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Resumo 

No presente trabalho,investigamos algumas propriedades da QCD quando incorporadas 
aos modelos efetivos,Mostramos que muitas propriedades da matéria densa quente ou fria 
podem ser melhor descritas a partir do modelo quiral q-w.Mostramos que )em contraste 
com o modelo rellonnalizado de Walecka1as correções de vácuo são cruciais para uma 
adequada descrição da matéria nuclear densa.BsLes resultados também são confirmados a 
partir das previsões feitM para estrelas denêutrons.Uma possível sinal da transição de fase 
em colisões de íons pesados relativísticos ê também calcutada pela observação das taxas 
de decaimento do piou nos canais :f--,~-+v" e 1r-_",-+;;",Mostramos que as propriedades de 
confinamento e liberdade assintótica)incorporadas pelo modelo de sacola do M.I.T.,dão 
suporte para a especulação da. possível existência de estrelas híbridas. 
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Abstract 


In this work we investigate some properties of QCD as incorporated in effective models.vVe 
show that several properties of coM ar hot and dense nuclear matter can be weU described 
ín the context of the chital u - w model.We show that,in ÇOutrast to the nou chlral 
Walecka model vacuum renormalization corrections are crucial to providc for an adequate 
description.This rcsult is also confirmed in the description Df neutrou stars.A possible 
signature of chira! phase transitíon in RRI oollisiollS is algo pointed out in the observation 
of the fatio af piou decay tU the two channels "- ......1'-+1',, aud "- ......e-+v,,.\Ve also show that 
lhe properties ar connnement and asyrnptotic frcedom as incorporcd by the Bag madel , 

i gíve support to the speculation ou the existence of hybrid stars. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 	 Simetrias da Cromodinânica Quântica e sua Re
lação com Lagrangeanas Efetivas 

A teoria da Cromodínâmica Quântica(QCD) é a.tualmente aceita como fi, teoria 
das interaçôes fortes.Para fi, sua construção muito contrihui o conceito fundamental de 
simetrias no seu sentido mais abrangente. A identificação das diversas invariâncias e a 
forma através da qual elas são realizadas,aproximadamente realizadas ou mesmo violadas 
é essencial para o estudo das interações fundamentais. Uma prova disto é o sucesso da 
álgebra de correntes e da invariância. quicaI. Faremos na próxima secção uma hreve 
abordagem da QCD,detendo*flos em aspectos para os quais,modelos efetivos(modelo NJL 
ou Sigma Linear)podem ser uma boa aproximação . 

Na década de 60 os dados experimenta.is conhecidos sobre hadrons leves(cuja massa é 
até da ordem de lGeV}permitiram concluir que tais partículas poderiam ser classificadas 
de acordo com o grupo SU(3)fL 2J.Surgia. assim )pela. primeira vez,O conceito de quark 
como constituinte fundamentaL Os 3, estados de sabor então considE'xado$ foram chamados 
u(up)ld(down))s(strange). A introdução de um número quântico chamado eM' surgiu da 
necessidade de evitar a violação do Princípio de Pauli para os quarks no esquema proposto. 

Os quarks surgem assim,como representações fundamentais de SUc (3)XSUJ(8) ,onde c 
identifica. o grupo de cor e f o de sabor.Os hadrons são singletos de cor,isto é)não possuem 
cor.Nos barions,que são compostos de 3 quarks~isto é conseguido exigindo-se que as três 
cores estejam igualmente representadas e nos mesoIls,compostos de 2 quarks,combínando
se uma cor e a anticor conespondente. 
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No início da década de 70,Gell-Mann e outros[3, 4, 51 propuseram a. QCD como a teoria 
das interações fortes.Tratawse de uma teoria de gauge(padrão) tal como a Eletrodinâmica 
Quântica(QED)joom a qual tem outros pontos em comum. 

Enquanto a QED descreve as interações entre partículas eletricamente carregadas,a QCD 
descreve as interações entre partículas caracterizadas pelo número quântiço de cor.A prin~ 
cipa.l diferença entre estas duas teorias de gauge está. no fato de que a QCD é uma teoria 
não abeliana..Isto implica que os campos de gauge,no caso os gtuons,podem interagir con~ 
sigo prôpríos.A teoria contém oito campos de gauge e o grupo associado é o grupo de cor 
SU,(3) 

Por simplicidade,vamos continuar a discussão a partir da densidade de Iagrangeana da 
QCD no setor SU(2) de sabor1mesmo porque usarernos:no presente trabalho,apenas este 
setor.Esta lagrangeana pode ser escrita na seguinte forma 

- 1 . 
LQCD = 1f;,(x )(i')"D" - m,)"v,(x) - 4Gpv'(x)G;'W(x) (1.1) 

onde 

"vu(x) ) (1.2)'f',(x) = ( "vd(X) 

são os campos dos quarks.Nestas equações JX representa o quadrivetor (.x, l) e "til são 
as matrizes de Dirac.Cada um dos quarks u e d tem Nc :::: 3 componentes cujo índice foi 
omitido na eq.(1.1),.)i(x) é o adjunto do operador de campo dos quarks (.)i(x) = .pt{x);1).A 
quantidade DI> ::=; aI> - ig().J/2}Gj(;t) incorpora o acoplamento de gauge com o campo dos 
gluons.O tensor G~!I(z) é o tensor de campo dos gluoDS, não abeliano.As oito matrizes 
de Gell·Manu,os .V!são os geradores do grupo SUc(3),g é a constante de acoplamento das 
interações fortes e m., representa uma matriz djagonal cujos elementos são as massas dos 
quarks, 

Do ponto de vista teórico,as características mais atraentes da QCD resultam do fato 
desta teoria ser renormalizável[6],com liberdade assintótica!?' 8. 91. Além disto possui 

uma simetria quira] global no limite mu = md ::=; O. 

Para escalas de comprimento de cerca de O.1/m ou para quantidades de momento trans 
ferido na região do u1tra.violeta,a QCD é uma teoria. perturbativa de quarks e gIuons. Nesta 
fase,os acoplamentos são fracos e os quarks e gLuons propagam-se quase que livremellte,isto 

.. é,possuem a propriedade de liberdade asúnLótica(7. 8, 91. Os desvios do comportamento 
'I da teoria livre podem ser calculados perturbativamente.As evidências mais inequívocas 
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da liberdade assintótica resultam de experiências de espalhamento inelástko de elétrons 
em prótons. 

No vácuo perturbatívo os quarks possuem massas correntes no setor (ti, d) que são(lO, 111 

m. = (5.1 -1- 1.5)MeV (1.3) 

md = (8.9 ~ 2.6)MeV (1.4) 

Por outro lado)para escalas de comprimento da ordem de 1Jm (região do infravermelho») 
fenômenos altamente não Hneares desempenham um papel importante.É a fase não per
turbativa em que o vácuo é relevante para o estudo dos hadrons leves e da física nuclear 
tradicionru.O estado não perturbativo é caracterizado peta. existência de condensados,isto 
é,valores esperados não nulos da densidade escalar ~!J1/J!I e de pares de gluoDs G~vGfJji. 

No contexto do presente trabalho,é de particular interesse o condensado de pares de 
quarks 1u5-ualmente chamado parâmetro de ordemlcom o valor empírico[l2j 

< ol"i),rJ;,IO > '" -(225 ± 25MeV)' (1.5) 

Nestas condições ,a constante de acoplamento efetiva é grande e acredita-se que seja res~ 
pónsável pelo confinamento,De acordo com esta propriedade a massa de quark isolado 
deve ser infinita. Devido à complexidade das propriedades não perturbativas da QCD!não 
foi aiuda possível demonstrar que esta teoria conduza à explicação do confinamento de 
quarks,Do mesmo modo e pela mesma razãotnão foi possível ainda obter cálculos quanti
tativos de processos hadrônico:s relevantes para a física nuclear a partir da. QCD. 

Alguns destes aspectos não perturbativos da QCD tem sido abordados a partir de di
ferentes aproximações com resultados importantes que servem de guia na construção de 
modelos efetivos. Vamos listar alguns deles sumariament.e. 

Os cálculos de Monte Carlo em l'ede,iniciados por Wilson[13J tem dado uma grande 
contribuição para a compreensão qualitativa do confinamento. Resultados)usando estas 
técnicas1indicam que a QCD exibe urna transição de fase de primeira ordem a temperatu
ras e densidades finitas(141. Uma vez que o inverso da temperatura determina Q tamanho 
da. rede na direção temporal ,as previsões de tais cálculos só dão previsões confiáveis no 
regime de altas tempera.turas. 

As regras de soma da. QCD constituem uma outra aproximação à QCD que consiste em 
estudar o vácuo e é baseada na expansão de variáveis físicas em termos dos valores não 
nulos dos condensados de quarks e gluons.Este método tem sido utilizado para investigar 
as propriedades dos hadrons [11. 12, 151. 
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Os desvios da simetria quiral tem :sido estudados dentro do contexto das teorias quirais 
perturba,tivas(16, 17, 18] e constituem um trata.mento alternativo ao tratamento baseado 

na hipótese de PCAC!que abordaremos no presente trabalho,e em álgebra de correntes. 

Uma outra hipótese para estudar a QCD foi proposta por ltHooftl1(ij ao introduz"ir o 
parâmetro de expansão 1/Ne no limite em que Nc é grande, Este tratamento permite 
ultrapassar as dificuldades inerentes à resolução das equações de movimento da QCD na 
ausência de um pequeno parâmetro de expal15ão.Keste Hmite)a QCD reduz·se a. uma. teoria 
efetiva não linear[171 com jntere...~antes consequências para propriedades hadrônicas. 

A existência de parâmetros de ordem diferentes de zero implica que a simetria quiral seja 
espontaneamente quebrada no vácuo físico1uma vez que o escalar f,$l/?, não é um invariante 
sob uma transformação quiraI. 

A sJmetria. quira! é uma das simetrias fundamentais mais ímportantes,devido ao papel 
que a sua quebra espontânea desempenha na física hadrônica. de baixas energias. 

Algumas de suas implicações já foram referidas e muitas mais poderiam ser aponta· 
das.DaÍa importância da construção de modelos que respeitam esta invariância ou que 
apenas a violem ligeiramente. 

Para entender o significado da massa dos quarks em QCD é importante estudar o limite 
no qual estes parâmetros são nulos.A lagrangeana da QCD1eq,(1.1} é invariante sob a 
transformação de fase 

>I>(x) -> ei·.p(x) (1.6) 

onde a é um parâmetro e,desde que ffi" = md = O,sob uma rotação de ísospin 

.p(x) -> el'UI.p(x) (1.7) 

onde T são as matrizes de rotação do grupo SU(2), 

De acordo com o teorema de Nocther(18) as correntes vetoriais 

T'
V;(x) = ,jj(xh""2.p(x) b = 1,2,3 (1.8) 

são conservadas 
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8"V' = o (1.9)
" 

As cargas associadas,que veúficam a condição 8Qbf8t =::: O,SW dadas por 

Q' = J,fxv,Nx) (1.10) 

-' ~ d'x'Í'l(x) ~ 'Í' (1.11)J 
Neste caso,a simetria de sabor da lagrangeana (1.1) é designada por SU{2) X Uv(l), uma 
vez que estamos considerando o caso em que as massas correntes são iguais.O grupo Uv{l) 
diz respeito a conservação do número bariônÍco e traduz a invariância. 

A densidade de lagrangeana (LI) possui tamhém outra invariância no limítem;$ = m,j = O. 
Isto é,cla é invariante sob a transformação quiraI 

'Í'(x) .... e(i;,'·f)'Í'(x) (1.12) 

As quantidades conservadas são as três correntes axiais 

.. Te 

A~(x) = 'Í'(X),",)S 2 'Í' c= 1,2,3 (1.13) 

isto ê, 

lJ"A~(x) =O (!.I4) 

As cargas correspondentes independentes do tempo são dadas por: 

J 
7< 

Q~ = ,fx'Í'l(xhs2 'Í'(x) (US) 

As cargas axiais e vetoriais obedeeem as seguintes relações de comutação i3j 
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[Q', Q'] = i<'Ó<Q" (1.16) 

[Q" Q:J = i."·Q' (1.17) 

[Q',Q:] = i,'''Qi (1.18) 

onde ê!:':- são as constantes de estrutura (símbolo de Levl Civíta) do grupo Sl'(2). 

A esta simdria~caracterislica da lagrangeana de partícula livre de massa nula: dá-se o 
nome de simetria quiraI. 

A simetria. do grupo da hamiltoniana da QCD é,neste setor,comumente designada por 
SUv(2)XSU,(2)XUv(1 ). 

Uma questão importante refere·se ao fato de saber sob que forma a simetria da )agrangeana 
(1,1) se manifesta. no vácuo do sistema,Para a QCD ser uma aproximação ao mundo real,o 
estado fundamental não pode ser invariante com relação ao grupo SUv(2)XSUA (2). 
De fato,se o vácuo verifica as condições 

0'10 >= 010 > (1.l9) 

Q,IO >= 010 > (1.20) 

a simetria quiraI do tipo manifesuP9J seria realizada segundo o modo de vVigner-Weyl 
e os multipJetos de isospin deveriam ter1pelo menos:um par degenerado de paridade a
postatas transformações axiais alteram a paridade associada. ao estado sobre o qual a~ 
tuam.Portauto,uma manifestação direta da SUA (2) na natureza exigiria que cada multi
plet-O de isospin fosse acompanhado por um multipleto espelho de paridade oposta.Como 
tais multlpletos não são observados na natureza,condufl1WS que SUA (2) não deve ser 
diretamente realizado na QCD.Por conseguinte 

0:10 ># O (1.21) 

e o vácuo nâo é invariante sob o grupo SUv(2) X SUA(2) mas sob o subgrupo do gera.
dores isovetores SUv(2)Jsto ímplica,em particular,que os estados hadronioos devem ser 
classificados segundo a simetria SUv(2). 

O teorema de Goldstone [19J é aplicável a quebra. espontânea de simetria quiraI se alguns 

geradores 1'11. de SUv(2) X SUA(2) não deixam -o vácuo invariante,isto é, se rulo >:J:. 
10 >,então existem estados físicos TalO :>,com a mesma. energia própria do vácuo. 
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Resumindo,as simetrias associadas às cargas vetoriais não são quebradas espontanea
mente:(i) nào existem indícios de partículas escalares leves no espectro dos mesons(as 
partículas mais leves do espectro com número quântico de um escalar tem uma massa 
superior a do protoll);(ii) bá forte evidência para que a simetria do subgrupo SUv(2) 
seja a simetria normal do espectro de mass&.Os hadrons ocorrem em multipletos(quase) 
degenerados que correspondem a representação do subgrupo SUv(2). 

o elemento de matriz da corrente axial entre o estado do vácuo 10 > e um estado piônico 
I,,·(k) > é dado por 

< OIA~I"'(k) >= ikpj,e-ik.§,; (1.22) 

Este elemento de matriz determina a. taxa de decaimento r. _ p + li e permite calcular 
11' cujo valor experimental é f;r '" 93MeV. 

Da eq.(L22),o elemento de matriz 

< 018#A~I,,·(k) >= m;f.e-ik'8., (1.23) 

A conservação da corrente axial implica que 

2 Of :tm;r ;:::::: então ou mtr = O ou Itr = O (L24) 

ambos os result.ados estão em contradição com a experiência. 

Tendo esclarecido a questão de como se realiza a simetria quiral da QCD,podemos agora 
discutir as implicações de sua quebra explícita.. 

Sabemos que as partículas físicas com os números quânticos dos bosons de Goldstone não 
são exitações de massa nula e a simetria quirai deve ser quebrada explicitamente ,por um. 
valor pequeno já que a quebra,como podemos Ver pela expressão (l.23),é pequena,deste 
modo as correntes axiais não se conservam, 

Dado o exposto,vimos que a simetria SUv(2) X SUA(Z) não é vercladeiramenteexata. Isto 
pode ser formulado ao nível dos quarks,através de termos do hamiltoniano com quebra 

de simetria 1í' )cm que 'li = 'Hu +1-( tais que para. a = 1,2,3 

[Q" 1-10] = O, [Q:,1-I'] ,. O (1.25) 
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onde 1i -t Ono limite quiraI. 

A corrente axial 6 conservada apenas parcialmente(PCAC).As consequênclas físicas da 
hipótese de PCAC estão diretamente associadas com o fato da massa. do pion ser peque
na. Definindo 

{)I' A: = D' "f O (1,26) 

obtemos 

< OID"I;rb >= m;f:r;e-U
;:1i Óab (1.27) 

onde m! #0. 

A álgebra de correntesl211 ,as teorias quirais perturbativas[22] e as regras de soma da 
QCDf23] fornecem,por exempio,a relação 

m;J!; = -(m. +md) < 01""-."',10 > (1.28) 

usualmente conhecido por relação de Gell-Mann-Oa.kes-Renner(GMOR)~que envolve a. 
constante de decaimento do pionJ:r;e reflete o fato de m':r; -+ O quando fiU," -t O. Trata~se 
de outra forma segundo a qual a simetria quiraI se manifesta. Dado que esta relação é 
válida. no limite quiralJo desvio desta fórmula para a ma.'isa corrente dos quarks não nula, 
pode ser usada como medida do relaxamento da condição quiraI. De fato1de acordo com 
a experiênda.,sabe-se que os desvios da simetria quiral são bem pequenos, 

A Cromodinámica Quântica tem tido enorme sucesso na. descrição de processos que en
volvem grandes transferências de momento. É o chamado regime perturbativo onde a utili
zação de técnicas perturbatívas é não apenas pertinente como também bastante efetiva. Por 
outro lado para e-nergías mais baixas(aLé da ordem de alguns GeV),devido à natureza do 
acoplamento dos gluons, torna-se extremamente difícil obter resultados diretamente a 
partir da lagrangeana da QCD.Existem cálculos na rede que nos fornecem informações 
importantes sobre o vácuo da teoria1informações estastque são incorporadas em modelos 
efetivos que pretendem ser representantes adequados da QCD para Q regime não pertur
bativo.E dentro deste contexto que o conceito de teorias efetivas adquirem fundamental 
importância. 

