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If I could remember the names of these
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(Enrico Fermi)



Resumo
Este trabalho dedicou-se a estudar reações nucleares induzidas por prótons em núcleos
pesados, a energias intermediárias e altas, utilizando o modelo CRISP baseado no método
de Monte Carlo. Realizaram-se cálculos de reações para os núcleos 197Au, 208Pb, 237Np,
238U e 241Am, todos induzidos por prótons. Utilizou-se nas simulações, os modelos de Bohr
e Wheeler para fissão, de 1939 e o modelo de emissão de partículas de Weisskopf, de 1937.
Relativo aos parâmetros de densidade de níveis, usou-se um conjunto de parâmetros para
as fórmulas empíricas de Dostrovsky de 1958 e para a razão de fissão. A produção de
fragmentos de fissão se baseia no modelo de fissão multimodal de Brosa, de 1990. Foram
calculadas as seções de choque das distribuições isotópicas de fragmentos dos produtos
de spallation para os núcleos 197Au a 800 MeV, 208Pb a 1000 MeV e 238U a 1000 MeV
e as distribuição de massa de fragmentos de fissão e spallation dos núcleos 197Au a 800
MeV, 208Pb a 1000 MeV, 238U a 1000 MeV e 660 MeV para 237Np, 238U e 241Am, ambos os
cálculos foram comparado com os dados experimentais encontrados na literatura. Para
todas as reações estudadas foi analisado o efeito da produção e emissão de múltiplos píons.

Palavras-chave: Simulação de Monte Carlo. Fragmentos de fissão. Produtos de spallation.



Abstract
This work was devoted to studying proton-induced nuclear reactions in heavy nuclei, at
intermediate and high energies, using the CRISP model based on the Monte Carlo method.
Reaction calculations were performed for the 197Au, 208Pb, 237Np, 238U e 241Am nuclei.
The Bohr and Wheeler models for fission of 1939 and the Weisskopf particle emission
model of 1937 were used in the simulations. Regarding the level density parameters a set
of parameters was used for the empirical formulas of Dostrovsky of 1958 and for the fission
ratio. The production of fission fragments is based on the multimodal fission model, by
Brosa, from 1990. The isotopic distributions of fragments of the spallation products for the
nuclei 197Au the 800 MeV, 208Pb the 1000 MeV and 238U the 1000 MeV were calculated
as well as the mass distribution of fission fragments and spallation of the nuclei 197Au
the 800 MeV, 208Pb the 1000 MeV, 238U the 1000 MeV and 660 MeV for 237Np, 238U and
241Am. Fission and spallation results were compared with the experimental data found in
the literature. For all reactions studied, the effect of the pion production and emission was
investigated.

Keywords: Monte Carlo simulation. Fission fragments. Spallation products..
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1 Introdução

Os primeiros estudos do núcleo atômico se deu após a descoberta da estrutura
atômica em 1911 por Rutherford, descobriu-se que, a maior parte da massa atômica estava
concentrada em uma pequena região, que foi denominada de núcleo. Em 1919, Rutherford
produziu uma reação nuclear que foi possível detectar isoladamente a partícula positiva,
denominada próton. Até então, não se sabia explicar a estabilidade nuclear, pois partículas
de mesma carga se repelem, segundo a lei de Coulomb. Para explicar a estabilidade nuclear,
foi necessário sugerir uma partícula sem carga (neutra) e com massa aproximadamente
próximo a do próton. Em 1932, Chadwick mostrou em que determinadas reações nucleares
emitia-se nêutron [1]. Com a descoberta dessas partículas que constituem o núcleo foi
possível iniciar a teoria nuclear.

O núcleo atômico até hoje não é totalmente compreendido, sendo necessário tomar
posse de modelos que melhor o descreve. Os modelos nucleares usados neste trabalho
foram o modelo da gota líquida e do gás de Fermi.

Reações nucleares em energias intermediárias têm sido usadas para a compreensão
de um grande número de fenômenos físicos. Reações de spallation induzidas por prótons
e nêutrons de altas energias encontram várias aplicações na Física Nuclear e Ciências
afins: produção de radioisótopos, núcleos exóticos, aplicações industriais, transmutação de
rejeitos radioativos [2], utilização em reatores híbridos, astrofísica nuclear e núcleo-síntese
e muitas outras. As reações de spallation podem ocorrer para feixes de prótons, fótons ou
nêutrons a partir de 50 MeV em alvos de número de massa A=30, sendo crescente a seção
de choque com o aumento da energia incidente e com o número de massa do alvo.

Nos últimos anos a investigação de reações de fissão e spallation de núcleos pesados
e de massa intermediária tem atraído grande atenção devido as suas aplicações associadas
à transmutação de resíduos nucleares com reatores ADS (accelerator-driven systems). Tais
reatores operam em regime sub-crítico, de modo que os nêutrons que alimentam a reação
em cadeia tem origem externa. No caso do ADS, a origem externa é um acelerador onde
reações de spallation são induzidas. Pode ocorrer fissão tanto no acelerador quanto no
núcleo do reator [3]. Reatores ADS também podem produzir energia [4–6]. De maneira geral,
reações de fissão e spallation são importantes na produção de energia nuclear e produção
de elementos radioativos. Esses elementos radioativos, muito ricos em nêutrons ou prótons
longe da linha de estabilidade e próximos ao limiar de decaimento de partículas, oferecem
oportunidades novas e únicas para pesquisa em física nuclear. Questões fundamentais tais
como qual a natureza da matéria nuclear e como elementos pesados são sintetizados em
novas, supernovas e estrelas de nêutrons poderão ser abordadas. Núcleos são sistemas
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quânticos de muitos corpos caracterizados não apenas pelo número de nêutrons e prótons
(N,Z), mas também pelo isospin (Tz=(N-Z)/2), momento angular total (J), energia de
excitação (E) e densidade (ρ). A pesquisa em física nuclear nos dias de hoje tem exigido
que valores extremos para esses números sejam agora explorados. Em termos de estrutura
nuclear, o modelo de camadas, por exemplo, falha totalmente na explicação da estrutura
de núcleos exóticos e precisa ser revisto. A investigação de núcleos altamente deformados
(super e hyperdeformation) ainda aguardam medidas experimentais que só são possíveis com
feixes de núcleos exóticos com altos spins (70h). Estudo de núcleos com baixa densidade,
presente em alguns núcleos exóticos com formação de halo, poderão ser úteis para a
investigação de fluídos presente na transição de fase líquido-gás em colisões relativísticas.
Em termos de astrofísica nuclear, a sequência de reações presentes em processos-r e
-rp, que ocorrem em eventos explosivos de novas e supernovas, envolvem exatamente
núcleos radioativos longe da linha de estabilidade. O fato de ainda não termos um total
conhecimento das propriedades desses núcleos (massas, probabilidades de decaimento,
seções de choque de captura) fazem com que ainda não tenhamos o completo domínio de
entendimento da evolução de vários entes astrofísicos. Temos ainda a pesquisa do modelo
padrão e interações eletro-fracas, que podem ser investigadas através de medidas precisas
de decaimento nuclear (beta) de núcleos exóticos [7]. Estudos de transições e detecção de
possíveis interações exóticas e a procura por violação de paridade ou invariância temporal
reversa na conservação de estranheza do modelo padrão, são possíveis investigações que
podem ser realizadas com feixes de núcleos no limite de número de prótons ou nêutrons.
Temos ainda a aplicação em medicina onde núcleos radioativos emissores de prótons são
importantes para diagnóstico e terapia de câncer.

As medidas das seções de choque para essas reações em altas energias são também
interessantes para se investigar mecanismos de reações propriamente ditos. Particularmente,
o conhecimento das seções de choque de fissão e spallation bem como a determinação da
multiplicidade de emissão de nêutrons, podem estimular o desenvolvimento de estudos
experimentais e teóricos sobre fragmentação e cisão de núcleos pesados [8–10].

Um estudo sistemático da formação dos produtos em diferentes regiões de massa, que
a princípio deve corresponder a diferentes reações [11,12], são de importância fundamental
para a teoria dos mecanismos de reações nucleares, bem como para suas aplicações em
sistemas de transmutação induzidas por aceleradores e determinação de taxas de produção
de feixes radioativos de massas pesadas.
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1.1 Objetivos Específicos

• Calcular pelo método de Monte Carlo reações de fissão e spallation de núcleos
actinídeos e pré-actinídeos de baixas e altas energias e extrair distribuições de massa
e carga de fragmentos;

• Comparar as distribuições obtidas com dados experimentais disponíveis;

• Analisar os resultados, levando-se em conta as características relevantes da reação,
como a energia de excitação, o projétil e propriedades do núcleo alvo, do núcleo
composto formado logo após a interação e do núcleo fissionante.
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2 Metodologia

2.1 Fundamentação Teórica

2.1.1 Modelo de Evaporação de partículas

Uma reação nuclear ocorre quando uma partícula incidente, com uma certa energia
cinética, colide com um núcleo alvo, estando este em repouso no estado fundamental. Em
um curto período de tempo, após a colisão, a energia da partícula é distribuída para
todos os constituintes do núcleo alvo formando, assim, um núcleo composto com uma
determinada energia de excitação.

