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I. INTRODUÇÃO

As colisões entre íons pesados envolvem as menores

escalas do Universo. A duração típica dessas colisões são da 0£

21 23dem de 1G~ - 10" s e as distâncias características envolvidas

23são da ordem de 10" cm . É curioso observar que se trocarmos

o sinal desses expoentes teremos então as maiores escalas do Uai

verso, e dimensões típicas de colisão entre galáxias. Na figura

abaixo vemos a simulação de uma colisão entre duas galáxias de

\

\

FI6.1

.(1)mesma massa . A análise teórica dessa colisão usa um modelo

simples de potencial com forças gravitacionais "folded" com dis-

tribuições de densidade de massa, o que também se faz para estu-

dar colisões entre íons pesados, mutatis mutandis. Da figura, ve

Seminário de Revisão apresentado na IX Reunião de Física Nuclear,
São Lourenço ( 1985).
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mos que a colisão das galáxias faz surgir uma excitacão na maté-

ria, produzindo um sistema residual instável, que procura um mo-

do de se estabilizar. Algo bastante semelhante ocorre também com

os núcleos como vemos na figura abaixo
(2

b • 4 9 fm "O *

FI6. 2

Na verdade, a relevância da colisão entre íons pesados para everi

tos cosmologico' pode ser ainda mais profunda, uma vez que se cal̂

cuia que em colisões de altíssima energia, poder-se-ia produzir

sistemas com uma temperatura da mesma ordem da temperatura atin-

gida nos primeiros momentos reconhecíveis do Universo, no Big Bang

cósmico. No sentido mais geral foi a esperança de produzir a fí̂

sica das estrelas em laboratório (matéria nuclear em alta densi-

dade e temperatura) que motivou os gigantescos esforços e inves-
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timentos para construção de aceleradores de íons pesados nos úl-

timos anos. Uma motivação mais específica para o incentivo "Io

estudo das reações entre íons pesados em baixas energias foi a

esperança de se produzir em laboratório os elementos superpesados,

que, embcra estáveis, não são encontrados na natureza. Existem

300 espécies nucleares estáveis. Durante os últimos 50 anos, a-

penas 1300 radioisótopos adicionais foram identificados e estudjj

dos. Estima-se, entretanto, que na colisão de dois núcleos de

Urânio, 6000 novas espécies possam ser formadas.

Os objetivos que motivaram tanto a física de íons p£

sados em altas energias como a física de íons pesados em bai-

xas energias não foram ainda atingidos, devido a fatores experi-

mentais que não puderam ainda ser controlados. No entanto, pod£

mos dizer com segurança que em ambos os casos muita física nova

se aprendeu, muitos caminhos estão abertos, existem inúmeras pe£

guntas sem resposta no que se refere à dinâmica desses objetos

minúsculos, que tanto se aparentam com às maiúsculas Galáxias do

nosso Universo.
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II. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS REAÇÕES ENTRE ÍONS PESADOS

(E < 100 MeV/u)

A tabela abaixo mostra as características deterini

nantes das reações entre íons pesados.

reaction

12O>2TIU
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*(F) se refere ao comprimento de onda característi-

co do movimento relativo das reações estudadas. Como vemos

•Jf(F) << 1 , e portanto descrições semiclássicas se aplicam na grari

de maioria dos casos. * n(
F) é o comprimento de onda de nucleons

qje se encontram ou no alvo ou no projétil. Como vemos, da tab«;

Ia * n(
F) >> 1 fm o que indica que em geral ocorre a participa-

ção de vários nucleons nessas reações. As descrições teóricas b£

seiam-se quase sempre em potenciais construídos no centro de maŝ

sa do sistema. Essa característica muda drasticamente para ene£

gias mais altas como indica a última linha da tabela. Nesse ca-

so *n(F) << 1 , o que indica a predominância de colisões nucleon

-nucleon. Nesse regime, a descrição teórica tem como ingredien-
doNN(5)

te essencial a secção de choque nucleon-nucleon ^

III. ESPALHAMENTO ELÁSTICO

Os resultados experimentais disponíveis que tratam

do espalhamento elástico são basicamente de três tipos:
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a) Dados provenientes de Aceleradores Eletrostáticos, que uti_

16 12lizam íons pesados leves como 0, C, ... até Cí., acelerados a

energias até 8 MeV/u.

b) Dados de Cyclotrons, como os de Berkeley, e Oak Ridge, que

aceleram íons desde o n B até o 20Ne de 8 até 15 MeV/u.

c) Dados provenientes de Aceleradores Lineares (Orsay, Ber-

keley, Darmstadt) que aceleram Argônio a energias de aproximada-

mente 10 MeV/u.

Que tipo de física pode ser extraída desses fatos? A

figura abaixo mostra a função de deflexão típica associada ao eŝ

palhamento elástico.

