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Resumo 

Este trabalho estuda O comportamento de algumas teorias de campos 
quando a temperatura não é nula. O comportamento infravcnne1ho des
tas teorias é, em alguns casos, extremamente complicado. No contexto da 
aproximação ladder, estudamos o cancelamento das divergências infraverme
lhas para a pressão na teoria escalar com acoplamento 'ArJ;3 e na teoria de 
Yang~Mills, Nós provamos que as divergências infravermelhas destas teorias 
que apa.recem na série pertllrbativa se cancelam na aproximação ladder, As 
massas térmicas que são de fundamental importância para a compreensão 
destes comportamentos são também estudadas no contexto da gravitação. 
Nós calculamos algmnas propriedades do tensor de polariza<;ão do gniviton, 
em particular calculamos a massa de Jeans que descreve a instabilidade da. 
teoria a temperatura finita, 
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Abstract 

TIús work sludíes the behaviour of some fields Ihaories with non-zero 
tempcratures. The infrared behaviour of these theories is, in some cases, 
quite complicated. In the context of the ladder approximatioD) we study 
lhe cancellalion of infrared singula.rilies of lhe pressure of lhe scalar theory 
wilh a Aif>' coupllng aud Df lhe Yaug-MilIs theory. We prove Iha.1 lhe infra
recl divergencies of these theories that appear in the perturbative expansion 
cancels out in the ladder approximation. The thermal masses1 which are of 
fundamental importance to understand Ihese behaviours are also studied in 
tbe context of gravity. \Ve derive some properties of the graviton's propa
gator, ín particular, we have calculated the Jeana' mass which describe the 
instability Df tlús theory at finite tempefature. 



----...__..._

Agradecimentos 

Agradeço à minha esposa, Ana Cristina Granada Pereira de 
Alrneida, pelo apoio; ao meu orientador, Josif Frenkel, pela par 
ciência, e à FAPESP pela ajuda financeira. 



I 
I ' 


1 
~ . 1 , Conteúdo 

1 Fundamentos da teoria de campos a temperatura finita 4 

2 Divergências Infravermelhas em teorias de campo a tempe
ratura finita 13 

3 Estudo do comportamento infravermelho na aproximação "lad
der" 19 

4 Efeitos térmicos em um teoria de campos em espaço curvo 29 

5 Efeitos de campos térmicos no tensor de polarização do grá
viton 37 

Apêndice A 48 

ApêndieeB 51 



I 

, 
.1 "; 

Introdução 

o objetivo de teorias de campo a temperatura finita. é entender o compor
tamento da matéria quando a temperatura é extremamente elevada) a tal 
ponto que os qUal'ks se desconfinam, ou quando a densidade é tão alta que os 
prótons, nêutrons ou hádrons em geral se sobrepõem, formando um plasma 
de qua.rks e glúons. Tais condições extremas ocorrem somente muito longe 
da experiência humana diária~ mas são de importância. fundamental para a 
compreensão de processos que aconteceram no princípio do universo, que fi 

tornaram tal como o conhecemos hoje, ou para fi estudo do que aLxmtece 
no interior de uma estrela de nêutrons onde a. matéria nuclear se funde~ ou 
ainda para estudannos colisões altamente energéticas de núd""" pesados, 
Para estes estudos precisam,," compreender os ereit"" coletiv,," gerados pela 
associação da teoria de campos usual com a termodinâmica, 

Um dos campos mais interessantes da teoria de campos a temperatura. 
finita é fi estudo da teoria da interação dos quarks e glúons) a cromodinâmica 
quântica. Acreditar-se que os quarks, a Wmperatura zero, permanecem confi
nados. A medida em que a temperatura aumenta., porém, os hadrons devem 
aumentar de tamanho l pois a energia interna dos quarks aumenta e) a uma 
detenninada tempera.tura crítica.., os quarks devem se d~confina.r formando 
um plasma de quarks e glúons livres, No entanto, o estudo desta teoria é ex
tremamente complicado, pois as divergências infra.vermelhas que já aparecem 
a temperatura rero tornam esta teoria impossível de se calcular na prática. 
Esta divergência, que está intimamente ligada 8D fato de os gluons não terem 
massa, tornam a teoria de perturbações inaplicável além de uma determiuada 
ordem na constante de acoplamento, pois as divergências tornam~se cada vez 
mais severas. Em alguns modelos! como no caso de uma teoria escalar com 
acoplamento Ãrp3 1 este problema não aparece a temperatura finita l pois as 
partículas não massivas ganham uma massa ténnica que surge naturalroente 

1 



I ' " . ' 

da. teoria quando a temperatura não é nula., e esta massa permite eliminar 
todas as divergências infravermelhas que venham a surgir[l]. Infelizmente 
isto é apenas em parte aplicável a QCD, pois enquanto os gluons referentes a 
parte cromoelétriea. da. teoria efetivamente ganham massa tél1l1ica, os gluons 
cromornagnétiCQS não apresentam uma massa deste tipo, impossibilitando 
assim um tratamento simples da teoria. 

Entretanto, para que a teoria faça sentido é de se esperar que grandezas 
físicas mensuráveis como a pressão estejam de alguma forma. livres destas 
divergências! ou seja) que elas se cancelem em um tratamento não pertur
bativo. A primeira parte desta tese é voltada a este importante problema. 
Aqui é proposto um mecanismo pelo qual estas divergências podem se can
celar, estudando um modelo simplificado das equações de Schwinger-Dyson 
para a cromodinâmica. As equações de Scbwinger~Dyson são equações não 
perturbativas que a teoria. deve obedecer. Estas equações, no entanto1 são 
extremamente complicadas e, em geral, são um conjunto infinito de equações) 
o que as tomam impossíveis de lidar. Assim, temos que, de alguma forma, 
truncar estas equações. Para isto usamos a. cha.mada aproximação "ladder1

' 

que consiste em desprezar a contribuição das funções de Green de três e 
quatro pontos do glúon, de modo semelhante ao proposto por Kajantie e 
Kapusta[2]. Esta apI'OJÓrnação já foi utilizada por Mandelstam[3] para en
tender como pode ocorrer O confina.nJ.cnto a temperatura zero, e por J acldw 
e Templeton[4} para mostrar como teorias super-renonnanzáveis curam as 

, divergências ultravioletas. Com esta aproximação é possível obter um con
junto finito de equações e tentar resolvê-lss. Desta. forma foí possível mostrar I que) apesar de que todos os tennos perturbativos divergem a partir de uma

I determinada ordem de perturbação, o resultado final é finito. Este trabalho 
foi publicado na Physical Review[51.I O conceito de massas térmicas desempenham também um papel funda~ 
mental em outro campo desta teoria, a gravitação a temperatura finita.. Em 
gravitação é notória a dificuldade de se obter uma teoria quântica. convin
cente, porém podemos estudar a gravitação quando esta entra de uma formaI 	 semi-clássica) no estudo de teorias de campos em espaços curvo. À tem
peratura finita isto é possível se supusermos que a temperatura do plasma 
está. bem abaixo da escala de Planck, isto é, após os primeiros segundos da 
fonnação do universo. Neste regime, podemos obter urna teoria consistente 
para um plasma sob ação de um campo gravitacionaL Um resultado expres
sivo desta teoria é que o grá.viton apresenta uma massa térmica imaginária 
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para um determinado modo de vibração do plasma. Isto identifica uma ins
tabilidade do espaço plano, indicando que li qualquer temperatura não nula, 
o espaço plano não é O estado de mínima energia e vai decair. Este rGml
tado é bem conhecido e foi obtido pela. primeira vez por sir James Jeans 
em 1902 para um fluido sob ação de um campo gravitacíonal newtoniana, 
O significado deste resultado é simples: a matéria espalhada uniformemente 
por uma. região grande do espaço é instável, assim ela tende a se fragmentar 
formando as galáxias tais como as conhecemos hoje. O estudo do propOr 
gador do gráviton desempenha., desta forma. um ponto fundamental para. 
entendermos esta teoria. Nesta tese obtivemos este propagador, para o caso 
de uma partíula escalar conforme sem massa, de forma fechada. Obtivemos 
também que ele apresenta três modos de vibração distintos, um associado a 
uma massa imaginária; análoga à massa de Jeans clássica.j outro modo as
sociado a uma massa real que atenua as vibrações do plasma, e um terceiro 
modo que não a.presenta massa, análogo à parte magnética e uma teoria. e 
Yang-Ivlills, O estudo deste propagador que consta. nesta tese foi também 
publicado na Physical Review[6j. 

Esta tese está organizada da seguinte forma: no primeiro capítulo apre
sento um estudo de teorias de campos a temperatura finita) explicando ba:
sicamente as ferramentas teóricas necessárias para compreensão do resto da 
tese. Para mais detalhes recomendo a referência [7], O segundo capítulo trata 
basica.mente da colocação do problema. das divergências infravermelhas numa 
teoria de Yang-Mills a temperatura finita, como elas aparecem e quais as difi
culdades que surgem partir delas, O terceiro capítulo é uma. análise de cornO 

estas divergências se cancelam na aproximação ladder. O quarto capítulo 
descrevo alguns pontos de teorias de campos sobra espaço curvo. Para maio
res detalhes recomendo os livros [SI e [91. Finalmente, no último capítulo 
estudo como deve se comportar O tensor de polarização do grávitOll, calculo 
de forma fechada este tensor e analiso o surgimento de massas térmicas neste 
propagador. 

3 



I 

Capítulo 1 

Fundamentos da teoria de 
campos a temperatura finita 

Vamos considerar um sistema descrito por um operador hamiltoniano iI em 
contato com um reservatório de calor a temperatura T = 1/f3, isto é, o 
chamado ensamble canônico. Neste sistema a matriz densidade estatística é 
expressa da forma: 

p = exp( -{3H) (1.1) 

e, a partir dela, podemos calcular a média estatística de um operador Â: 

A = TrpÂ (1.2)
Trp 

o ponto de partida para estudarmos os efeito térmicos de uma teoria é a 
função partição: 

Z=Trp (1.3) 

A partir dela podemos obter todas as propriedades térmicas relevantes 
do sistema, tais como a pressão, energia ou entropia. Em teoria de campos 
a função partição pode ser definida como: 

Z = f Vif> < if>lexp(-{3H)Iif> > (1.4) 

onde estamos integrando sobre todos os estados possíveis dos campos envol
vidos no sistema. 
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Por outro ladol sabemos da teoria quântica de campos que: 

< 4>.1 exp(it1ml4>, > (1.5) 

é a amplitude de probabilidade de transição de um estado </J. para um estado 
th em um tempo t 1• Segundo o teorema de Kac-Feynman esta fórmula pode 
ser escrita na. forma de uma integral funcional: 

1
,P6(t=t l ) 

j 'D4>expiS (1.6) 
4>o(t=O} 

onde 

s = ]." dt f d'xCelf(1)) (1.7) 

é: a a.ção do sistema. neste intervalo de tempo e L.efJ é a densidade lagran
geana efetiva do sistema. O aparecimento da lagrangeana efetiva em lugar 
da la.grangeana usual se deve a. que, em teorias de sístemas vinculados, ne
cessitamos de termos de fixação de gouge para obtermos o valor correto da 
integral funcional, como é bem conhecido de teorias quãoticas de campos de 
gouge. 

