação (e,x) ,

para elétrons incidentes com energias acima de 140 MeV, pode ser

vista como eletroproduçao inclusive de píons seguida pelo decai-

mento do núcleo residual por emissão de x, ou seja,

e + A •* e' + * + A*

onde ir pode ser emitido ou reabsorvido por A* (dependendo do

caminho livre médio do píon na matéria nuclear - retomaremos es-

ta questão mais a frente). Finalmente, A* t ou A• • ir (no caso

de reabsorçSo do píon), decai por emissão de x (ou fissiona), e

é somente este produto do decaimento que é detetado.

Se o decaimento observado for a fissão do núcleo re-

sidual é possível, através da análise da probabilidade de fisslo

como função da energia de excitaçlo nuclear, obter informações a

respeito do mecanismo de fotoexcitaçio (via fótons virtuais) nu-

clear. Para essa finalidade desenvolvemos um método de análise

para a eletrofissão, (e,f); esse método é apresentado com deta-

lhes na Ref. 9. Para núcleos pré-actinídeos (Bi, Pb, Au, etc.) o

método é bastante poderoso pois, nesses núcleos, a barreira de

fissão localiza-se acima da Ressonância Gigante de Dipolo Elétri

co (ROD) - assim, esse mecanismo de excitaçSo coletiva, que mas-

cara dados de reações inclusivas em energias mais altas, é remo-

vido naturalmente.

Neste trabalho apresentaremos resultados experimentais
209

e conclusões obtidos para a eletrofissão do 31, em uma regiSo

de energias entre a barreira de fissão ( - 2 5 MeV) e proximidades do pico da A.
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III. «PMMTO E rnOCCOlHEMTOS EXPERIMENTAIS

A seclo de choque absoluta de eletrofissio oa »(E.)
e, T e

do 2O9B1 foi medida cos o feixe de elétrons do acelerador linear

da Universidade de Tohoku (JapSo), para elétrons com energias E

d* 43 a 90 Nev em passos de 5 MeV, e de 90 a 250 MeV em passos de

10 MeV. com resoluçlo fixada em 2.0*.

Os fragmentos de fisslo foram detetados em lâminas

de «ica moscovita, e COM u«a geometria de deteção muito bem de-

terminada.
209

Utilizamos alvo auto-sustentado de Bi (pureza de

99,99930 coa espessura de 3,25 íO, TO mg/cm , determinada pelo me

todo de atenuação de raio-X. A presença e Quantidade de contam^

nantes no alvo (principalmente actinideos) foram determinadas a-

través de irradiações com elétrons de energia abaixo da barreira

de fisslo do Bi (-25 MeV)t e bem acima da barreira dos acti-

nideos ( -6 MeV); obteve-se uma fração de contaminantes de (0,0510,01)

parte-, por milhfto, a qual foi descontada das contagens totais.

A corrente de elétrons foi monitorada com uma bobina

toroidal com núcleo de ferrlte, calibrada absolutamente dentro

de 1*.

W . RESULTADOS E ANALISE DOS DADOS

Na rig. 2 temos nossos resultados para a seção de cho
209

cr-e ( e , f ) do Bi juntamente com inúmeros outros dados de d i f e -

rences laboratórios ~ ; observa-se, no geral, um bom acordo en

t re todos os conjuntos de dados, exceto para os pontos de energia mais baixa.
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209.SeçSo de choque absoluta de eletrofissão do < U ' B Í obtida neste

Laboratório. Outros resultados da literatura também sâo mostra-
dos.
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A seçio de choque de fotofisslo o *(«) relaciona*

se coa a seçfto de choque de eletroflssao através da bea conheci-

da teoria dos fótons virtuais, ou seja.

r
E.

• j •

onde w é a energia do fóton real (ou virtual), e N é o es-

pectro de fótons virtuais de El, calculado ea DWBA COM a inclu-

sio de efeitos relacionados ao tamanho finlto do núcleo .

A seçio de choque o , foi delineada via "unfolding"
T» '

da seçio de choque experimental de eletrofissao (aostrada na Fig.

2); o resultado do "unfolding11 está na Fig. 3, jwitawnte co« dois

outros conjur.ios de dados da literatura * .

Conforae discutido na Introduçlo, a análise da proba

bilidade de fissão dos pré-actlnldeos, ea funçio da energia de

e*ci»açlo, peraite a obtençio de informações a respeito dos aeca

nisaos de fotoexcitaçlo nuclear "nio-coletivos" (aciaa da regilo

de energias da Ressonância Gigante de Olpolo Elétrico).

A probabilidade relativa de fissSo Pf é dada por

onde a seçio de choque total de fotoabsorçlo o pode ser ob-
T»a

tida a partir dos aecanisaos de fotoexcitaçlo que estSo coapetin

do na regilo de energias ea quês tio ( -25 HeV a -300 MeV).