FIG.3

As trajetórias mais distantes, correspondem a parâme

tros de impacto grandes e sofrem basicamente a deflexão coulom-

biana, e o ângulo vai aumentando até que a atração nuclear come-

ça a desviar as trajetórias e r> ângulo diminui novamente. Exis-

te portanto um ângulo crítico a partir do qual a atração nuclear

domina. Esse ângulo está indicado na figura como 0 . Se as ene£

gias envolvidas são baixas, ou os íons muito pesados, a física do

minante do espalhamento será esquematicamente a da colisão do pro-
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jétil com uma esfera totalmente absorvente, uma vez que nessas

condições, para parâmetros de impacto menores do que os corres-

pondentes a 0 , haverá total absorção do canal elástico. A figu
C "~

ra abaixo mostram a idéia física eáqjemática e o resultado expe-

rimental do espalhamento elasticc •• •."• 0 + Pb com energia inci^

dente no laboratório de 170.1 Mev^ '.
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Se, no entanto aumentarmos a energia, ou trabalhar-

mos com núcleos mais leves, pode ocorrer que as trajetórias cor-

respondentes a parâmetros de impacto menores do que os correspori

dentes a 0 , não sejam totalmente absorvidos pelo núcleo alvo.

Como indica o desenho esquemático abaixo, poderá ocorrer uma in-

terferência entre trajetórias "coulombianas".
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FIG. 5

Que tipo de física se aprende desses dados? Normal-

mente, de espalhamentü elástico de ions pesados extraem-se parâ-

metros do potencial ópticu correspondente à reação considerada
- V.

VN(D =
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Normalmente, o espalhamento elástico de íons pesados

como os que discutimos nesta secção não são suficientes para de-

terminar univocamente os parâmetros do potencial óptico e assim

(8)determina-se famílias de potentials ópticos . Essas famílias

de potenciais coincidem num ponto, o que indica que os experimer^

tos testam realmente apenas o potencial nuclear na superfície

dos núcleos. Uma maneira de contornar esta situação consiste em

fazer experiências capazes de testar o núcleo em regiSes mais i£

ternas, como por exemplo medir o ângulo de arco íris, indicado

na figura 3. Alguns sistemas permitem a observação do ângulo de

arco íris. Em geral são sistemas leves para os quais a absorção

é pequena. 0 fenômeno do arco íris nuclear foi descoberto no eŝ

palhamento de partículas a por Li . Sua principal caracterís^

tica é o amortecimento das oscilações nas distribuições angula-

res e o aparecimento de uma queda sem estrutura além de 0D. Exem

12 1?
pios de medidas do arco iris nuclear para o sistema C + C se

encontram na figura 6

Recentemente o arco í r i s nuclear f o i detectado no sijs
19 IA (10) " ^

tema C + lo0 (94 MeV/u). Na figura 7 iras

tra-se quanto essa experiência é capaz de remover a ambigüidade

na determinação do potencial óptico.

Um outro problema interessante na física do espalha-

mento elástico de íons pesados é o aumento surpreendente da sec-

ção de choque a ângulos traseiros para alguns sistemas , como

mostra a figura 8.

Para sistemas do tipo n-o , existem evidências de que

o mecanismo responsável pelo aumento da secçâo de choque a ângu-

los traseiros seja uma interferência com a amplitude para trans-

ferência de uma (ou mais) partículas a. Recentemente construiu-

se um potencial óptico que leva em conta esse efetio e parece a-
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FIG. 7 - <a) Ratios of the Woods-Saxon potentials to the
80-MeV-dcep potential, (b) Ratio of the squared Woods-
Saxon potentials (solid lines) and of the normalize] folded
potential (dashed line) to the SO-McV-dcep Woods-Saxon
poier.ua!.

(12)justar bem os dados que envolvem núcleos n-a . No entanto, o

mesmo fenômeno se manifesta em reações do tipo B + 0 (Eiab =

= 42 MeV), como mostra a figura 9 . In-

terferência com as amplitudes de transferências de, por exemplo,

um deuteron e uma partícula a. permanece como um problema aberto.