A semelhança das fórmulas (1.4) e (1.5) é clara. Logo gostanamos de es
crever a função partição como um. integral funcional análoga a fórmula(1.6). 
Para isso observamos que fazendo a substuição fi .... -il1 em (1.4) obteremos 
(1.5) integrado sobre todos os estados iniciais e fioais igoais, isto é integrado 
sobre todas as funções periódicas em it com penodo {1. Por esse motivo é de 
se esperar que a função partição possa ser escrita da forma: 

z = r 'D4>exp(-S) (1.8)J1> periódico 

com 

s = f Itr f d'xc,.,(</J) (1.9) 

Note que :fizemos uma rotação de t -+ ir no plano complexo {uma rotação 
de Wick), tornando ü tempo imaginário, isto é1 fazenda uma continuação 
analitica. da ação c, posteriormente, das funções de Green do espaço de Min
kowsky para o espaço Euclidiano. Por este motivo este método é chamado de 
formalismo de tempo imaginário. Ê ínteressante observar que) quando im
pomos que os campos sejam periódicos no t.empo, quebramos parcialmente a 
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simetria de Lorenz da teoria.) o que era de se esperar, pois agora. nós temos 
um referencial privilegiado, o referencial de repouso do plasma. 

Como é bem conhecido, nós sabemos reso]ver exatamente apenas inte
grais funcionais de funções gaussianas, que cOrIe;pondem a partículas livres1 

mas podemos usar a teoria de perturbações no termo de acoplamento. A 
teoria de perturbações em uma teoria de campo a. temperatura finita é ba
sicamente análoga a teoria a temperatura zero7 obtendo-sc os gráficos e as 
regras Feynman iguais ao caso de tempera.tura zero, porém como cstamos 
integrando apenas sobre funções periódicas no tempo) isto é1 funções que 
podem -ser descritas por uma série de Fourrier no tempo, as componentes 
temporais do momento das partículas internas de um gráfico de Feynrnan 56 
poderão ter valores discretos ko = 21rinT com n sendo um número inteiro, 
como veremos. 

Para prosseguinnos vamos estudar a. princípio a teoria escalar sem massa. 
com acoplamento ),if;' em d dimensões definida pela densidade Jagrangeana: 

C = ~il.q,ô.q, + ã>.q,3 (1.10) 

Em 6 dimensões esta teoria é renormalizavel e o acoplamento se torna adi
mensional. Esta teoria é um bom modelo para entendennos a cromodinâmica 
quantica (QCD), pois) como esta) a teoria escalar é assintoticamente liVl'e~ 
tendo basícamente as mesmas propriedades da QCD sem as complicações 
desta, Infelízmente esta teoria não e bem definida globalmente, país a la
grangeana não é limitada inferlonnente, como é fácil de ver pelo termo de 
acoplamento, mas este problema não aparece no trata.mento pertubativo que 
írelUOS usar. 

A função partição neste modelo será: 

z = r V>I>exp [- r~ dtJd"-IXC] (L11)
J<iJ ptrlódico lo 

onde ~ pode ser dividida em duas partes, a parte correspondente a partícula 
livre: 

4, = 
I

--ô.4KJ"if;
2 

(1.12) 

e a parte de interação: 

C, = I 3-),>1>
6 

(1.13) 
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Podemos deduzir as regras de Feynman a temperatura finita inserindo 
fontes externas na lagrangeana, obtendo a função partição da forma: 

Z = I 'Dq,exp {t dT I d"- l x [.cr(4)) + ~ (4)V'24> +t/>a;4» + 1)4>J} (1.14) 

Podemos assim extrair a parte de interação da integral funcional e, fa
zendo uma transformada de Fourier nas cordenadas espaciais e usando uma 
série de Fourier nas coordenadas temporais, obtemos: 

[ 
(-6)]dd-lk (1.15)Z(1)) = exp -T L:. I (2 )d 1Sr T ZO(1))

ko=271"mT 7r TJ 

onde ksão as componentes espaciais do momento e ZO(TJ) é a função partição 
de uma partícula livre com fontes externas, isto é: 

dd-lk 2
ZO(1)) = I 'D4>exp { -T~I (271")d 1 

[1
'i4>k q, + 1)4>

l} 
1

= {T"I dd- k [11)(ko,kf ]} (1.16)exp ~ (271")d' 2 k2 

Assim vemos claramente que as regras de Feynman a temperatura finita 
são as mesmas que a temperatura zero com as mudanças: 

I 
ddk dd-'k 

(1.17)(271")d --> iT~I (271")d , 

para cada loop interno, onde: 

ko = 27rinT (1.18) 

Como não usamos a forma explícita de t:.l, estas regras valem para qual
quer teoria bosônica, inclusive a QCD sem fennions, ou bósons sob ação de 
um campo gravitacional. 

Para entender o mecanismo da teoria vamos calcular a função de 2 pontos 
da teoria escalar em 6 dimensões na ordem de um loop representada pelo 
gráfico: 

7 



.. .. 
Qk k 

Usando as regras de Feynman obtemos: 

. ! d'k 1 (1.19)IT(p) = )"T 2::. (2,,), k' 
1 

(k _ p)'
ko=2lunT 

A primeira dificuldade é calcular o somatório sobre ko[lO]. Para isso, 
podemos utilizar a função ctgh(r.z} que tem polos simples com resíduo +1 
em todos os pontos z = in onde n é um número inteirar como é mostrado na 
figura: i 


Assím, podemos obter que: 

00 1 (dz (Z)I: f(k, = 27rinT) = 2nT la 2"!(z)clgh 2T (1.20) 
n=-oo 

oude f(z) é qualquer função que não tenha paIos no interior do contorno C 
que envolve o eixo imaginário representado pela. figura: 
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Este contorno pode ser representado por duas retas! uma que vai de 
1 -ioo + e a íoo +e e outra. que vai de ioc - e a -ioo - e:. onde e é arbiI trariamente pequeno, e f(z) nã.o tem paIos no eixo imaginário. PodemosI fazer uma. transformação z -+ - z na segunda reta deste contorno~ obtendo: 

liOO+e" 1 ,Z 
(1.21)

I n::: f(k.) 21fi f dzz!f(z) + f(-z)jclgh CT) 
-100+'::" 

1 ioo 1-. f dz-[f(z).,. 1(-.)121it 2 . 
-100 

1 ioo+c 

21ri f dz[f(.) f(-z»)N (;) (1.22) 
-iee+c 

onde N(x) é a função distribuição de &se: 

1 
N(x) = eX -l (1.23) 

Quandosubstituimos (1.22) na fuoção de 2 pontos da teoria escalar (1.19) 
é fácil ver que o primeiro termo d. (1.22) nada mais é que o propagado r a 
temperatura zero da teoria euciidianízada., portanto todas as oontribuições 
térmicas são obtidas apenas do segundo termo. O segundo termo pode ser 
calculado fechando-se (} COntorno dessta forma: 
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onde R..-t 00. 

O resultado desta integral é o valor dos resíduos de fez) e f( -z) no 
interior deste contorno. Da fórmula (1.19) vemos que os únicos resíduos 
provém dos paIos dos propagadores das partículas internas, quando estas 
estão na Itconchat1 de massa. Isto corresponde a "quebrarll os propagadores 
nos looP5, transformando OS gráficos eoro loops em gráficos de espalhamento 
por partículas térmicas na "concha.'l de massa. Desta forma, obtemos para 
(1.19) a formula: 

" 
Qk k 

d'k 
= JT N ( 

Ik!r) -~- , '--'l- + (k H -k) (1.24) 
II \ " "" o 

Este método é analogo para qualquer teoria de campos. Desta fOIma 
t 
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podemos sempre calcular gráficos de Feynman a temperatura finita como 
espalhamentos de partículas ténnicas. 

A função de dois pontos da teoria escalar] usando este método] será: 

- - 2 J~.2.- (~) [1 kH -k] (1.25)I1(p)-;' (2,,)52k N T r+ 2k -p+ 

Em tennos de x = cosO] onde () é o ângulo entre k e p obtemos: 

2 
I1(p) = ;.2 L 11 1 - x dx (OO k3 N (~) dk (126) 

64,,3 -1 (Po - IPlx)2 10 T - [2CP!'líi1Z)]' k2 

A partir deste ponto podemos fazer uma expanção para achar os tennos 
dominantes na temperatura ou podemos resolver esta integral exatamente por 
um método que será explicado mais adiante. Vamos considerar primeiramen
te o método usual de expandir em tennos dominantes em altas tempereturas. 
Para isto observamos que os momentos das partículas internas nos loops é 
de ordem T quando T > > p. Assim podemos expandir o denominador da 
integral radial de (1.26) em potências da forma: 

k2 

(1.27)~_[ ~ l2=1+0(~)

-~ ~ 

e usando quel11l: 

(1.28)f N(;)kdk=,,2t 

obtemos] para o tenno dominante: 

- 2~(1_r.) (l_~lnlpo+IPlI) (1.29)I1d (P) - ;. 96" IPl 21Pl po - IPl 

e os termos sub-dominantes podem ser obtidos de fonna análoga. 
A partir da equação (1.26)] porém] podemos obter a função de dois pontos 

de fonna fechada] isto é] podemos obter IT(p) como uma função de p que 
envolve todos os termos, dominantes e sub-dominantes na temperatura. Este 
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método será. utilizado posteriormente para. o eá.lculo d .. função de dois poetoo 
do gráviton e, por isso~ será considerado aqui. Para. isto usamos a. fórmula: , 

f 00 (k) kdk
J(y) = l, N T k' _ (21rTy)2 = ln(lI) - 2y

1 
- "'(y) (1.30) 

onde y =4~~ e W(y) = :1 lnr(y) é a função pai de Euler. É importante,,~ pO-WtX ..y 
notar que para obtennos o limite de tempo real da função de Green devemos 
fazer uma continuação analítica de nosso resultado com tempo imaginário 
atravez de uma prescrição específica. Esta pre.<:1crição, porem, vai influir 
apenas na parte imaginária da função de dois pontos, que não nos interessa 
neste trabalho. 