Nesta etapa, depois que o núcleo composto foi formado, pode ocorrer tanto a
evaporação quanto a fissão. Quando o núcleo composto possui uma energia de excitação
maior que a energia de ligação dos seus constituintes ele emite partículas (nêutrons, prótons
e partícula alfa), tendo no final, após a emissão destas particular, um núcleo estável, mais
leve e/ou com o numero atômico menor. Este processo é chamado de evaporação. No
caso da fissão ocorre quando o núcleo composto possui uma energia de excitação maior
que a barreira de fissão, ocasionando sua quebra e formando dois núcleos com uma
determinada energia cinética, como vista na Figura 1. Ambos eventos têm suas respectivas
probabilidades de acontecerem.

Figura 1 – Esquema da reação nuclear, da cascata intra-nuclear até a competição de
evaporação e fissão.

O modelo de Weisskopf [19] é um modelo estatístico que ignora as propriedades
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quânticas do sistema devido ao fato de que, em núcleos pesados, a distância entre os níveis
de energia é pequena, o que permite trabalhar com médias estatísticas de muitos estados
com aproximadamente a mesma energia.

Inicialmente o modelo de Weisskopf é feito para evaporação de nêutrons. Para as
situações com outras partículas, ele é aplicado analogamente, considerando as interações
eletrostática do núcleo composto e a partícula emitida.

Weisskopf desenvolve seu modelo considerando um núcleo composto A com uma
energia de excitação EA, supondo que essa energia seja maior que a energia de ligação da
partícula que será emitida.A energia de excitação fornecida ao núcleo A é proveniente da
absorção de um fóton ou pela colisão de uma partícula, neste caso, o nêutron. A energia
cinética da partícula incidente é dado por EA − E0, onde E0 é a energia de ligação do
núcleo A antes da colisão.

Para essa reação A = B + n, existe um número de estados possíveis que depende
das possibilidades de cada valor da energia EB que o núcleo B assume e das energias
cinéticas do nêutron emitido. Para que o núcleo remanescente B tenha um grande número
de níveis acessíveis a energia de excitação deve ser muito maior que a energia de ligação
do nêutron. Para o caso de núcleos pesados, a energia cinética deve ser EA − E0 > 3 MeV.

Vamos calcular a probabilidade por unidade de tempo Wn(ε)dε do núcleo A, com
energia de excitação EA, emitir um nêutron com energia 18 cinética entre ε e ε+ dε, assim,
transformando-o em um núcleo B com energia de excitação EB = EA − E0 − ε. Esta
probabilidade pode depender de características do estado excitado inicial de A, de modo
que Wn(ε)dε deve ser compreendido como a média de todos os estados de A com energias
perto de EA.

É possível obter uma expressão Wn(ε)dε como uma função da seção de choque do
processo reverso. Assim, a seção de choque σ(EA, ε) da colisão de um nêutron com energia
ε com um núcleo B(EA − E0 − ε) produz um núcleo composto A(EA). Por isso, podemos
escrever

Wn(ε)dε = σ(EA, ε)
gmε

π2}3
ωB(EB)
ωA(EA)dε, (2.1)

18

onde ωA(E)dE e ωB(E)dE são os números de níveis acessíveis dos núcleos A e
B, respectivamente, entre E e E + dE, sendo essas energias medidas a partir do estado
fundamental. m é a massa da partícula emitida, } é a constante de Planck dividida por 2π
e g denota o número de estados de spin da partícula em questão, sendo 2 para nêutrons e
prótons e 1 para partículas alfa [19].
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Tomando posse dos estados acessíveis ωA(E)dE e ωB(E)dE, podemos escrever suas
respectivas entropias:

SA(E) = lnωA(E),

SB(E) = lnωB(E).
(2.2)

S(E) corresponde a entropia do núcleo com energia entre E e E + dE. Obtemos

Wn(ε)dε = σ(EA, ε)
gmε

π2}3 exp [SB(EA − E0 − ε)− SA(EA)] dε. (2.3)

Estamos interessados em encontrar a equação usual de 18 evaporação de B. Para
este fim, usamos a expressão 2.3 e assumimos que ε << EA − E0. Assim, podemos
desenvolver

SB(EA − E0 − ε) = SB(EA − E0)− ε

TB(EA − E0) − f(ε), (2.4)

E

dSB
dE

= 1
TB(E) , (2.5)

onde TB(E) é a temperatura em que E é a energia mais voltada para o núcleo B
no equilíbrio termodinâmico. Obtemos, então, a seguinte expressão e f(ε), que contém
todos os termos do desenvolvimento da série de taylor.

Wn(ε)dε = σ(EA, ε)
gm

π2}3 e
SB(EA−E0)−SA(EA)εe

− ε
TB(EA−E0) e−f(ε)dε. (2.6)

A probabilidade de um nêutron ser emitido é obtido pela integração da expressão
(6) com relação a ε e multiplica-se por ~. Esta é a a largura de emissão de nêutrons Γn.

Γn = }
∫
Wn(ε)dε = σ

gm

π2}2T
2
B(EA − E0)eSB(EA−E0)−SA(EA), (2.7)

onde σ é o valor médio σ(EA, ε)e−f(ε) sobre a distribuição de Maxwell

σ =
∫
εσ(EA, ε)e−ε/(TB−f(ε)) dε∫

εe−ε/TB dε
. (2.8)

No caso anterior, usamos a seção de choque de colisão entre o nêutron e o núcleo,
porquê o nêutron é uma partícula sem carga. No caso de partículas com carga, como prótons
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e partículas alfa, é acrescentado um termo da contribuição do potencial Coulombiano na
seção de choque, dado por

σ(EA, ε) =

σ0(1− V/ε) para ε > V

0 para ε < V
(2.9)

onde σ0 = πr2 e V = ZZ ′e2/r, sendo Ze e r a carga e o raio do núcleo e Z ′e a carga da
partícula.

Temos, então, uma forma para a entropia de B

SB(EA − E0 − ε) = SB(EA − E0 − V )− (ε− V )
TB(EA − E0 − V ) − f(ε− V ). (2.10)

Para a probabilidade de emissão, temos

WP (ε)dε = σ0
gm

π2}3 e
SB(EA−E0−V )−SA(EA)(ε− V )e−

(ε−V )
TB(EA−E0−V ) e−f(ε−V )dε, (2.11)

E, para a largura de emissão,

ΓP = σ0
gm

π2}2T
2
B(EA − E0 − V )eSB(EA−E0−V )−SA(EA). (2.12)

A forma de obtermos S(E) é semelhante a forma 2.5, contudo, precisamos encontrar
T (E), que é a temperatura correspondente a energia mais provável que o sistema pode
alcançar no equilibro termodinâmico [19]

S(E) =
∫ dE

T (E) . (2.13)

A energia E pode, em geral, ser escrita como

E = T n

a
, (2.14)

onde a é uma constante, que pode ser ajustada para cada problema. O núcleo pode ser
considerado como um gás degenerado de partículas fermiônicas. Deste modo, n = 2

E = T 2

a
. (2.15)

Este resultado também é conhecido como expansão de Sommerfeld.

A partir de 2.14 e 2.15 , temos, portanto

S(E) = 2(E/a)1/2 + const.,

ω(E) = const. exp
[
2(E/a)1/2

]
.

(2.16)
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A partir das larguras de emissão de cada partícula no processo de evaporação,
segundo a teoria de Weisskopf, Dostrovsky utilizou-as rescrevendo como razão entre as
larguras de emissão de cada partícula, isto é, escrevendo como probabilidades relativas e
usando parâmetros de densidades de níveis, como é visto na equação 2.16

Podemos escrever as probabilidades relativas como a razão entre a largura de
emissão das respectivas partículas e a largura de emissão do nêutron, usando as Equações
2.7 e 2.12.

Para nêutron, temos

Γn
Γn

= 1 (2.17)

Para a emissão de prótons, temos

Γp
Γn

= Ep
En

exp
{

2
[
(apEp)1/2 − (anEn)1/2

]}
, (2.18)

e, para a emissão de partículas alfa,

Γα
Γn

= 2Eα
En

exp
{

2
[
(aαEα)1/2 − (anEn)1/2

]}
, (2.19)

onde

En = E −Bn,

Ep = E −Bp − Vp,

Eα = E −Bα − Vα,

(2.20)

Sendo Bn, Bp, e Bα as energias de separação para nêutrons, prótons e partículas alfas
respectivamente.