Este conceito não é novo dentro da física nuc1ear.O problema das propriedades estrutu
rais do núcleo frio viveu um avanço considerável após a década. de 60)quando J.Negele 
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introduziu a idéia de potenciais efetivos dependentes da densidade quc)oo serem utilizados 
conjuntamente com determinantes de Slater reproduziam de forma espetacular energias 
de ligação e raio dos núcleos. Obviamente este procedimento funcionou por ter incorporado 

00 ingredíentes essenciais de uma física mais fundamental. 

Na área de física de hadrons encontramo-nos em uma. situação parecida com a diferença 
de que a interpretação dos vários modelos efetivos propostos e sua utilização ainda não 
atingiram o mesmo nível de compreensão. 

oobjetivo dQ presente trabalho é contribuir neste sentido fazendo um estudo detalhado de 
vários modelos efetivos que incorporem propriedades da QCD e investigando propriedades 
da materia nuclear e corno estas propriedades se comportam quando usamos estes modelos 
em várias aproximações . 

No capítulo 2 realizamos um estudo comparativo entre o modelo de Walcckal20J e o mo
delo Sigma~Línear.O primeiro já foi extensivamente estudado1e emhora renormaIizá.vel1na. 
aproximação de campo médio dentro da qual o modelo obtém seu maior sucesso1efeitos de 
renormalização não são qualitativamente importantes.O modelo Sigma~Linear t em contra
partida, foi bem menos explorado no contexto da matéría nuclear,A diferença fundamental 
com o modelo de Walecka é a simetria quiral( e sua quebra),Nossa contribuição vem do fato 
de estudarmos o comportamento de quantidades termodinâmicas em temperaturas djfe~ 
rentes de zero e densidades baixas. Mostraremos as diferenças existentes entre os modelos 
e as transições de fase. 

j 

Apresentamos no capítulo 3 )resnltados já conhecidos na literatura que mostr:am que o 
modelo Sigtna~Linear124, 25) pode produzir excelentes resultados no que se refere a pro~ 
priedades da matéria hadrônica{saturação da matéria nudear},sendo para isto absoluta
mente fundamental os efeitos da renormalização ,Nosso resultado vem a dar suporte a 
cálculos recentes feitos no contexto deste modelo para o espectro hadrõnicol26t,onde se 

mostra que resultados fisicamente razoáveis e consistentes só podem ser obtidos mediante 
a inclusão de efeitos provenientes da renormalização .Esta é a conclusão principal des
ta primeira análise:o modelo de "Valecka,não quiral, pode ser tratado com sucesso como 
uma teoria efetiva de nucleons e mesons interagentes na aproximação de campo médio 
sem necessariamente levar em conta efeitos de renonnalização .Por outro ladolo modelo 
Sigma.-Linear(çom indusão de mesons vetoriais)não pode prescindir destas correções pa
ra dar uma descrição adequada da matéria nuclear e suas propriedades termodinâmicas, 
E.feitos observáveis desta afirmação são mostrados no capitulo 5 onde estudamos,em par
ticular)a adequação dos dois modelos para reproduzir ma. . .'~sas máximas e raios de estrelas 

, de nêutrons. 

, 
Uma vez estabelecida a importáncia da renormalização no modelo Sigma.-Linear ,estudamos, 
no capítulo 4 efeitos provenientes unicamente da simetria quiraI,utilizando para isto a
penas o setor mcsónico do modelo,;qeste caso efeitos de renormalização estào ausentes e 
as consequências da simetria quiral tornan~se mais aparentes. Mostramos em particular 
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que}caso o equilíbrio termodinâmico seja atingido em colisões entre Íons pesados ultra
relativísticos; a razão entre a taxa de decaimento do pion nos dois canais poderia sinalizar 
a ocorrência da transição quiral. 

Dedicamos o capítulo 5 ao estudo de sistemas físicos extremamente densos, que podem ser 
considerados como tendo temperatura zero)as estrelas de nêutrons.Estas estrelas foram 
exa.ustivamente estudadas desde a descoberta dos pulsares.O interesse neste caso vem do 
fato de que estas estrelas tornan-se um laboratório onde é possível,indiretamente testar as 
equações de estado de vários modelos e observar através das previsões de massa máxima 
e raio das estrelas,sc estes modeios descrevem,qualitativamentc,a matéria sob densidade 
muito alta.Na década de 70 ,o modelo de Walecka foi estudado e os resultados para este 
modelo são bem conhecidos na literatura,Nosso objetivo neste capítulo é fazer previsões 
para. a. ma..<:.Sa e o raio das estrelas de nêutrons usando o modelo Sigma-Linear,com e sem 
quebra. de simetria quiral e nas aproximações de campo médio e Hartree e comparar estas 
previsões com os resultados observacionais.Por fim)e para. efeitos de comparação ,estu
damos ainda consequêndas observáveis( em príncipio) das propriedades de confinamento 
e liberdade assintótica da QCD,incorporados no modelo de sacola. Mostramos que este 
modelo dá suporte à conjectura feita nos anos 60 sobre a possível existência de estrelas 
de nêutrons híhridas1isto éjestrelas com um caroço de matéría de quarks e uma camada 
externa. de nudeons.Mostramos também que dentro do contexto de modelos efetivos e 
com base nos dados observacíonais existentes não se pode decidir entre a existência de 
estrelas híbridas previstas pelo modelo de sacola e destas mesmas estrelas constituídas 
por nêutrons interagentes com simetria quitaI quebrada e efeitos de flutuação do vácuo. 
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Capítulo 2 


Modelos Efetivos 


Após ter discutido a teoria funda.mental das intcraçãe.s fortes, o próximo passo é 
discutir que tipos de fenômenos queremos descrever a partir de uma. interação .Necessita· 
mos ter uma idéia clara sobre quanto da física fundamental estará. realmente refletida nos 
dados experimentais aos quais temos acesso.Podemos nos perguntar,quaI a influência da 
símetria quiral,das propriedades de confinamento e liberdade assintótica. na. descrição de 
propriedades hadrônícas envolvendo a interação entre baríons e mesons.Uma forma inte
ressante de iniciar esta. discussão talvez seja revendO' um dos problemas fundamentais da 
física nuclear que é a interação nucleon-nudeon(NN).E:xiste informação teóricaJ21j indi
cando que a teoria mesôn!ca,ou mais precisamente um modelo efetivo de mesons, conduz 
a um tratamento apropriado para. a interação NN.Além disto,há forte evidência fénôme~ 
nológica para. a ímagem de troca. de mesons em núdeosl22J. U ma representação das forças 
nucleares deste tipo é necessária como ponto de partida para uma descrição consistente 
de um longo campo da estrutura nuclear,onde se incluem também efeitos devidos a graus 
de liberdade mesônkos e baúônicos.Neste sentido, tem sido desenvolvidos modelos para 
a interação NN em que o principal objetivo consiste em determinar em que medida a 
troca de mesons.só por síjé capaz de constituir um modelo quantitativo para a interação 
NN,Este ponto de vista tem sido encarado por uma parcela da comunidade de físicos como 
forma de ultrapassar as dificuldades que se colocam devido ao cará.ter não perturbativo 
da qCD,consíderada corno o pilar das idéias modernas de física nuclear. 

o ponto de partida para estes conceitos remonta a década de 30,Em 1935, Yukawa estabe
lecia a hipótese segundo a qual as forças nudeares são mediadas por trocas de partículas 
com massaí221 , Esta idéia otiginal foi extendida para incorporar meson$ pseudoescalares 
e pseudovetoriais.A partir de então:começou um trabalho mais sistemático que culmi
nou com a proposta(23! de subdividir o alcance da força nuclear em três regiões:a. re~ 
gião clássica(r ~ 2fm 1em que r designa a. distânda relativa entre os lludeons),a região 
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dinâmíca(lfm :5 l' :5 2fm)e a região fenomenológica (r :5 lfm).A região dissica é 
dominada pela troca de um piou que desempenha um papel importante na origem das 
forças nudeares.Na região intermediária a troca de 2 pions e a troca de mesons w sào 
os processos mais importantes. Finalmente, na região fenomenológica,processos de vários 
tipos desempenham papel importante: troca de mUlbüs pions,mesons pesados e trocas que 
envolvem graus de liberdade de quarks e gluons. O caráter físico desta subdivisão é ainda 
hoje significativotparticuJarmente na construção de lagrangeanas efetivas inspiradas na 
QCD. 

Em resumo,embora. a interação NN e o núcleo em especiat:sejam um tema de várias 
décadas,existe ainda um número de questões fundamentais sem resposta,como por exem
plo,qua[ a origem das forças nucleares ,em que medida o núcleo pode ser descrito por um 
sistema de nucleons elementares, quais as transições de fase que ocorrem numa matéria 
nuclear superdensa.Estas questões são importa.ntes para o estudo de núcleos pesados e 
t.ambém de estrelas de nêutrons e outros problemas em astrofísica. 

Em comparação com o conhecimento do potencial nucleon-nucleon e sua aplicabilidade 
à descrição das propriedades do núcleo finito,a pesquisa do papel de graus de liberdade 
subnndeônicos encontra~se ainda em sua infância. Provavelmente o modelo efetivo re
lativístico mais estudado,que inclui explicitamente a dinâmica mesônica é o modelo de 
Waiecka.E.ste modelo é renotmalizável mas,como mostraremos a seguir a partir de resul
tados bem oonhecidos1o papel da renorrnalização ,isto é,a inclusão de termos de flutuação 
do vácuo,não tem influência qualitativa nos resultados que nos propomos a investigar:a 
saturação da matéria nuclear,massas e raios de estrelas de nêutrons e propriedades ter ü 

modinâmicas,Dado o exposto,um ponto de vista que nos parece adequado é encarar o 
modelo de Walecka como um modelo éfeti\'o no mesmo sentido que os determinantes de 
Slater em conjunção com forças dependentes da. densidade foi encarado;oom tanto sucesso 
na década de 60.Corno proposto por J.Negele nesta époC3,excelentes resultados para pro
priedades estruturais do núcleo atômico poderiam ser obtidos a partir do uso simultâneo 
da. força nucleon-nucloon dependentes da densidade e determinantes de Slater para o es~ 
tado fundamental.No caso do modelo de Walecka,podemos afirmar com segurança.,que 
ele é um modelo adequado para descrição das propriedades a que nos referjmos(matéria 
nudear,matéria de neutroos,termodinâmka)na aproximação de campo médio sem cor~ 
reçôes de flutuação de vácuo.Como veremos no capítulo 3 elas podem ser facilmente 
incluídas,porém não são quantitativamente relevantes. 

oobjetivo do presente capítuJo é estabelecer uma comparação entre o modelo de 'Valecka 
e um outro modelo bastaote análogo,no que se refere aos campos interagentesjmas que 
exibe uma diferença fundamental:o modelo Sigmawlinear, <Iue nos propomos a estudar 
carrega. um ingrediente essencial da teoria das interações fortes)a Simetria QuiraI( e sua 
quebra eventual).A relação do modelo Sigma linear com a Cromodinâmica Quântica. é 
bem estabelecida,embora exija várias aproximações .No limite de comprimentos de onda 
grandes foi mostrado por Eguchi[27j que a lagrangeana da QCD pode ser tratada como 
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uma. lagrangeana efetiva da. quarks jnteragentes~onde o papel dos gluons é assumido por 
autointerações quárticas entre os fermionsl.281 .F,A)ta lagrangeana,assim relacionada com a 
QCD pode ser bosonizada para. produzir (na aproximação de campos locais)precisamente 

" , 

a lagrangeana do modelo sigma linear. Neste sentido)a lagrangeana do modelo a-linear é 
mais fundamental que a do modelo de Walecka. 

o objetivo deste capitulo é investigar de forma comparativa a relevância da simetria quical 
para descrição de propriedades da matéria nuclear.Para isto trataremos o modelo sigma 
quiTaI da mesma forma efetiva como é usualmente tratado o modelo de Walecka,isto é)sem 
incluir flutuações de vácuo. 

A conclusào principal do presente capitulo é que o modelo Sigma ljnear não deve ser 
tratado na mesma aproximação que o modelo de Walecka.Quando o fazemos,obtemos re~ 
sultado$ pouco razoáveis fisícamente)jáçomeçando pela saturação da. matéria nuclear,que 
não é possível dentro deste contexto para o modelo Sigma linear. 

Tendo em vista a (remota)relação entre o modelo Sigmae QCD,varnos tratá-lo como uma. 
teoria renormalizável e incluir as flutuações do vácuo,Mostraremos então no capítulo 3 
que,ao contrário do modelo de Walecka,as flutuações de vácuo são )para os resultados do 
modelo quíral,fundamentais. 

Ao serem induidas a.'i flutuações do vácuo,todos os resultados melhoram sensivelmente 
produzindo para massas máximas de estrelas de neutrons1 um resultado melhor do que o 
do modelo de Walecka, 

2.1 Modelo de Walecka 

Este modelo descreve os nudeons e suas interações dentro do núcleo através de 
campos bariônkos(1,b)com massa M,interagindo com mésoos escalares(,p)de massa mn e 
mésons vetoriais(w) de massa mv.Trabalharemos na aproximação de campo médio j onde 
Os nudeons interagem com mésons,cujos campos são considerados como clássicos. Neste 
caso, o campo bariônico é acoplado ao campo escalar através da densidade escalar( rfo.p)e 
ao campo vetorial mesônlco através da corrente bariônica conservada (;fl'"(,\tjJ) para repro
duzir o carácter atrativQ e repulsivo,respectivamente,que são responsáveis pela saturação 
nuclear. 

A densidade de lagrangeana do modelo é dada por: 

CQlID = ;p 17,(ia' - 9.V') - (M - 9,4>)) if; + ~ [a,.pap ;! - m;;!'j 
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-~F'"4 F + !m'V'"# (2.1 )pu 2'(1 

onde FIW é definido por 

Fj.U/ =::: 8p v... - 811 VI' (2.2) 

e a métrica usa.da neste trabalho é a da ref.[29]. 


As equações de movimento dos campos podem ser calculadas através da lagrangeana da 

maneira usual: 


a ac _ aCIaq; ; o (2.3)- '.:l/O, l!l .. ,,\ax· 

onde qj é uma das coordenadas genera1izadas(tp,<p, VII) e tem como resultado 

(a,a' +m;) ~; 9,1/;$ (2.4) 

8;;..F#V + m~Vv = gvfft/J (2.5) 

h'(iIl, - g.V.) - (lvI - g,.p)) $ ; O (2.6) 

onde as equações dos mésons são as equações de KJein-Gordon e para o fermion a equação 
de Dirac, 

Para encontrarmos as equações de estado para este modelo partimos do tensor momento
energia que é dado por: 

aq; ac 
(2.7)T,v; -g"C +ax' a(aqdax~) 

Neste caso ,o tensor é descrito como 
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T.v = H-ÔA.pÔ\6+ m!,,' + ~F'JF'\' - m;V;,vA] 9.v 

+ílp'p8.>p + ôp.piJ.q, + 8yAF,. (2.8) 

As equações de estado podem ser obtidas pelas seguintes relações f29] 

e - < Too > 
1 

P - "3 <~i > (2.9) 

onde e e p são respectivamente a densidade de energia e a pressão do sistema. 

Podemos agora usar o modelo de vValecka para a. matéria. nuclear infinita.Para isto,utiHza 
mos a aproximação de campo médio que é válida para um sistema. uniforme com alta 
densidade hariônica PB' Substituiremos 00 campos dos mésons por seus valores médios, 
~ ....... < ljJ >= <fio e Vp. -+< Vii >= époVo onde as três componentes espacia.is do campo 
vetorial são zero) pois o meio ê considerado isotrôpíoo. 

As equações dos campos dos mésons,eq.(2.4) e eq.(2.5)~ podem ser resolvidas para <Po e Vo 

Os - 9$
1>0 = , < >P>P >= ,P. (2.10)

m", ffi., 

v
Yo = 9. -

m~ 
.LI. 9.< ti' 'P >= -PB 

m~. 
(2.11 ) 

onde PB =< tjJt1jJ > é a densidade bariônica e p$ =<;j;1j; > é a densidade escalar. 

Como a densidade bariôníca é conservada,porle-se encontrar diretamente o valor de \'o. 
Qua.nto ao méson escalar,seu valor dependerá das interações e a equação para tPo deve ser 

resolvida. autoconsistentemente. 

Então, a lagrangeana que descreve este slstema na aproximação de campo médio é dada 
por: 

, 

I, 
Á-qHD = ij) [i,",," - 9.10% - (M  g.~o)l >p - ~m;<p~ + ~m!Vo2 (2.12) 

Então nesta aproximação ~a equação de movimento do campo fermiônico (2.6) pode ser 
resolvida exatamente: 
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[h,,1I" - g.r'Vá - MO].p = O (2.13) 

onde 

2 

MO = M - g,<$o = M - O',p, (2.14) 
m, 

onde usamos a. relação dada em (2.11 ).Neste caso,a massa. do nucleon irá variar de acordo 
com a densidade escalar. 

A equação que descreve 0$ campos bariônicos quantizados é a equação de Dirac 1 onde a 
massa original dos nucleons é modificada pela. relação M'" =M ~ 9s</>ó. e a solução para 
esta equação em termos de ondas planas é dada por 

.p(:t, t) = U (k, À )ei'.;!-;'!k)' (2.15) 

onde U{k, ,\) representa uma das componentes de Spill do campo fermiônico e"\ representa. 
o índice de spin. 

Substituindo *na eq.(2.13) teremos 

[a.k + )1MO) U(k, À) = (e(k) -- 9.Vo)U(k,.\) (2.16) 

onde fi = 707 e fJ = tO-

Para encontrar os autovalores de energia devemos elevar ao quadrado a expressão acima 
e usar as relações de anLícomutação das matrizes de Pauli (a{3 + (3o: = O) 

,(±)(k) = 9.Vá ± ,0 (2.17) 

onde ,o=(k' + Mo,)II'. 

A forma explícita para a componente de spin do campo pode agora. ser escrita como 
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U(k,À); [,O + M"]l/'
2M" [ Iu,k 

(·+M" 
1 x, (2,18) 

onde X.\ é uma. das componentes dos spinores de PanH. 

A equação (2.18) depende apenas do campo escalar <Po)o campo vetorial VQ desloca o valor 
da energia mas não muda a autclunção . 