Por outro lado, é trivial aostrar a partir de consi-

derações estatísticas simples, e para núcleos de Z elevado, que13
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Seçõo de choque de foto^lssio do Ei deduzida neste trabalho
(linha cheia), mais os resultados relatados nas Ref&. 16 (curva
tracejada) e 15 (círculos).
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l nP f * -CE** • O <3)

and» e x é • energia de excltaçio nuclear, e C e D slo cons

t ant es. A linearidade de in Pf XE"* é um fate experimental mui

to be* estabelecido através de estudos sistemáticos de fissSo in

duzid* por elétrons e hédrons (ver Fig. 4). Assim, nossa técnica

para « delineaçio dos mecanismos de fotoexcitaçio nuclear consis

te de:

(19) calcular Pf(w) a partir da seçSo de choçue ex-

perimental a Am) e de o^ (w) calculade para um determina-

do processo de fotoexcitaçio nuclear;

(2«) grtflcar tnP fXE~* e exaninar a obtençlo ou

nio d* linearidade.

Em nosso estudo consideramos dois mecanismos de foto

excitaçio:

(I) acima da regiSo de energias da Ressonância Gigan

te de Oipolo Elétrico <u > 30 MeV), e estendendo-se até a regiBo

da ressonância & ( -100 MeV), a fotoabsorçêo nuclear se processa

através da interaçlo do fôton incidente com um par correlaciona

do próton-nèutron, onde esses nucleons compartilham da energia

do fóton; a cinemática desse processo é similar a fotodesintegra

çlo do dèuteron. A verslc modificada tío modelo do quase-dêute-

roo (MQO)» de Levinger , provou ser muito satisfatória na òes-
18)

crlçlo de um considerável acervo de dados experimentais , nota

damante entre 30 MeV e o limiar de fotoproduçSo de plons ( - :40

MeV)t a partir do qual o MQD compete com a fotoexcitaçio nucleô-

nica.

A seçio de choque do MQO é dada por
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rig. 4

Probabilidade de fissão COMO funçlo de E^ (E^ é a energia de

excitaçio) para as reações 206Pb(AHetf),
 l97Auí*He,f) e

- adaptado da Fig, 13 da Ref. 13.
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onde o d é • seção de choque de fotodesintegraçlo do déuteron;

ttZ/A representa o núaerc de pares n-p (quase-dèuterons) no nú-

cleo por unidade de volume; L é uma constante de proporcionaii-

dade, que se relaciona com a probabilidade de encontrar dois nu-

cleof*s próximos o suficiente para que ocorra a absorçlo. Como se
19)pode ver, por exemplo, através do Modelo de Milun , essa dis-

tAncla di interaçio deve ser da orde« do co«pri«ento de onda

Coopton do píon. 0 terno exponencial (onde 0 é U M constante)

foi introduzido feno*enoloo,ica*ente, a fi» de se levar em conta

algua "quenching" do efeito de quase-dèuteron à nedidi que a ener_

gla w decresce. Oe fato, para energias de fótons coMparáveis à

energia de Terai no núcleo, deve haver u« a»ortecl«ento da seçSo
1*00

de choque o"\ produzido por ua "Pauli blocking" dos estados

finaiv do próton ou neutron, ealtldo* diretamente do quase-dlute^

ron. A iistemética experimental18 fornece: L * 8 e 0x60 MeV.

Calculados com esses parâmetros o*"** do 2O9B1 (Fig. 5).

(II) para energias acima de - 140 MeV entra em cena

uat segundo mecanismo de fotoexcltaçio: a fotoproduçlo de píons

com a provável reabsorçio destes (Y + N-*A-»N + I - » N ) ; a seçlo de

choque para esse processo exibe um pico largo em -300 MeV (ver

Fig. 5).

IV.A. ANÁLISE DE Pf: MECANISMOS DE FOTOtXCITAÇAO

Calculamos a probabilidade de fissão do 2O9B1 (Eq. 2) ,

a partir da o f obtida neste trabalho (Fig. 3) e, de o
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Fig. 5

209.
SeçSo de choque de fotoabsorção nuclear do *"'Bi nas regiOes de
energias correspondentes a Ressonância Gigante de Dipolo (COR),
quase-dêuteron modificado (MQO) e fotoproduçSo de píons (banda ha
churada).
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(a) calculada a partir do modelo de quase-dèuteron (Eq. 4), (b) o a

obtida experimentalmente a partir de 140 MeV (•=»•). Essas duas

versões para a probabilidade de flssio são mostradas na Fig, 6 ,

As conclusões ensejadas por essa figura podem ser separadas se-

gundo as regiões de energia abaixo e acima de 140 MeV (limiar dos

fotoplons);

(1») 30 MeV (~Bf) a 140 MeV ( M f ) -

QD -iA linearidade obtida para *n Pj. x w indica, ini
209

cialmente, que a fissão do Bi se processa estatisticamente via

formação de núcleo composto, e que - 100% do processo de fotoex-

citação por quase-dêuteron conduz a formação de núcleo composto.