Para as partículas carregadas, como prótons e alfa, devemos considerar os potencias
coulombianos, sendo Vp o potencial para o próton e Vα para alfa

Vp = C
Kp(Z − 1)e2

r0(A− 1)1/3 +Rp

,

Vα = C
2Kα(Z − 2)e2

r0(A− 4)1/3 +Rα

,

(2.21)

onde Kp = 0.70 e Kα = 0, 83 são as penetrabilidades de barreira coulombiana para prótons
e partículas alfa. Também, Rp = 1, 14 fm é o raio do próton, Rα = 2, 16 fm é o raio da
partícula alfa, e r0 = 1, 2 fm.

São calculados os parâmetros de densidade de níveis para o nêutrons (an), prótons
(ap) e alfas (aα), pelas fórmulas empíricas de Dostrovsky [23], dadas a seguir
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an = A

a1

(
1− a2

A− 2Z
A2

)2
,

ap = A

a3

(
1 + a4

A− 2Z
A2

)2
,

aα = A

a5

(
1− a6

Z

)2
.

(2.22)

Com essas considerações podemos definir uma probabilidade total de evaporação,
que leva em consideração a largura de emissão do nêutron, do próton e da partícula alfa.

Pk =
Γk
Γn

Γn
Γn + Γp

Γn + Γα
Γn

(2.23)

No processo de evaporação existem probabilidades distintas de se emitir uma
determinada partícula que, a priori, depende das energia de excitação do núcleo composto,
da energia de ligação da partícula que será emitida e do potencial coulombiano das
mesmas. Existem outras larguras de emissão, para outras partículas, que são abordadas
no trabalho de Dostrovsky, porém as que possuem relevância para o nosso estudo são as
três mencionadas.

Caso o núcleo não fissione e só perca partículas, dando como produto da reação um
núcleo mais leve ou/e com um número atômico menor, este núcleo residual é dito produto
de spallation.

2.1.2 Modelo de Fissão

A teoria que descreve o processo de fissão nuclear foi desenvolvida por Bohr e
Wheeler em 1939 [25]. Esta teoria é baseada no modelo macroscópico da gota líquida, que
considera a densidade do núcleo aproximadamente constante e cada termo dos efeitos de
volume, de superfície e da energia coulombiana, que são dependentes da sua forma.

Após o núcleo composto ser formado, ele oscila como resultado da redistribuição
da energia com todos os núcleons dentro do núcleo, causando diversas deformações. Estas
deformações podem formar pescoço, na qual, sua energia potencial depende de sua forma
e é direcionada para o centro dos futuros fragmento. Como o potencial coulombiano é
repulsivo, o núcleo deformado tende a se romper, dando origem a dois fragmentos.

Cada tipo de deformação corresponde a um canal diferente no qual o núcleo pode
fissionar. Para diferentes canais o núcleo terá que passar pelos pontos de sela da superfície
gerada pela energia potencial e pelos parâmetros de deformação (vide Figura 2), se o
núcleo tiver energia suficiente para passar por este potencial o núcleo é fissionado.
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(a)

(b)

Figura 2 – (a) Esquema da energia potencial nuclear no ponto de equilíbrio e no ponto de
sela, com indicação dos níveis no estado de transição; (b) Esboço em curvas
de nível da superfície de energia potencial em função de dois parâmetros de
deformação arbitrários. O ponto de sela está indicado no ponto de equilíbrio
instável.

Pode-se escrever a largura de fissão, Γf , em termos do coeficiente de transmissão
Tf (Vandenbosch e Huizenga) [32] e do espaçamento médio entre níveis de energia, D,

Γf = D

2π
∑

Tf . (2.24)

Para altas energias de excitação, pode-se integrar sobre os níveis de energia no
estado de transição, considerando que para todas as energias acima da barreira de fissão
se tem Tf = 1, obtendo assim

Γf = D

2π

∫ E−Bf

0
ρ∗(E −Bf −K) dK. (2.25)
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É mais conveniente para este caso escrevermos as probabilidades de fissão como
probabilidade relativa ao canal do nêutron, para isso, reescreveremos a largura de emissão
do nêutron equivalente a descrita por Weisskopf do seguinte modo para um canal de
decaimento

Γn = (D/2π)Tn, (2.26)

onde Tn é o coeficiente de transmissão

Considerando-se todos os estados finais, deve-se somar sobre todos os coeficientes
de transmissão disponíveis, obtendo-se

Γn = D

2π
∑

Tn. (2.27)

A expressão acima tem validade a baixas energias, em que o momento angular
é nulo l = 0. Para altas energias, o número de momentos angulares para cada valor da
densidade de energia é maior e deve-se considerar suas contribuições. O que antes era
uma somatória ∑l(2l + 1)Tl agora torna-se uma integral

∫
(2l + 1)Tl dl, Considerando que

Tl, coeficiente de transmissão associado a cada valor de momento, vale a unidade até o
momento angular máximo do nêutron, lm, e zero para l > lm, tem-se,

∫ lm

0
(2l + 1)Tl dl ' l2m =

(
Rp

}

)2
= 2mR2ε

}2 , (2.28)

em que, para o cálculo de lm, considerou-se a emissão de um nêutron de energia ε e massa
m da superfície nuclear numa direção tangente á superfície. R é o raio nuclear. Integrando
agora sobre os níveis de energia finais do núcleo residual, ρ∗(E −Bn − ε), obtém-se

Γn = D

2π
2mR2g

}2

∫ E−Bn

0
ερ∗(E −Bn − ε) dε, (2.29)

em que g é degenerescência de spin (2 para nêutrons e prótons).

Chega-se então à forma integral da razão Γf/Γn a partir das equações (2.25) e
(2.29),

Γf
Γn

= }2

2mr2
0gA

2/3

∫ E−Bf
0 ρ∗(E −Bf −K) dK∫ E−Bn
0 ερ∗(E −Bn − ε) dε

(2.30)



Capítulo 2. Metodologia 22

A forma mais simples de se resolver as integrais de (2.30) é considerar a densidade
de níveis à temperatura constante

ρ(E) = const. exp
(
E

T

)
, (2.31)

que nos leva a

Γf
Γn

= K0

2TA2/3 exp
[
−(Bf −Bn)

T

]
, (2.32)

em que K0 = }2/2mr2
0.

Existe outra forma de escrever-se Γf
Γn

que considera as contribuições reais da
densidade de energia sem considerar a temperatura constante, usando a densidade de
energia de um gás degenerado, que inicialmente foi usado por Weisskopf.

ρ(E) ∝ exp
[
2(aE)1/2

]
, (2.33)

em que a é o parâmetro de densidade de níveis nucleares. Considerando essa densidade de
níveis e substituindo na integral, tem-se

Γf
Γn

= K0an

[
2a1/2

f (E −Bf )1/2 − 1
]

4A2/3af (E −Bn) exp
[
2a1/2

f (E −Bf )1/2 − 2a1/2
n (E −Bn)1/2

]
. (2.34)

Esta equação foi primeiramente obtida por Vandenbosch e Huizenga [32].

A fissão é um processo que compete com a evaporação no sentido de que cada
núcleo na sequência de evaporação pode fissionar, formando dois fragmentos de massas
que correspondem a aproximadamente metade do núcleo fissionante. Esse processo pode
ser facilmente incluído no cenário da evaporação com a inclusão da largura de fissão, Γf ,
na equação (2.35), de tal forma que agora se tem

Pk =
Γk
Γn

Γn
Γn + Γp

Γn + Γα
Γn + Γf

Γn

(2.35)

O canal de fissão é calculado de acordo com a equação 2.34, aqui reescrita como

Γf
Γn

= Kf exp
{

2
[
(afEf )1/2 − (anEn)1/2

]}
, (2.36)

onde,

Kf = K0an

[
2(afEf )1/2 − 1

]
(4A2/3afEn) , (2.37)
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e,

Ef = E −Bf ,

af = rfan,
(2.38)

sendo Bf a barreira de fissão calculada conforme o modelo de Nix [31]. Mais detalhes sobre
o cálculo da barreira de fissão são tratados a seguir. rf é a razão de fissão, um parâmetro
com dependência em Z2

A
. A forma dessa dependência é fruto de um ajuste não apenas

numérico das constantes envolvidas, mas leva em consideração características nucleares
variáveis com Z2

A
, tais como a fissilidade.

A barreira de fissão Bf é uma quantidade de energia potencial limite para que o
núcleo seja capaz de fissionar. Esta energia pode ser calculada usando o modelo da gota
líquida, que usa os termos da energia de superfície e da energia coulombiana. Na Figura 3,
encontra-se os gráficos da barreira de fissão, de diferentes autores, ao longo do tempo.

Figura 3 – Evolução das correções da barreira de fissão na literatura [24].

Considerando o núcleo semelhante a uma gota líquida, Cohen e Swiatecki [33] [34]
estudaram a configuração da gota levando-se em conta a simetria axial e expressando o
raio vetor R(θ), do centro à superfície da gota, em termos de uma expansão dos polinômios
de Legendre,

R(θ) = R0

λ

[
1 +

N∑
1
αnPn(cos θ)

]
, (2.39)
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em que os N coeficientes αn determinam a deformação da gota e λ é um parâmetro de
normalização do volume, a fim de mantê-lo constante em (4/3)πR3

0.