A autofunção pode ser expandida num conjunto completo de estados que incluem as 
antipartículas.A forma geral fica 

,f(x, t); ]v 2: [.ii.,U(k, À)e<'k,'-;'+(k)') +Ê), V(k, -,)e(-'k-"-"-(k)')1 
k,' 

(2,19) 

onde V é o volume l À representa números quântkos intrínsecos e t± é dada pela. expressão 
(2.17).0 operador de campo bariônico pode ser escrito em termos dos operadores aniqui
lação e criação de quasifermions (antifermions) Âk(Êk). Estes operadores obedecem as 
relações de anticomutação 

'j • 
{Ak,,\,Ak',>.'J =: 8kk,Ó),).' (2,20) 

o mesmo ocorrendo para B,Êt. 

, 

I 

o tensor momentcrenergia pode ser calculado nesta aproximação a partir da. Jagrangeana 
(2.12),tendo corno resultado: 

'"pv = i.7.~"8,.I, _ 9 (.!.m2 v,2 _ .!.m2.J.')
..L 'f' i 'f/ /41' 2 ., o 2 :I"'+'O (2,21) 

Usando as relações dadas na eq.{2.9) podemos encontrar a expressão para a densidade de 
energia e a pressão deste modelo 

e ; ,pt [-io,V + ;'i!vI" +g.VoJ,p  tm;vo ' +tm:~~ (2,22) 

I 
p ; ,pt [W' - ;'iMo - g,Vo],p + tm;Vo' - ~m;,,~ (2,23) 
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Com a. expressão acima é possível construir a. hamiltoniana dQ sistema lembrando que 

(2.24)
H = J e""'" 


(2.25)
P = J""" p 

Usando as eqs.(2.19),(2.22),(2.23) podemos escrever if e P em termos dos operadores Â 
eÊ 

'''' [.j ... t) +9"VoB+V. 
2
I[m,<po-mvl'o"J2'H= L, ,'(k) A,A,-B,B, (2.26) 

h,A 

• 1 '" [ • j • " t] I '" M" [ . 1. . .. t]P = 3' L, ,'(k) A, A, - B,B, - 3L, -;:- A, A, - B,B, 
k,>' k,>. 

-V~ [m;<p:-m~V.;'l (2.27) 

onde Ê(densidade bariônica) é escrito em termos dos operadores de aniquilação e criação 
como 

. ",('t .. 't) "'(At. '1.') '" B = L, A, A,+B,B, = L, ,A,-B, B, +L,1 (2.28) 
k,À k,Á k,,\ 

o último termo da expressão acima pode ser desprezado, o que equivale a ignorarmos 
contribuições infinitas do vácuo nesta aproximação 

, J ",(.t' .t')B = ""x(,pt",_ < OI,p1.</>IO » = L, A, A, - B, B, (2.29) 
k,A 

Para. o cálculo da energia leremos o termo 

'" ,t, "t '" 'I' ,t, '" L, ,'(k)(A, A, - B,Bk ) = L, ,'(k)(A, Ak + B, B,) +L, ..jk' + M" (2.30) 
~A U ,. 
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Aqui,o vácuo ainda. deixa uma contribuição Ínnnita. já que () vácuo livre contém partículas 

de massa M,com isto e"' '# é.A contribuição das flutuações do vieuo para. a. hamiltouiana 
do sistema. é dada por 

ôH = 2)"'k2+M' - Vk' +M") (2.31) 
k,À 

A hamiltoniana. que trabalharemos a partir de agora. não levará. em conta as contribuições 
do vácuo.Estas contribuiçÓf'..s serão levadas em conta em cálculos posteriores contidos no 
ca.p.(3).Então,neste caso 

fIqHD = fi - tiÍl (2.32) 

. '" [>t .• t.] . 1
HQHD = L./(k) Ak Ad B. B. +g.V.B + V 2' [m;~~ - meVil (2,33) 

k.Á 

~ 1", k' [.t, .t'] 1[, 2
rqHv=3L.'_(k) A. Ak+B. B. -V2' m,":-m.V.il (2.34) 

k,> 

2.1.1 Equações de Estado para Temperatura Zero 

À temperatura zero,o estado fundamentai do sistema IF> pode ser encontrado(201) 

preenchendo-se os estados de momento k até o estado kF,que é associado a energia de 
Ferm! do sistema.É suposto que cada estado pode conter "f fermions "f = 4("y = 2) para 

matéria nudear (matéria. de neutrons), Então,neste caso,a5 expressões ficam 

1 I kF' 

PB = V < FI,pt,pIF >= V L utu (2.35) 
k,>' 

1 1 k, 

p, =V < FI"&v'IF >= V L Ou (2.36) 
k,À 
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, 


I, I I 1 " 
e= V < FIHIF >= ff.l'oPB - 2m:V~ + 2m;q)~ + V I>'UtU (2.37) 

k,Â 

1 ' 1 1 JI"k' 
p = V < FIPIP >= +2"m;V,,' - 2m:q)~ + V3" t: .. U

t u (2.38) 

lJtilizamos para chegar nestes resultados as relações Ou =~. utu e iiv =-~. vtv. Para 
temperatura zero,estas expressões tem como resultado: 

1"PB = --1 J'k - ' k"F (2.39)
(2,..)3 o - 6".' 

PII= _ M"'"I (2.40)(2".)3 1" d'ko <' 

_g11222 ",2 "'i 3.1"I 2 J (2.41 )e- 2m;PB+Zffi.9,(M-M) +(2".)3 o dke 

1 gv222I .. 2 i 3 k'1"2 (2.42)P = 2m;PB - Zm.9, (,11 - M ) + 3(211")' o d k,.. 

onde Vo e </;o foram substituídos pelos respectivos valofes,dadôs pela eq.{2.1l).Substítuindo 
o valor de ps na eq.(2.14) para a massa do fermion teremos uma expressão final para a 
variação de M" em função de kF 

, lkF'
M' = M - g, -'- rf'k-'

M" 
- (2.43)m; (21i}3 o <;"I, 

No limite de altas densidades kF -+ 00 a equação autoconsistente para a massa mostra 
que os nudeons tornam~se sem massa 130], 
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M" -> M [1 + g~ 'lk~l-1 (2.44)m; 41f'2 

e a energia fica sendo 

1 g; 3 
cfPB -> 22 1'B + 4-kF +... (2.45)

ffi. 

neste limite a energia é dominada pela repulsão vetorial{primeiro termo) e o próximo 
termo é a energia cinética de um gás de Fermí sem massa. 

A pressão torna-se 

P-H (2.46) 

1.0 """C_ .... , 

" , 
, ~- malO/'lQ nuclear 

0.6 i " , - - mllllltla do fl6UIfI)fI$ , 
\ 

\ 

." 
0.6 \ 

\ 
\ 

\ 
\ ,'" 0.4 ,, 

" 
0.2 "

o.ol! J 
M 1. U U U 

~~ 

Figura 2.1: Ma.<;,sl\ efetiva vrs densidade para Q modelo de Walecka 
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lJ.6 0,5 1.0 1.5 2.0 
Ir., {{m'!; 

Figura 2.2: Saturação da matéria nuclear para o modelo de Waleeka 

2.1.2 Equações de Estado para Temperatura Finita 

Nosso objetivo é descrever o sistema, à temperatura finita,para isto devemos construir Q 

potencial termodinâmico e a função partição que são dados por 

Z 	 = 1'" exp [-(ir - pÊ)/T] (2.47) 

_ e"pr-fl(T, V,p)/Tj (2.48) 

onde kB = L 

O potencial termodinâmico pode "Ser construído sabendo-se que[31] 

íl(T,v",) = -pV = E - TS - pB 	 (2.49) 

díl = -SdT - pdV - Bdl' 	 (2.50) 

Usando a relação para. a função partição dada em eq.(2.48) o potencial termodinâmico 
pode ser calculado na aproximação de campo médio. O resultado encontrado é: 
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O(T, V,fl) = -TlnZ = ~ (m;~5 - m~v,n V 

TI: [In (I + .-«'-vl/T) + In (1 + e-("+vl/T)] (2.51) 
k,' 

onde ô potencial efetivo v é definido por 

V3p-gt/VO (2,52) 

o valor médio de qualquer operador neste caso pode ser calculado sabendo-se que 

A s«: Ã::J>= Z-lTr(Ãe-IIÍ-.BI/T) (2.53) 

Usando a expressão para o potencial termodinâmico dada em (2.51) podemos encontrar 
o- valor das funções já calculadas para. temperatura zero. Neste caso teremos 

_ «: Ê ::J> = _.!. (âO) = .!. Df+ _f-) (2.54)
PB - V V {}fl V k,' 

«: ali/fJM ::J> = .!. (80) = .!. I: M: Ud f-) (2.55)
p, = V V 8M V k,X • 

onde f,± são funções distribuição para partículas e: antipartículas1respectivarnentee a forma 
expücita das funçôes é encontrada minimizando o potencial termodinâmico com re)açâo 
a estas funções .Estas funções tem a seguinte forma 

I 
(2.56)f±= l+exp(,' v)/T 

onde ,'=(k' + M")'/' e M' é dada pela expressão (2,14), 

Com estes resultados podemos encontrar as equações que determinam os valores dos 
campos,Usamos para isto afJ/fJp. = O e afJ/iJVo = O, 

9, I I: 1,,1' (f ) 9, .P. = -- - + + f- = - «: p, ::J> (2.57)
m2 V e m'2 

,5 k,À ,5 

Vo= g".!. I: U+ - f-) = 9., 4;;. la ::J> (2.58) 
mv V k,>' m ti 
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As demais variá.veis podem ser encontradas a partir do potencial termodinâmico usando 
.. relações {32] 

an(T, V, 1'»)s=- ( "'" (2.59) 
UI V,;t 

( 
an(T, V, 1'»)

p=- av (2.60) 
T," 

onde S é a entropia do sistema, 

A partir das relações dadas acima)podemos deduzir diretamente as equações de estado 
para o modelo de \Valecka com temperatura finital'sem correções de flutuação do vácuol311; 

1 ( I I) 1 C? 2 I M'(M' )' "I J 3 ( )e.no = V F H F = ZM2P8 +Z C~ - M +8",3 d k,' f+ +f- (2.61) 

1 ) 1 C?, 1M2 
• 2 I J 3 k' = -{FIPIF = --PB - --(M - M) +-- d k-(f +f) (262)PQUD V 2 M2 2 Oj - 241>3 e* + - , 

SOBD = - 8~3 JJ"k [I+/n C!+fJ + /n(1 - hl + f_In C! fJ + /n(l- f-l}2.63) 

= -81'J3 d3 Wp, k'-;-(f+ +f-) (2.64)
7f € 

PB = ~ (FIBIF) = 8~3 JJ"k(f+ - f-); (2.65) 

E a equação autoconsistente para a massa é deduzida a partir da eq.(2.55) 

M'M - -'g' p, = M - 'Y C'JJ"k-(!+ + f-J (2.66).Iv!' = _2 
m ,2 811"3 M2 é'" 
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onde C~ = M2g;/m; e C~= 1\12g~/m~ sâo os dois parâmetros da teoria,cujos valores 
serão ajustados para reproduzir a propriedade de saturação nudear à tempera.tura zero 
com kp ;;;;; l.42Jm- t .Os valores usados neste trabalho sâo os mesmos da ref.[20] com 
C~ = 195.7 e CF; = 266.9. 

! 
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Figura 2.3: lfassa Efetiva vts temperatura para densidades baixas-Modelo de Walee:ka 
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Fi.,b"1.U'a 2.4: Pressiio vrs temperatura para densidades baixas-Modelo de Walecl\a 

25 



I 

, I 


_1::: r 

1,J ::: f .

') .' ," 
," 


10 , ," 1 
... po!,.~lcu.v 
--pot~ 
- ~~ pOCqulm.10CMl1V,:~~ ti , , 

so.o 10M 150.0 200,0 25().() 

T{MeV) 

Figura 2.5: A razão entre a energia do sistema e a energia dos fermions sem interação vrs temperatura 
para densidades baixas-Modelo de Walecka 

2.2 Modelo Sigma Linear 

A lagrangeana mais geral deste modelo é dada por[331: 

C(x) =Co(x) +CSB(X) (2,67) 

A lagrangeana Co descreve um isodubleto 'Ij; ::::: (p, n) interagindo com um isotripleto de 
pions (1fl = ("1l1r'2, ?ia» via um acoplamento de Yukawa pseudoescalar e tom um isoescalar 
méson (7 via um acoplamento de Yukawa escatar.A lagrangeana simétrica tem a seguinte 

formal341 : 

Co tP [h.8. - g(11 + ir,,,'1")] \b + ~(8"11,8"0' + i!""ij)""i) 

1
-4À(0" +1ur - .')' (2,68) 

Esta. lagrangeaua é simétrica tanto por transformações de isospin quanto por axiais.A 
lagrangeana CSB contém o termo de quebra de simetria e tem a. forma: 

C(l)CSB=C SB=c(j (2.69) 
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A única restrição ao termo de quebra de simetria. é que ele seja pequeno e que não quebre a 
simetria de ísospin~então poderíamos ter outros tipos de lagrangea.nas igualmente válidas. 

('j
C'lCSB ";j;,,, 

r(3) 
€,3íl'.1I'(l.:v-.-SB (2.70) 

A lagrangeana de quebra de simetria escolhida na eq,(2,69) vem do fato de querermos 
reproduzir PCAC.!35) 

Para encontrarmos o valor do vácuo neste modelo consideramos a lagrangeana simétriça. 
Um campo quântico descreve partículas que aparecem ou somem no vácuo,neste sentido,ô 
vácuo é o que sobra. quando desligamos todos os campos quânticos.Para minimizarmos a 
energia,consideramos apenas o termo da. energia potencíal)ou seja 

),
V =-((f2 + i1'.1f _ 1)2)2 (2.71)

4 

devemos minimizar a. energia potencial em termos dos campos u e 1f 

aV=âV=O (2.72)
(j<t [J,r 

tendo como resultado as expressões 

),<1(0" + lr.7r - v') = O (2.73) 

À1r(<t' +,,-.,, - v') = O (2.74) 

Neste caso,o modelo admite duas soluções dependendo do valor de v2J\O primpJro caso 
v 2 < Oe tem corno única solução para minimizar a energia potencial q = 1f = O e o vácuo 
da teoria. também é simétrico em relaçâo a estes campos. Podemos agora definir o valor da 
constante v como sendo v 2 =~u2IÀ,onde u2 é positivo,e então,a energia potencial fica 

v = ~(.,.2 + w ... / + ~U2(0"2 + 1f... ) +cte (2.75) 
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Se substituírmos este resultado na lagrangeana c'o (2,68) teremos: 

Co = "b [Í7"&" - g(" +ir·"1')] tP + ~(a"ua"" - u'u') 

1 À 
+ 2(&.".8"" - U'7r.7r) - 4('" + .. ')' + etc (2.76) 

Os coeficientes dos termos quadráticos dos campas podem ser interpretados como sendo 
suas massas,os mésons tem então massas iguais e com valor de m;r = m q = ~ lPo

demos concluir que estamóB no modo de \-Vigner-Weyl de realização de simetría.O vácuo 
não contém flutuações dos campos) o que faz: com que (> valor esperado da componente 
quântica de um campo neste estado seja nula, ou sejajum campo pode ser escrito como 
uma soma. de uma componente dillssíca e uma quântica. Entãojé possível determinar o 
valor da componente clássica a partir do vácuo, Neste modo de simetria o valor clássico 
dos campos é < (j >=< 1r >= O,Notamos pela lagrangeana do modelo que neste caso o 
nucleon não tem massa,por isto este modo de simetria é não físico já que sabemos que o 
nucleon possui massa e que não há uma partícula escalar com a mesma massa do pion. 

o segundo caso para. o valor do vácuo é quando consideramos v 2 > O.Neste caso )0 estado 
de mínima energia é degenerado e pode ocorrer em qualquer ponto da circunferência 
(círculo quiral) dada por: 

qZ +1!'.1r = v'" (2.77) 

Entre as muitas escolhas possíveis para os campos esoolhemos)por critérios físicos (ou 
seja escolheremos os pions como sendo os bosons sem massa) Cf ::::: V e 1r = O.Então,se 
separarmos os campos nas componentes clássica e quântica Como descrito acima teremos 
para estes campos: 

q=ff 
, 
+v ,1f= 1!' 

, 
(2.78) 

onde (1' e ;r' são as componentes quânticas dos campos escalar e do campo pseurloescaw 

lar,respectivamente. 

Com isto a lagrangeana simêtrica fica 

la = if, [i,_8_ - 9V - g(,/ +ir.,,',s)] 'Í' + ~[a"U'i)-u' + i)_,,'.ô";r'J 

1 .2 ")2 ,11 I' ." ,2
-4À(U +1f.1f -Àvo-(u +7r.;r)-Àv(T (2.79) 
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Neste caso as massas das partículas podem ser interpretadas como sendo 

,, 

i M=gv~ ma = J2S.v, ,mor = O (2,80) 

Este modo de simetria é conhecido como modo de Nambu·Goldstone ou modo cspon 
taneamente quebrado por quelneste casOIM massas dos mésons nâo são íguais e o vácuo 
da teoria deixa de ser simétrico em relação aos campos,Ê a existência do modo de Nambu~ 
Goldstone que t.orna O modelo sigma particularmente interessant.er361 . 

Apesar da massa do pión sc:r pequena ela não pode ser considerada zero.Esta disparidade 
desaparece quando introduzimos o termo de quebra de simetria. Com este termo a energia 
potencial é dada por 

I 

, 

I, 
1

V = 4>.(u2 + if.1r - v2? - txJ 

Encontramos o mínimo da energia através da. eq.(2,72) e obtemos para este caso 

(2.81 ) 

;.,,(,,' + 11'."  v') -. ~ O (2.82) 

À11'(O" + 7r.1t  v') ~ O (2.83) 

Vemos que o vaior do campo do pion continua como no caso anteriof,ou seja.,r. = Oé 
solução da segunda equação .Para a primeira equação podemos encontrar uma. solução 
aproximada já que o parâmetro e é pequeno.Se é fosse zero,a solução para a equação seria 
< a >= ±v}então soluções da forma < 0+ >= v +f3f. 1 < Cf_ >= -v+pe, seriam soluções 
da primeira equação .Substituindo na equação f)V;au = O teremos: 

2>.v2fJé  € = O, f3 = 
1 

2>'v' (2.84) 

onde termos não lineares em E foram desprezados. 