Utilizando a. função J definida na fórmula (1.30), podemos notar que a 
" i função de dois pontos pode ser escrita como: 

1"1" fI dx(l - ",2) 'J(y) (1.31)Il(P) = Ild(P) -.\' 32" -I (p, IPI)' Y 

onde n,(p) é o termo dominante em altas temperaturas dado pela equação 
(1.29). O segundo termo desta equação envolve apenas integrais da form&: 

In(q) = I: y"J(y)dy (1.32) 

com n = O 1 ou 2. Estas int€gTIÚs podem ser expressas em termos das funções I 

zeta de Rieman generalizadas e pai de Euler, além de funções elementares. 
Estas integrais estão computadas no apendice A. Delta forma! definindo: 

q(p,,) = íPO IPl (1.33).. ... IY'< I 

a. função de dois pontos nesta teoria pode ser representada como: 

Il(P) = rr.(p) + F[q(p,,)]- F[-q(-P<J)[, (1.34) 

onde: 
2

k [íT1" T'P. , 1F(q) = 81íi1' 161T2I.(q) - ~Il(q) - iI"I2(q) (1.35) 

Este resultedo fornece uma fonna explícita da função de dois pontos desta 
teoria. Resultado análogo pode ser obtido na teoria de Yang-Mills[12]. 
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Capítulo 2 

Divergências Infravermelhas em 
teorias de campo a 
temperatura finita 

É bem conhecido que os problemas de divergências infravermelhas são muito 
mais severos em uma teoria que contem acoplamentos entre particulas sem 
massa, como a QCD, do que numa teoria como a eletrodinâmica. quântica.. É 
conhecido que em temperatura finita. as divergências infravenne1has tomam 
impossível descrever a trànsição de fase de segunda ordem da teoria escalar 
com acoplamento )..4>'" próxima da terupertura crítica Te) pois, neste caso, 
os bósons da teoria deixam de ser massivos, Na teoria de Yang-MiUs essas 
divergências são ainda mais severas, tornando ímposíve1 descrever a função 
partição além da quinta ordem de perturbação a qualquer temperatura[13[. 

No caso da teoria Àq,3 estas divergências também ocorrem. A temperatura 
finita, porém~ podemos retirar as divergências desta teoria. Para entender 
este ponto considere uma forma geral de uma integrai sobre um loop de um 
gráfico qualquer que contribua para a função partição: 

Ef T L f dkV(kc,k) x V(kc +PlC, k+ ih) x V(kc+1'20, k+ ih) x ... (2.1) 

" 
onde V é o propagador. 

At; divergências infravermelhas surgem apenas quando ko = Ono primeiro 
propagador (ou k., + Pie = O nos outros). Além disto, ela vem da região 
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k ---* ono primeiro propagador (ou k+ Pi ---* O). Em suma, as divergências 
infravennelhas vem do fato de: 

V(ko = O, k --+ O) --+ 00 (2.2) 

. Porém quando calculamos a função de dois pontos da teoria Àq} em pri
meira ordem de perturbação, obtivemos que o termo dominante em altas 
temperaturas era: 

fId(P) = >.' T' (2.3)(1- ~) (1- k~ In Ipo + I~ I)
9611" IpI 21pl po - IpI 

e assim podemos observar que: 

m; =fI(po = O,f --+ O) = )., T' (2.4)
9611" 

Desta formula observamos que 111t; representa uma massa térmica que 
aparece naturahnente da teoria. Por outro lado, o propagador efetivo pode 
ser obtido por sucessivas inserções da função de dois pontos conforme a figura: 

-----@- = ---- +-----@--+ --@-0--- ,. ... 

Desta forma, podemos utilizar que: 

1 1 
V(P) = p' + 1"fI(P)V(P) (2.5) 

onde '[) é o propagador desta teoria, obtendo: 

1 
(2.6)V",(P) = 1" _ fI(p) 
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Este propagadO! efetivo apresenta naturalmente uma massa térmica 111t 
e, assim, não diverge quando Po = O; i -t O. Este propagador pode então ser 
utilizado para se calcular as ordens maiores na teoria. de perturbações sem 
termos probJemaa de divergências infravermelhas. 

Na teoria de Yang-Mills, infelizmente, não é isso que acontece. Vamos 
analisar a estrutura do tensor de pola.rizru;ão de um gluon. Em temperatura 
zero, devido a simetria de Lorenz da teoria, este tensor só pode depender de 
dois tellfiores covariantes simétricos, desta forma.: 

11"" = a{p')g"" + b(P2)P;J:" (2.1) 

a, devido a transversalidade (identidade de Ward no gouge de Fe:;'1UDan): 

p"11/W = O (2.8) 

este tensor tem a forma bem conhecida de temperatura. zero: 

11,. = F(P2) (9"" - P~. ) (2.9) 

A temp~xatura finita, porém, nãD temos mais a simetria de Lorenz, pois 
passamos a ter um referencial privilegiado, o referencial de repouso do plas
ma. Deste modo, além do quadri-vetor momento P1l1 temos também o quadrl
vetor velocidade do plasma 'Up que no referencial de repouso do plasma será u. = (1, Õ). O tensor de polari.ação terá então a forma geral: 

11"" = a(p')g"" + b(P')P:. + c(P')"'''v + d(P')",.pu + P,"v (2.10) 

que, novamente, pela transversaJidade (2.8) pode ser reduzido a= 

11"" = F(P')A•• +G(p')B•• (2.11) 

onde os: tensores A e B são: 

Ao. = A;" = A,., = O 
'PiPi 

Ai' = fii; - IPI' 

B"" = g"" _ P~v _ A"" (2.12) 
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E, igualmente para o propagador, teremos que: 

V,.. = ~ + M(P2)A,.. + E(P2)B,.. (2.13) 

Os tensores A e B correspondem a modos de vibração do plasma. O 
tensor A corresponde à componente espacial Ilij do tensor de polarização, 
enquanto o tensor B corresponde às componentes temporais lloJ'" Desta for
ma, podemos podemos ver que o modo B é reponsavel pela propagação da 
componente GOi do campo cromodinâmico, e, por analogia com o eletromag
netismo, dizemos que este é o modo cromoelétrico da teoria. Da mesma 
forma, o modo A é a parte cromomagnética. 

Vamos agora calcular o termo dominante em altas temperaturas do tensor 
de polarização de uma teoria de Yang-Mill!;. As regras de Feymnan desta 
teoria são dadas no apêndice B. Em ordem de g2, no gauge de Feynman, a 
parte dependente da temperatura do tensor de polarização será: 

.. g'Nó" d'k (k)
I1"v(p) = - 10_\3 J2k N T x 

p2
X [(2 - 4p· k)y,.. +8;~~4~"Pv +kvP") - 2p"pv + (k ++ -k)] 

(2.14) 
A partir desta equação, podemos observar que os termos dominantes em 

altas temperaturas, isto é, os termos que envolvem maiores potências do 
momento interno k serão dados por: 

II "(P) = Nó" Já"k N (I:..) (P'k"kv _ k"pv + kvP" ) (2.15)'"V 4,,' k T (k·p)' k·p +y,.. 

Quando Po = O podemos observar que a parte espacial lld ij se anula 
quando fazemos as integrais angulares, obtendo assim que: 

T'
I1, ::'(Po = O) = N92Ó""""3 (2.16) 

ou, usando a notação da equação (2.11) temos: 

2T'F, = O G,=Ng """3B"V (2.17) 
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o valor de Gd é chamado de massa elétrica do gluon. Isto permite uma 
ressomagem da parte elétrica do propagador (05 termos do propagador pro
porcionais a BJW) analoga ao que acont€ce na teoria escalar. Usando-se que: 

9"" l~rrp )V"" = P" + P" v .. v (2.18 

vemos que a parte elétrica do propagador do gluon não irá. contribuir para 
divergências infravermelhas, porém quando fazemos o mesmo para a parte 
magnética. (proporcionais a A;.w) o mesmo não acontece. 

A prinCÍpio parece que se pudessemos encontrar uma massa magnética 
em ordem superio:r na teoria de perturb&;ão este problema estaria resolvido) 
porém analisemos o que aconteceria apenas nos diagramas de ordem g2N con
tendo N vértices quárticos de gluoDs 'magnéticos'! t COm uma massa fflm(T). 
Esta contribuição será da forma: 

2N 
Z(T) ~ (21rT)N+1g2N Jd'p,·· ·d'PN+,2:III.ru, +if +m,.(T)'t' (2.19) 

po;: i=l 

onde qi nada mais é que uma combinação linear de Ph e podemos assUn 
podemos trocar nas integrais e somatórios Vi por qi' Novamente a parte mais 
divergente corresponde a. qiib assim podemos escrever: 

2N 

Z(T) ~ (2r.T)N+lg21' Jd'pj·· ·d'PN+llI!if +m,.(T)2t' (2.20) 

( 
'T )N-' 

;""J 

~ y0T' _9_ (2.21)
m(T) 

Note que a divergência. ultravioleta que aparece em (2.20) é apenas apa
rente1 poís essas dívergéncias não aparecem se considerarmos todos os termos 
do somatórios, pois como vimos sempre aparece um termo do tipo N(lPiI/T) 
que cancela todas as divergências ultravioleta que aparecerem. Na fórmula. 
(2.21) percebemo, que se tivermos m(T) < g2T 05 termos de ordens maiores 
em N serào maiores que os de ordem menor, impossibilitando assim a teoria. 
de perturbações. O termo de ordem g'T pode aparecer devido a correções de 
ordem superiores em Ilmag , mas por um ra.cíocinio semelhante ao apresentado 
é faéil ver que todas as ordens contribuirão, isto é, em todas as ordens teremos 
que: 

lI",,,, (ko, k -; O) ~ g2T (2.22) 
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Devido" isso a função partição em QCD não pode ser calculado pertur
bativamente além da quinta ordem na constante de acoplamento. Por todos 
estes motivos~ só podemos tentar'entender como pode ocorrer o cancelamento 
de divergências infravermelhas se usarmos métodos não perturbatiVúS. 
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Capítulo 3 

Estudo do comportamento 
infravermelho na aproximação 
"ladder" 

Como vimos, O estudo da teoria de Yang-Mills a tempera.tura finita não pode 
ser feito perturbativamente além da quinta ordem na constantede acopla
mento, Para tentar entender o cancelamento das divergências infravermelhas 
nesta teoria necessitamos de alguma forma de tratamento não perturbativo. 
Para isto usamos as equações de Schwinger-Dyson. É bem conhecido que, 
em QCD, estas fonnam um conjunto infinito de equações} pois a equação 
para a função de n pontos depende das funções de n + 1 e n + 2 pontos, o 
que torna. o problema extremamente complicado. Pata contornar este pr~ 
blema, temos de truncar de alguma forma estas equações. Neste trabalho 
usamos a. aproximação "laddern como será explicado mais tarde. Esta apro1 

ximação foi utílizada por Mandelstam para. entender um mecanismo pelo qual 
o quark pode ser oonfinado a temperatura. zero, foi utilizado também por Ja
ckiw e Templeton para mostrar como teorias super-renorrnali7--3veis curam as 
divergências infravermelhas. 