Como considera-se uma simetria axial, os termos impares da expansão de Legendre
são desconsiderados e os demais termos da ordem n > 4 são menores que α2 e α4, assim,
usualmente os gráficos são gerados apenas no plano α2 − α4.

O cálculo da energia do núcleo é feito em termos do modelo da gota líquida, que
depende da sua forma. Bs é o termo de superfície e Bc é o termo coulombiano. Para
um núcleo esférico, a energia de superfície é E0

s e E0
c , é o termo da energia coulombiana.

A energia coulombiana é responsável pela repulsão dos núcleons no interior do núcleo,
enquanto que a energia de superfície é responsável por deixar o núcleo coeso, semelhante a
tensão superficial de uma gota.

Com efeito, pode-se escrever a energia do núcleo em termos da gota líquida, tal
qual aparece no trabalho de Nix [31]

Egl(N,Z, forma) = {[Bs(forma)− 1] + 2x0 [Bc(forma)− 1]}E0
s , (2.40)

A energia de superfície para um núcleo esférico, E0
s , é escrita na parametrização de

Nix [31] como

E0
s = as(1− κI2)A2/3, (2.41)

em que κ é uma constante que determina o decréscimo na energia de superfície com o
aumentos do números de nêutrons, sendo I = (N −Z)/A. A energia coulombiana, também
para um núcleo esférico é

E0
c = 3e2

5r0

Z2

A1/3 = ac
Z2

A1/3 . (2.42)

O parâmetro x0 na equação (2.40) é o parâmetro de fissilidade, que relaciona as
energias de superfície e coulombiana. Para pequenas distorções, o coeficiente α4 em (2.39)
é pequeno comparado a α2, Primeiramente estudado por Vandenbosch [35]. Portanto,
do trabalho de Bohr e Wheeler [25], tem-se ambas energias para um núcleo deformado,
calculadas a partir da equação (2.39), escritas como

Es = E0
s

(
1 + 2

5α
2
2

)
, Ec = E0

c

(
1− 1

5α
2
2

)
. (2.43)

O núcleo passa à instabilidade quando o módulo da variação da energia coulombiana,
|∆Ec| = 1

5α
2
2E

0
c , é igual à variação da energia de superfície ∆Es = 2

5α
2
2E

0
s . O parâmetro
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de fissilidade, x0, fica então definido por

x0 = |∆Ec|∆Es
= E0

c

2E0
s

. (2.44)

De acordo com o modelo de Nix,

x0 = Z2/A

(2as/ac)(1− κI2) , (2.45)

Para x0 < 1, o núcleo é estável com respeito a pequenas deformações. Para x0 = 1, o núcleo
passa a ser instável com respeito a deformações. Quando x0 > 1, ocorre fissão espontânea
do núcleo. A Figura 4 mostra que, quanto menor o valor do parâmetro de fissilidade x0,
maior deve ser a deformação do núcleo no ponto de sela, para que haja fissão.

Figura 4 – Deformação para cada valor de x0.

Os melhores parâmetros encontrados, de acordo com o trabalho de Nix foram,

as = 17, 9439MeV; κ = 1, 7826; ac = 0, 7053MeV. (2.46)

O uso desses parâmetros implica em r0 = 1, 2249 fm.

2.1.3 Modelo de Cálculo de Fragmentos de Fissão

O modelo que bem descreve o processo de fissão é o Modelo Estatístico de Cisão
[26–28]. Este modelo leva em consideração os efeitos coletivos de deformação do núcleo
baseado no modelo da gota líquida e os efeitos de partícula única, em que são feitas correções
microscópicas pelo o modelo de camada. As correções da energia pelo modelo de camadas
criam vales no espaço de elongamento e número de massa, cada vale correspondendo a um
diferente modo de fissão [28].

A seção de choque resulta da soma incoerente das contribuições de cada canal de
fissão, σi(A,Z), o qual é usualmente escrito na forma
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σi(A,Z) = Ki√
2πΓi

exp
[
−(A− Ai)2

2Γ2
i

]
σ(Z), (2.47)

onde Ki é a intensidade do i-ésimo canal, o parâmetro Ai é a posição da massa mais
provável do fragmento de fissão, e Γi é a largura da distribuição de massa de acordo com o
Modelo Estatístico de Cisão [28].

A distribuição de carga, σ(Z), para alguns autores a considera como uma distribui-
ção uniforme de carga e assume a densidade de cargas dos fragmentos é igual a do núcleo
fissionante. Com mais estudos, mostrou-se que a distribuição de carga dos fragmentos é
melhor representada por uma função gaussiana,

σ(Z) = 1√
πΓZ

exp
[
−(Z − Z0)2

Γ2
Z

]
. (2.48)

Figura 5 – (c): corresponde aos modos de fissão assimétricos, Standard 1 (S1), Standard
2 (S2) e Standard 3 (S3); (d): corresponde aos modos de fissão simétricos,
Superlong (SL) [28].

O rendimento total da distribuição de massa do fragmento de fissão é a soma
incoerente das contribuições de todos os modos de fissão, cada um sendo uma sendo
descrita por uma distribuição gaussiana posicionada na massa mais provável para o
fragmento. O modo Superlong (SL) representa a fissão simétrica. Os modos Standard 1
(S1) e Standard 2 (S2) descrevem a fissão assimétrica para a deformação nuclear baixa e
intermediária, respectivamente. O modo Standard 3 (S3) descreve a fissão super-assimétrica,
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isto é, a fissão do sistema altamente deformados, como observa-se na Figura 5. Cada modo
assimétrico requer duas distribuições gaussianas, uma centrada no núcleo mais pesado e a
outra centrada no fragmento de massa leve mais provável. O rendimento total para um
fragmento com número de massa A e o número atômico Z é determinado por

σ(A,Z) =
{∑

i

[
KL
i√

2πΓLi
exp

(
−(A− ALi )2

2(ΓLi )2

)
+ KH

i√
2πΓHi

exp
(
−(A− AHi )2

2(ΓHi )2

)]
+

KS√
2πΓS

exp
(
−(A− AS)2

2(ΓS)2

)}
1√
πΓZ

exp
(
−(Z − Z0)2

Γ2
Z

) (2.49)

onde a soma é feita sobre os modos assimétricos de fissão. Os parâmetros para o modo
simétrico são KS, AS e ΓS, enquanto KH

i , AHi e ΓHi são os parâmetros para o fragmento
pesado (Heavy) e KL

i , ALi e ΓLi são os parâmetros para o fragmento leve (Light) do modo
assimétrico i. Para a distribuição de número atômico, a parametrização utilizada é

Z0 = µ1 + µ2A (2.50)

para o número atômico mais provável, e

ΓZ = γ1 + γ2A (2.51)

para a largura da distribuição de número atômico, sendo µ1, µ2, γ1 e γ2 parâmetros de
ajuste.

Itensidade, posição e largura para cada modo de fissão da equação 2.49 e µ1, µ2, γ1

e γ2 em 2.50 e 2.51 são normalmente considerados parâmetros livres no processo de ajuste.

Em muitos trabalhos, os parâmetros dos modos assimétricos para os fragmentos
pesados e leves não são considerados independentes, mas relacionados pelas equações
ΓLi = ΓHi , KL

i = KH
i e ALi = 2AS − AHi .

O número de massa do fragmento pesado (leve) mais provável dos modos de fissão
assimétrico AH(L)

i pode ser escrita em termos da distância Di entre o número de massa
mais provável do modo simétrico Af

2 e AHi , tendo a relação

AHi = Af
2 +Di (2.52)

ALi = Af
2 −Di (2.53)
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Este fato permitiu uma grande simplificação na implementação do modelo, que em
virtude disso está baseado essencialmente no cálculo do fragmento mais pesado.

Após o canal de fissão ser escolhido no processo de competição evaporação-fissão, os
números atômico e de massa e a energia de excitação do núcleo fissionante são extraídas e
passadas ao cálculo dos fragmentos e suas energias de excitação individuais. Neste trabalho,
obtou-se por sortear a massa do fragmento mais pesado, AH , de acordo com a distribuição
de probabilidade

p(A) =
∑
i

pi√
2πΓi

exp
[
−(A− Ai)2

2Γ2
i

]
, (2.54)

onde pi é a probabilidade que a fissão tem de ocorrer pelo i-ésimo modo e está relacionada
com as intensidades Ki pela expressão

pi = Ki∑
iKi

. (2.55)

Os índices i = S, 1, 2, 3 correspondem aos modos simétrico e aos modos assimétricos,
respectivamente. A equação 2.55 é a mais adequada ao método Monte Carlo aplicada neste
trabalho.