Com isto teremos 08 valores para o campo escalar no vácuo 

é
O'~ V +-+O(f')

2,1v' (2.85) 
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Neste caso também,o campo O' pode ser escrito 

,,=s+I (2,86) 

onde s é a componente quântica do campo escalar e 

- c ,1 -v+ 2ÀvZ +0(,) (2,87) 

Assim a lagrangeana mais geral para o modelo sigma linear fica sendo descrita. por 

L = ;p [i,,,O,, - 9(S + I + ir'''''5)] '" + ~[O"sO"s +O"" ,8",,]- À~(" + 1r,1ff 
·1 

1 '(' ,1 " ( , -2Às 3/ - v ) - iiÀlT,rr(J - v ) - ÀsI s +rr,rr) (2,88) 

Na lagrangeana adma podemos agora identificar a massa das partículas 

< 
M = gl '" 9(V + 2.\,,' + ",) (2,89) 


m; = !.(J' - v') '" 'Iv + '" (2,90) 


m; = }.(3F - v') "" À(2v' +3</Àv +",,) (2,91 ) 


Substituindo estes valores na lagrangeana da eq.(2.88) teremos: 

L. = ;p [;,,,8,, - M - 98 - igT,""Y,J,p + ~[O"sâ"s - m;l 

+ ~[8"",0" - m;]- g,(s' + "-,11')' - 91S[S' + vr] (2,92) 

onde 91 =g(m; - m;)/2M e 9' =g'(m; - m;)/8M', 

Então, com o termo de quebra de simetria,o piou adquire uma massa que é proporcional 
ao termo de quebra da simetria)a corrente axial não é conservada e as massas do méson 
escalar e do nucleon são deslocadas de seu valor no caso quiraI por termos da ordem de 
O(e).Como era esperado,no limlte c -+ O~rnx -+ O e retornamos ao caso com simetria. 
quira.l. 
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2.2.1 Equações de Estado para Temperatura Zero 

Para podermos fazer urna comparação adequada com o modelo de Walecka e analizarmos a 
proprieda.de de saturação nuclear neste modelo, devemos acrescentar à.lagrangeana origi~ 
nal do modelo sigma quitai uma lagrangeana com campos vetoriais neutros(representando 
o rneson w).Desta forma a lagrangean.a. com a qual trabalharemos é dada porl37) 

Caw = ,f [hpila - M - gs - i9T'''7' - 9"7p V,I '" + ~liias8as - m;1 + ~!8p".iJI' - m;] 

g,(s' +r..r.)' - g,.[,' + tr.,,1 +~m;V,va -lF!wF"" (2.93) 

onde FplJ = ap' VII - 8vVp é dado pela mesma expressão que no modero de ''Valecka. 

Como no caso anterior,as equações de estado para o modelo sigma-linear quiral e com 
quebra de simetria podem ser encontradas na. aproximação de campo médio) usando os 
mesmos procedimentos que no modelo de Walecka e usando na lagrangeana acima o limite 
de mj'!' = O) teremos os seguintes resultados: 

p, = _( _ .1" d'k M' (2,94)2,,)3'Y .
o " 

103, 1 1 (' "')' (2,95)l'F , . 
e.= 2M,l'B+S01 M -M + (211')' o d k, 

1~ 11 • 1~ P (2,96)P'=2M2l'~-SO~(M2_M"2) +3(211')3 o J3k,. 

e a relaçãO' para a massa é dada por 

M" (i\.!"' _ ,'Ifl) = -2c~--L r" d'kM' (2,97)
(211')' lo " 

No caso de quebra de simetria quiral,teremos as seguintes expressões para as equações de 
estado: 
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e,. ! C~ 2 , ! AI' (M _ W)' + (m; - m;J (M' _ M)' (3M' M')
2 Af2PB T 2 C1 J SO§m; ., 

+ (2~)3 j <fh' (2.98) 
, 

! C~ , _ ! M' (M _ M')' _ (m; - m;l (H' _ 1\1)' (3M + W)
PSB 21\1ZPs 2 C~ 80~m; 1 ~ J 

"I J k'+ 3(211')' <fk c" (2.99) 

E a equação auto-consistente para a. massa é dada. por 

M'(M" - M' - m;'(Af"' _ 3M')) + 2ilf'm; = _2_"I_C'jd'k M ' (2.100) 
m~ m; (21<')3 S c" 

Com estes resultados é possível encontrar a. variação da mru:;sa 0\-[*) em função da densi~ 
dade (kF),para 05 dois casos. Podemos observar que no modelo Sigma~Linear,a equação 
autoconsistente para a massa admite tres soluções matemá.ticas em contraste com o mo
delo de Walecka (ver eq,(2.43)). Isto está. diretamente relacionado as autointeraçães 
mesônicas,ausentes no primeiro caso.Destas três soluções apenas uma é físka.A solução 
física é escolhida. calcu]ando~se a energia livre e verificando qual delas produz um mínimo. 

,,01\"~~.,, 
0.81 1\ 

! 
0.6 ! Sigma-l1mw im.=lJEt.k'dl 

SIgma-lJiwar ím.?J} 

.~ r ., I 
0.2 '-

0.0 I ..~::.:::==='~"~-~-~c----:'. 
0.0 1.0 2.0 3.1) 4.0 

Iof, (fm") 

Figura 2.6: Massa. efetiva VfS kF para o modelo Sigma Quil'al e com quebra de simetria 
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Observamos da figura 2.6 que o modelo sigma apr-esenta,em comparação com o modelo de 
Vl/alecka)uma va.riação da massa .efetiva com kF muito mais abrupta.A quebra de simetria 
quiral tem pouca influência no que se refere a. este aspecto,A principal oonsequêuda da 
quebra de simetria,como era de se esperar é no comportamento assintóticO' da. curva:o 
qual é aqui atingido para valores de kF muito menores do que no caso da figo 2.1. 

T'"2QO.0 ,u 

o.o~ 
i : ; 