Vamos estudar a princípio a teoria escalar com acoplamento Àlp3 em 6 
dimensõe..o;; a temperatura T. Como vimos no capítulo anterior esta. teoria 
não sofre problemas com divergências infravermelhas se fizermos uma cesso
magem no pl'opagador) mas usaremOS aqui (l mesmo método que usaremos 
posterionnente em QCD. Para isso considere as equações de Sch,,';nger-Dyson 
truncadas da. forma: 
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1 ~ ------(@}-. "2 -c:>-+ 

(3.1) 

Note que para os diagramas terem o mesmo fator combinatorial ~ em 
todas as ordens) necessita.mos do diagrama de um loop, Para deduzimos a 
fónnula da pressão dada pelo gráfico: 

(Ti... 
~l.il~ ! I 

(3.2) 
usamos a. fórmula: 

IiP) T - T 
( /iD =--2P =--(ll(P) +1') (3.3) 

I) IPI 2 

onde 'DI é o propagador da partícula livre e IPI indica que somente gráficos 
írreduciveis por uma partícula contribuem, Pelo gráfico (3,1) Vemos que (3,3)' 
implica em: 

TI "'f d'p 1 [- 1j5(') "'1 (3.4)p = Po - 24 ~ (2,,-)' P' + l'Õ P(Po,P) + '3 (P'hl') 
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ofator! é devído a que há quatro forma de cortar" diagrama (3.2) obten· 
do fi na aproximação ladder. A única excessão ocorre na. ordem mais haixa 
onde aparece o fator %. A fónnula (3.4) pode ser representada gráficamente 
da forma.: 

.1.(P-Po l= -1 

T 
ê)+ -1 8
488 

(3.3) 

A soma sobre po é feitas sobre todas as frequências Po = 21fnT, porém 
somente os modos com Pu = O contribuem para as divergências infraver
melhas. Quando calculamos esses modos surge uma divergência ultravioleta 
aparente} como apareceu no final do ca.pítulo anterior, mas; como vimos, esta 
divergência ê meramente a.parente) pois se somássemos sobre todos os IOodos 
n apareceria naturalmente um fator de Base do tipo: 

1 
(3.6)N(k) = e."l'(~) _ 1 

cancelando essas divergências. O fator de Base gera, de certa, forma) um cut
off ultra.violeta de ordem T nas integrais sobre os momentos, que usaremos 
aqui. Para entender o cancelamento das divergências infravermelhas vamos 
colocar um um cut-off m na. região do infravennelho. O cancelamento das 
divergências infravermelhas implicam que podemos fazer m -+ O. Desta 
forma podemos escrever (3.4) da forma: 

T1TdáPIP =p. - - --o -P(Po = O,p) + ... (3.7)
8 m (21r» 1" 

onde as reticências se referem a tmnos de ordem inferior e convergentes na 
região do infravennelho. 
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Usando as equações de Schwinger-DYSOJl da forma (3.1) obtemos para a 
função de dois pontos P(p" = 0, 1') a equacão integral da forma: 

>"T iT rf'k [1 II(kl ] (3.8)P(P) = II(P) + p" = - (2".)' m (p+ 1.;)' 21.;' +IT 

Esta equação é muito complicada de se resolver exatamente, por isto 
vamos nos restringir à parte responsável pela divergência infravermelha. Isto 
é possível se usarmos um procedimento de maximização do tipo: 

(p + k)!,~ = {P" se fi > k (3.9)
1.;' sek>p 

Usando isto, da equação (3.8) obtemos: 

2 
J\ T [p T 1m' 11P l Tdk 1IIm~(P) = _1"+ 12".' 3" -"2 + 67 - ri' m dknm~(k) - • k. Il_(k) 

(3.10) 
Comparando este resultado com a equação original (3.8), vemos que a 

primeira iteração de (3.10) com m -> O é: 

( l) ,>"T[ 21']II = -1' + -- 1 - -- (3.U) 
- 24n" 3T 

que concorada completamente com (3.8) no limite de altas temperaturas. Na 
próxima ordem, este procedimento leva a resultados que concordam satísfa
toriamente com (3.8), que se toma cada vez mais complicado dese manejar. 
Como estamos interessados no comportamento das divergências infraverme
lhas em altas temperaturas) será suficiente para. nossos objetivos nos restrin
girmos ao estudo da equação (3.10). A partir deste ponto vamos chamar 
TIma:x de fi por simplicidade. Ap6s sucessivas iterações encontramos em (3.8) 
divergências infravermelhas na série perturbativa de lI: 

"T 3,T l' 7, T1'( \ ( )2 ( )311(P) = _1" + "'T' - "T -1+aT - In(-)--aT' - 
2 VPJ p m 6 l' m 

19 149.(T)4(p)' ,(T)'(P)'
+36""1'" l' m -540"T l' m + ... 

(3.12) 
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onde (li = I~~' Esta fónnula, combinada com a equação (3.7), exibe as 
divergências infravermelhas da pressão (m -+ O) dadas por: 

P.lv = _~ ["'ln (T) _~",4 (T) + 16,,' (T)' _:49a' (T)3 + ... ] 
96Jr' m6m36m 540m 

(3.13) 
Vale notar que estas são tem a mesma. estrutura das divergências que 

aparecem em QCD. Apesar de que a equação (3.10) não pode ser resolvida 
perturbativamente, vamos mostrar que existe uma solução não perturbativa 
finita em m -+ O. Para isto vamos definir: 

aT II 
x=-

p f(x) = P' (3.14) 

, ! 
1 Assim a equação (3.10) se torna (eliminando-se o tenno não homogêneo 

m'): 

l áL 
X "" 2 dy1" dyf(x) = -1 + - - - - x -f(y) - x' m - f(y) (3.15)
3 20' Ct y2 ;r y'l 

Nesta fórmula a teoria de pert\U"baçães oorresponde a resolver esta equa
ção por série de potencias em x que, como vimos, é divergente na região do 
infravennelho. Esta equação, porém) pode ser transformada nesta equação 
diferencial: 

x2r - 5xf' + (8 - 23O)i = x - 8 (3.16) 

Esta equa.;ão diferencial pode ser resolvida usndo-se as funÇÕ€S de Bessel 
modificadas. Para a parte homogênea temos a solução: 

IH(X) = Az'1,('1'8;;:) + Bx'K.(v'liXj (3.17) 

Usando métodos usuais de equações diferenciais podemos aeha. uma solu
çâo particular da equação não homogenea, e assim a soluçâo geral: 

f(x) = [A+2 L~ dt(! - :,) K,(v'8t)] x3I,(v'liXl 

+ [B + 21~ dt (! -:3) 1,(v'8tl] ",'K.( v'liX) (3.18) 
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As constantes A e B podem ser fixadas em termos dos parâmetros s;if 
e", substítuindo-se (3.18) em (3.15). Como a função 1.(x) cresce exponen
cialmente com :&1 nós teremos uma divergência quando m -+ O, a menos que 
A := O. Na realidade, podemos achar uma solução consistente com a equação 
integral impondo que A se anula enquanto B vale: 

(3.19)B= K3(~) [213(VSC;}t dt(! -~)K.(V8t)-~ 
Como a função [(.(x) decresce e<poneDcíalmente para grandes valores 

de x, é possível observar que !(x) é uma função decrescente em x. Como 
grandes valores d. x cOITespondem a pequenos momentos [cf. eq. (3.14)J, 
este comportamento implica na. convergência da integral (3.7) quando m-; 
O. Portanto as divergência infravermelhas da pressão nesta. aproximação se 
camce1am t apesar de aparecerem perturbativmente. 

Vamos considerar agora a teoria de Yang-Mills. Como vimos nO capítulo 
anterior, a parte elétrica do tensor de polarização IIoo exibe o surgimento 
de uma massa térmica que elimina as divergência infravennelhas devidas a 
este setor, porém a parte magnética não tem esta propriedade. Assim as 
divergências desta teoria estão relacionadas somente com a parte magnética, 
que, associado a que estas divergências ocorrem somente quando a compo
nente temporal do momento se anula., permite afirmar que o problema está 
ligado a parte euclidiana tri-dimensional da teoria) que vamos estudar. 

Apesar da analise ser mais oomplicada que na teoria escalar devido aos 
acoplamentos quárticos de glúons e a presença de fantasmas, podemos pro
ceder de modo análogo a teoria escalar. Usando uma versão truncada das 
equações de Schwínger-Dyson representada graficamente para os glúons por: 
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1 F",_ _ " ~=~-2~~' 

,k\ i~++~+ 2 

--Q).• .'- f-®-'1
-/V'\.j, ~ ..rv-- :-v-v+~ ~ ,--- --- .."...,... : (3.20) 

e para os fantasmas por: 

- ->- -®- -,.. - -----;0..---- --.. .r"\ ...... +, 
, ,.- , 

r0), -f'@'"+ _~s:.:: ..1_~_ -?>-~~.+ 

(3.21) 

podemos podemos achar uma expressão para pressão analoga a teoria escalar 
da forma: 

i
T d'p I [I-M 1-. ,I r ",~-. 1 

P=Ij,-T m (2rr)3 p2 8P', -41:" (P).,. 1621r2p2Vij"P(i(P)+'" 

(3.22) 
onde P • f são as funções d. dois pontos do glúon e dos fantasmas respec
tivamente, que precisam ser calculadas nesta aproximação) e V representa0. 
vértice quártico de glúoDs não perturbado, Note que esta fórmula é muito 
mais simples do que a fórmula exata para pressão em uma teoria de Yang
Mil1s encontrada. na. líteratura[15i. Esta expressão pode ser representada 
graficamente pela figura: 

25 



--------------

l.(P-P' )" 1 .. -@'1+_'1T o 8 v-~ , , 16 
'·e 

I (3.23) 

+ 

I É bem conhecido que qualquer aprú-...m:nação das equações e Schwinger
Dyson impõem grandes vínculos em uma teoria de gauge. pois as identidades 
de Ward; em espedaJ a. tranS\'ersalidade, só podem ser obtidas quando con
sideramos o conjunto completo destas equações, Para contornarmos este 
problema aciotamos um procedimento, adotado por };landeJstam, eliminando 
os termos longitudinais que surgem das equações de Schwinger-Dyson: que 
são cancelados pelas contribulções das funções de:3 ou mais pontos, que negli
genciamos Da. aproximação ")adderJ

). Este procedímento é plausível e) corno 
veremos t permite acharmos uma solução consistente deste conjunto truncado 
de equações. 