0 último problema a ser discutido nesta secção são as

12 12
ressonâncias moleculares. Foram descobertas no sistema C+ C,

na região da barreira coulombiana . A função de excitação dej>

se sistema, tanto abaixo como acima da barreira coulombiana exi-

be picos de largura entre 3 e h MeV sobre os quais se superpõe

picos de largura intermediária (da ordem de até 300 keV). Embo-
12 12

ra o sistema mais detalhadamente estudado seja o C + C , esse

fenômeno de estrutura intermediária foi identificado em outros

sistemas e não apenas em sistemas do tipo n-a. Recentemente o fa
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FIG. 8 - Ac£ular distribi'.tloss for the reaction
IJC)nS anJ thi- entrance- aaJ c\lt-c'-:juiel cLutie «c»t-
torlLg at B e j n . ("O •"St)K 26.23 MeV. The «clíd line*
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tor de estrutura nuclear na região de barreira coulombiana foi iri

vestigado com bastante detalhe e o momento angular e paridade dos

vários picos bem determinados, através de uma análise de phase

shift , como mostra a figura abaixo.
K>
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Além disso, a função de correlação entre diferentes

canais também foi medida e a figura 11 • mostra a

função de correlação entre o canal elástico (90 no CM) e a soma

total de produção de partículas a.

Todos esses dados são consistentes com a interpreta-

ção de que esses processos se dão através da formação de uma "m£

lécula" de Mg como indicado na figura 12.

A figura 13 (veja página 15) mostra um cálculo micro£

cópico de Hartree-Fock dependente do tempo para a colisão fron-

tal C + C* (7.6 MeV) e a evolução temporal da reação parece

realmente confirmar a hipótese acima. No entanto, os potenciais

gerados por esses cálculos são pouco profundos e produzem um se-

gundo mínimo no raio errado

4 a . 20 24 28 0 4 t a 16 20 24 21 (
FERMI

12 16 20 2* 2a

I2C .6 MeV)FIG. 13
A interpretação das estrutureis intermediárias como

provenientes de um sistema Mg excitado foi experimentalmente

testada pelo grupo de Heidelberg (17) Usando uma bola de cris-

tal (detetor ATT) foi possível detetar em coincidência o 24Mg* e

os raios y por ele emitidos. Desta forma, determina-se experimen
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talmente o B(E2) que é bastante menor que o previsto pelos mo-

delos vigentes, e questiona a hipótese das ressonâncias «olecul£

res. 0 problema continua aberto.

IV. REAÇÕES PERIFÉRICAS

Talvez o fenômeno recente mais interessante com rel£

ção às reações periféricas seja o da chamada "fus3o incompleta",

assim denominada por envolver processos com transferência par-

cial de momento. A figura abaixo mostra o espectro de partícu-

20 197las a emitidas na reação Ne + Au para várias energias do pro

jétil. Nota-se claramente a existência de duas componentes, uma

correspondente às partículas a emitidas do núcleo composto e uma

outra componente, mais rápida, com velocidade aproximadamente igual

à do projétil e que corresponde certamente a um processo direto.
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FIG. 14

Que processo direto? Existem muitas possibilidades,

como indicado na figura 15.

Dentro desse contexto se coloca uma questão experi-

mental importante, como distinguir a fusão completa da fusão in-
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completa. A primeira tentativa nessa direção foi realizada para
12 160 ( 1 8)o sistema C + Gd para o qual se mediu partículas a emi_

tidas em ângulos dianteiros em coincidência com os raios -y dos

resíduos. Obtém-se dessa forma evidência de um processo que en-

volve transferência parcial de momento. Mais recentemente, da-

FIG. 15

(19)dos de Berlin usam uma técnica diferente para estudar esse

processo. Medem o espectro de velocidade tíos resíduos de evapo-



ração para determinar se os fragmentos se originam de um siste-

ma composto com transferência total de momento do projétil. De-

terminam também a porcentagem de fusão incompleta através de ex-

perimentos exclusivos, como mostra a figura seguinte.

>
TI
C

4 0 A r + 1 2 C 4
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o =
*»

5 2 0

« •

s 43
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h 27AI
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Os dados são consistentes com uma cinemática de dois

corpos, indicando a transferência massiva como mecanismo de rea-

ção. No que se refere à teorias sobre o assunto, a situação é

bem menos rica.
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v. COLISÕES MUITO INELÁSTICAS E FUSÃO

As colisões muito inelásticas são hoje u« fenômeno

bastante conhecido. Muito esforço teórico também foi investido

na compreensão desses fenômenos. Suas características mais ge-

rais são:

1) As reações envolvem íons pesados A e A.. £ 40 .

2) A energia incidente é de 1 a 2 MeV/u acima da barreira

coulombiana.

3) A distribuição angular é não isotrópica, característica

de uma reação periférica.

4) Existe uma grande perda de energia do movimento relativo

para excitação intrínseca dos fragmentos.

5) Os fragmentos preservam sua individualidade.

0 fenômeno do "deep inelastic" para sistemas leves,

porém tem sido pouco investigado. Recentemente o grupo do Ins-

titute of Modern Physics, Lanzhou, China, investigou esse probl£

ma para sistemas leves tais como C, N e 0, E. 5-7 MeV/u.