"200.0 t \\~ 	 II 
Isi I 

, 	 j, 
\-400.0 ~ ,, __ o 

- Sigma1'!l.w!:\t!.1.VJ 
~~~ 

.600Jl l 
0.0 	 1.0 2.0 3.0 4.0 

I<r (fm"l) 

Figura 2.7: Saturação da matéria nudeM- modelo Sigma Quital e com quebra. de simetria 

Os resultados usados para. C§ = 269.7 e G~ = 36,12 foram retirados do artigo de Matsui 
e Serot[38J e são valores onde há saturação nuclear usando a aproximação de Hartree. 

Observe que a saturação nuclear ocorre no modelo sigma sem correções de vácuo, para 
valores pouco razoáveis da energia de ligação e densidades(comparação com a fig.{2,2) 
que mostra a saturação para o modelo de Walecka).Como observamos na. introdução 
deste capítulo,a inclusão de flutuações de vá.cuo tem um papel fundamental na saturação 
nuclear.Isto será feito no capítulo 3. 

2.2.2 Equações de Estado para Temperatura Finita 

1\a aproximação de campo médio podemos tambérn,seguindo os procedimentos utilizados 
para o modelo de 	vValecka1encontrar as equações de estado quando a temperatura é di
ferente de zero e é o caso em qne estamos interessados neste capítulo. Seguindo os passos 
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descritos em detalhes nas secções anteriores encontramos os resultados para o modelo 
sigma linear quira.l: 

- , f M' 
p, - (2..)' J'k-;;;-(f+ +f-l (2.101) 

_ 1 C~ 2 1 1 (2 ")' ~ ,f 3 
eu - 'i1p PB +8C~ M -]'vI + (2,,)3 d k, (1+ +f-l (2.102) 

1 C~, 1 1 (' 0')'"1 f 3 k' 
Pu = 2M,PB - 8Cj M - M 3(2,,)' d k-;;:(h + f-l (2.103) 

e a relação para. a massa é dada. por 

f 
MO 

MO(M"-M')=-2C~(2;P J'k-;;;-(h+f-) (2.104) 

Com estas expressões é possfvel produzir os seguintes gráficos que mostram o comporta
mento do sistema fi temperatura e densidade finitas. 

1000.0 

~ 
800.0 ''1 

I: ~ 

600.0
%;;. 
;, 

400.0 

; 

20M =-=='1: 
. 

pol"""",j~ 

.'0.. 
50.0 100,0 150.0 200. 250.0 

TiMeV} 

Figura 2.8: Massa efe/'iva vrs temperatura para baixas densidades -modelo Sigma Quiral 
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Figura 2.9: A razão entre energia do sistema e a energia de fermions sem interação vrs temperatura. 
p<lra baixas den.sidades*rnodelo Sigma QuiTal 
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Figura 2.10: Pressão vts temperatura para baixas densidades -mooelo SigmaQ!íiral 

Observamos aqui novamente que a transição quirai refietc~se no gráfico de Iv!"' x T. O 
decréscimo da. massa é mais abrupto que no caso do modelo não quiral (ver fig. 2.3),Além 
disto,ô valor para o qual a, massa atinge valores da ordem de lvr /2 é da ordem de 200MeV 
no modelo de Walecka enquanto que no modelo quira! de ocorre antes. 

Para o caso com quebra de simetria quiraI as expressões são dadas por 

(2,105)PB = (2;)3 Jd'k(h - f-l 
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P'- ' Jd3kM' (2.106)• - (2,,)' 'C(h + f-) 

1 C~, 1M' ., (m;-m;) , ,
e," = 2- ."PB +? C' (M - M) + SC' , (M - M) (3M + M')

W.1 .. S smllT 

(2.107)+(2;)3 Jd'U(f+ +f-) 

1 C' 1 (m' - m')
P,. = 2;'p~ - 2",;g' (M - MO)' - SG'm'c,· (MO - M)' (3M +M')

, J k' 

s • 

(2.108)+3(2,,)' d"k eO (1+ +J-) 

E a equação auto-.consistente para a massa é dada por 

MO(MO' _ M' _ m; (MO' _ 3M')) + 2M3m~ 
m 2 m 2 

• d 

-2(?7)3C~ Jd"k~'U+ + f-)
_11" e 

(2.109) 

Os resultados deste caso são mostrados abaixo 
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Figura 2.11: Massa efetiva vrs temperatura para baix<lS densidades ~moclelQ Sigma. com quebra de 
simetria,onde mil' = 1381\feV 
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Figura 2.12: A razão entre a energia do sístema e a energia dos fermíons sem interação vrs temperatura 
para baixas densidades -modelo Sigma com quebra de simetria.onde mlr ;;:: 138MeV 
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Fi.gura 2.13: Pr1';SSão vrs temperatura para a baixas densidades ~modelo Sigma com quebra de sime
tria,onde ruI' :;:;; 138MeV 

Concluímos então ,a partir dos gráficos do modelo de Walecka (figs.2.3 a 2.6) e do mo
delo Sigma- Linear (figs.2.7 a 2.1O)que podemos observar a partir do comportamento das 
quantidades termodínãnicas em função da temperatura que a transição de fase para o
modelo Sigma quiral é bem mais abrupta e ocorre a temperaturas mais baixas que no 
modelo de "Walecka.Observando os gráficos podemos notar jpelo comportamento da mas
sa em função da temperatura,que a quebra de simetria quiral diminue a temperatura de 
transição e faz com que a massa a. temperaturas altas seja pequena mas diferente de ze-
rO.Além disto o termo de quebra. de simetria faz uma díferença muito grande na vadação 
da pressão em função da temperatura, vemos pelos gráficos (2.10) e (2.13) que o comporta
mento neste caso muda muito e no caso com quebra de simetria teremos valores negativos 
para o pressão. Além disto)como observado por FUrllstahl[311,usando o modelo de \Vale
cka,este comportamento com transições de fMe vale somente para densidades baixas.Para 
altas densidades,a qualquer temperatura,a massa dos hadrons permanecerá praticamente 
constante em um valor baixo. Este é o comportamento esperado também para o modelo 
Sigma-Linear. 
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Capítulo 3 


Aspectos Microscópicos dos Modelos 
, Efetivos e Renormalização 

. ! 

Neste capítulo reproduziremos os resultados encontrados,usando os modelos do capítulo 
anterior,para as amplitudes do espalhamento 11" N em baixas energias em nível árvore. 

Além disto,como os modelos estudados são renormalizáveis,podemos encontrar as equaçõcs 
de estado destes modelos na. aproximação de um Ioop.Com isto, os resultados obtidos para 

aproximação de campo médio podem ser generalizados para índuírmos correções de 
flutuaçâo de vácuo nas equações de estado(aproximação de Hartree). 

Nosso trabalho,neste capitulo)consiste em usar as equações de estado na aproximação de 
Hartree para temperatura e densidade fmita.Mostraremos os gráficos obtidos para. esta 
aproximação e as diferenças encontradas em relação aos resultados do capítulo anterior. 

3.1 Espalhamento Pion-Nucleon a Baixas Energias 

j 
Dado que as propriedades termodinânicas ca.lculadas na capítulo anterior não podem ser 
oostadas diretamentejé impossível,oom base neJas,decidír sobre a qualidade dos resulta~ 
dos.Neste capítulo vamos então usar os dois modelos para ver OOrno reproduzem a feno~ 
menologia do espalhamento pion-nudeon no vácuo em baixas energÍas)esta sim)podendo 
ser testada experimentalmente. 

As amplitudes deste espalhamento serão calculadas em uivei árvore usando gráficos de 
Feynrnan que não contenham loops fechados.Os resultados obtidos em nível árvore devem 
ser signincativos a baixas energias se forem expressos em termos de acoplamentos e massas 
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l'enormalizadas.Como a aproximação de um loop para o propagador do pion soma as 
interações de nível árvore de pions Cõlh nucleons no mar de FermÍ,interaçées;rN deveriam 
ser reproduzidas no espaço livre no mesmo nível de aproximação ,Se considerarmos o 
meio)loops de nudeon no propagador introduzirão efeitos adicionais vindos da presença 
de pares virtuais de N fi. 

Para analisarmos o espalhamento 1t'N usaremos as variáveis de Mandelstan,dadas por: 

$ =(P, +q,)' = (P, +q,)' 
., ,

t =(q,-q,)-=(P,-P,) 


" = (P, - q,)' = (q, _ P,)' (3.1) 


onde P1e P2 são os momentos referentes ao nudeon1antes e depois do espa.lhamento e do 
mesmo modojq} e q2 são os momentos referentes aos pions. 

A matriz espalhamento pode ser escrita como 

< ,,' N'ISI1fN >= ü(2)T.,u(l) (3.2) 

onde os spinores u do nucleon tem 8 componentes(quatro componentes de spinor de Dirac 
para cada proton e neutron) 

Tub;;;;; [A{+) + t (tzil + q~) IpB(+)j Eab + [A(-}+~, (q: +qn ;pB(-i] 1t.l;ur;Tc (3.3) 

onde ,# são as matrizes de Dírac e Te é a matriz de isospin de Pauli. Na equação acima 
os índices 1 e 2 denotam números quânticos do nudeon e os símbolos (+) e ( -) indicam 
o canal t)de isospín Z€ro e urn,respectÍvamente.Na forma dada em (3.3) os fatores que 
aparecem com 8(1b,acopla.m o isospin de dois pions em um isoescalar(I;;;;; O) pois: 'lf4;roÓab = 

1r.1r ;;;;; ;r2 e os fatores que aparecem com EbacTc ,descrevem um isovetor formado de dois 
ísovetores ('ir x r.). 

Estamos interessados em encontrar os valores de A{±) e B(>±} para a aproximação árvore. 
Estes parãmetros são definidos a partir das amplitudes de onda. parcial !f±,onde o símbolo 
(±) denota j ;;;;; I ! 1/2.Para pequenos momentos transferidos de centro de massa q~ 
teremos a. seguinte expressão para as amplitudes parciais:(38] 

Ré J;í±)(s):; a~±) + rl±)q;'", +O(q;;,,) (3.4) 

Ré li'1;)(8) =aWq;'", +O(q;;") (3.5) 
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Aqui ab±} sãD os comprimentos de espalhamento da onda s,r~±) sào os alcances cfetivos 
de onda oS e a~!} são os volumes de espalhamento da onda p. Estes parâmetros de baixa 
energia podem ser expressos em termos de A(±) e B(±) primeiro projetando em amplitudes 
de onda pardal e depois expandindo em potências de q~. 

Com isto obtemos as seguintes expressões para as amplitudes(38] 

a~±) = q [A~±) +m.Bá±)] (3.6) 

ai~ = JqC~±) (3.7) 

.(±) = 'nC(±) - -~- [A (±) - (2M + m ) B(±I] (3.8)1- 3'1 o 4A1Z o :f o 

r(±l = n {_2cl±1 + (M +rnx)' DI±I}
o '/ {! Mm {! 

_q { 1 [(1-
, 

m" 

" 
)A(±) _ (M + m~ )BI±I]} (3.9)2Mmr. 2M o 2M o 

onde Co = [ô(A +m,Bl!ô!J'=Q, Do = [ô(A + Tn,B)fôslt=o e q = [4;r(1 + mr.!M)J-IQ 
índice zero indica que todas as amplitudes e suas derivadas devem ser resolvidas no limite 
t=O,s=(M+m,)2. 

A partir destas expressões podemos calcular as amplitudes do espalhamento 1rN,Usamos 
para isto os dois modelos estudados no capítulo 2)oude o modelo de Walecka original 
foi estendido para incluir meaDos 1f' e pl3S1,Ainda assim,a Iagrangeana desde modelo ê 
rcnormalizável.No modelo de Vifalecka os resultados para as amplitudes de espaJhamento 
são bem conhecidosf39J e uma das razões de se procurar outros modelos que descrevam 
a matéria. nudear densa é que ,apesar de reproduzir os valores de saturação nudear, as 
amplitudes de espalhamento ca.lculadas a partir das interaç-Ões dadas pelo modelo de Wa~ 

lecka1sào muito maiores que os valores obtidos experimentalmente. É possível mostrar 
que um simples acoplamento pSéudo~escalar 1!"N dado na lagrangeana do modelo de Wa~ 

lecka (1/rrsr1/J.'!f') não pode qualitativamente reproduzir a fenomenologia 'li )l.Para resolver 
este problema é necessário adicionar um termo de interação não linear pion-meson escaJar 
(~gt,f<".m,,4>1I"2} .Com iatoja lagrangeana deste modelo fica sendo descrita por 
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c = 'P i'rAiD" - 9,V") - (M - 9,4» - ig",su],p +l [&",pâ"ç\ - m;q>'] 
lP"'P . 1 'V"1I. 'B"" B + 1 'b"b-1 j1I1TlmU /l-t . p.u 'lmp li 

+t [d,,1l'dJl ll' - m;rr2
] + t9tf>rr mst/>rr2 (3.10) 

onde o campO' Ô/l representa o meson vetorial carregadO' (p) e onde 

F,. =ôtJ V", - Ô"V" (3.11) 

B", =âpbv - GVblL - gpbiLxbll (3.12) 
-& " bDI' = p. +Z.,ffpT. p. (3.13) 

d" =- 8# - gpbjl.x (3.14) 

Neste modelo as correntes ba,riônicas isoescalares e isovetoriais são conservadas, 

J:~ = 'P"f">P (3.15) 

J;" = t'P,"r,p +b,xB"" + ,,-x [8"11' +9,(nb")] (3.16) 

Em nível árvore,os vértices que contribuem para o espalhamento pion-nudeou são dados 

. a partir da lagrangeana (3.10), juntamente com os gráficos que contribuem para este 
.! espalhamento. 

,"l' l' I" ,. I"t l' I

~\ f '\ \.\p 'I. 
\\ '\\ 

N N Jt 

N ~ " N " 
(d)(elfal Ihl 

Figura 3.1: Gráficos em nível arvore do espalhamento pjon-nudoou,cstel> gráficos sào resolvidos usando 
os vértices dados na figura 3.2 

Pela. observação dos diagramas mostrados acíma,podemos notar que existem duas ampli
tudes de Born que correspondem a troca de nucleon nos canais seu, no canal t há troca 
de meson o: (1=0) e meson p (1=1). 
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Figura 3.2: Regras de Feynman.Estes vértkes são neeessarios para calcular o espalhamento pion-nucleon 
em nivel l:Í:rvore.Os índices a,o, e c referem-se a ísospin e p. ê o índice de Lorentz.Sctas nas Unhas dos 
mesana indicam as direções dos quadrimomentos denotados por p,q e r. 

Para resolver estes diagramas1começaremos com o canal t dado pelo diagrama (3.1b}.Neste 

caso, pelas regras de Feynman)teremos a seguinte expressão para a matriz de transição T 

iTaIJ = Ü(P2)V1P1P(I'Gg v..HfQu(P1) (3.17) 

onde V!j;Wtr = i9~ e \t~::r(!' = íg,p';fmljOu/) são os vértices do acoplamento de dois nucleons com 
um sigma e dois pions com um meson sigma, respectivamente. Os vértices são mostrados 
nas fig(3.2a) e (3.2d)lrespectivamente.O propagador do meson sigma é dado por 

, 
Gu (3.18)= (I'-m;) 

. 
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Lembrando que existe uma relação entre os momentos das partículas,teremos neste caso 

P, =l+P, ;q,+l=q, ; {l = t (3.19) 

onde Pi e P, são os momentos iniciaJ e final do nucleon 1Ql e <h são os mOmentos inicial ê 

final do pion e I ê o momento da partkula sigma. Usando estas relações podemos calcular 
a matriz transíção para este diagrama ,o resultado sendo dado por: 

1 
T(:l9 = -g$grJ>::mij~/J (t _ m;) (3.20) 

Observando a forma geral da matriz de transição (3.3) podemos identificar o valor da 
amplitude de espalhamento para este diagrama, 

A(+) = -fjsg4>1I:m /i (t _ 
1 
m;) (3.21) 

Neste caso,Podemos notar que)no canal t,a troca. de partícula sigma contribui apenas para 
as amplitudes (+).Usando o mesmo procedímento,calculamos a matriz de transição para 
cada diagrama,seguíndo a ordem dada nas figuras teremos para os diagramas: 

Fig.(3.1a) 

k=q,-q, ; PI :::: k + P2; k'2 ::::: t (3.22) 

onde k é o momemto associado a partícula vetorial 

iT(:lb = Ü(P2)V.p$pGpV,..;rpu(P1) 

_ -(P. )(i9pT<'IV ) (. k"kv )tJ., 2 tD,,1V + '2 
m, 

... ~gp(2,,)'8·'(q, - k - <11)<bo.(Q, +q,h"u(P,) (3.23) 

onde V1,!>ÇtP = -i~gp,.,,'1f' e Vmrp = (21l')1é1(p + q + r)e:ab&p(q - r}/J são os vértices dos 
acoplamentos de dois nucleons com um meson vetorial p e o acoplamento de dois pions 
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com um meson p~respectivamente.O propagador do meson p definido aqui como Gp é dado 
por 

(. 	 k#k,) (3.24)G 
p ;:: (k2 _ 

1
m;) z9,JII + m; 

Usando as relações dadas acima teremos como resultado para a matriz T 

,(;,+ iI~ To"m 	 (3.25)iT., = -g, 2 (t m~) 

onde ~ == aP"fp' 


Observando o valor acima,vemos que este diagrama contribuirá. para a amplitude B(-). 


g; 
(3.26)BH = -	 (t -mil 

l\'este caso,teremos que a troca de pa.rtículas vetoriais contribuirá para o canal t apenas 
com amplitudes (-). 

Para a Fig.(3.1c) teremos a contribuição do canal fi 

k=q,+P, k=q,+P, k'=s (3.27) 

Com isto a matriz transição ê dada por 

iT" 	 = ii(P,)V,,,,,G~(k)V•••u(P,, (3.28) 

~ il(P')(9,7'1I) (~ ~M) (g.7,T.)U(F,) (3.29) 

onde o propagador do nucleon é dado por 

, 
1 

G~(k) = 	(~_ M) (3.30) 
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Lembrando que 15 anticomuta com;p' e que 1bT" :::: Óa.b + iehcaTc,teremos a. seguinte ex
pressão para T 

_ 	 . 2 7/11'aiTeb 	 ~ -'y, (s _ M') [U(P,)~U(P,) +M] (3.31) 

~ -;9; T,Ta ü(F) [(11+ f~ (fl+ f~ ]iTab (s _ M') , 2 + 2 - M U(F,) 

g; 	 (M~ 
(3.32)(8 _ 	M') 2 (6., + it'roT

,) 

o-ude,pela equação de Dirac 

u(P,) (f,~ fi u(Ptl = Mü(P,)U(P,) 	 (3,33) 

Com isto teremos,como contribuição deste diagrama ao canal .s 

,
9,B(±j = - - "') 	 (3.34)

(s -	 1.. 

o diagrama da Fig.(3.1d) contribuirá para o can.l u,onde 

•I 
k=P,-Q, k;;;;:PI-Q2 k2 ::::u 	 (3,35)I 

iT" = u(P,)V"",G,,(k)V",mu(PIJ (3,36) 

= il(P,)(g",r.) (~ ~M) (g"sr,)u(Ptl 

iy; '(I') [(~H 41'1 _ (M 111 - "1 (P)(u~M2)í(J,T&'U 2 2 2 lYJ U 1 

i9; 	 T T (M tN (3 37)(u _ A1') ., 2 	 ' 

Usamos,ueste caso,a. relação 

~= 	(frf·fl_ (Mil (3,38)
2 2 
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o resultado final é dado por 

T., = g; (M W1 [ (3.39)(u-M') 2 8.,+;,.,,1 

Com isto as amplitudes ficam sendo dadas por 

1 g;
8 ±) = ±(u _ M') (3.40) 

A soma de todas as contribuições dos diagramas em nível árvore)nos dará como resultado 
as seguintes amplitudes[40j 

A(+) gsg,p:rmJ. A(-) = O (3.41 )
(1- mil'
,( I I).
8 1+) 

, (3.42)= y, (1.1 - M') - (s _ M') 

,I 1 yP' BH (3.43)-y, ((s-M') + (u-M')) - (I-m;) 

Para encontrar os parâmetros de espalhamento a baixas energias)primeiro devemos re
M 2escrever as amplitudes dadas acima em termos de s e t usando a relação u- - = 

M2 +2m! - s - t) que é válida quando as partículas externas estão na camada de massa. 
Usando as relações para Co e Do e resolvendo estas expressões na. camada de massa onde 
s = (M +mJff·\t;;:;;;; Olteremos 

cci+l = {o [AI+) +m<B(+)]/ol}.=o, 
=- g~g<P1I + 9.,.; (3.44)m; 4M2m;(1-1/F 

c~-) = {o [AH +111,BI-)]/ot }.=o ,111.-;:;-~:--;::; 9p
<; +-- (3.45)

4M"2mi(1 - vr' m! 

nl+)
o {o [AI+) +111,8(+)]/08} 1=0 

g; (1 +v') 
(3.46)2M'm< (1 v')' 
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n(-)
o = {8 [E\(-) + m.BH]/8s},=o 

g; 1 
(3.47)~ -2M3(1-v')' 