D<;sta forma podemos escrever as gráficos (3.20) e (3.21) para a parte 

I magnética do tensor de pola.ri.zação: 
: - ( p.p.). P'í = ii'í - ;'" (lI + p') (3.24) 
f 

da seguinte forma~ 

_ ,_ 9'l'7 fd'k [11.!-.. + ~ 1 2(2k' 3p')(p· k)' - P'k'(6p' + 7') +Il(P) = 
p 8,,' 6 k' 2k' p2(ff+ k)' 

+..!:..I1(k) _.!-.. 5P'k' - 3~. kJ2 CP' + k')IT(k)
3k' k' p2(ff+ k)' 

1 p'k'-(ff·k)' J -- Ek (3.25)k' P'(ff 7 k)' () 
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------..._~.. .._ ..~ 

2 g'NT f 3 [1 (j. k)' _ 2.. (j. k) E(k)+
E(P) = -p - 87f3 d k k4 (j+ k)2 k4 (j+ k')' 

,!.fk' - (j~ kf l1(k)] (3.26) 
T k, ri'(j+k)' 

Na. primeira iteração este sistema obtemos a primeira ordem de pertur
bação da função de auto energia do glúon e do fantasma. Em ordens supe
rior.. na série perturbatíva, em conjunto com a fórmula (3,22), nota-se que 
aparec.em dívergências infravermelhas na pressão anaIogas às apresentadas 
na. teoria escalar. É conveniente defininuos as quantidades adímensionais: 

!IN ",T 
x =a = 311"2 

P 
11 E

F(z) = ri' G(z) = ri' (3.27) 

Analogamente ao tratamento da teoria escalar vamos agora utilizar o 
procedimento de maximização já descrito. Desta forma, após fazermos as 
integrais angulares obtemos estas equações tipo Volterra: 

13 i' dy '1';; dyF(x) - -1---1Ix'+x' -G(y)+x -G(y) (3.28)12 a.y2 x y4 

g(x) ( ") i' ["i!: dy (3.29)- 1+2' +x- • dyF(y)-x'J. y,F(y) 

onde 

H=-+-111'lif -dYG(11 ) (3.30)1 
2Q2o:y'l 

A teoria de perturbações corresponde a resolver as equações (3.28) e (3.29) 
em série de x. Por outro lado a região do infravermelho corresponde a região 
onde m -> 0, isto é, para grandes valores d. x. Das equações (3.28) e (3.29) 
podemos obter as segulntes equações diferenciais: 

39x'F" - 5xF' + 8F + 2xG = -8--$ (3,31) 

xG
12 


fI -O'-2F = -1 (3,32) 
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Para obtermos uma solução deste sistema de equações podemos nsar a 
equação (3.31) para escrevermos G em função de F e suas derivadas, e S&

sim substituir na equação (3.32) obtendo uma equação diferencial de quarta 
ordem: 

F"" _ i F'" + 12 F" _ 24 F' + (24 + !.) F = .!. _ 24 (3.33) 
X :&2 x3 ;C4 x2 3;2 x4 

que descreve o comportamento infravermelho do sistema, 
A soluí;ão da parte homogênea desta equação pode ser escrita em termos 

de funções modificadas de Bessel com argumentos complexos. Usando as 
propriedades destas funções é possivel mostrar que: 

Fu("') = ix'[e,I,(V8ix +e,K2(VãiX)] + complexo conjugado (3.34) 

onde C t e C2 são constantes de integração. 
Para obtermos uma solução particular da equação (3.33) usamos o método 

de variação de constantes, usual em equações diferenciais. A solução geral é 
dada por: 

F(x) = ix' {[el +t dt C~ -~) K,(vBit)11MBix) 

+ [e, + f dt (t; - ~) I,(v'Wt)] K,(V8ix)} + c.c. (3.35) 

Podemos agora fixar as cantantes de integração aplicando esta. solução 
nas equações integrais (3.28) e (3.29). Deste modo obtemos que e, se anula 
no llinite m -+ Oe a constante C). tem uma forma extremamente complicada, 
pOtêm convergente. Uma vez que OI Se anula, das própriedades das funções 
de Bessel podemos ver que F é uma função decrescente em x, Usando estas 
soluções podemos calcular o comportamento de n e L: para pequenos valores 
de 1" 

1l(P) :::: 21 
P 

, >: 9i - ~:p' para p« aT (3.36) 

Desta forma .. pressão dada pela fórmula (3.22) converge no infraverme
lho. Para concluir, reforço que estas conclusões estão restritas a. aproxim.a.ção 
"ladder" ~ mas processos semelhantes de cancelamento das divergências infra
vermelhas devem ocorrer na teoria de Yang-Mills exata. 
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Capítulo 4 

Efeitos térmicos em um teoria 
de campos em espaço curvo 

o estudo de efeitos ténnicos de teorias quânticas associadas coro a gravi
tação é um assunto fundamental para entendermos a formação do universo e 
a cosmologia tal a conhecemos nos dias de hoje. A gravitação; ao contrário 
de todas as forças conhecidas da natureza, é puramente atrativa, assim ela 
não pode ser enfraquecida. por um plasma) como acontece no plasma eletro
magnético, por exemplo. É devido a esta propriedade que podemos detectar 
esta força extremamente fraca) mas esta mesma propriedade a torna instável. 

Em 1902, Sir James .Jeans mostrou, usando a teoria newtoniana clássica, 
que um fluido estático homogêneo não-re1ativístico ê instavel se perturbado 
por deformações de comprimento de onda suficientemente longos. Considere 
um fluido com densidade p, veloddade v~ pressão p e campo gavitacional jj 
que satisfaz a equação de continuidade: 

!)p ~ V . (pV) =O, (4.1)
81' 

a equação de Euler: 
âiJ ... 1....... 
-+(v·'V)i1=--'Vp+g (4.2)
81 p 

e as equações newtonianas para o campo gravitacional gerado pelo fluido: 

Vxjj = O 

V . fj = -4"Gp. (4.3) 
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onde G é a constaJlW de gravitação universal. 
Consídendo agora pequenas perturbações 6p, 6v, 69 e 6p em torno da 

solução estática, isto é) da solução com p e p constantes e 11 e li nulos obtemos, 
em primeira ordem, as equações (4.1)-(4.3) da forma: 

86p ~ ~ 
-+pV ·ov = O
i)t 

Wfi 2 
v, ~6 r--v p+ 97ft P 

"fi x 69 o 
"fi ·1i9 -41rGlip (4.4) 

onde v; ê a velocidade do som: 

2 lip
v= (4.5), lip 

E~tas equações podem ser combinadas para se obter uma equação dife
rencial para op da forma: 

a'óp _ v'"fiop = 47fGplip (4.6)
IJ't ' 

Note que o segundo membro da equaçãa (4.6) tem a forma de um termo 
de massa, porém com O sinal trocadú. Assim a solução desta equação tem a 
forma: 

/jp = C exp(ik· iii - íwt) (4.7) 

onde 
w = Jk2V~ - 41rGp (4.8) 

Desta forma, parà quaisquer condições iniciais e condições contorno, com 
excessão de um conjunto de medida nula, a solução da equação (4.6) possuí 
uma parcela que cresce exponencialmente quando k for menor que kJ definido 
da forma: 

= J4JrGP (4.9)kJ v', 
Esta instabilidade refiete que um Buido homogãooo espalhado por uma 

vasta região do espaço é instaveI se oonsiderarmos o campo gravitacionaL 
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É importante notar que este resultado se refere a gra.vitação newtoniana, 
e, neste contexto, podemos interpretar este resultado como sendo o motivo 
pelo qual se rormam as galáxias, concentrações maiores de matéria espacial, 
enquanto a região entre elas é praticamente ma. Esta instabilidade está 
intimamente ligada ao caráter puramente atrativo da força. gravítacional, que 
faz com que o plasma, em vez de atenuar} acentue a. flutuação da densidade 
de tll1l.SSa, amplificando assim as perturbações. Na rormulação d. Einstein 
da gravitaçãot estas instabilidades sâo ainda ma.íor~, pois é possível a for
mação de buracos negros que, uma vez formados, não podem ser destruídos. 
Realmente: se uma estrela tiver massa. maior que o limite de Oppenheimer
Volkofi:, a.tualmente avaliado em 1.4 massas solares, esta estrela. colapsará 
progressivamente até se tomar um buraco negro. 

Dada a instabilidade da gravitação, pode-se perguntar qual é o estado 
fundamenta.l desta teoria, uma vez que a ação de Eintein não é positiva defi

I nida mesmo quando euclidia.nizada, pois a curvatura. pode ser arbitrariamente 
" , grande, positiva ou negativa.. Desta fonna a formulação quântica da gravi

tação não está bem definida} o que pode parecer que o estado fundamental 
da gra.vitação quântica simplesmente não existe. Entretanto provou-se que) 
para espaços assintoticamente planos1 a energia total definida em termos do 
comportamento assintóiico dos campos grav:ítacionaís é positiva semidefini
da, e o espaço de Minlwwsky é o únÍCo espaço de energia zero. Isto implica 
que a temperatura ""ro O espaço de Minkowsky é estável e não pode decair 
por nenhum mecanismo. Para. qualquer temperatura não nula, entretanto, o 
espaço de Minkowsky é iru;tavel e vai decair. 

Outro grande problema. da gravitação quântica é que, ao contrário das 
outras forças básicas da natureza j a gravitação não é renormalizávelt pOÍs sua 
constante de acoplamento G não é adimensiOllal J como nas outras teorias. De 
fato, podemos obter uma unidade fundamental de comprimento! o compri
mento de Planck. Desta forma, se estivermos estudando efeitos gravitacionais 
abaixo da escala de Planck, não podemos usar a teoria de perturbações. A 
princípio parece que se estivermos acima da escala de Planck este problema 
estará resolvido, porém) de acordo com o principio equivalência~ que é um 
dos principios básicos desta teoria, todos os tipos de energia interagem de 
forma igualmente forte com a gravitação, inclusive a própria energia. gra.vitar
cional. Em linguagem da mecânica. quântica, podemos dizer que um gráviton 
é tão sujeito ao campo gravitacionai quanto, por exemplo, um fóton. Apesar 
destes problemas) podemos proceder de uma forma semi-clássica., impondo 
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pequenas oscilações em torno de uma métrica clássica[B]. O ponto de partida 
para o ..tudo da gravitação é a definição da métrica gpv do espaço: 

, 
di' = gppdxPdxV (4.10) 

onde da é a distância entre dois pontos que possuem uma diferença dxP em 
SUa8 coordenadas. A derivada de um vetor: 

dAp
Ap,v == r./xJ' (4.11) 

em gpsaJ não se comporta oomo um tensor por uma mudança de coordenadas, 
porém a derivada covariante definida como: 

ApiJ' = Ap,ll + r:"Ap (4.12) 

se comporta. Nesta formula r é o simbolo de Chistoffel definido como: 

) 
r~ = ?i!l"" W,.,.v +9v.,. - YPV"")· (4.13) 

Desta forma podemos definir o tensor de curvatura RirFP como O comutador 
das derivadas covaria.ntes, isto é: 

A/lWP - Ap,pn == FI:'IWP~. (4.14) 

A partir deste t('.nsor podemos definir o tensor de lUeei RJl.1I = RP~II e a 
curvatora escalar R = 9"vRpv. Queremos agora obter uma lagrangeana de 
uma partícula esalar em um espaço curvo) porém esta lagrangeana não é 
unicamente determlnada. De fato, qualquer lagrangeana definida como: 

L:(x) = -U-g(x) (9"vô.4>ôv4> - çRq,') , (4.15) 

onde çé uma constante se reduz a langrangeana de uma partícula ..alar sob 
a métrica de Minkowsky. Porém um caso de interesse especial é quando a 
teoria -é invariante conforme) isto é, qua.ndo a teoria é invariante por uma 
mudança local de escala da forma: 

g"" -+ Q'(X)9pv. (4.16) 
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Todas as forças básicas da natureza, com exeção da gravitação, são in
variantes por esta transformação, quando envolvem partículas não massivas, 
por isto vamos estudar O caso em que uma teoria escalar pode também ser 
invariante. Quando aplicamos uma tranBformação .. forma (4.16) pode se 
mostrar que o tensor de curvatura em 4 dímeIlSÕes se transforma como: 

R .... U-,R +sn-'oQ, (4.17) 

onde oU é definido da forma: 

Vâon = v~/. (-J gtt vl1). (4.18) 

Se impusermos também que O campo escalar 4; se transforma da forma: 

q, .... U-iq" (4.19) 

obteremos que a la.grangeana vai se tr&IlSfonnar como: 

1:. -+ 1:. + (6(" -1)V-gg""ômul1âv (l1- i q,') - 6Çâ. (li. - g)q,'l1-'g'wiJ.n) 

(4.20) 
de onde é fácil ver que se quisermos uma teoria inva:r:iante confonne temos 
de impor que ç = i, pois desta fonna a lagrangeana será. acrecida apenas de 
uma derivada total, o que não altera a ação. Como estamos estudando o caso 
em que as fiutuw;ães a métrica são pequenas variações da métrica clássica de 
Minkowsky, a métrica de nosso espaço será: 

giJ.V = "'Jll.' + tth/.1v (4.21) 

onde TJ é a métrica de Minkowsky, h, as fiutuções e ~l a densidade de energia 
do slstellla.. 