Conhecido AH , pode-se calcular o número atômico mais provável e a largura da
distribuição de carga pelas equações 2.50 e 2.51. O número atômico ZH é então e escolhido
aleatoreamente de acordo com a distribuição de probabilidade

p(Z) = 1√
πΓZ

exp
[
−(Z − Z0)2

Γ2
Z

]
. (2.56)

O fragmento mais leve é obtido finalmente de acordo com AL = Af − AH e
ZL = Zf − ZH , onde Af e Zf são o número atômico e de massa do núcleo fissionante.

Um estudo sistemático dos valores dos parâmetros da equação 2.49 por meio de
ajuste a dados experimentais de fissão espontânea e a baixa energia para vários núcleos foi
realizado por Böckstiegel [13], mostrando que aqueles parâmetros podem ser descritos por
funções bem comportadas do número de massa do núcleo fissionante.

2.1.4 Ferramenta Computacional

2.1.4.1 Código CRISP

CRISP é um código de Monte Carlo, escrito em C++, para simulação de reações
nucleares [14] que utiliza um processo de cálculo baseado em duas etapas principais e mais
uma que se segue apenas em caso de fissão nuclear. Primeiramente, uma cascata intranuclear
é simulada. Quando a partícula incidente é um próton, este interage na superfície com
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algum nucleon do sistema, podendo o espalhamento ser elástico ou inelástico. Fótons
podem interagir mais internamente no núcleo e sua absorção dá origem a ressonâncias
nucleônicas.

Partículas secundárias são produzidas, as quais possuem energias relativamente
altas comparadas às dos demais nucleons no mar de Fermi e ocupam níveis de partícula
única altamente energéticos [15–17]. Elas são chamadas de partículas de cascata.

As partículas secundárias geradas na colisão primária se propagam no interior do
núcleo e podem interagir com outras partículas ou alcançar a superfície nuclear. Neste
caso, se sua energia for superior à energia de ligação nuclear, tal partícula escapará. Se não
for, será refletida de volta e continuará sua propagação no interior do núcleo. O número
de partículas de cascata aumenta enquanto a cascata intranuclear prossegue, e a decisão
de parar esta primeira etapa da reação se baseia em um critério energético, não havendo
qualquer partícula ligada em um estado excitado ou com energia cinética superior à energia
de ligação, os processos de cascata são finalizados [18].

No último estágio da cascata, em que nenhuma partícula possui energia suficiente
para escapar do núcleo, uma sequência de colisões distribui a energia de excitação nuclear
entre todos os nucleons, num processo conhecido por termalização. As principais caracte-
rísticas do núcleo não mudam neste estágio da cascata, de modo que seu número atômico,
número de massa e energia de excitação permanecem os mesmos até o fim do processo.

Um aspecto importante no código CRISP é a abordagem multi-colisional que é dada
à simulação da cascata intranuclear, na qual todos os nucleons se movem simultaneamente.
A sequência ordenada de colisões considera a probabilidade de interação com todas as
partículas, baseando-se em suas respectivas seções de choque. Tal abordagem torna natural
a verificação de aspectos dinâmicos como modificação na densidade nuclear e evolução dos
níveis de ocupação.

O bloqueio de Pauli está inserido no código CRISP, um método preciso de verificação
da disponibilidade de estados de partícula única, o que é possível graças a abordagem multi-
colisional. A aplicação do macanismo de Pauli garante que as energias e momentos dos
nucleons sejam calculados de maneira mais realistas, em conformidade com a experiência.
Assim, é possivel usar um critério energético para o término da cascata intranuclear [20].

No código CRISP, reações podem ser iniciadas por prótons ou fótons [16,17,20,21]
de energias intermediárias e altas. CRISP fornece bons resultados para seções de choque de
fotoabsorção, de aproximadamente 50 MeV, região em que o mecanismo de quase-dêuteron
é dominante até 3.5 GeV, onde o mecanismo de foto-hadronização é relevante, levando a
efeitos de sombreamento na seção de choque [18].

A segunda etapa do processo de cálculo consiste na competição entre evaporação
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e fissão. O modelo de Weisskopf [19] é adotado para o cálculo das probabilidades de
emissão de partículas, no qual as evaporações de nêutrons, prótons e partículas alfa são
incluídas [20–22], como também o modelo de Dostrovsky para o cálculo dos parâmetros de
densidade de níveis [23]. O modelo de Bohr-Wheeler é adotado para a fissão [25].

Ao fim da fase de competição entre evaporação e fissão, os núcleos que não fissiona-
ram terão dado origem a fragmentos mais leves, chamados de produtos de spallation.

No caso do processo de fissão, para construir a distribuição de massa dos fragmentos
de fissão, geralmente, usamos o chamado Multimodal - Random Neck Rupture Model (MM-
RNRM) [26–28], que leva em conta os efeitos coletivos de deformação nuclear, durante a
fissão, a partir de um modelo de gota líquida e inclui efeitos de partícula única através de
correções microscópicas no modelo de camada. As correcções microscópicas criam vales no
espaço de alongamento e número de massa, onde cada vale corresponde a um modo de
fissão diferente. No modelo MM-RNRM, a curva de massa dos fragmentos é descrita, para
cada modo, por uma distribuição de Gauss, que é caracterizada pela massa do fragmento
e número atómico, A e Z, respectivamente. De acordo com este modelo, a curva de massa
dos fragmentos pode ser decomposta em três componentes distintas: uma fissão superlonga
simétrica e duas assimétricas (as chamadas Standard I e Standard II ). Fragmentos de
modo superlongo têm massas em torno de Af/2. O modo Standard I é caracterizado pela
influência da camada esférica de nêutrons NH ∼82 e camada de prótons ZH ∼50, nos
fragmentos pesados com massas MH ∼132-134. O modo Standard II caracteriza-se pela
influência da camada deformada de nêutrons com N=86-88 e camada de prótons ZH ∼52,
nos fragmentos pesados com massas MH ∼138-140. Aqui, consideramos que a fissão pode
realizar-se através de um destes três modos diferentes, e que a massa total dos fragmentos
é obtida pela soma de três funções gaussianas, em que o parâmetro de posição corresponde
à massa mais provável para o fragmento [29].



Capítulo 2. Metodologia 31

2.2 Influência da produção de múltiplos píons
Em uma interação nucleon-nucleon inelástica ocorre a produção de uma ou mais

ressonâncias bariônicas de massas variáveis. Cada ressonância produzida no interior do
núcleo deve eventualmente decair. A meia-vida de uma ressonância pode ser estendida
apenas em razão do bloqueio de Pauli, uma vez que o nucleon resultante do decaimento
deve ocupar um estado disponível de momento entre os níveis de Fermi do núcleo. Não
havendo um estado disponível, o decaimento é bloqueado.

Devido à alta energia do projétil neste estudo, ressonâncias tem maior probabilidade
de serem produzidas na interação primária. No entanto, no início deste trabalho, o programa
CRISP contava com apenas um canal inelástico, o de menor energia, que resulta na produção
da ressonância ∆1232. Tal ressonância decai com emissão de um píon.

Todo píon produzido é emitido do núcleo antes do final da cascata intranuclear de
modo que píons são meios importantes de desexcitação do núcleo. Logo, com apenas uma
canal inelástico em atuação, a produção de píons no CRISP se encontrava restrita o que
comprometia o processo de resfriamento nuclear, especialmente em reações a alta energia.
Após emissão do único píon produzido, a desexcitação do núcleo se limitava à emissão
de nucleons, os quais estão mais fortemente ligados pelo potencial nuclear e tem menor
chance de serem emitidos.

Posteriormente, foram incluídos no programa CRISP novos canais de interação
inelástica em trabalho realizado por Hernández [30]. Para o cálculo das seções de choque,
Hernández se baseou na regra de ouro de Fermi e em considerações de espaço de fase e
incluiu a produção de ressonâncias ∆ e N∗, desde as mais leves até as ressonâncias ∆1950

e N∗2250, bem como a produção de dupla ressonância.

Assim, este trabalho consiste em dois cenários de cálculos de fragmentos. No
primeiro cenário, há a produção de apenas um píon por interação inelástica. No segundo
cenário, há a possibilidade de produção de múltiplos píons por interação. Ambos os cenários
são apresentados e discutidos no próximo capítulo.
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3 Resultados e Discussões

A seguir são apresentados os resultados deste trabalho. Foram calculadas com o
Programa CRISP as reações nucleares induzidas por prótons (p), 197Au + 800 MeV p,
208Pb + 1000 MeV p, 237Np + 660 MeV p, 238U + 660 MeV p, 238U + 1000 MeV p e
241Am + 660 MeV p. A discussão consistirá em analisar os resultados obtidos para seções
de choque totais das reações, distribuição de energia de excitação nuclear e distribuição de
massa de fragmentos à luz da emissão de múltiplos píons pelo núcleo quente.

3.1 Distribuição de energia de excitação
A emissão de píons tem grande potencial de desexcitação nuclear devido à energia

que píons carregam consigo na forma de massa e energia cinética. Píons são emitidos
rapidamente, ainda na fase de cascata intra-nuclear de modo que a inclusão de canais
de produção de múltiplos píons traz um impacto visível já na distribuição de energia de
excitação do núcleo residual, ao final da fase de cascata.