onde v =(m./2M) '" 0.0735. 

A partir destes resultados podemos obter os comprimentos de espalhamento da onda s~que 

nos interessa. quando tratamos de espalhamento a baixas energias. Usando a relação dada 
em (3,6) teremos para O modelo de W.lecka 

(+) - 1 [9,Y"" g'; 1 (3.48)
ao - 47r(1 +m./M) -;:n;- - M(l v') 

o primeiro termo vem da troca de meson sigma. no canal t,enquanto o segundo origina-se 
dos termos de Born do nucleon.Cada uma destas contribuições é cerca de duas ordens 
de grandeza maior do que o valor experimental de ab+l.Com a inclusão de termos não 
lineares na Iagrangeaoa do modelo:temos liberdade de escolher o valor da constante de 
acoplamento. Então) escolhemos um valor para t!4>1r que possa cancelar a expressão deixan
do o comprimento de espalhamento pequeno.Por simplicidade fazemos <4+) -t Oquando 
mif -+ O,neste limjte encontramos a seguinte relação entre as constantes de acoplamento 

(y,) (m,) (3.49)g",1'I = 9n: g!J M 

Para m,.. finito,teremos um comprimento de espalhamento pequeno 

m a'+) _ -gif2 m;>< 2 m", (mn:5) (3.50)
'Q - 4,,-(1+ mrr/M) (2M) (M) + O M' 

Peias expressões,acima):fica claro que incluímos o termo 4J1rz na lagrangeana para. cancelar 
as contribuições vindas dos termos de Bom.Ao invés de usar este artíficio poderíamos 
usar outros métodos. Como veremos abaixo poderíamos impôr a sÍmetria quira' e encon~ 
tradamos resultados similares sem a necessidade de incluirmos termos extras na. lagran
geana. Par4 observarmos os resultados para as amplitudes de espalhamento considerando 
a simetria quíral1usamos o modelo Sigma-Linear. É possível comparar os resultados do 
modelo de \Valecka dado pela lagrangeana (3.10) em relação ao modelo Sigma-Linear con
siderando o caso com e sem quebra de simetria quira1.Podemos generalizar1encontrando 
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as amplitudes de espalhamento para. o caso onde existe um termo pequeno de quebra de 
simetria quital.Para fazermos isto usamos a lagrangeana do modelo Sigma-linear dada no 
capítulo anterior,íncluindo os mesons vetoriais neutros(w),Esta lagrangeana é dada por: 

L d " 	 ~ (i,pô' - g!7 - h,T.1r - 9."1,V,J '" + ~ (ô,O'ô'" + G,;rô"or) 

À(,., ')' lG GP" 1 'V.V' (3.51)4' a ,11' -v - 4" JW +2'1llv p +ea 

Como no caso anterior quando trabalhamos com ó modelo Sigma~Linear,faremos a subs
tituição do meson escalar (J' = u - s e com isto teremos a seguinte lagrangeana 

!.uw = 1jy (i"(~ap - M +g;rs + i"(s'f.r. - 91J/J1. Vil) 4> + ~ (opsf)fJ3 - m;) 

+ ~ 	 ~G G'V.L ~m'V. V"(a 'lrô"" - m') -	 uP211. ;: 4 1'" '2 
(m' m'l 	 (m' m')

• - • S (8' +,,') - 9' • - ft (.' + "')' 9:r ... lIII :r otn 	 (3.52) 

Neste caso ,os diagramas que devemos considerar para encontrar as amplitudes de espalha
mento em nível árvore são os mesmos que o caso anteriór,a diferença está. nos valores dos 
vértices dos diagramas.Neste caso, temos que usar 9 = g;r e a constante de acoplamento 

(:I 2)'
de pions com meSOO$ escalares envolve a massa dos pions iDa bg1l' m~Ãt!!' ,E fácil ver que 
teremos as mesmas expressões para as amplítudes1que as encontradas no caso anterior, 
considerando os result.ados do modelo de Walecka e fazendo gp = O e m1'(' ~ O. 

g; (m;-m;)
A(+) AH=O 	 (3.53)-2M (t - m;) ; 

B(+) ,(1 1) (3.54)9, (u _ 	M') - (8 - M') ; 

,(1 1)B(-) 	 (3.55)- -9. (s _ M') + (u _ M'l) 

Se considerarmos o caso quíral,teremos que fazer m;: :=:; O nas expressões adma e teremos 
como resultado 

g2 m2 
A(+) 7: 5, A(-) = O (3.56)

2M (t - m~)' 

B(+l ,( 1 1). (3.57)
- 9. (u-M') - (8-,11') , 
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_ ,( 1 + 1 ) (3.58)B() = -g, (s-M') (u-M') 

Como não teremos interação ;r~w,nã.o há troca de mesons vetoriais neutros no espalha

mento pion.nucleon. 

Os parâmetros de espalhamento pion-nudeon a baixas energias são mostrados na ta
bela. abaixo)o modelo sigma é mostrado sem quebra de simetria, quiral em dois casos 
possíveis,collsiderando m., = M em., = 770MeV. 

Tabela 3.1: Valores das amplitudes de espalhamento para os modelos eretivost381 

m3r(+) I m3,.1-) , m:J.,l+l m 3 c{-) m 3 c(-)1113 <1í+)m"a~+l i 1'Il".!l~-)M~d~lo. , , ., rr ,.,i ". o ' "Q 

, -0.010 ~U.o61 -0.071Madtlo Si,m.. 0.136 0.041 -0.042 0.019 -0.ll5:l ,, 
(mf::::::M) 

,
-0.064-0.010 0.136 ,, -0.100 0,047 -0.042 0.0$2Modd.. S'&m.. -o.usa ,,

: {m.='l'1OMeV j , , 
-0.034, M<>drl" W6k~b -0.010 , o.:ns 0.139 -O.OSI-1l.'24S I o_ , -0.01'7, 

, _0.015 ,, 0.1)97 -0.056 -0.013Sx!,<'"",,,"'&! -0,06 I 0,007 0.133 -0..081i ,,, II ±O.OlS I +<}.(IOJ ± 0.02 I ::I:: 0.005 ::I:: 0.010 ::1::0.003 *0.(102*0.003 

Os parâmetros usados para. fazer esta t.abe1a foram:M = 939MeV tm p = 770MeVe 
m;r = 138MeV)além disto g~/4"ir = 14A1determinado da relação de dispersão 1fN ou do es
palhamento NN em ondas parciais periféricas.No modelo Sigma,a tabela mostra os valores 

para m$. = M e m:f = 770MeV,onde este úJtimo valor foi detenninado pelas propriedades 
de saturação da matéria nuclear. No modelo de Wa,lecka foi escolhido m" = 520MeV senA 

do este valor tirado de cálculos de Dirac-HarLree para núcleos finitos.Cornhinado com as 
propriedades de saturação nudear: encontra~se os valores das consi.antes de acoplamento 

9:; = 8.36)0,,611' = 11.99. O valor de gp = 6.07 é escolhido para que cálculos em nivel árvore 
do decaimento p -lo 'J'i";r lfeproduzam os valores experimentais da largura de decaimento do 
méson p ,rp = 152MeV. Pela observação dos valores mostrados na tabela a.cirna1vemos 
que no modelo Sigma- Linear os parâmetros ajustam-se automaticamente,sem precisar 
adicionar termos não lineares na lagrangea.na,por causa da simetria quiral. 
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3.2 O Papel da Renormalização 

Neste capítulo vimos que as modelos estudados reproduzem qualitativamente a fenome
nologia do espalhamento 1fN a baixas energias no espaço livre, ou seja, sem considerarmos 
a contribuição dos antinucloons. Sendo estes modelos renorrnalizáveis podemos encontrar 
as equa.ções de estado~)evando em conta estas contribuições ,Esta é a aproximação de 
Hartree e é possível mostrar que nesta aproximação enCOntramos os mesmos: resultados 
de campo médio calculados para os modelos mas)com correções vindas da. flutuação do 
vácuo,vindas do fato de termos considerado o vácuo como estando cheio de antipartículas 
(mar de Dirac),Nesta secção trataremos os modelos efetivos de Waleckae Sigma-Linear na 
aproximação de Hartree e anruísaremos as diferenças de comportamento das quantidades 
termodinâmicas nesta aproximação e na aproximação de campo médio apresentada no 
capItulo 2. 

As contribuições vindas do mar de Dlrac podem ser incluídas no propagador dos nu~ 
c1eons.Antes de encontrarmos as correções de flutuações do vácuo para. as equações de 
estado é interessante encontrarmos a forma final do propagador de Feynman do nucleon. 
Começaremos considerando o propagador de um sistema de fermions nã.o interagentes a 
densidade finitaJ391.0 estado fundamental 1\[10 > contêm os níveis de energia dos fermions 
preenchido até um momento k,.. e não contêm anti partículas. 

Bhlíllo > = O para todo k (3.59) 

.4t, Iíllo > = O para Ikl < kF (3.60) 

A"lljIo > = O para Ikl > kF (3.61 ) 

onde Ak., e Bks são} respectivamente ,operadores de destruição de partículas e anti
partícu)as.O índice .s refere-se ao spin. O propagador do fermÍon é definido por 

i~p(z' - xl = (ljIoIT('i>.(z')"b"p(;c))lljIo) 

- ('lial'i>.(z')"b"p(x) IWo)O(t' - t) 

('liol,fÍp(x)'i>.(x')I'lio)9(t - t') (3.62) 

onde o produto ordenado temporalment.e envolve o sinal menos para fermions e onde 

dw e-iw(I-I') 
(3.63)B(t- l) = i J2" w +íe 
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é a função Heaviside e E ê um número positivo infinitesimal. Usando esta função na 
expressão para. o propagador e lembrando que 

>jJ(x,t) = Jv 2)Ahu(k,s)e-;"X +Bl,v(k,s)e;k<] (3.64) 
k, 

,jj(x,t) = Jv 2::[At,ü(k,s)e;k: + Bk,v(k,s)e-;k,'] (3.65) 
h 

onde x e k são quadrivetores de posição e momento,respectivamente 

--a'! (k)e-,'.(r -x) (3.66)ia'! (x,- x) = i J d'k ' ' 
~p (2'lT)4 ex" 

Como expressão para o propagado! no espaço dos momentos[39J 

_ 1 {. [1- O(kF -]klJ O(kF -]kJ) l}
c::~ - 2E(k) (-ypJ( +M).p ko-E(k)+ic + ko-E(k)-i< 

I 
2E(k) {h"K" +M)"p [ko +E~k) _ i~]} (3.67) 

com 

E(k) = (k' + M')'/' (3.68) 

1./(.5 E(kho - 7·k (3.69) 

7.K. =-E(kho -7.k (3.70) 

Chegamos a este resultado usaodo as relações 

2:: -' (H M)
u(k,s)u(k,s) = 2E(k) (3.71) 

,
2:: -' (f - M)

v(k,s)v(k,8) = 2E(k) (3.72) 
, 

(\IIolBt BI\IIo) = O (3.73) 

(ljfoIAIAlljfo) = O(kF -lklJ (3.74) 
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, 	 Os três primeiros termos da eq.(3.67) podem ser facilmente interpretados)o primeiro 
corresponde ao propagador do fermion acima da superfkie de Fermi, enquanto o seI, gundo descreve a propagação de buracos no mar de Fermi.O último termo permite a 
propagação de buracos no mar de Dirac e pode ser interpretado comoselldo as anti
partículas. Podemos chegar a uma fórmula final usando a identidade abaixo nos termos 
proporcionais a O(kF -Ihl) 

1 1 
w *- i7/ = P w 'F ;,,5(w) (3.75) 

onde P denota o valor principal de Ca.uchy.Com isto o propagador dos nudeoDs é dado 
por 

(1' = (~+ M).p {IM' +;, + E(k)i1r 5(1<0 - E(k))O(kF -Ikl) }.p 	 h'f, _ 

= GHk)op +G'l,(k).p 	 (3.76) 

onde f: = /úko - -y.kNQ limite de densidade bariôníca baixa (kp -t O) () segundo termo 
do propaga.dor desaparece e apenas o propagador de Feynrnan não inter agente permane
ce,descrevendo a propagação livre de barions e antibarións,À densidade hariônica finita,o 
segundo termo da expressão permite que buracos se propaguem no mar de Fermi e corrige 
a propagação de partículas,levando em conta o princípio de exclusão de Pauli. Para fazer
mos um tratamento usando os propagadores devemos conhecer os vértices roeson~barion 
e os propagadores não-interagentes dos barions,dos mesons escalares e vetoriais,Podemos 
definir o estado fundamental como sendo um estado onde as partículas não intoragem e 
este estado é composto exclusivamente por barions(estamos tratando a temperatura como 
zero),As funçôes de Grcou não interagentes que correspondem as partículas são dadas por 

it,°('" - x) 	 = < !l!oIT[4'(,,')~(x)lI\jío > 

~ iJ d'k e-;q;-·It,°(k) (3.77)
(2".)' 

io;;p(x' - xl 	 < 'IIoIT[w.(x')fp(x)JJl/lo >

iJ d'k e-;',(;-xI(1' (k) (3.78)(2,,-)' .~ 
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iD2Jx' - x) = < lJioIT[V#(x')V.(x)lllJio > 

= i Jd'k e~ik.{; -x) DO (k) (3.79)
(2,,)' #" 

onde il1o ,i~tJ e íD~1' são as funções de Green dos mesons escalares;dos fermions e dos 
mesons vetoriais,respectivamente.Os propagadores no espaço dos momentos são dados 
por[39] 

1 
,;O(k) = k' _ m; +ié (3.80) 

# 

k k 1 1 (3.81 )D~v = [-gp,v + ~~v k~ _ m~ + iê 

"" {1;1r }
"'ap = (1#k# + M).p kl- M' +;, + E(k) 8(1:0 - E(k))9(kF -Ikl) 

(3.82) 

com 

G'),(k).p b.k. +M).p (k1-;1' +iJ 
.Ir )G'J:,(k)aP b#k# +M).p 

( 
E(k)6(ko - E(k))B(k, -Ikl) (3.83) 

onde G1<-(k),;rp ê o propagador de Feynman para a partícula livre e G~(k)á{1 é a parte do 
propagador que depende da densidade.Nas expressões acima o termo kp,k ll não contribui 
para quantidades llsica.<i já que o merou vetorial acopla-se a. corrente conservada e será 
omitido nos cálculos a seguir. 

Os propagadores interagentes são definidos analogamente ao caso não interagente e en
volvem os campos de Heisenberg e o estado fundamental com interação 

iG.p(x' - x) =< IJiIT[1DH.(X').j;/{p(x)lIw > (3.84) 
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onde tPHa e {JHe são os campos de Heisenberg.As regras de Feynman permitem que ex~ 
pressemos os propagadores interagentes como expansôes ordem a ordem nas constantes 
de acoplamento e nos propagaclores não interagentes. Para somarmos as contribuições 
ordem a ordem1algumas regras devem ser seguidas: 

(1 )desenhar todos os diagramas com duas linhas de propagador externas e n vértkes 
conectados com as linhas internas.~ão incluir diagramas 0001 pedaços completamente 
desconec.tados1isto ê,não conectados a qualquer linha externa.. 

(2) assinalar a direção de cada linha.Em cada vértice deve ser conservado o momento e a 
energia, 

(3) Cada linha deve ser multiplicada por um fator i vezes um dos propagadores 

(ao,O::p,D~v). 

(4) somar sobre todos os índices repetidos 

(5) integrar f d4qf(2r.)1 sobre todos os (luadrimomentos independentes 

(6) incluir um fator (-1) para cada loop fechado de fermion 

(7) qualquer linha de um fermion que forme um Ioop de ntadpole)j deve ser interpretada 
como e'w'1i~t1(klw),onde 1] ...... 0+ no final do cálculo. 

A vantagem principal de se calcular os propagadores interagentes é que eles nos permitem 
encontrar quantidades observáveis. Como exemplo teremos que o valor esperado de qual
quer produto bilinear de operadores de fermÍons na. representação de Heisenberg pode ser 
escrito como 

< wl,,1>(x)f1jJ(x)l'l! > - Hm 11m < \liIT[1jJ.(x),,1>p(y)l<l1 > fp,
lI-rJll_:tP 

~ -i lim 11m Tr[rG(x,y)] (3.85)
ll-X lI"'_x(l+ 

onde o traço é sobre os Índices de matriz e o limite yO -+ xO+ envolve o ordenamento 
temporal dos operadores. Relações entre os propagadores e observáveis podem ser encon
tradas usando também os propagadores dos mesons e operadores construídos a partir dos 
campos dos mesons. 

Podemos também calcular ohserváveis a partir do operador tensor de energÍa-momento1onde 
os elementos de matriz determinam a densidade de energia,pressão e outras quantidades 
termodiuâmicas. 

o operador já foi definido no capítulo 2 para os dois modelos e podemos separar as 
contribuições que cada. tipo de partícula fornece ao tensor deste modo 
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rp.v = TPY + TIa< +Til" (3.86)
B • " 

Na expressão acima Tlt refere-se as contribuições dos barions,1',:v as contribuições dos 
mesons escalares e 1':;/1 as contrihuições dos mesons vetoriais. No primeiro modelo estu
dado,o modelo de Waieckaiestas contribuições são descritas por 

TIl' = i1fo,!p/f".,p (3.87) 

Tr' = -Ho.,P/f"1> - m:1>'lgP' + oP1>{1" </> (3.88) 

t:'" ;:: -t[&q i0.OUV" - m!VqlP]gJ.lV - 8PV>,8v VÂ (3.89) 

Os valores esperados dos operadores dados em (3.87}1(3.88), (3.89)Jpodem ser escritos em 
termos dos propagadores da tooda. 

< wlTi;"lw >= -if (~~4T"hpG(k)Jk'e"" (3.90) 

f d'k [1< wIT;"lw >= (211")4 2(k' - m;)g"' - kpk,] L>(k) (3.91) 

m;)g" - (3.92)< wl'r:'lw >= -íf (~~4 [~(k' - kpk.] D:(k) 

Em uma teoria. quântica de campos as expressões acima geralmente divergirão. Para 
extrair a parte finita..,ou seja,os resultados físicos,devemos fazer uma renormalização que 
consiste dos seguintes passos: 

(1) renormalize os propagadore.s interagentes)vértices e amplitudes de espalhamento usan~ 
do um conjunto de condições impostas a densidade zero.Isto determina os contratermos 
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fJC na. tagrangeana do modelo e gera um eôrrespondente conjunto de contratennos no 
tensor momento-energia, 

(2) inclua estes contratermos no cákulo do valor esperado do tensor momento-energia a 
densidade finita..Isto leva a adicionais contribuições de contratermos(CTC) 

CTC =< \[Ijé1'""j\[l > (3.93) 

(3) defina o tensor momento-energia físico TIJI/ Jsubtraindo o valor esperado deste tensor 
no vácuo(VEV) do tensor total (1''''' + 61'"") 

V EV = lim < q;ji'"" + ó1'V"j'lí > (3.94)
kF....O 

então 

TV" = < 'I'j1''''" +61'""j\[l > - lím < 'líj1'"" +ótl"'jq; > (3.95)
kr -+{) 

< \[Ij1'""j'l' > +CTC - VEV (3.96) 

3.2.1 Teoria de Campo Médio 

Os resultados de teoria de campo médio akançados no capítulo anterior para. o modelo 
de Walecka dados pela lagrangena (2.12),podem ser encontrados somando os diagramas 
de Feynman chamados "tadpolesll ,Estes resultados foram mostrados por Chin(41j e co~ 
meçamos calculando as contribuições de 'ltadpole'l de segunda ordem para o propagador 

,I do barion.As regras de Feynman permitem escrever o propagador de segunda ordem como 

iG(2)(k) = iG(O)(k)l,I')G10)(k) (3.97) 

onde 
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}.;(2) = E~2) -7pE~2)" (3.98) 

é a. auto·energia. de seguuda ordem 

, 
El') = -ig;b 0(0) J(;:~Jr[G"(q)]e"" (3.99) 

}.;~2)P = ig~DOPV(O) J(::j4TrlG"(qhp]e'q', (3.100) 

Os resultados de E de segunda ordem,Podem ser somados para todas as ordens pela 
equação de Dyson 

G(k) = G"(k) +G"(k)E('lG(k) (3.101) 

As aut<renergias são determinadas até agora a partir dos propagadores não interagentes,se 
usarmos para calcular as aut(:H:mergias os propagadores iuteragentes estaremos trabalhan~ 
do na aproximação relativística de Hartree,nesta api'oximação o propagador dos badons 
é da.do por 

GH (k) = G"(k) +G"(k)EHGH (k) (3.10Z) 

Nesta aproximação as auto~energías sâo definidas por 

" ",to,.,EH EH -'jl.4.0n 

g; J d:'q Tr[GH(qhp]e""E~ 'm; (Z,,)4 

g; J d:'q 1'r[GB (q)]e"" +Ehc (3.103)}.;" l m; (270)4 

A eq.(3.102) pode ser çalculada formalmentc,encontrando 

IGH(k)t ' = [G"(kJt' - EH = 7p/".1' - M - EH (3.104) 