Mediram distribuições angulares, de energias e de massa. Da siŝ

temática de seus dados concluem que o tempo característico de

22
ção para tais sistemas é da ordem de 10 s , ou seja, menor que

o tempo característico para a mesma reação envolvendo sistemas pe_

sados. A figura 16, ilustra uma dessas reações e mostra cl£

ramente que a componente de "deep inelastic" aumenta com a ener-

gia incidente.

Com relação à fusão de ions leves, talvez o fenômeno

recente mais interessante seja a descoberta das "massas interme-

diárias", como mostra a figura 17 .

0 mecanismo responsável pela produção dessas massas

intermediárias continua em aberto.
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Além disso efeitos marcados de estrutura nuclear fo-

ram vistos na secção de choque de fusão de íons leves (figura a_

baixo) ( 2 1 ).

A fusão de Ions pesados abaixo da barreira coulombia_

na constitui um campo de intensa atividade atualmente. 0 surpre_

endente aumento da.secção de choque de fusão abaixo da barreira

coulombiana parece indicar a presença de outros graus de liberda

de além do movimento relativo que teriam papel importante para

(22)

a fusão . A figura seguinte mostra um exemplo disto. A cur-

va tracejada é o resultado de um cálculo envolvendo apenas o mo-

vimento relativo dos dois ions e as outras curvas são o resulta-

do de cálculos envolvendo outros graus de liberdade como discutj_

do na referência (22).
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A natureza específica desse grau de liberdade é ainda

um problema aberto.

VI. AVANÇOS TEÓRICOS

Seria propício iniciar esta secção com uma frase de

Henri Poincaré (Ciência e Hipótese): "A Ciência é construída de

fatos, como uma casa é de pedras. Mas uma coleção de fatos não

é mais uma ciência do que um monte de pedras é uma casa".

Oo ponto de vista teórico, o grande avanço constitui

na extensão microscópica de teorias do tipo campo médio. Exis-

tem vários problemas experimentais que não podem ser tratados den

tro do contexto de Hartree-Fock dependente do tempo. Um exemplo

interessante desse fato é a previsão de uma janela de momento an



guiar para a qual não deveria ocorrer fusão, dentro da teoria de
(23)TDHF. Ficou experimentalmente demonstrado que isto não ocorre

0 fenômeno de "deep inelastic" também não pode ser

descrito por teorias tipo campo médio e a necessidade de se in-

troduzir a dissipação microscopicamente levou vários grupos a pr£

(24)curarem extensões de Hartree-Fock dependente do tempo

A aproximação microscópica para a dinâmica de um co£

po colisional tem sido tratado semiclassicamente, com bastante

sucesso no que se refere à descrição de colisSes entre ions

dos ( 2 5 ).

VII. PERSPECTIVAS EXPERIMENTAIS

Nesta secção vamos nos restringir aos problemas em a_

berto discutidos aqui que poderiam ser abordados no acelerador de

íons pesados de São Paulo. As idéias dos trabalhos possíveis de

serem feitos ou em andamento são o resultado de discussões com

meus colegas experimentais: Maria José Bechara, Kyomi Koide, Alin-

ka Lépine, Dirceu Pereira e Alejandro Szanto de Toledo.

As ressonâncias moleculares poderiam ser investiga-

das no Pelletron, especialmente sistemas menos conhecidos pode-

riam ser explorados.

0 aumento da secção de choque elástica a ângulos tra_

seiros em sistemas a e não a e a medida de correlações entre ca-
»

nais, poderia ajudar na compreensão do mecanismo responsável por

esse efeito.

0 "deep inelastic" para sistemas leves também seria

factível no Pelletron e também o limiar de fusão incompleta, on-

de efeitos de estrutura nuclear seriam mais conspícuos.



A fusão abaixo da barreira coulombiana está sendo in_

vestigada para vários sistemas, bem como efeitos de estrutura e

o problema do mecanismo de produção das massas intermediárias.

VIII. PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Existem duas linhas básicas de pesquisa dentro do cori

texto da física de íons pesados que se tornam cada vez mais int£

ressantes do ponto de vista teórico.

1) Estudo de mecanismos de reação. Como vimos existem mui-

tos dados experimentais que mesmo após anos de existência conti-

nuam sem explicações satisfatórias.

2) A obtenção microscópica autoconsistente da dinâmica coH

sional nuclear. Isto envolve a inclusão de correlações quânti-

cas nas descrições com campo médio e portanto estão diretamente

vinculadas à força nuclear. É neste ponto que a física de íons

pesados poderá fazer conexão com "outras físicas" como a física

das partículas elementares, dos mesons, dos pions, etc, o que

poderia apenas trazer benefícios, impedindo a especialização ca-

da vez maior em pequenas regiões de um mundo tão vasto.

Finalizamos con a sentença de B. Franklin a seus co-

legas

"Gentleman, let us all hang together, or we may well

hang separately".
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