Assim como a invariância de gauge do eletromagnetismo impõe as iden
tidades de Ward, a invariância conforme impõem relações entre as funções 
de Green do gráviton. Para entender isto vamos fazer uma transformação 
infhritesimal do tipo: 

n= l+ów. (4.22) 

Com esta transformação O campo h definido em (4.21) se transformará da 
forma: 

h.. .... h"" +oh"" =hpv + 2<lw (h"" + '1,.,). (4.23) 
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Assim a ação coro as fontes do campo h definida como: 

SJ= JrJ'x([;+JIWh..l, (4.24) 

se transformará da. forma.: 

SJ -t SJ +2 Jd"xilwJ'"' (h." + 'I/W)' (4.25) 

Desta forma é fécil ver que o gerador das funôes de Green definido como: 

.GIl) = JVhV1/>e,sJ , (4.26) 

deverá obedecer à identidade: 

~ +~l .G(J) (4.27)[.,,,,, óJsw . 

Esta identidade é conhecida como identidade de de Weyl. 
quando a temperatura está suficientemente abaixo da escala de Planck, 

a teoria de perturbação pode ser a.plícada para calcular os efeitos térmicos 
desta teoria. Com isto podemos obter as regras de Feynman expandindo a 
ação em série de h, lembrando--sc que os vértices desta teoria envolvem duas 
partículas escalares e um número arbitrário de grávitons. O vértice com um 
gráviton é dado pela fórmula: 

V";'(k;p"p,l = ~ [p,,.p,v + p,vP,. - p, . p,1/pP - ~(k"kv - k''I''')] (4,28) 

onde k é o momento do gráviton e Pi os momentos das partículas escalares. 
O vértice COlO dois grávitons ê consideravehnente mais complexo: 

1 
V';",ap(k" k2;p"P2) = 16 [-Sp,vP,P'I•• + 2p, . P'''o.T/pv+ 

4Pl aP2111]1W - Pl . P2'TJuP1]pv + 
1 
3(2k,pkw l1á,8 + 2klp.k~y1}c4J - 2k1f;k ,v1]cp

3k1pk,/i'fJap - 2k1pktp1]QJI + ktllk,p11tw 

2k'C.k ltlll/JP - k10k,v1}!ip. + k] , ~TJ(W1J{jp. 

2kjuk11"1'Jpt< - 4.kt p.k,01}pv + k,ak ,jl1}{J1:I + 
4k;'fJ~1'Jtrv + 2k1 • k21'JoiJ,1}!Jv + 4k jOk Jfj1]fW + 
2k,~k,.ry"v - 2k;ry.n'lp" - k, 'kZ'1aP'1pvl] (4.29) 

34 



Vértices de mais grávitons são extremrunente complicados, porém podem ser 
obtidos por um cálculo sistemático. 

O tensor de polarização do gráviton lIpv,·P tem uma estrutura tensorlal 
muito mais complexa do que no caso da QCD, pais ele tem de ser simétrico 
em relação à. troca de índices p. oH- v ou a +t f3 e à troca de pares de índices 
(1''') H (043)· Com isto podemos escre_ o tensor de polarização em termos 
de 14 tensores independentes da forma.: 

lI""'·P = E
14 

lIm"',·8(k,u) (4.30) 
1'=1 

onde T,JW, rx{J(X, Y) são dados pela tabela: 

Ti'""(X, Y) ry."if" + ry·>if" 


Ti"""'(X, Y) X" (XP~." + x·if") + X" (XP7}.o +X·ryP") 


Tf',a8(X, Y) = XaX(JXfJ.Xu 


Tt"'""(X, Y) = ~.P~ 


Tt'"'""(X, Y) = X·X"Tj·8+X·XP~ 


Tt""'" (X, Y) X· (Y"1/·" + Y·'1~) + yP (X"if" + XI'TJ"") 


+X' (Y"ifo + Y"TjP") + ya (rryp" + X"if") 
Ti'",OP (X, Y) = yvx Ct xPXI< + yPX U xfJXV + y.Bx aXJlXY 

+Y·X·X"X" 
Tt",0.8(X, Y) y8p'l"" + Y·Y"~ + Y·Y"if> +Y·Y"if" 

Tf',.o(X,Y) = Y"Y"X"XP+y.yPx.x· 


Tt,;'''"'(X, Y) = (yOxa + y·xP) (y·XO + Y"X") 


Tti'aP (X, Y) = yPyPyvxa + yayJ!l.yvx(J + yuytJYIIXIJ. 


+y.yPy"X" 
Tf,",.P (X, Y) yay8y·'Yu 

Tis""'(X, Y) = YOY"1j·' +y.yP~ 
TIr""'(X, Y) = (y·x· + Y"r)1jaP + (yPx· + y.xP) ~ (4.31) 

A identidade de Weyl (4.27) impõe para o tensor de polarização a identi
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dade: 
lI""'"a = -f'"' (4.32) 

onde rJl.V é a função de um ponto do gráviton, O "tadpole". Por construção, 
esta teoria. é invariante, também) por uma tranformação geral de coordena
das, fazendo com que o tensor de polarização obedeça também a identidade 
de Ward: 

2kvlI"""'" (k) = k"I""P - ka(r~~P" + r"''1°') (4.33) 

A temperatura. finita o tensor de polarização nâo é invariante por uma 
reparametrização do campo gravitaclonal, isto é~ se no lugar da parametri
zação (4.21) usassemos outra, por exemplo: 

J gg"" = '1"" + t/F (4.34) 

o teD'or de polarização ,eria difereDte. Isto se deve ao fato do tadpole não se 
anular. Pelas ideutidades de Ward a função de 1 ponto deve ter traço nulo, 
que a temperatura zero implica em que seja nulo} porém a temperatura finita 
implica somente que ele deve ser proporcional a 4tJpD1JvO - rfll. Para entender 
melhor este ponto, considere a ação efetiva., que gera as funções de Green, 
em uma parametrização qualquer: 

S,. = roliq,oIi + ~f d'II"",aP(k)q,,,,,(k)qíoli(k) + O(qí') (4.35) 

Se fizermos uma reparametrização, o que corresponde a: 

IPI'" -+ ±q,fW + '1""qí~ +OWl (4.36) 

obteremos novOS termos quadráticos em <p, O que corresponde a uma mudança 
no valor de lI. Porém ti facil ver, usando a identidade de Weyl (4.32), que 
todos estes novos termos são proporcionais ar. Assim) para obtermos a 
parte invariante de II devemos retirar • dependência d€Ste com o tadpole. 
Isto ti passivel deJinindo-se: 

TI""""" = lI""'oP _ !.(~""IIP4 '[ v8 + rr"u8IJP v, + 7JvoIJP Pp ... ..,vPIT'p,"") (4 37) •p, p, P.' '/ 

Notando que os termos provenientes do tadpole por 1IIllI? reparametrização 
são independentes do momento e que devem obedecer à identidade de Ward 
(4.33), é fácil ver que a ação efetiva não gerará novos termo, quadrátioos em 
q, que contribuam para fi. 
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Capítulo 5 

Efeitos de campos térmicos no 
tensor de polarização do 
gráviton 

Vamos calcular o ten.sor de polarização do gráviton utilizando o método de 
espalhamento frontal exposto no primeiro capítulo. Independente do campo 
que pusermos para. interagir com o gráviton, em primeira. ordem de pertur
bação este tensor terá a estrutura geral da forma: 

llP",.Pt_) = I!. f cf'k !N (~) F"",oP(k p) (51)
li' 2 (211")3k T' . 

onde F ê a amplitude de espalhamento frontal e g é uma constante que conta 
os graus de liberdade do campo (g = 1 para partículas escalares, g = 2 par. 
a radiação, etc.) As simetrias por troca de índices de F são as mesmas que 
as de U) porém, por se tratar de uma amplitude de espalhamento ele tem de 
ser invariante de Lorentz. Assim ele pode ser representado por tensores como 
os da tabela (4.31) com (X, Y) --> (k,p). Usaodo-se esses tensores podemos 
escrever~ 

FPv,aP(k,p) = EF;(k,q)Tt",a{J(k,p) (5.2) 

Vamos: priroeirmente analisar vínculos que aparecem em Fi se impuennos 
as identidades de Wa.rd (4.33) e Weyl (4.32). Usando que a estrutura geral 
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do tadpole é representada por: 

r op = 2._"_ Jd'k N (!:..) K'"kP (5.3)
2(211")' k T 

o.sta forma as identidades de Ward e Wey] para F impõem: 

PvF"",OP(k,p) = p"kokP - p' k(k°rf~ + kPrf") (5.4) 

FJW,. ,(k,p) = -2k'k" (5.5) 

Estas identidades representam um grande vínculo para Fi. A equação 
(5.4) resulta em 10 vinculos e a equação (5.5) em outros 4. Porém estas 
relações não são linearmente independentes, de modo que podemos expressar 
11 funções Fi em função das outras Ires desta forma: 

FI = 3p'
-FI, +p . kF"

4 

F, = 
1 p' i' 

- - --Fll +-Fu
2 2p·k p·k 

F, = i' 
2(p. k)' 

2p· p' 
(p. k),Fll + (p. k)' F" 

F, = p'
--FI, - (p. k)F142 

F5 = i'
---F"(p. k) 

F. = i'"2Fll -FI' 

Fr = 
1 2p' 

2p. k + (p. k)2Fll 
r 

(p. k),Fl4 

Fa 

F. 