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Como EH é independente de k,B. estrutura de pólos em GY(k} é a mesma que no caso não 
interagente.Eutão 

H - ir. -}{I
G (k) = b.k.+ MO) k~-Mo'+i< + "(k)"(ko-E(k»O(kl'-lkl) 

Gfi(k) +G~(k) (3,105) 

onde 

v.V)tk.. "'- k". +<.Jy l " :; (P +MO')1/' 
MO =- M +E'YI E(k) =,0 - E/i' (3.l06) 

Nesta aproximação o propagador interagente tem a mesma forma que a>,ou seja, GjJ 
representa a propagação de quasinucleons de energia positiva e negativa enquanto Gi} 
representa o a propagação de buracos dentro do mar- de Fermi e corrige G:t do príncipio 
de exclusão de Pauli.Neste caso quasinucleons são barlons cuja energía.,massa e função de 
onda são modificadas peja auto-energia.. 

A contribuição do termo G)t na integral da eq.(3.103) torna esta integral divergente)então 
é necessária a soma de contratermos dados por EbTC para tornar E~ finita. 

Se ignorarmos as contribuições vindas das antipart:ícuJas,ou seja,não considerarmos as 
integrais divergentes que envolvem o termo G:t e considerarmos: apenas as contribuições 
vindas do mar de Fermi preenchido (Gg),encontraremO$ 00 resultados de campo médio 
obtidos no capítulo anterÍor.Se substituirmos a. expressão de GH (q) por oz as integrais 
dadas em (3.103) serão finitas 

i!hL'J rJiqE"" m; (211')' Tr[Gij(qhp]ei""q 
, 

_óJl.O gr;m 2PB =-g1J '\'06,,0 (3,107) 
• 

E' ~ i g; J d'q Tr[GD(q)Ie''''''m; (21:')4 
g; "1 ('<F M

- m;(21l')3 Jo '\'(q), 
_J!!..p,(E') (3.108)

m', 
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onde ps é identificado como na aproximação de campo médio. A equação auto-consistente 
para a massa é encontrada usando a relação M +E" = M" e a equação aclma,então 
teremos 

E' = -9,90 (3.109) 

Para calcular a densidade de energia ,devemos conhecer os propagadores dos mesons. 
Nesta aproximação eles são dados por 

t;H(k) = t;O(k) - i(27r)'ó(·j)(k)(E11)2fg; 

D;:"(k) = D~v(k) - i(21,}'8(')(k)(E!lpEH,)'jg; (3.110) 

As contribuições para a energia dos mesons vindas de b.,0 e D~v são independentes da den~ 

sidade e podem ser removidas pela subtração das contrihuições do vácuo(VEV). Usando 
a relação e =< T00 > teremos como expressão para a energia 

, 1 
c, = < 1J117:ollJ1 > -l'El' = 2m;4>~ 

"'IT'ool 1 ,.,e" = <'*' li W>-VEV=-'2m...Yo (3.111) 

Para a calcular a contribuição dos barlons usamos a eq.(3.105),considerando apenas o 

termo que contém a:3.Não há suhtração dos termos do vácuo já que)neste caso, aZ -+ O 
quando kp -t O. 

, Jd'k 
CB < IJIIT~ollJl >= -i (2,,),Tr l,"Gf5(k))kO 

',
<8 = (?')' d'k,'(k) - par,'" (3.112) 

~;r (}1
A combinação destas equações dará 

e = e~ + e" + eB 
kP 

I 1= -m'V,' + -m'"' + _1_ 1 d'k(k' + MO')l/' (3.113)2 li o 2 s'fo (2'lt)3 o 
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onde Vo é dado pela expressão (3.107) e E~ = M" - M = -gstPo. Na expressão acima 
a densidade de energia é exatamente a mesma que a calculada para. o campo médio 
no capitulo anterior. A pressão pode ser calculada analogamente chegando aos mesmos 
resultados do capítulo 2.Então j a conclusão que podemos tirar destes cá.lculos é que os 
resultados de campo médio podem ser encontrados se somarmos autoconsistentemente 
os diagramas de lltadpolel> na matéria nuclear, considerando apenas as contribuições dos 
nudeons no mar de Fermi preenchido.A condição de autoconslstência vem como uma 
equação transcedental que deve ser satisfeita pela auto..energia escala.r Es. 

3.2.2 Correções de Flutuação de Vácuo 

Retorna.remos agora à. aproximação de Hartree rela.tivística a qual envolve integrais diver

gentes sobre os estados ocupados de energia negativa. Estas divergências podem ser feitas 
finitas se íncluírrnos contratermos na lagrangeana do modelo de Walecka e definirmos um 
conjunto de condições de renorrnaHzação .Nesta secção investigaremos as correções de 
flutuações de vácuo para. a aproximação de campo médio da secção anterior. 

Consideremos a auto~energia. do meson vetorial dada em (3.103).Usaremos agora o propa~ 
gador GH dado em (3.105),. contribuição de GZ foi calculada na S€cção anteriQr(3.107). 

Então a forma final é dada por 

, J d" T [ "(~ -, +M-)] ;,', ,EV'< = i g" q r I ,r;q e _ 9v Bbpo (3.114)
H m~ (271")4 q;, - iV*2 + ie m~ p 

onde ijv :;:: qV + E;Uf.!. 

A integral acima é divergente por contagem de potência e trataremos esta integral pelas 
técnicas de regularízação dimensional mostradas em detalhes no apêndice(A).A equação 
acima pode ser escrita como 

E" = 8i 9"'Jd»-q- q-. - g,,P85"" (3.115)
R m; (2'1:')4 q; _M*,l +ie m! 

onde a integração é agora em n dimensões e o resultado final é colocado no limite físico 
n .......;. 4.Desde que a integral agora é finita ,pode-se fazer um 'shift' na variável de integração 
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qp. -lo ir. Uma comparação com a eq,(A6) mostra então que esta integral desaparece por 
integração simétrica. Então como visto na secção anterior nenhum contratermoé necessário 
para fazer Eíf finito e o resultado nesta aproximação é o mesmo que na aproximação de 
campo médio. 

Se considerarmos a auto-energia esca)ar Elt (3.103),notaremos que tanto G:t(k) quan
to GZ(k) contribuirão para esta equação .A contribuição de G$t{k} é divergente e sua 
renormalização ê afetada por EÍ-'TC pata ser tornada finita. 

o método que iremos seguir para encontrar os oontratermos da lagrangeana está descrito 
em detalhes na rel.[39]0 qual difere do método utilizado por Chin[41j mas que chega aos 
mesmos resultados. 

Começaremos somando todas as contribuições de ntadpolell de El: para o propagador 
dado em (3.102),para islo utilizamos a eq.(3.103). O resultado será 

GH (k) = G"(k) + G"(k)E~GH (k) (3.116) 

onde ao mudança ocorre com k~ = kfL + E;j e ao = Gr;" + ~,Expandinclo GR em uma 
série de potências no "tadpolel'> escalar renonnaJizado 2::if teremos 

= 
GH(k) = I:[GO(k)I"+t[í;~I" (3.117) 

m=O 

Inserindo esta expressão dentro de eq.(3.I03) encontramos a equação implícita para a 
auto-energia. escalar renormalizada. 

E~ = i g; Jd"q ~ {[E~]mTr[(G'f,.(ij»m+11e'f,}
m2 (2..)4 ~ 

:1 m=C 

+ I;êTc + termos finitos (3.118) 

Os termos finitos vem de todas as contribuições com aQ menos um fator de G~(ij). Estes 
termos desaparecem a densidade zero e são irrelevantes para renormalização .Desde que 
agora a equação acima. é finita10s 'shifts1na variável de integração são permitidos.Então; 
qp. pode ser trocado por qp e com isto Q "t.adpolen vetorial é eliminado da renormaJização 

Para a dimensão física n = 4 Lorna-se daro que apenas termos com O :::; m ::; 3 na 
equação acima são divergentes. Estas divergências serão removidas incluindo contratermos 
na lagrangeana dada em (3.10) 
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1 2 1 3 

= <>,<;\+ 2!"'<;\ + 3!"3'" 
1 >1 

+ 4!"'''' (3.119) 

e incorporando estas novas contribuições dentro de LêTC 
po,[391 

1 cuja forma analítica é dada 

"..:...JaTO = 
3 1 
'" -L.J m! 
m=O 

()(~.\m-9 -'"']f
-! --) "m+tm2 g, 

" 

(3.120) 

, 

, ! 

, 

I 
I 
I 

Os coeficientes ai serão determinados de modo a. tornar a expressão dada em (3.118) 
finita,para isto usamos a identidade 1!G'),(q)(iJM = [G'),(q)]' 

{; _ ,g" q li 11~ 'qQ1}'idn OO{I [ôm ]}
Eu - 'm; (2lf)' ~ m![EH ) Tr ôivlm G'),(q) e 

+ Eêro + termos finitos (3.121 ) 

Para que cancelemos os quatro termos divergentes da expressão acima10s coeficientes ai 

terão a forma 

_. m'i d"q"m - -'(-9,) (2,,),1r 1'1
Q 

"[ôm 
-

1 18Mm-lG'),(q) o , 1 ~m::;4 (3.122) 

o resultado final para a auto~energia escalar renorrnalizada!em termos do propagadO! 
interagente GH(q) será 

, i dn 3 (
V" , gs q, H i,l'I1' -~1I =', (2 ),7 r[0 (q»)o TI.: 

ms íf m=O 

!)m+l ,
m. 

l-mgl} " m
-'''m+1[Eu]
ms 

(3,123) 

e é agora finita. 

Os contratermos dados em (3.122) são calculados no vácuo mas, analisando a eq(3.123) 
vemos que estes valores de Qm deixam:E1I finita em qua.lquer densidade.Se a eq(3.123) for 
calculada. para densidade zero, GH = Gf.., o resultado ;será 
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[BH]/'fJ=o = L
00 

Cm[Eyl;B=o (3,124) 
m=4 

"l onde em são coeficientes finitos.Obtemos,então a solução trivial [:E1I]P8=O = O. 

Para encontrarmos a forma final da expressão (3.123) usaremos as técnicas de regular 

rização dimensíonal e a expressão final para os coeficientes (l'i é calculada no apêndice 
A,Usando a expressão (All) teremos 

2 JdA , , g, -q-Tr[GH(q)]e"" = g, M'3r (1- ::) 
m~ (2n-)4 2;r2m; 2 

, , J.kP I\{*1+ ?;' , [2M"lnM'+0(n-4)]- g'2(2 )3 cf'q(, ''',0'''' (3,125) 
~1l' mil m ,l 1r o q + 

o resultado para a eq,(3.123) é encontrado fazendo o limite n -) 4 

EH = 2;i;n~r(I-~) {M"-M3 -3M'(M'-M)} 

+ g, 
, 

r (1 - ::) {-3M(M" - M)' - (,11' - M)'}
211'Zm,2 2., 

+ g: [M'3In (M") _ M'(M" - ,11) - ~M(M' - ,11)']
'I1"2m; fttI 2 

+ ~ [-!.!(M' - M)3] +Otn - 4)
;r2m,2 6 

g~ 7 J.kr M' --- cf'q;-:;-;-=:=-r.; (3,126)m! (2~)3 o (q' +M")'I' 

Podemos notar que a divergência n -o- 4 foi isolada nos pólos da função r e os termos entre 
chaves são identicamente zero e independentes de n. Então o termo divergente desaparece 
e ~1r é finita. no limite físico. A equação autoconsistente para a. massa,nesta. aproximação 
é dada por 

~ " gs2 I J.kF 3 +M' 
EH ,11 -M=-m;(2,,)3 o d q(q'+M."il' 

+ g; [Mo3 /n (M') _ M'(M' _ ,11)] 
1f'2m,1 M 

+ g: [~M(M'" - M)' - !.!(M' - M)'] (3.127)
1f'2m2 2 6• 
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Vamos agora calcular a densidade de energia nesta aproximação ,As expressões que de
vemos calcular são (3.90)) (3.91), (3.92) e usaremos os procedimentos de renormalização 
dados em (3.93),(3.94),(3.96). A contribuição dos mesons pode ser calculada usando a 
nova e.xpressão para Ey e lembrando que podemos ainda usar a relação E~ = -g,s<Po e 
E'; = -gtlVo6Jto,A contribuição dos baríons) T2P, é dada pela eq.(3.112) que é finita,e 
também por uma contribuição divergente de G~.Então,a expressão para a densidade de 
energia do sistema é dada por 

1 

2 ". 2 ,'1'0 (2.-)3 °
< Ililtrl\fl > = -m'V,' + -m'.l.'1 + -"1- l'F d"k(k' + M"')I/' 

8i (k" - 9 V,o)kOe;k',J__ d'k v (3.128)
(211")4 (kO-gvVo)'-k'-M"'+i< 

o termo final desta expressão é divergente e representa a soma sobre todos os estados 
ocupados do mar de Dirac, Este termo contém divergências que podem ser isoladas usando 
regularização. dimensional Podemos calcular a integral usando os resultados do apêndice 
A: 

8i (kO -lIvVo)k°e'k"J 
eDir"c-( 11-1*) - - <Fkm;---"",::F-';';;'~-;::;--,--,-

(2~)' (k'-g,Vo)'-k'-M"'+ic 

8i fi. dll. k kl'kllP J
- (2.-),9.90 'k' - M"'+ic 

~ - (2~)' [i.-n/'~r ( - ;) M"] (3.129) 

onde g: = (1, O} O, O) e a segunda. línha. foi encontrada,definindo o deslocamento kO -;. 
kO + UI! Vo.A subtração do vácuo limkF-<I < iPjTool\)f > é simplesmente l'õDir<1<l(.ll'i), já que 
os três primeiros termos em (3.128) desaparecem quando a densidade vai a zero. As 
correções de contratermo são dadas por (3.119). são justamente (- < Ililó.qlli >).As 
correções de flutuação de vácuo para a densidade de energia. tornam-se 

L!.e'QHD '" em,.,(M") - "m,,,(M) - "'lI/> - ~1"21/>' - ;!"3~3 - ~!a4q,4 
= -2, [M"4 In (M") + M'(M" - .í),f) - IM'(M" - M)']

4" kI 2 

4~2 [I:M(lW - M)' - ~~ (M' - AI)'] (3.130) 
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1 2 

.0«0=29',p;,+-?m2'(M'-M)'+~1" ,j'k(k' + ,11")'/' (3.131)
"', g, (2,,) o 

então 

ellQItO := e QHD + LléFQlID 

PuQHD = PQHD - .6.epQHD (3.132) 

onde o índice inferior H indica a aproximação de Hartree,QHD indica campo médio e 
Êiep indica as correções de vácuo nesta aproximação. Pelas relações acima podemos 
extrapolar para o caso onde a. temperatura seja diferente de zero.Neste caso,USarrIOS as 
expressões encontradas no ca.pitulo 2 para a. aproximação de campo médio.Com isto as 
equações de estado para T ::f. Ona aproximação de Hartree são dadas por 

lG' 1M' J 
euquo = "2w P;' +"2 G§ (,11' - M)' + 8;3 J'kf'(f+ + f-) + .0.e,,,." (3.133) 

1 G~ 2 1 M'(, )' 7 J 3 k' 
PROBO = 2: M,PB - :; C:l ,11 - M + 24,,3 d k-;;:U+ + f-) - .0.eFQHO (3.134) 

7 C' J fl-r
,11' = M - 8,,3 ~ J'k-;;;:-(f+ +f-l 

+ 9; [M'3/n (M<) _M'(M' - ,11)]
1l'2m; \ M 

+ ~[~M(M' - M)' - .1.!.(M' - M)'] (3,135) 
1f2m,2 2 6 
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Figura 3.3: Massa efetiva vrs temperatura. para baixas densidades na aproxlmaçiiQ de Hartree-modelo 
de Walecka 
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Figura 3.4: Razão entre a energia do sistema e a energia de Cermions sem intera-;ão vrs temperatura 
para baixas densidades na aproximação de I1a1'tree-modelo de Waler:ka 
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Figura 3.5: Pressão vrs temperatura para baixas densidades na aproximação de Hartree-modclo de 
Walecka 

Como podemos ver pelas figuras acima,no modelo de WaIeeka as flutuações de vácuo 
tendem a suavizar as curvas em relaçào a aproximação de campo médio (<:apítulo 2). 

o modelo Sigma-Linear também é reuQrmalizável,com isto é possívelJ com a soma de 
um conjunto de contratermos na lagrangeana deste modeloJencontrarmos as correções das 
flutuações do vácuo.O procedimento é o mesmo que no modelo de Walecka,lembrando 
que no modelo sigma existem ínt.erações de ordem mais alta nos campos escalares. O 
procedimento é feito em det.lhes no artigo de Matsui e Serol (reL([39Jl),discutiremos 
aqui somente o caso quiral quando <: = O. Para isto usaremos a lagrangeana do modelo 

lqw = ?[J (;,pO" - g(o- + ;"T.;r) - g.,"V") '" + ~ (8,,0'1)"0' +11",,11"1':) 

À (' , ')' 1 • 1 ,
-- (f + 1t - V - -G G'" +-mV V, VI! (3.136)4 41'11 2 !J 

Para preservar a. simetria quiral adicionamos os contratermos na lagrangeana antes de 
quebrarmos espontaneamente a simetria,Os contratermos dalagrangeana devem então,ser 
explicitamente quirais e de dimensão d 4.Para a aproximaç-ão de Hartree e a renorma
lização do propagador do piou é suficiente adicionar a lagrangeana original do modelo[38J 

liCqw = aM'(o-' + ,,') + b( 0" +11"? + c (8p0'8"0' +8,,1I'ôP,,) (3,137) 

Podemos agora fazer a mudança O' = U - S = v - s.A lagrangeana de contratermos 
resultante depois desta mudança é da forma. 
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1 , 1 3 1 4
6'cUUl atS + 2,0:2$ +3!á3$ + 4!a4s1:':; 

I ,1 , 1 " I ,+ 21 p,7r + 21 PaS1f + 2121 P.s 1f - 2! (1f.8 1T + ... (3.138) 

Mas os novos contratermos dependem apenas das tres variáveis independentes a,b,c.Esta 
dependência. pode ser vista pela forma explícita. dos coeficientesJ381 

2M" ( 2b)
aI :::: -- a+2' (3.139) 

gr O,,; 

(3.140)a, = 2M' (0+ !D 
24Mb 

0:3 ::::: --- (3.141)g; 
a., = 24b (3.142) 

p, = 2M,(a'I',2b) (3.143)
g, 

8Mb
P3 = -- (3.144) 

g, 
p, = Só (3.145) 

ç = 2c (3.146) 

Usando os procedimentos de renormalizaçãQ todos os contratermos podem ser especificar 
dos em termos de 

g'
c = -'+O(n-4) (3.147)

41[2 
4 4 

9 ( 9 9"b --"-r 1 - -n) - -'- - -"-lnM +Otn - 4) (3.148)
81[2 2 81[2 4;rz 

c g~ r (1 - ':'.) + g; + g; InM +Otn - 4) (3.149)SíT2 2 81f1 411"2 

Note que a é finito quando fi: -? 4 e todas as divergências são removidas por b e c, 

Encontramos então a expressão para a densidade de energia no modelo quiral1evando em 
conta as correções vindas do vácuo 

9' m' (MO' - M'l' . 1" 
eH. = 2';;'P~ + 89; M" + (2'), J'k(k' +MO')'/' + !'>e,. (3.150) 

tI;t Jf o 
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PHu = Pu - ilef'(1 (3.151 ) 

onde 

A _ ,{ 1 ..o'{ (MO)' M' M' uO, 3Mo,}
t..\Cy _ --- -jVl n - - -+ il'l --- (3.152) 

q 16~' 2 M 4 4 

onde Mo< :;:;; M - 9r. < s >= !v! - Btt'So 

A equação autoconsÍstente para a massa é corrigida e a forma final fica sendo 

r'F M"
M"(MO'-M')+2CJ(2;P}o d3k" •. >T,",'" 

..:Lc'Mo3 ln (MO) _..:LC'.W(M"' _ M') ; O (3.153)
2,,2 S .~ 41r2 S 

Neste caso podemos obter saturação nuclear com o modelo sigma linear. Os valores dos 
parâmetros C~ = 36.12 c Gj = 226.12 para o modelo Sigma Quiral e ct = 228.2,C~ = 
147.8 para O modelo de Vifalec~correspondem a saturação nuclear considerando !cF = 
1.30Jm-1 e (efPB) - M :::: -15.75MeV.A saturação nuclear é mostrada no gráfico abaixo 
para os dois modelos na aproximação de Hartrf'.e. 
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Figura 3.6: Saturação da. matéria. nuclear~Mode!os Sigma Quiral e Waleeka na. Aproximação de l1artree 
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Novamente podemos extrapolar para o caso onde a temperatura é diferente de zero.Neste 
caso as expressões para o modelo sigma quiral com correções de flutuação de vácuo e com T,. Oserão 

_ 1 C~, 1 1 (' O')' 'J 3 o eHU - 2" M,PB +8c~ M - M + (2,,-)3 d k< (f+ + f-) + [,eFU (3.154) 

1 C~, 1 1 (' o')' 'J 3 k'P.u = 2" M,PB - 8C:§ M - M + 3(2,,-)3 d k-;::(f+ + f-) - [,eFU (3.155) 

e a relação para a massa é dada por 

MO 
MO(MO'_M')_2C'..:LJd3k U +f-)s 871"3 f'" + 

..:LC'M 03ln (MO) _ ..:LC'MO(M' _ MO') = O (3.156)
271"2 S M 471"2 S 
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Figura 3.7: Massa efetiva vrs temperatura para baixas densidades na aproximação de Hartree-modeIo 