Analisamos a seguir a distribuição de energia de excitação do núcleo residual. A
energia de excitação do núcleo ao final da cascata intranuclear tem influência direta na
segunda etapa da reação, a competição entre evaporação e fissão, já ela é essencial na
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Figura 6 – Energia de excitação final da cascata da reação 197Au + 800 MeV p sem canais
de múltiplos píons e com canais de múltiplos píons.
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determinação das energias de separação e no cálculo das larguras de emissão e fissão, como
mostraram as Equações 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.36 e 2.38.

Observa-se nas figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11 que o primeiro impacto com a inclusão
dos canais de produção de píons foi a redução da energia de excitação média disponível no
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Figura 7 – Energia de excitação final da cascata da reação 208Pb + 1000 MeV p sem canais
de múltiplos píons e com canais de múltiplos píons.
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Figura 8 – Energia de excitação final da cascata da reação 237Np + 660 MeV p sem canais
de múltiplos píons e com canais de múltiplos píons.
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Figura 9 – Energia de excitação final da cascata da reação 238U + 660 MeV p sem canais
de múltiplos píons e com canais de múltiplos píons.

núcleo no final da cascata em comparação com o código sem os canais de produção de
píons.
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Figura 10 – Energia de excitação final da cascata da reação 238U + 1000 MeV p sem canais
de múltiplos píons e com canais de múltiplos píons.

Como será apresentado nas seções a seguir, a redução na energia de excitação do
núcleo residual tem impacto na seção de choque total da fissão e na cadeia de evaporação
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Figura 11 – Energia de excitação final da cascata da reação 241Am + 660 MeV p sem
canais de múltiplos píons e com canais de múltiplos píons.

não apenas dos resíduos de spallation, mas também dos fragmentos de fissão.
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3.2 Distribuição isotópica dos produtos de spallation
Foram implementados no CRISP por Hernández [30] em trabalho anterior os canais

de produção de pions na etapa da cascata intranclear. Todos os píons produzidos nesta
etapa são emitidos e consequentemente levam consigo parte da energia do núcleo excitado.
Assim, há uma diminuição da energia de excitação e se reflete quantitativamente na
produção de fragmentos de fissão e de resíduos de spallation. Todas as reações estudadas
neste trabalho foram calculadas usando os mesmos modelos apresentados na seção 2.2,
porém em dois cenários. Um cenário sem os canais de produção de múltiplos píons na
cascata intranuclear e outro com todos os canais de produção de píons ativos. Os resultados
obtidos em ambos os cenários estão apresentados no texto para comparação e verificação das
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Figura 12 – Seções de choque dos produtos de spallation da reação 197Au + 800 MeV p
calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons.
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consequências da emissão de múltiplos píons em reações nucleares a energias intermediárias
e altas com alvos actinídeos e pré-actinídeos.

Foram calculadas distribuições isotópicas de spallation para as seguintes reações
nucleares induzidas por prótons, 197Au + 800 MeV p, 208Pb + 1000 MeV p e 238U + 1000
MeV p. Os dados experimentais usados nas figuras foram obtidos da IAEA Benchmark of
Spallation Models - Experimental Data [41] para os núcleos 238U e 208Pb, da referência [38]
para o 197Au.

A Figura 12 mostra as parábolas de spallation da reação 197Au + 800 MeV p no
cenário em que não há emissão de múltiplos píons. Nota-se que há bom acordo com os
dados experimentais. Isso mostra que embora a produção de píons na cascata não esteja
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Figura 13 – Seções de choque dos produtos de spallation da reação 197Au + 800 MeV p
calculadas com o código CRISP com os canais de múltiplos píons.
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Figura 14 – Seções de choque dos produtos de spallation da reação 208Pb + 1000 MeV p
calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons.

sendo considerada de maneira realista, o modelo de evaporação do CRISP é capaz de
oferecer uma boa descrição dos produtos de spallation. É importante lembrar que esse
resultado representa o melhor ajuste do modelo para este cenário, sem emissão de múltiplos
píons.

A Figura 13 mostra os mesmos resíduos de spallation da Figura 12 porém no
cenário com produção e emissão de múltiplos píons. O resultado continua sendo bom mas
é importante notar uma redução significativa na seção de choque para as parábolas dos
resíduos mais leves, elementos Er a W.

As Figuras 14 e 15 mostram os resíduos de spallation para a reação 208Pb + 1000
MeV p nos cenários sem e com emissão de múltiplos píons, respectivamente. A análise é
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Figura 15 – Seções de choque dos produtos de spallation da reação 208Pb + 1000 MeV p
calculadas com o código CRISP com os canais de múltiplos píons.

idêntica àquela feita para a reação anterior. Em ambos os cenários o acordo com os dados
experimentais é considerado bom e semelhante nas duas situações porém com reduçao
significativa na seção de choque de produção dos resíduos mais leves, elementos Lu a Os.

Na reação 238U + 1000 MeV p, Figuras 16 e 17, as seções de choque dos produtos
de spallation não foram bem reproduzidos, tendo algumas discrepâncias com os dados
experimentais. Nota-se que as parábolas do CRISP estão deslocadas à direita e bem abaixo
dos dados experimentais, assim, pode-se concluir que a produção de resíduos de spallation
de núcleos pesados não é reproduzida satisfatoriamente.

As Figuras 16 e 17 apresentam os resíduos de spallation para esta reação para os
cenários já mencionados anteriormente. Além da redução na seção de choque observada
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Figura 16 – Seções de choque dos produtos de spallation da reação 238U + 1000 MeV p
calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons.

para os resíduos mais leves, nota-se aqui também a má descrição dos resultados para
os resíduos mais pesados com ou sem emissão de múltiplos píons. Isso evidencia uma
limitação no modelo atual de evaporação e seus parâmetros.

Ainda assim, considerando as três reações de spallation (Figuras 12 a 17), vemos
que o CRISP calcula satisfatoriamente uma cadeia de evaporação longa, desde o nuclídeo
Er até o nuclídeo At. O mesmo modelo e os mesmos parâmetros foram utilizados em todos
os cálculos.

As Figuras com os canais de produção de píons, 13, 15 e 17 mostram que as
parábolas cálculadas pelo CRISP estão abaixo dos dados experimentais para os resíduos
mais leves em todas as reações. Isto é reflexo da redução da energia de excitação devido a
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Figura 17 – Seções de choque dos produtos de spallation da reação 238U + 1000 MeV p
calculadas com o código CRISP com os canais de múltiplos píons.

emissão de píons durante a cascata, o que consequentemente reduz a emissão de partículas
na segunda fase da reação.
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3.3 Distribuição de Massa de Fragmentos
Os parâmetros relevantes para o cálculo das reações, são mostrados na Tabela 1.

Os parâmetros exibidos correspodem àqueles apresentados nas Equações 2.49, 2.50, 2.51,
2.52 e 2.53.

Parâmetros 197Au 208Pb 237Np 238U (660 MeV) 238U (1000 MeV) 241Am
K1 — — 49 53 5 45
D1 — — 4,5 1,65 1,55 4,2
Γ1 — — 21,3 22,5 35,0 20
K2 — — 252 477 200 220,5
D2 — — 6,5 4,25 4,15 7,0
Γ2 — — 26,3 22,90 22,70 25,5
K3 2 — 40 13 — 48
D3 3,5 — 7,0 6,5 — 6,5
Γ3 39 — 65,0 60 — 59
Ks 75 75,5 2590,0 900 1600 2970
Γs 15 17 13,7 14,2 14,4 15
µ1 1,642 0,97 5,0 4,1 4,1 4,1
µ2 0,41193 0,413 0,37 0,38 0,38 0,38
γ1 0,850 0,5 0,59 0,92 0,92 0,92
γ2 0,00395 0,008 0,005 0,003 0,003 0,003

Tabela 1 – Valores dos parâmetros relevantes do modelo de fissão multimodo.

As seções de choque totais de fissão e spallation calculadas pelo CRISP sem os
canais de píons e com os canais de pions são apresentadas nas tabelas 2 e 3, respectivamente.
Juntamente com as seções de choque encontradas na literatura.

CRISP Experimental CRISP Experimental
Reação σtf (mb) σtf (mb) σts (mb) σts (mb)
197Au + 800 MeV p 61,5973 65± 10 [38] 1901,43 1715± 400 [40]
208Pb + 1000 MeV p 179,329 157± 7 [37] 1870,34 1680± 0, 22 [37]
237Np + 660 MeV p 2108,74 1600, 2± 240, 0 [39] 55,2371 —
238U + 660 MeV p 1958,77 1226, 5± 183, 9 [36] 266,492 —
238U + 1000 MeV p 1897,16 1530± 0, 15 [42] 272,695 —
241Am + 660 MeV p 2126,22 1763, 7± 265, 0 [39] — —

Tabela 2 – Seção de choque total de fissão σtf e seção de choque total de spallation σts
calculada pelo CRISP sem os canais de produção de píons e os experimentais.