FIO 

= 

= 

= 

p' k si'--Fll  -F122 42r 2
--Fll +-FI,

p' k p' k
3r---Fll2p·k 

F1J = 
p'
-F122 

(5.6) 
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Note que as identidades de Ward e Weyl não fixam as funções Fu, F12 
e F14 , porém as propriedades da amplitude de espalhamento frontal pudem 
nas fornecer mais vínculos. Como vimos no primeiro capítulo~ esta ampli
tude é simétrica em p +t -p ê, na ordem de um Joop) tem no máximo um 
denominador da fonna i' ± 21; • p. Além disto, por análise dimensional, é 
facil ver que Fp.tI,a{J tem dímen.são de (momento)2. Estas condições implicam 
que o numerador das funções Fa e F1 seja apeD.a8 urna constante adimensio
nal, pois estas componentes são multiplicadas pelGS tensores Ts e T7 que têm 
dimensão de (momento)'. Assim podemos escrever: 

(5.7)F3=C3(P'+~P.k+P' ~P-k) 

F7=C7( 1 _~1~1 (5.8)

p'+2p·" p'-2p'''j 
onde C; são constantes. Além disto, notando que: 

p . I; _ ±.1. (1- i' ) (5.9)p'±2p·k - 2 p'±2p·k 

podemôS escrever F2 da forma:: 

1 1), ,( 1 1 \F,=c.,k·p - +c.,p + I( p'+2p.1; p'-2p·k ,p'+2p·k p'-2p·k, 
(5.10) 

Aplicando isto em (5.6) podemos fixar unicamente as constantes c." C3 e 
Oi obtendo: 

1 1 
C2 = -2) Cs = 1; 0,=2 (5.11) 

Estas relações permitem escrevennos: 

,,'Cp. k) 
Fu = 2p'Fu + 2 iP' - 4(p.kFl (5.12) 

desta fonua sobram apenas duas funções independentes, as funções FII e F", 
que tem de ter as estruturas: 

(5.13)Fll =CIl (p'+~P.k - 1" ~P.k) 
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(5.14)FI2 = el2 (1" +~p. k+1" - ~P' k) 
onde Cll e C12 que permenecem indeterminadas. Vale ressaltar que estas 
propriedades valem para qualquer teoria. que seja invariante conforme, pois 
usamos Somente as identidades de Ward e Weyl e a estrutura do tadpole. 

Os termos dominantes em altas temperaturas serão os termos dominantes 
na amplitude de espalhamento frontal quando k -+ 00. Com isto, é facil 
ver que os únicos termos que irão contrIbuir são os termos F21 FJ e F7' 
Como vimos a parte dominante destes termos é unicamente determinada., ou 
seja, é independente da natureza. da.s partículas térmicas a menos de uma 
constante multiplicativa. Estes termos podem ser integrados expanclindo-se 
os denominadores de F da forma: 

-' ~ = _1_ 1" M( 4 (5.15)l' +.p·k 2p'k-'" ,.,,+vk-) 

e usando-se as integrais: 

f kXdkN (~) =T'+1f(x + 1)(0: + 1) (5.16) 

obtendo-se assim: 

,.-'T'
II"",a,6(r,P) = ,,2 15 2:;T/"',.D(u,P)I,(r,Pl (5.17) 

onde foram utilizadas as definições : 

Po. p' = (r,fi) (5.18)r""IPI' 
e as funções li são dadas por: 

1 P' P'L
h = ---+

6 24 8 
1 P' sP' SP"L 

I, = --+---+-
3 12 24 8 

la = _p2 + 7P' _ 35P' + 35P"L 
3 12 24 8 

_p2 P'L 
I, = --+

24 8 
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I. 	 = P' _ 51" + 5p6L 

12 24 8 


I. = 	 51"L) r(-1 + 5P' _ 
12 24 8 

ir = (!. _7p2 + 351" _ 35p6L) r 
3 12 24 8 

I. = 	_~_5P' +P'L+51"L 
12 24 2 8 

I I 2P' 351" 15P'L 35P'L 
• 6-3-24+ 4 + 8 

I _ 1 2P' 351" 151" L S5P' L 
10 - 6--3--24+ 4 + 8 

lu = (~"- 35P' _ õP'L _ 351"L\r 
4'24 2 8) 


= _13 _ 3SP' L 5P'L 3S1"L
I12 1224++ +8 
1 5P' P'L S1"L 

113 = 	 ----+-+12 24 2 8 

114 = (-1 + 5p2 _ 51"L) r 
12 24 8 

(5.19) 

Vamos estudaI agora o caso específico de partículas escalares. Neste caso 
temos: 

1 1 
Cu = 12 C12 = 36 (5.20) 

Vamos calcular o tensor de polarização do grá,,;ton de forma exata para 
partículas ténnicas escalares. O termo dominante em altas tempereturas 
é a fórmula (5.17), portanto estamos apenas interessados nos termos sub
dominantes dados pela fórmula: 

Ils , = ,,'IPI'N,(r, P) 	 (5.21) 

Para isto fizemos a contração: 

F, (r, P) = ~Il"",tt/I (k) T"w,Qp (u, P) 	 (5.22) 
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Após isto, as funções TI, podem ser determinadas por: 

" 


TI, (r,P) = 8(Tj,n/iT,,,,,,ap)-'f';(r,P) =8 (T;jr'l ~ (r,P) (5.23) 

onde (T.,)-l representa a matrlx inversa a 11j =rr'.a!JTj/W,uB' 
Pode-se observar, usando as identidades de Ward e WeyJ1 que a contração 

de n com os tensores Ti,a6 com i de 4 a 14 dão termos proporcionais ao 
tadpole, logo independentes do momento e dominantes a altas temperaturas, 
Assim os únicos termos sub-dominantes são P11 F2 e P:;;. Quando calculamos 
o tensor de polarização observamos que estes termos envolvem integrais da. 
forma: 

I (p T) _ _ 1_J d'k Ikls (1 1) (õ24) 
s , - (2rr)3 21kl exp (lkl/T) _ 1 p' + 2p· k + p' - 2p· k . 

• 
com S = 0,2 ou 4. Em termos de '" = cos (O), onde Oé o ângulo entre p e k, 
obtemos: 

1 p' I dx 1.00 QHl 1 
ls(P,T)=-(Z1f)'4 L (p,,-IPIX)2 o dQexP(Q/TJ-IQ2+(21fTy)' 

(5.25) 
onde) 

I p' 
(5.26)

I y =4i1rTPo - !P1x 
.I Além de funções elementares, as integrais da equaç50 (5,25) pode .... 

reduzida à integral básica da fonna[ll]: 

[00 QdQ 1
l(y) 

= lo Q' + (21rTy)' exp (Q/T)-1 


= ~e[Re(y)] (ln y_..!.. - '" (y») + (y H -v), (5.27)

2 2y 

de fonua análoga ao cálculo da teoria escalar com acoplamento M>'. Nova
mente nesta equaç50 ",(y) = .;:, lnr (y) é a funç50 psi de Euler O limite de 
tempo real da funç50 de Greco pode ser obtido com à continução analítica do 
formalismo de tempo imaginário pela prescrição [16J ko = (1 + iô)Ko, onde 
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e -t 0+ e Ko é reaL Com a presença. do fator ie na. equação (5.27), nÓS temos 
que Re(y) = e'Re(ko), com e' .... 0+ 

Muitas das integrais angulares em (5.25) podem facilmente serem resolvi
das em termos de funções elementares após uma. troca. de var:íáveis de x para 
y. As integrais mais complicadas envolvem termos contendo ?jJ (y) multipli
cados por potências de y. Estas integrais têm a forma: 

Jn =a[Re(ko)] !Jn(t(koll - Jn(-t(-k.))] + [ko <4 -koJ, (5.28) 

onde 

(.T)"-l '[ 1 ]Jn(t) = t~fl la y" in(y) - 2y - ?jJ(y) dy, (5.29) 

de forma totalmente análoga ao resultado do primeiro capítulo. A escolha 
de C é irrelevante, pois qualquer constante de integração que porventura 
apareça cancelará na expressão (5.28). Os valores t(ko) e -t(-ko) são os 
limites de integração da integral em y referentes aos valores x :;;; 1 e x = -1, 
respectivamentes, na equa>;ão (5.26). Logo: 

ko+lfl 
t (ko) = 4ilrT . (5.30) 

Estas integrals podem ser expressas de forma fechada em termos de deri
vadas da função zela. de Riemanu generalizada <(-n, t) onde n é um numero 
inteiro de O a 4. Por exemplo, podemos obter: 

Ifl I' [ ] dyJ. (t) = -,- in(y) - -1 - 'IjJ(y)
,1fT 2y 

Ifl [ , 1]- tint-( (Ot)-t--Iot (5.31)i1rT 2'j 

J,(t) = /y[IO(Y)- 2~ -?jJ(Y)]dY 

= t(O, t) - ('(-1, t) + ; in! - ~e. (5.32) 

Nas equações acima, a. derivada da função zeta é relativa ao primeiro ar
gumento. As funções J"(t) são apresentadas no apêndice A. Desta Jorma, 
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vemos que as funções l>j (j = 1,2,3) na equação (5.22) estão relacionadas 
com Jn definida como (5.28) da seguinte fo= 

_ K' K' 
P, (r, K) - 96 - 3;[Jo, 

_ 1(' K' K' K' 
P, = -L (r) - -Jo - r-J, - -J,

48 32 4 2' 

_ 1 K' K' K' 2+3K' 

P, = - 576 + 192 L (r) - 256Jo - r 16J, - 8J, - rJ, - J" 

(5.33) 

onde usou~se a definição: 

L (r) = ~In r+1 (5.34)2 r_1-1. 

Assim, llS funções N, (r, K) podem ser explicitamente determíndas pelas 
equações (5.21) e (5.23). Fazendo estas co.ntas, obtemos: 

N,(r, K) PI+K'P,+K'p;, 

N,(r, K) = K'P, + 2K'P, + 5K8P, 

N,{r,K) = K'PI+5K'P, + 35K8P, 

N,(T,K) = -PI -K'P,+K'P3 


N5(T,K) = -K'PI -K'P, +5K'P, 

N,(r,K) -r(P, + 2K'P, + 5K'P;,) 


N7(e,l() - -r (K'P, + 5K'P, +35K'P,) 


Ns(r,l() = Pl + (1 + 2K') P, + (4K'+ 5K') P, 


N.(r,K) = (2 +K') Pl + (6K'+5K') P, + (30K' + 35K') P3 


N1c(r,K) = K'P, + (3K' + 5K') P, + (30K4 + 35K6
) P, 


N" (r, K) = -r [l't + (2 +5K') P, + (20K' + 35K') p,] 


N,,(r,K) = P, + (4+5K')P,+ (8 + 4OK'+ 35K')p. 


