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O método de distribuição de barreiras para se estudar mecanismos de reação 
continua sendo uma ferramenta surpreendente nos dias de hoje. Ao longo dos 
últimos 10 anos, desde a defesa de minha Tese de Doutorado[1],   planejamos e 
realizamos uma série de medidas com resultados de grande interesse científico 
que tem ajudado a esclarecer uma série de questões em aberto na dinâmica de 
reações nucleares. A nova fronteira desta área está em se utilizar projéteis 
fracamente ligados e/ou radioativos e verificar os limites de aplicabilidade do 
método. Outra fronteira não explorada seria a de se medir combinações de 
projétil-alvo mais leves do que o método inicialmente propunha, ou seja 
combinações onde o produto ZP . ZA seja baixo. Recentemente [ 2] uma medida foi 
realizada utilizando a combinação 6Li + 28Si, no entanto poucos pontos 
experimentais forma medidos e não se pode obter grande informação. Nossa 
proposta é fazer uma medida de grande precisão (barras de erro menores que 
1%) para se extrai a distribuição de barreiras das reações 6Li + 46,48Ti, em torno da 
barreira Coulombiana. Comprovamos experimentalmente num trabalho anterior [ 
3] que quando se utiliza um projétil como o 6Li, o efeito de quebra nuclear pode 
influenciar decisivamente na seções de choque experimentais e até mesmo na 
interpretação tradicional da distribuição de barreiras obtidas do espalhamento 
quase-elástico. Propomos assim uma reinterpretação dos dados e 
conseqüentemente da própria distribuição como sendo uma distribuição de “limiar 
de reação”, sendo que está não guarda uma correspondência direta com 
distribuição de barreiras da fusão completa. A partir daí, surge uma “nova” 
distribuição de barreiras, obtida exclusivamente dos dados do espalhamento 
elástico conforme sugerido em [ 4]. Pretendemos medir com grande estatística o 
espalhamento quase-elástico obtendo uma função de excitação para cada 
sistema, com passos de 1.0 MeV acima da barreira e de 0.5 MeV na região da 
barreira até bem abaixo dela. Esse detalhamento na região sub-coulombiana 
também nos dará a possibilidade de entender a influência dos canais mais fracos 
no processo de tunelamento [5]. Para obter essa qualidade nos dados estou 



solicitando vinte dias, divididos em dois períodos de dez dias, cada período para 
um sistema. 
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