Calcularam-se as seções de choque para as distribuições de massa de fragmentos
das reações de fissão e spallation para as reações 237Np + 660 MeV p e 238U + 660 MeV
p. Para a reação 241Am + 660 MeV p, os eventos de spallation calculados não tiveram
relevância estatística e por isso não são visíveis. Os resultados da fissão e spallation são
mostrados nas figuras 18, 19 e 20.
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CRISP Experimental CRISP Experimental
Reação σtf (mb) σtf (mb) σts (mb) σts (mb)
197Au + 800 MeV p 45,1259 65± 10 [38] 1926,22 1715± 400 [40]
208Pb + 1000 MeV p 121,558 157± 7 [37] 1926,57 1680± 0, 22 [37]
237Np + 660 MeV p 2092,5 1600, 2± 240, 0 [39] 65,3482 —
238U + 660 MeV p 1912,36 1226, 5± 183, 9 [36] 308,839 —
238U + 1000 MeV p 1868,26 1530± 0, 15 [42] 303,475 —
241Am + 660 MeV p 2133,59 1763, 7± 265, 0 [39] — —

Tabela 3 – Seção de choque total de fissão σtf e seção de choque total de spallation σts
calculada pelo CRISP com os canais de produção de píons e os experimentais.
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Figura 18 – Seções de choque dos produtos de fissão e spallation da reação 237Np + 660
MeV p calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons e
com os canais de múltiplos píons.

Para as reações com energia de 660 MeV foram encontrados somente dados experi-
mentais de fissão, em que, a seção de choque total da reação 237Np + 660 Mev p foi obtida
da referência [39], 238U + 660 MeV p de [36] e da 241Am + 660 MeV p de [39].

Nas figuras 18 e 19 a região que corresponde aos produtos de spallation é exibida
embora não existam dados experimentais para estas reações.

Antes de tratarmos das diferenças entre os cenários sem e com produção e emissão
de múltiplos píons, vale ressaltar um aspecto importante do cálculo da spallation nestas
reações a 660 MeV. Em ambos os cenários nas Figuras 18 e 19, a spallation dá uma
contribuição bastante minoritária à seção de choque total na região de massa 200 quando
comparada à seção de choque de fissão. Este fato é significativo pois uma questão importante
a ser levantada é o grau de contaminação dos dados de fissão com resíduos de spallation
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Figura 19 – Seções de choque dos produtos de fissão e spallation da reação 238U + 660
MeV p calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons e
com os canais de múltiplos píons.
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Figura 20 – Seções de choque dos produtos de fissão e spallation da reação 241Am + 660
MeV p calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons e
com os canais de múltiplos píons.

na região de massa 200. Vê-se que a baixa contribuição prevista para a spallation sugere
que os fragmenos mais à direita são de fato provenientes da fissão. Essa conclusão é
reforçada pela existência de um grupo de fragmentos leves situado à esquerda com seção
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de choque similar e posição equidistante do valor médio de massa. Por esse motivo, estes
dois grupos de fragmentos foram modelados neste trabalho como resultado de eventos de
fissão super-assimétrica.

O mesmo argumento vale para a Figura 20, onde se vê a distribuição de massa dos
fragmentos de fissão da reação com o núcleo 241Am.

Podemos agora analisar estas mesmas Figuras, 18, 19 e 20 sob a ótica dos cenários
sem e com emissão de múltiplos píons. Nota-se nas três figuras que a mudança de cenário
não afeta apreciavelmente o cálculo da fissão de núcleos pesados a 660 MeV. Não há
alteração de forma ou de seção de choque total. Verifica-se apenas redução na seção de
choque da distribuição de massa calculada para os resíduos de spallation com a introdução
da emissão de múltiplos píons na cascata intranuclear. Este fato é entendido como fruto do
resfriamento nuclear prévio alcançado com a emissão de píons. Na fase de evaporação, a
menor disponibilidade de energia leva a uma redução da cadeia de evaporação dos resíduos,
limitando a produção de vários destes.

Os dados experimentais referentes à reação 197Au + 800 MeV p foram obtidos da
referência [40]. Para a reação 238U + 1000 MeV p as seções de choque dos fragmentos de
fissão foram obtidas da referência [42] e as seções de choque de spallation da referência [43].
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Figura 21 – Seções de choque dos produtos de fissão e spallation da reação 197Au + 800
MeV p calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons e
com os canais de múltiplos píons.

A Figura 21 apresenta as distribuições de massa de fragmentos de fissão e de
spallation para a reação 197Au + 800 MeV p, nos cenários sem e com produção de múltiplos
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Figura 22 – Seções de choque dos produtos de fissão e spallation da reação 208Pb + 1000
MeV p calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons e
com os canais de múltiplos píons.
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Figura 23 – Seções de choque dos produtos de fissão e spallation da reação 238U + 1000
MeV p calculadas com o código CRISP sem os canais de múltiplos píons e
com os canais de múltiplos píons.

píons.

A comparação entre os cenários mostra que com a emissão de píons e resfriamento
nuclear ainda na cascata, a cadeia de evaporação fica mais curta especialmente para
os fragmentos de spallation. Nota-se que a seção de choque dos fragmentos mais leves
sofreu forte redução enquanto os fragmentos mais pesados tiveram sua seção de choque
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aumentada. Como a fissão compete com a spallation, a seção de choque de fissão sofreu
redução.

Embora os fragmentos de fissão também evaporem, a mudança de cenário não
afetou a forma da distribuição de massa. Para esta reação, a melhor reprodução dos dados
é obtida no cenário sem produção e emissão de múltiplos píons.

A Figura 22 apresenta as distribuições de massa de fragmentos de fissão e spallation
para a reação 208Pb + 1000 MeV p. Aqui, nota-se para a spallation exatamente o mesmo
efeito observado na Figura 21. Redução na seção de choque dos resíduos mais leves e
aumento na seção de choque dos mais pesados. Novamente aqui há uma redução da seção
de choque total da fissão, porém outro efeito também é observado. No cenário sem emissão
de píons, os fragmentos de fissão evaporavam mais vezes levando a uma distribuição de
massa mais leve que a experimental como se vê na Figura 22.

Com a emissão de múltiplos na cascata intranuclear, a redução da cadeia de
evaporação se fez presente também na evaporação dos fragmentos de fissão, corrigindo
em grande medida o desvio anterior para a esquerda. Ainda assim, o cenário sem emissão
de píons também pode ser considerado melhor pois exceto pelo excesso de evaporação
por parte dos fragmentos de fissão, a forma da distribuição de massa é semelhante à
experimental, as seções de choque totais de fissão e spallation são melhor reproduzidas e a
distribuição de massa dos resíduos é melhor descrita em toda a sua extensão.

Para a reação 238U + 1000 MeV p mostrada na Figura 23, observa-se que o cálculo
não concorda satisfatoriamente com os dados experimentais senão em algumas regiões de
massa, sendo que a spallation calculada se encontra na maior parte abaixo do experimento
mesmo no cenário sem emissão de píons na cascata. As parábolas de spallation na Figura 16
são resultados dos mesmos cálculos, porém, separados em distribuições isotópicas. Nota-se
que embora os cálculos de alguns isótopos seja melhor, há várias regiões de massa em que
o cálculo está abaixo do dado experimental e isso se reflete globalmente na distribuição de
massa.

No entanto, é importante notar nas figuras 21 e 23 que a evaporação por parte
dos fragmentos não é excessiva, já que a distribuição de massa dos fragmentos de fissão
concorda bem próximo com os dados experimentais.

A Figura 23, referente ao resultado com os canais de múltiplos píons, mostra que a
emissão de píons na cascata reduz a evaporação por parte dos fragmentos de fissão. Uma
vez que as gaussianas do modelo multimodo são definidas de forma simétrica com respeito
à massa média, a distorção observada no cálculo mostra que a evaporação ainda ocorre.

Nota-se também que não houve alteração perceptível da seção de choque total
de fissão para esta reação e pode-se dizer que a descrição da distribuição de massa de
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fragmentos de fissão melhorou.

Quanto a spallation, a grande redução na seção de choque dos resíduos mais leves
foi aproximadamente compensada pela elevação da seção de choque de alguns resíduos
mais pesados.

Todos os parâmetros do modelo multimodo, pertencentes às equações 2.49, 2.50,
2.51, 2.52 e 2.53, estão apresentados na Tabela 1. As seções de choque totais de fissão e
spallation calculadas pelo CRISP nos cenários sem e com emissão de múltiplos píons são
apresentadas nas Tabelas 2 e 3, respectivamente, onde também são exibidas as seções de
choque experimentais, quando disponíveis.