N13(r, K) = -p,-K'P,+(4K'+5K')p;, 


NI4 (r,K) = r(p,+K'P,+5K'P;,) (5.35) 
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Em altas temperaturas, função zeta generalizada pode ser expandida em 
série de potências de t, COIllO é mostrado na equação (Ali). Destafurma as 
funções Pi (j = 1,2,3) podem ser expressas em séries de potências de (1fT). 
Os termos dominantes destas séries são dados por: 

P I = 
K' 

- 96 (5.36) 

p. = 
K'
48 L(r) (5.37) 

P, = 1- 3K'L(r) 
576 

(5.38) 

Apesar destas contribuições serem invariantes de gauge, elas não ESCrevem 
propriedades fÍllicas do plasma a tempertura fi.n!ta. Em teoria d. campos a 
temperatura finita, as contribuições irreducíveis por uma part.fcula depen
dem) geralmente, da. parametrna\jão do campo gravitacioal. Isto se deve ao 
fato da contribuição do "tadpole)' não se anular. Entretanto o tensor de traço 
nulo definido como: 

fiJW'''''(k) '" II"".....(k) - ~ (~""IJPp,'D + ~""IIPp,va + if"IIPp,"D + ifPrrpp,"") 
(5.39) 

representa uma quantidade independente da parametrização do gráviton, co
mo vimos no capitulo anterior. Desta formal podemos estudar as massas 
térmicas que aparecem no propagor do gráviton, de forma análoga ao estudo 
do segundo capítulo. 

O propagador clássico do gráviton pode ser escrito da forma k-'p::p, 
onde: 

1!;; = ~ (<l~op + 6:6~~1].p) =11;:ft - ~;.P (5.40) 

que é invariante por mudança na parmetrização dos campos. 
O propagador efetivo do gráviton pode ser obtido por sucessivas inserções 

d. fi no propagador clássico, obtendo-se: 

-V;:ft(k) = t2 [p::p + II::P + (;S ~:" + .. ·l· (5.41) 

Como este propagador envolve apenas quantidades invariantes po:r mu
dança na parametrização dos camposr ele possui significado físico} assim c0

mo as grandezas que forem obtidas através dele. A equação (5.41) pode ser 
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somada como uma série geométrica, obtendo-se: 

(k'P"" - l1'"') 1)""PJ' = 2 (ó'ó" +ó"
t:l
ó")/3 	 (5.42)~ 

jJ(I ptT a tJ 

o propagador efetivo satisfaz alguns vínculo<; funamentais. Por exemplo, 
devido ao traço nulo de fi, a equação (5.41) impoãem que: 

I 	 1Y.. ,lU' __ 11p.v (5.43)
P - k' 

Além russo, .. identidade de Ward (4.33) impõe que: 

k.kp~ = k~:v - ~~IW + ~(if'" - 4ó::óg)(k'1l - fi);;,\,,,,, (5.44) 

onde • densidade de energia p é dada por: 

9"'1" (õ.45)p= 30 . 

Novamente aqui 9 representa o némero total de graus de liberdade das 
partícula.s térmicas. 

Como vimos no capítulo 2, as massas térmicas surgem quando ko = O. 
Estas massas serão importantes para. vermos a absorção do campo pelo plas
ma térmico. Quando elas são nulas, provocam divergências infravermelhas 
na teoria; como a parte magnética de uma. teoria de Yang-Mills, enquanto 
se forem negativas denotam instabilidades, como a massa. de Jeans clássica. 
Em kn = 0, a parte dominante em altas temperaturas de fi pode ser escrita 
da fOIma: 

Ú"",«P(kn = O) = ",'p (Tf"'" - ~11"".P), (5.4<» 

onde TJ e Ts 	são tensores definidos como: 

[ 
4 	 1 1 ]"",08T""·~ = 	 --T,(u) - -T.(uj + -Ts(u) (5.47)

J 	 3 12 3 

1 ]""",pTG"'.~ = [-212(u) +2Ta(u) . 	 (5.48) 

Note que estes tensores são de traço nulo, idempotentes (a menos de um 
I sinal) e ortogonais entre si. Estes tensores são Os modos normais de vibração 
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do plasma.. O modo descrito por TJ é espacialmente longitudinal, enquanto 
o modo descrito por Ts é espacialmente transversa1, isto é: 

k;k/rf/' JW = O; (i, j = 1,2,3). (5.49) 

Desta forma, é fácil inverter a equação (5.46), obtendo para o propa;;ador 
efetivo do grá.viton O resultado: 

1J".'~ (i. = O) = ~ T,JW,a/1 + _ 1 1'I:',op +" 1 T""'oP (5.50) 
I"(} k2 U k2 + ~ S k2 _ K;2p J 

onde o terceiro modo uonnat Tu é dado por: 

p [1 1 2 7 1 ]"",Op
T/J"" = - ..l'(") + 2Tz(u) - ST.(u) + 12T,(u) - S1],(u) , (5.51) 

que é normal aos modos TJ e T's. 
Podemos ver que a massa associada ao modo Tu é nula, isto é, o plasma. 

não absorve nem amplifica ondas associadas a este modo) de modo análogo 
à parte magnética da QCD. Por outro lado, a massa associada ao modo Ts 
é: 

m~ = KJp = 321fGp (5.52)
3 3 

equivalente ao modo elétrico de um plasma de QCD 1 ou ao plasma da. teoria 
escalar com acoplamento ).1/>'. 

O modo TJ é caracterizado por uma massa imaginária: 

~ =-32"Gp (5.53) 

de forma equivalente à massa de Jeans clássica, .Isto implica em instabilidades 
para flutuações na densidade com comprimentos de onda maiores que ImJI-1. 

Vale ressaltar que a inclusão de outras partículas internas como grávjtons, 
bósons vetoriais ou férmions mudará este resultado apenas por uma constante 
multiplicativa 9 em P que conta os graus de liberdade destas partículas. 
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1 

.. Apêndice A! 

Neste apêndice vamos obter as propriedades da função zeta de Riemann 
generalizada e calcular as integrais do tipo: 

(.T) n-I, [ 1 ]
J.(t) = '~I f dyy' In(y) - 2y -,p(y) (A.l) 

em termos da função ( definida como: 

~ 1 
(A.2)(z,y) = ~ (/+y); 

Para isto, expressamos a função t/J como: 

.p(y) = Iim r!. - (1+ e,Yl] (A.3)
<-><1 ê 

e usamos a fórmula.: 

f
, 1 
dy(z, y) = 1 _ z ((1- z, t), (A.4) 

que pode ser verificada facilmente pela equação (A.2) e, integrando por par
tes, pode ser generalizada para: 

fi • (n -1)1 r(l - z) •rdyyÇ(z,y)=~ n! f(I+2 z)(((z-I-l,t). (A.5) 

Substituindo a equação (A.3) na equ""", (A.I) e usando a equação (A.5) 
pod..... verificar que o termo divergente quando ê -t O se cancela devido as 
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propriededes da função (, como era esperedo. Para n f. Oobtemos: 

tn+1í1fT)n-l { 1'+1 l' 
J.(t) = ( Ikl n+l lnt -(n+l)'-2n

-:t (-ly t.-j(~)(,(-j, t) + 
j={) j 

n n-. }(-I)Í(n) (j 1)
I:: -.-1 . I:: -k t JBj+l(t) , (A.6) 
j=l J + 1 k=l 

onde Bn são os polin6núos de Bernoulli[llJ. Para J,(t) obtemos: 

Jo(t)=-.Ikl- f' [ 1 1 Ikl [tlnt-(,(O,t)-t--lnt.1 1ln(y)---.p(y) dy=-.
'1fT 2y 11fT 2 

(AS) 
Vamos a.gora discutir o comportamento da função zela generalizada para 

pequenos valores do parâmetro 1(100) = i~l!'I, que com"'ponde ao limite de 
altas temperturas. Para isto, partimos da representru;ão[ll]: 

1 1 J,OQ r-1e-t:e 
(.,t) = -+ r( ) dx. (A.8)

tZ zae:r:l 

Expandindo (A.8) em série de potências de t e usando a representação 
integral da função gama de Euler, obtemos: 

_ 1 r(.+l)(-t)'00

«(" t) - tZ +~ r(z) l! Ç(z+ I). (A.9) 

Derivando (A.9) com relação a z, obtemos, em termos da função .p(.) 
que: 

('C" t) =~ ( 1:)/ r~(~ l) {[,pC. + I) - .p(.)] Ç(H l) +Ç'(z + i)} - t'ln(z). 

(A.IO) 
Estamos interessados realmente em valores de (/(Z, t) com z -+ -n onde 

n é um numero inteiro positivo. Após um cálculo sistemático) obtemos: 
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,'(-n, t) = f; (7) ["(1- n) - ((l n) f; ~l t' - t"ln(z) 
1=0 k=n-i+l 

t"+1 ( ~ 1) ~ ( 1)"+1 ,n!(l-n-l)! (I )--;- '-L..- + L.. - t , (-n.
n ... 1 .\:=1 k l=n+2 I.I (A.H) 

Desta forma, podemos expandir as funções de dois pontos calculadas neste 
trabalho em série decrescente de potências de T. 

s\0@5DE~o
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Apêndice B 

Neste apêndice apresento as regras de Feynman para. uma teoria de Yang
.Mills SU(N) sem rennions no gauge de Feynman. Estas regras podem ser 
deduzidas pelo mêtodo usual de teoria quântica de campos a partir da den
sidade lagrangeana efetiva: 

J:." = L.o + J:.ro + J:.FP (B.l) 

onde 1:0 é a lagrangeana clássica dada por: 

= ~F I1.co pvFQIJ;U (B.2)4 

com F dado por: 

F"fP' = o"A! - o.A;: + igf""A~A! (B.3) 

e f é a constante de estrutnra do grupo de gauge; o termo J:.FG em (B.I) 
oorresponde ao termo de fixação de gauge dado por: 

J:.FG = ~8"A:8"A: (B.4) 

e finalmente o termo .cFP corresponde aos fantasmas de Fadeev-Popov: 

J:.Ff> = /J"C' (ó"a. + igf"'A~) O,C. (B.5) . 

A.ssirn as regras de Feynman serãoj para o propagador de um g]úon: 
, k , 

Ó"'9"" 
(B.6)" - ' JZlt 
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I. 

para o propagador de um fantasma: 

« , ' 	 li'"' 
------~. 	 (B.7)k2' ,

.' para o vértice de três glúons:
i 	 , 

À
 
'" 	 g(2lT)4ó'(P + q +r}f* ÍD",,(p - q).+ 


" 

, , 
, 	 +9".(q - r), + 9,pCr - p).], (B.S) 


h , 

paxa o vértice de quatro glúons: 

g'(21f)'ó'(p+q+r+s) 	X 
" h 
l'~'i 	 fr/"'(9.p9.. - 9 ... 9".+, 
,~::--..

d l' , r 	 f=j'"xi(g""gpp - 9..9"" + 
f""'f"'(9••9"" - g",,9..1 (B.9) 

e para o vértic'i entre fantasm.as e glúon: 

I 	 " l " 

JW 

_g(21r)'64 (p - q - k)r"'pp, (B,10) 
p "

P b '< </I lembrando de computar um sinal menos pura c.da lúop de fantasma, 
Para concluir este apêndice queria lembrar algumas propriedades da cons

tante de estrutura do grupo de gauge SU(N): 

r'" fWJ = N lia' 	 (B.11) 
, 
'I e 

fad' /','rI' = Nr". (B,12) 

Desta fonua podemos calcular os gráficas de Feynman desta teoria
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