Lembrando que na abscissa do gráfico da Fig. 6 temos a energia

do fóton incidente o», a linearidade também indica que praticamen

te toda a energia do fóton incidente é convertida em energia de

excitação nuclear.
(20) 140 MeV (-•„) a 250 MeV (perto do pico da A) -

Notamos aqui um resultado multo interessante. A li-

nearidade de tn Pf x «~* é verificada apenas para os pontos cal̂

culados a partir da fotoabsorção via mecanismo de quase-dèuteron;

em outras palavras, também nessa região de energias é esse meca-

nismo responsável pelo formação de núcleo composto. Esse resul-

tado ê de certa forma inesperado, visto que acima de 140 MeV a

fotoprodução de pions é o mecanismo dominante (ver Fig. 5); as-

sim, era de se esperar que pelo menos uma parte da seçSo de cho-

que a(ifM^i-»Ni-»N) desse origem a um núcleo equilibrado evo-

luindo para a fissão. A explicação mais plausível para que isso

não ocorra seria a seguinte: o fotopíon não é reabsorvido e es-

capa do núcleo; assim, a energia depositada no núcleo seria bem
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Fig. 6

Probabilidade de fissão do Bi como função do U) calculada

a partir da seção de choque o . obtida neste trabalho (ver Fig.
Tf i ' unrt _

3), e utilizando as seções de choque de fotoabsorção o e o

(definições no texto)
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—nor do que a do fóton absorvido, reduzindo drasticamente a ta-

xa d* reação por fissão - nessas condições, o mecanismo de foto-

excitação via pro<H*ção de pions não seria eficiente, comparativa^
209

mente ao quase-dèuteron, para fissionar o Bi. Retomamos esta

discussão a seguir.

I V . 8 . 0 CAHINHO LIVRE M&HO DO PfON E A FISSflQ DO 2 0 * B i

0 caminho livi« médio do plon (x^) depende fortemen-

te de sua energia cinética (T^), notadamente para T^ entre 0 e

-80 HeV; na tabela abaixo temos alguns números. 0 raio nuclear

T^ (MeV)

xw (fm)

0 - 1 0 10-60

- 1 5 - 4

10 - 400

A - - 1

do
209Bi é - 7 fm; entlo, todos os pions fotoproduzidos com T

de 0 a -40 MeV (correspondendo a A^ de - 15 a 7 fm) apresentam

uma grande probabilidade de escapar do núcleo. Pions corn essas

energias clnéticas são produzidos em processos yH-L envolven-

do fótons com energias entre 140 e - 190 MeV, enquanto que para

fótons de 200 a 250 MeV são produzidos píons de - 50 a - 100 MeV;

neste último caso, os pions têm X^ < 7 fm e, portanto, sSo re-

absorvidos.

isto posto, fica fácil entender o porque da inefeti-

vldade do mecanismo de excitaçSo nuclear via fotoproduçSo de píons

na induçflo de fissão do 2 0 9Bi, para fótons de u < 200 MeV. Con-

form* discutido acimat nessa regiSo de energias o pion fotoprodu

zido escapa do núcleo e, em decorrência, energias muito menores

são depositadas no núcleo (energias de excitaçâo nuclear), Para
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um núcleo com uma barreira fissio grande ( -25 MeV)p como o
2 O 9Bi, é necessário haver una aeposiçflo de energia no núcleo da

ordem de várias dezenas de MeV maior do que a barreira de fisslo

para que se obtenha, experimentalmente, uma taxa de fissSo dete-

tável. t importante lembrar que, por exemplo» de 160 a - 30 MeV
209

a seção de choque (v,f) do Bi diminui de pelo menos cinco or-

dens de grandeza (Fig. 3).

Por outro lado, para u> z 200 MeV o píon fotoproduz^

do é reabsorvido (ver discussio anterior) conferindo ao núcleo,

em principio, suficiente energia de excltaçio para fissionar. Coin

tudo, nossos resultados experimentais indicam que também para e-

nerglas acima de 200 MeV o mecanismo fotopiônico nSo conduz o oO

cleo à fissio. Uma explanação conciliatória seria a seguinte:

como o píon é reabsorvido nas proximidades do pico da A, cerca de

200 a 250 MeV são liberados como energia de excitaçio nuclear; us

sim, inúmeras partículas (principalmente neutrons) seriam emiti-

das antes da termalizaçfto e, dessa forma, a fissio ocorreria em

um núcleo composto bem mais frio (Ex << 200-250 MeV). Até aí tu

do bem, mas resta ainda uma questão: que tipo de efeito previne

a ocorrência desse "esfriamento nuclear" (emissão de pré-equili-

brio) na fotoexcitação nuclear via quase-dèuteron em -200-250 MeV?

Provavelmente, o processo Y*N -+ NN conduz o núcleo a uma terma

lizaçSo .nulto mais rápida, inibindo emissões de pré-equílíbrio,

enquanto que o processo Y N •* A -• ITN -* H (reabsorção do píon) se-

ria mais lento. Essa última conjectura precisaria ser analisa-

da em maior profundidade, e foge do âmbito de um trabalho experi

mental como este. Por exemplo, precisaria ser estudada, do pon-

to de vista teórico, a relaçflo entre a Interaçgo pion-núcleo (e
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a propagação do pion) e o processo jNM-*MW coao aecanlsaos alte£

nativos» e/ou competitivos, para a fotoexcitaçío nuclear seguida

pela fissio úo núcleo.
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