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O gluônio ê um estado ligado de gluons. Para determinar estes estados li-

gados, no modelo de potencial, atribuímos una massa efetiva para os

gluons. A interação independente de spin entre gluon-gluon é obtida da

interação entre quark-antiquark fquarkõnio), considerando o operador de

Casimir quadrâtico de SU(3) de cor. No entato, sua estrutura de spin

não é obtida do quarkônio. Calculamos os termos dependentes de spin

do gluõnio e determinamos seu espectro de massa. Comparamos os resultados

obtidos com os prováveis gluôniós conhecidos, nesta comparação variamos

a massa efetiva do gluon de 0,5 a 1 ,S GeV.
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Wt investigate tha production of a standard Higga boson pair m proton-proton
coKsfens at th© SSC antrgy. Wa analyn tha processas tf -» %f or Z9Z0.
W+W- — BtH9. Admitting a fourth ganaration of quarks. tha twin Higgs
boson production providts a largo cross section and a good signal for Higgs
detectai in hadronk collision*. This process abo allows us to study tha
tfünear Higgs coupling.
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A distribuição de multiplicidade de partículas carregadas em reações hadrônicas a altas
energias obedece a uma regularidade cuja origem não é ainda ban entendida. Gsta regularidade
é discutida ocat base num modelo saai-clássico que reproduz as distribuições observadas dentro
dos incertezas ejçerisentais. Segundo o modelo proposto cm uma reação húdron-hadron são produ
zidos estados nltanente excitados da matéria hadrônica, dos quais se originam os hadrons obser
vados nos estados finais. O decaimento destes estados excitados é processado considerando apa
nas o espaço de fases, que inclui protons, pions e katns.