Os canais de produção e emissão de múltiplos píons se encontram inseridos na fase
de cascata intranuclear, fase esta descrita a partir de modelos de colisões binárias entre
partículas com base nas seções de choque das diversas interações. Em outras palavras, não
há na fase de cascata modelo que distingua os diversos núcleos alvos usados neste trabalho.

No entanto, vê-se que a introdução da produção de emissão de múltiplos píons
afetou as reações estudadas de forma diferente. A energia do projétil incidente tem parte na
explicação dessa observação. Os resultados acima mostram que há pouco efeito nas reações
a 660 MeV (237Np, 238U e 241Am) porém tanto spallation como fissão são nitidamente
afetados nas reações a 800 MeV (Au) e 1000 MeV (208Pb e 238U). Isso se deve ao fato
de que ressonâncias mais pesados podem ser produzidas e consequentemente píons mais
energéticos que saem do núcleo com facilidade.

Essa interpretação é corroborada pela comparação entre as reações a 660 MeV e
1000 MeV com o alvo de 238U. Como se trata do mesmo núcleo alvo, vê-se que a diferença
entre essas reações deve estar ligada à energia do projétil, e em última instância, à energia
do píon emitido. De acordo com o trabalho realizado por Hernández [30], mesmo com
produção de ressonâncias mais pesadas, a sequência de decaimentos resulta em no máximo
dois píons, apenas um a mais em relação ao caso anterior. Isso reforça a hipótese de que a
energia do píon é tão relevante quanto a quantidade de píons produzidos.

3.3.1 Energia cinética dos fragmentos

Embora a produção e emissão de múltiplos píons na cascata configure um cenário
mais realista, os efeitos indesejáveis observados principalmente na spallation e na seção
de choque de fissão dos núcleos pré-actinídeos não pode ser ignorada. O resultado já
insatisfatório para a reação a 1000 MeV do 238U teve piora e também precisa ser corrigido.

Uma forma é fazer distinção entre núcleos e reações nas fases da reação após a
cascata intranuclear. Na fase de competição entre evaporação e fissão é possível encontrar
novo conjunto de parâmetros a fim de aumentar a seção de choque dos resíduos mais leves
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da spallation (a qual sofreu forte redução no cenário com emissão de múltiplos píons). No
entanto, há que se tomar um cuidado especial aqui. O mesmo modelo de evaporação é
usado quando os fragmentos de fissão são produzidos e são então conduzidos a evaporar
devido à energia que recebem do núcleo fissionante.

Simplesmente prolongar a cadeia de evaporação que foi encurtada com a emissão
de píons energéticos trará de volta problemas do cenário anterior em que tínhamos excesso
de evaporação por parte dos fragmentos de fissão, nas reações 208Pb + 1000 MeV p e 238U
+ 660 MeV p.

Uma forma de evitar o retorno do excesso de evaporação dos fragmentos de fissão
é reduzir a energia disponível por outro meio além da emissão de píons na cascata. O
caminho tradicional é remover dos fragmentos a energia de excitação que supostamente é
convertida em energia cinética no momento da cisão.

Assim, tentou-se corrigir a energia de excitação do núcleo fissionante. Usou-se como
base o trabalho de Brosa [44], que descreve as energias de deformação do núcleo fissionante
com parâmetros geométricos, na qual, são desconhecidos e impossibilita o seu uso. Também
é descrito a energia cinética total média dos fragmentos TKE(A) pode ser calculada a
partir

TKE(A) = Vcou + Vnuc +Ks, (3.1)

em que Vcou é energia potencial coulombiana associada aos futuros fragmentos de fissão
momentos antes da fissão, Vnuc é a energia nuclear e esta depende de sua forma durante a
deformação e Ks é a energia cinética do núcleo fissionante, para este caso, considera-se o
núcleo fissionante em repouso, logo, Ks = O. Os termos que depende de parâmetros de
forma são desconsiderados, assim, restando calcular a energia potencial coulombiana.

TKE(A) = Vcou (3.2)

Sendo que a energia potencial coulombiana dos fragmentos Vcou é dado pela formula
de Böckstiegel [45],

Vcou = Z1·Z2· e2

r0
[
A

1/3
1 · (1 + 2β1

3 ) + A
1/3
2 · (1 + 2β2

3 )
]

+ d
, (3.3)

este modelo foi implementado no CRISP, porém usando este modelo, os fragmentos
produzidos ficam com energia cinética altas.

A Tabela 4 mostra a energia de excitação média do núcleo fissionante para as
reações estudadas bem como a energia cinética média calculada conforme a Equação 3.3.
Vê-se que exceto nos casos de 197Au e 208Pb, a energia cinética é superior à energia de
excitação.



Capítulo 3. Resultados e Discussões 50

Embora a tabela mostre valores médios, observou-se durante os cálculos com os
fragmentos produzidos pelo CRISP que a maior parte dos casos resultou em energia
negativas para os fragmentos, inclusive nas reações com Au e Pb.

Energia de excitação média do Energia cinética média total
Reação núcleo fissionante (MeV) dos fragmentos (MeV)
197Au + 800 MeV p 177,9 140,4
208Pb + 1000 MeV p 163,3 147,1
237Np + 660 MeV p 106,5 181,9
238U + 660 MeV p 105,8 178,3
238U + 1000 MeV p 124,3 177,6
241Am + 660 MeV p 109,1 188,8

Tabela 4 – Energia de excitação média do núcleo fissionante e energia cinética média total
dos fragmentos das reações estudadas.

Ainda que seja razoável supor que a energia cinética seja oriunda da repulsão
coulombiana entre fragmentos, esse modelo é simplificado e não se harmoniza de forma
natural com o modelo presente de cálculo de fragmentos via fissão multimodo e evaporação
segundo Weisskopf.

Entende-se portanto que o cálculo da energia cinética dos fragmentos deve ser
corroborado por meios experimentais diretos a fim de que se determine um modelo mais
apropriado para tal cálculo. Como até o presente momento não há dados dessa natureza
para as reações estudadas, não foi possível levar essa investigação adiante.

Em todo caso, tão logo dados experimentais de energia cinética de fragmentos de
fissão, para estas reações ou outras, estejam disponíveis, o procedimento segue sendo suge-
rido neste trabalho. Uma comparação entre a distribuição de energia cinética experimental
e a distribuição de energia de excitação do núcleo fissionante obtida via Monte Carlo.
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4 Conclusão

Na primeira discussão em que se aborda sobre a energia de excitação média final
dos núcleos após a cascata intranuclear, nota-se que a energia calculada com o codigo com
os canais de píons teve uma redução em comparação às calculadas sem os canais de píons,
refletindo a importância da utilização de um modelo teórico mais realista, implementado
num código numérico próprio, na correção da energia de cada etapa da reação.

Notou-se neste trabalho que o código CRISP, sem os canais de pions, reproduziu
bem as reações nucleares para o calculo de spallation para 197Au e 208Pb (figura 12 e 14).
Porém para o cálculo de spallation do 238U + 1000 MeV p apresentou grandes discrepâncias
nas parábolas das distribuições isotópicas de fragmentos dos produtos de spallation com os
dados experimentais (figura 16), mostrando que o CRISP não reproduz satisfatoriamente
a spallation para núcleos pesados, com cargas 89 a 92.

No cenário sem os canais de píons, as seções de choque de fissão nos casos do 197Au,
237Np, 238U (660 MeV) e 241Am tiveram uma notável concordância com as referências
utilizadas neste trabalho, por outro lado, o 208Pb obteve um resultado insatisfatório. Os
produtos de spallation obteve-se um bom resultados em sua maioria, exceto para o 238U
(1000 MeV), como visto na subseção 3.3. O código pode ser posteriormente utilizado para
cálculos de reações com outros núcleos e energias com uma clara confiança nos resultados.

No cenário com os canais de múltiplos píons inseridos, houve melhora na distribuição
de massa dos fragmentos de fissão quanto à posição na reação 208Pb + 1000 MeV p, mas
com redução da seção de choque total de fissão. Melhora menor foi observada na forma
da distribuição de massa dos fragmentos de fissão na reação 238U + 1000 MeV p, sem
mudança aparente na seção de choque total de fissão.

Por fim, considerou-se a possibilidade de levar em conta a energia cinética dos
fragmentos de fissão a fim de refinar a correção na energia de excitação do núcleo fissionante
visto que o aumento na emissão de píons energéticos trouxe efeitos indesejados ao reduzir
exageradamente a cadeia de evaporação dos fragmentos das reações. No entanto, o simples
cálculo da energia potencial coulombiana não se harmoniza com o modelo atual, sendo a
energia cinética obtida dessa forma superior à energia de excitação disponível na maior parte
dos casos, de modo que o cálculo da energia cinética dos fragmentos requer corroboração
experimental direta antes de ser aplicada em modelos. Existe uma real necessidade de
implementar mais modelos compatíveis que descrevem os mecanismos da reação nuclear
de forma mais completa, analisando todas as estapas da reação, para aprimorar e refinar
os resultados.
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