Sigma QuiraI 

A partir da comparação dos gráficos mostrados neste capítulo com os obtidos no capítulo 
anterior,podemos ver que as flutuações de vácuo tendem a suavizar as curvas,tanto da 
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Figura 3.9: Pressão vrs temperatuf<i p<iri' baix<tS densidades na aproximação de Hartree-modelo Sigma 
Quiral 

massa efetiva quanto da. .. outra.'i quantidades termodinâmicas,Além disto;as flutuações são 
imprescindíveis no modelo sigma. quirai se quisermos obter a curva de saturação nuclear. 

Um teste quantitativo pode ser feito em relação as equações de estado dos modelos até aqui 
apresentados e os diferentes níveis de: aproximação em que calculamos estes modelos,A 
partir das equações de estado veremos~no capítulo 5: que o modelo sigma com flutuações 
a.presenta melhores previsões para as massa máximas e raios de estrelas de nêutrons, 
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Capítulo 4 


Tempo de Vida do Pion na Matéria Quente 
e Densa 

No capítulo anterior vimos como as flutuações do vácuo são fundamentais se quisermos re~ 
produzir,para o modelo sigma quirai,as propriedades de saturação lluclear.Então,usaremos 
o modelo quiral na aproximação de Hartree para encontrarmos melhores resultados. 

Neste capítulo pretendemos estudar algumas propriedades vindas esssencialmente da si~ 
metria quiral que são independentes da renormalização . 

Estudaremos a adequação do modelo Sigrna~Linear apenas com seu setor mesôuko pa
ra descrever propriedades estáticas do espectro hadrônico,ou seja,as massas do meson 
piou e do sígma.Umacomparação com cálculos microscópicos baseados na Cromodinânica 
QuânticaJ42, 431nos mostra. que nossos resultados para mx- e mu em condições extremas 

estão em excelente concordância. Utilizamos então ,as expressões analíticas obtidas pa
ra mfr e m~ para estuda.r O tempo de vida do píon em condições extremas.Mostramos 
também que a observação da razão ~r,--~-::i'e; pode sinalizar a transição qujral, caso as 

". ~ 1>", 

condições idealizadas de equHíbrio venham a ser atingidas numa colisão de lons pesados 
relativísticos. 

4.1 Modelo Sigma no Setor Mesônico e o Vácuo 

Para determinar a ffia5Sa dos meoons pscudoescalares(1i:') e escalares(a) e o tempo de vida 
destas partículas usaremos o modf'lo Sigma-Linear estudado nos capítulos anteriores. Neste 
caso estaremos interessados somente no setor mesônico deste modeto assim! a lagrangeana 
neste caso é dada. por 
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1 I< ](2"2 2"2 
CU< = "2(/}#1")(8 1") - 8('" - f.) (4.1 ) 

onde <p:::;;; (0"1 i)J( é uma constante positiva real Itr é a constante de decaimento do pion 
no vácuo e a. métrica usada. é a da referência. [18].A lagrangeana acima. pode ser escrita 
explicitamente em termos dos campos mesônicos,Então 

c" = ~(a.er)(8#0") +~(8#*)(8"ii') - I~2 (er' + i' _ f;)' (4.2) 

A lagrangeana acima tem relação com a lagrangeana obtida para o modelo sigma linear 
do capítulo 2.As relações são dadas por 

f;r = v 
K'
-=À 
2 

(4.3) 

A equação de movimento para este campo é dada. por 

I<' 
8.8""," + T"'U(",' - t;J' = O (4.4) 

Podemos ver que a iagrangeana acima é invariante sobre transformações de isospin nos 
campos mesôrucos 

(T -+ u~ ir -+ '* +ãxr. (4.5) 

A corrente vetorial é definida por: 

p _ ac = éik1ri(8I<-íI"JJ (4.6)li; - 8(8#0') 

A corrente vetorial é conservada pois 
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8jJv?, = o (4.7) 

Outra propríedade fundamental da lagrangeana deste modelo é a invariância em rotações 
quirais 

a ........j. a - li) ir -'r ii +la (4.8) 


A corrente axial associada a esta transformação é dada por 

A~ = lJC , â(lJ,,{J;) = q(a"~,) - ~;(lJP<7) (4.9) 

Com a ajuda das equações de mOVImento podemos encontrar 

ajJA~j = O (4.10) 

Como já vimos no capítulo 2,este modelo se caracteriza. por apresentar vaior do meson 
escalar (1 diferente de zero no vácuo e o valor para as três componentes dó ffie50n pseu
doescalar sendo zero,caractcrizando assim o modo de Nambu GoJdstone. 

'{'o = (fr, 0, 0, O) (4.11) 

onde 0'0 = 11': sendo o valor de sigma no vácuo e ia = 0, 

Como vimos esta escolha dos valores no vácuo é arbitrária mas uma Ve& feita ~rliferencía 
o campo u das outras três componentes ifo.,110 sentido de que !no vácuo físico o campo IJ 

terá uma componente clássica não nula enquanto que o valor para os pions será zero. 

4.2 Vibrações do Vácuo Físico 

Podemos encontrar a forma do campo tpIJ em torno do seu valor no vácuo, se considerarmos 
que a forma do campo não varia muito em relação a este valor lentão 
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'P"(r, t) = 'P~ + .:p°(r, t) (4.12) 

onde Cj><J.(r, t) representa as vibrações . 


Desenvolvendo a. equação de movimento (4.4) até primeira ordem em ljJa teremos 


fMY'.:p° +f(''P;('P~.:p') = O (4.13) 

A invariança por translação de :pu nos sugere corno forma. para ,p'" 

.pU(r) t) = ikp;C'\j/" (4.14) 

onde k' = (w, k) ,x" = (t, i'). 

Obtemos para a amplitude cpc. 

(-w' +k').:p" + [(2'P~('Pí.:p') = O (4.15) 

Podemos então ,distinguir dois tipos de solução ,em uma delas (j;f}. é paralelo a 'Pu e na 
outra é perpendicular. 

A solução para'ela a 'PQ pode ser eSCrlta como 

<i'(Oj = P'Pfj = PU" O, O, O) (4.16) 

Se substituírmos a eq.(4.16) na eq.(4.15) encontraremos 

w, 
(-w' + k')P'Pbol + K'I'bol(PI;) = O 

-w'+ k' + [{'f; = O 

... ,0 = k'+J(2f'
'lt 

= k'+m'
I! ( 4.17) 

As soluções perpendiculares a rpo são dadas por 
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<Ii(':l) = P(O,I,O,O) 

<Ii(':') = 13(0,0,1, O) 

<p(''"'') = 13(0,0,0,1) (4.18) 

Se substítuÍrmos estas expressões em (4.15) teremos 

(-w' +k')<Ii(i:I,2,3) = O 

k2 2w~ . == = k2 +m j;;;;1)2,3 (4.19)AO,I li' 

Os modos normais de vibração eq,(4.l6) e (4.18)representam, respectivamente o meson (j 
de massa m 17 ;;;; ]{f,.. e os pions de massa m:t = O. 

Vamos agora obter as propriedades do \fátuo e as vibrações na ampHtudedeste vácuo,conec 
tados com a definição de partícula física e suas massas, Para obter valores realistas e le
vando em conta o fato de simetria quiraI não ser conservada exatamente na natureza,como 
visto no capítulo 2 podemos íntroduzÍr um termo de quebra de simetria no modelo sig
ma quiral,com isto o modelo fica sendo ,em seu setor mesônico)descrito pela seguinte 
lagrangeana 

1 1<' 
L = 2(1:1_'1')(1:1-'1') - 8('1" - t:J' + CO" (4.20) 

onde c é uma constante com dimensão de (energia)3.A densidade de lagrangeana eq.( 4.20) 
é ainda invariante com respeito a rotações de isospin,mas não em relação a rotações 
quirais.A equação de movimento é dada por 

. J('.
1:I#(I:I"1f') +T"'(\,' - t;) = O i=I,2,3 

f('
1:1#(1:1"<7) +T"(<p' - t;) = c ;=0 (4.21) 

o vácuo físico corresponde a uma soluçào que é estacionária e invariante por translação , 
então os valores dos campos no vácuo, são dados por 

1l'~ = O 
K' 
T"6("~ -l;) = c (4.22) 
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Sabendo que o valor de c é pequeno,em primeira ordem de aproximação o valor de sigma 
no vácuo tem como expressão 

c 
(4.23)0"0 = i. + J(2 i; 

Usando a definição do caso quiral teremos a forma do campo dada 

,/(r, t) = <po +.pi (4.24) 

Se considerarmos termos até segunda ordem em t.i}(1", t) obteremos soluções ,de pequena 
amplitude,das equações de movimento. A invariança sugere a seguinte forma para 'li(r, t) 

-i(. t) ikl'XI' -i'P T, = e 'P (4.25) 

Inserindo esta expressão na eq.(4.21) obteremos 

~=~+Ff2.p=~~ (4.26),I W, 

Wk,i = Vk2 + cf fwi para i=l,2,3 (4.27) 

Podemos identificar a massa do meson escalar pela eq.(4.26) 

222 22( cO"o) (4.28)mO' = J( f1r = J( (To 1 + J(2a8 

e a massa do pion através da eq.(4.27) 

c C2 _ ~_ (4.29)
m'fr - i- 0"0.. 

Neste caso,como esperado o pion adquire massa através da quebra explícita de simetria 
quiraI. Os resultados obtidos acima são independentes do modelo se relembrarmos que 
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as relações de Goldberg~Treíman e Gell-Mann~Oakes~Renner ditam uma relação entre as 
massa dos mesons sigma e piou como{2S] 

m 
d 
2 =4m-2 +m

• 
2 	 (4.30) 

onde m- é o condensado de qua.rks no vácuo.Notamos que a eq.(4.28) pode ser reescrita 
com a ajuda da cq.(4.29»)até primeíraordem em c 

2m = /('};0:2 + m'l 	 (4.31)11 (;-:r 

A relação contida na eq.(4.31) reflete o poder da simeLria quira.l.As propriedades do vácuo 
da QCD e os rf'.5ultados da. álgebra de correntes para. as massas dos piODS e sigma são 
respeitados. Podemos observar que todas as propriedades físicas relevantes são dadas em 
termos de f1l" que é um ingrediente básico do modelo. Vamos assumir que estas relações 
são igualmente válidas se o vácuo está sujeito a temperaturas e densidades diferentes de 
zero. Nestes casosJ1( como função destas variáveis é o que determina as massas dos mesons 
e as propriedades de decaimento. Antes de mostrar a parametrização de /11" como função da 
densidade e da temperatura no modelo de Nambu~Jona-Lasinio, vamos calcular o tempo 
de vida dos piôns. 

4.3 	 Quantização dos Campos e a Definição dos Me
sons como Partículas 

A quantização do campo clássico ipi(T, t) pode ser feita postulando a relação de comutação 

[,;,(r'),pi(i')] - iO'jo(i' - ,';) 
1 ()

pj(r) 	 (4.32)
i Ôí~i 

e os campos ljJ e p podem ser expandidos em termos dos operadores Ck e ck 

1 re".r te-ir",]
.po(i') = l;:: ,fl.Wk; •..;vCka +c'" ..;v 	 (4.33) 

k 
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fi [;k.' e-ili.,] 
a 1 Wk,. e_c -ct-  (4.34)p (i') = 4= i 2 Ji7 r~ 'a Ji7

• 
com 

[Ckl"cLJ = ôfj6fík", (4.35) 

Para definirmos piom físicos teremos que levar em conta a carga elétrica. ,podemos fazer 
isto identificando a carga elétrica com a terceira componente do operador isospin definida 
como 

Ti = Jd'rW = Jd"rci;kIlj(i')Pk(i') (4.36) 

Os pions carregados são construídos como autoestados de Ts da seguinte maneira 

1"°, k) = c:_ 10) (4.37)
"',,,,3 

In± k) = _1- [cl ± icl ]10) (4.38), ../2 ki=l k,,,,:t. 

onde 10) é o vácuo definido a partir de cdO) = O 

4.4 Tempo de Vida do Pion no Vácuo 

Para calcular o tempo de vida no vácuo usaremos a lagrangeana que descreve a interação 
fraca,isto por que o tempo de vida do pion está ligado,como veremos adíanteJquase que 
somente ao decaimento fraco, Então a lagrangeaoa dest.e caso é da seguinte formaJ18] 

LI;;; -GJfJ!i (4.39) 
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com a constante de acoplamento de Fermi 0=(1.026 ± O.OOl)xlO-S Im; ê determinada 
pela reação f.t± = e:±: + /11' + fie. 

A corrente JI' é a soma de uma contribuição leptônica(ln e uma parte vinda da interação 
forte(hf) .Então 

Jr = tJ;',M(1 -1.)7,,p' +v," - Ar (4.40) 

onde W= ~jJ.u(l - 7$)7i'$,1 e Itr = l~P - Ar. 
Na. expressão acima ..p representa o campo fermiônico de um lepton. Simbolicamente 

,p'~1 = ( ::) ,pl~' = (:~) ,p1=3 = (;: ) (4.41) 

o estado inicial é dado por 

_ - 1 [Ir. ,k) = - cf ' I (4.42)V2 >,0=1 - '"'.0=,]10) 

e o estado final corresponde ao muon de energia positiva com momento k~ ,spin 0'1 e um 
neutr.ino de energia negativa com k2 e (Ti.Isto será representado por 

11) = a l._ +b;;. .+10) (M3) 
1,""1 .""" 

A autofunção normalizada do muon é dada porl441 

- é·i'JE, +;;:t' ( 10'1) ) (4.44)(i'ik, ui) = VV 2E, E,~~, IUl) 

onde 10"1) corresponde a parte de spin da autofunção . Para o neutrino teremos 

e";'i' 1 (-õ',k,I»,») (4,45)(iJk"u,) = VV V2 1<1,) 
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com k, '" f:,/k,. 

Consideraremos agora o elemento de matriz UIVlí) onde 

v= _v'2Cf d3r,lr,lip (4.46) 

com i=2 ,pois a componente i=3 refere-se a partícula 'lrb que não tem carga e por isto não 
contribui para a corrente 

Definindo J± = J1 ± iJ2 teremos 

Ji,li. = [(ehp + +l~hp_) + (h~hp_ + 1~lp_)1 (4.47) 

Dos operados responsáveis pelo decaimento usaremos apenas as seguintes combinações 
leptônicas hadrônicas 

J( Jip.:::: ehfl+ + l~hJl_ (4.48) 

pois os operadores hh e II só participam em um processo que envolva apenas hadrons ou 
leptons nos estados inicial e finaL 

Levando em conta apenas os termos de V que vão contribuir para a transiçào entre os 
estados inicial e final podemos escrever 

v - ~f d'r [eh p+ + I~hp-J (4.49) 

Com isto,o elemento de matriz UIVji) será da forma 

(flVli) = ~f cf'r l(fll~hp+li) + (f11~h,,_li)J (4.50) 

o segundo termo dentro do integrando da eq.( 4.50) é facilmente calculado e da como 
resultado zero,então (J11~h#_li) :::: O. A parte de V que irá contribuir para a. transição é 
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~f d'rl~hp+ ~ ~f t1'r [,p7"(1 -7,)7''''] (V: - A~) (4,51) 

Podemos escrever o elemento da matriz de transição usando a eq.( 4.43) 

UWli) ~ ~f d'r(Olak, ",t Ó~"'t 1,j;7" (I - 7,)7,"'lIO)(0IV: - A~I"-, k) (4,52) 

Primeiramente,cakularemoso elemento de matriz hadrônico {OIV:-A~j7r-7 k) = (Olhp.+li) 
da expressão acima. 

A corrente vetorial é da forma. V = eiik1t'!:(8tl'}fi)) observando esta expressão vemos que 
esta corrente não contribuirá para. esta transição já que esta componente é quadrática em 
termos de c e cf. Pela forma de Af (Ar = -1f'I(ôflO') +0'(81''ífi» vemos que ela contribuirá 
para esta transição. Levando em conta que Cf = Ir. +$ teremos que 

N ~ -1,(8",,') + ,,'(à"5) - s(a",,') (4,53) 

Apenas o primeiro termo da eq,(4,53) é linear nos operadores c e ct e assim apenas ele 
contribuirá para o elemento de transição. Após alguma álgebra encontramos o seguinte 
resultado 

~ _. 2il, kp ("'k)(OW: - A~I\1'-,k) = -(OIA+I" ,k) ~ 12 v':iW r, (4,54) 

konde kl'- = (WI;, k) ,w = /k2 +m;. Faremos o cálculo para o referencial de repouso do 
piOll,OU seja k = Oe wk = mjf.O único termo que contribui é p, = Oentão ,teremos 

(OW: - A+lr.-, k~ O) ~ -(OIA+I"-, k~ O) ~ iJ,..;m;; ( 4,55) ..;w 

Agora. calularemo3 o elemento de matriz leptônico)para isto escreveremos os spinores 1/J 
em termos de ondas planas 

>/l(i') = z= [(i'lk,a+)b"",+ + (rlk,a-)ó • ..-] (4.56) 
k,/7 
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Para J.L = O necessitaremos apenas de "fi = ,o1jlt.Com isto o elemento de matriz leptônico 
tem a seguinte forma 

UlelO) UI</>'1'"(1 - '1's)T,,pIO) = UI,pt(1 - '1's),pIO) 

-- __ -- 1 JE + m ... ã.k1 __ A u.k1A

(krlf')("lk,)- (url-1 - u.k, + u.k, + lu,X4.57)
2 2E E+m E+m 

onde m = mJl e E = Jkl +m!.Para obtermos a expressão acima usamos as regras de co
mutação e as expressões para as funções de onda do muon e do neutrino,eq.(4.44),eq.(4.45). 

Podemos agora encontrar a forma para a matriz de transição 

UlVli) = ~Jd
3rUleh"+li) 

G 1JE+mJ - = y'2(0Ih"+li)2 2E d'r(krlf') (ilk,) 

- . iJ.k, -' iJ.k, I ) (aI I-1 - a.k2 + E a.k2 + E a2 (4.58)
'+m '+m 

Como JcJ3r{k1 1r){rlkú = Dkt.k2 teremos que k1 = k2 = k. Utilizando o resultado para a 
matriz hadrônica teremos como resultado final 

. -iG!• ..;m;;JE+m ( k -1) (url(1+iJ.k)ju,) (4.59)U1V11) = 2JIT 2E E +m 

o número de desintegrações por unidade de tempo é dado pela regra áurea de Fermi 

r = 2; LUlVli)(ilVlJ)ó(E, - Ef ) (4.60) 
f 

Esta probabilidade de transição por unidade de tempo pode ser relacionada com a vida 
média do estado inicial,através da hipótese de um decaimento exponencial dos pions i
nicialmente disponíveis. Então ,o número de pions existentes depois de um certo tempo t 
será dado por 

N(t) = Noe-tlT (4.61 ) 
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, 


onde No é o número de pion inicialmente disponíveis e T é a vida média destes piaDs.Então 

temos a relação 

dN(t) = -rN(t) ---; _ N(t) = -rN(t) ---; r =.!. (4.62)
dt T T 

Podemos escrever a regra áurea da seguinte forma 

.!. = 2: LUlVli)(ilVlJl6(Ei - Ef) (4.63) 
T f 

Teremos também que Ei = m:r e Ef = k + JP + m~ = k +E. Usando estas expressões 
a forma da regra áurea, será 

1 2".'0'f;m. {OO dk k' (E - k) 6(E- _ E ) 
T (211')31i lo E 'f 

L (0'11(1 +a.k) 10',)(0',1(1 +a.k) 10'1) (4.64) 
0"1,<72 

onde usamos 

E+m)( k )' E-k n J (4.65)( 2E· E+m. -I =~ e L=~L=(211')3 d3kL 
f k 0"1,0'2 (1"1,0"2 

A soma sobre os spins dará 

L (0',1(1 +a.k)ja,)(O',I(1 +õ'.kJlO'I) 
(1"1,0"2 

= L I+ L 2(a.k)., + Da.k);, 
q, ., ., 

~ Tr! +Tr2(a.k) +Tr(a.k)' = 4 (4.66) 

Neste caso podemos escrever 
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1 _ (1'f;m rr l°O dk k2(E-k)8(k+E_m~) (4.61)- - • E 
r " o 

Lembrando que k :::: (m; - m!)/2m~ e E - k = m;/m,n obtemos que o número de 
desintegrações por unidade de tempo para o processo tem a forma. 

1 G2 f;(m; - m!)2m! 
(4.68)

;- = ti 4r.m~ 

o valor experimental de r é 'rUI> :::: (2.603 ± O.002)xlO-8 s. Podemos usar a expressão 
(4.68) para determinar J1'r.Pal'a isto dispomos dos seguintes valores experimentais 

1.026xlO-s 
G = 

rn'p 

m, ~ 938,28MeV m,_ = 139.57MeV 

me 105.66MeV m, = O.511MeV (4.69) 

Usando estes valores obtêm-se 

f~ = 95.66MeV (4.70) 

A partir das expressões acima podemos notar que a vida média. do pion depende,neste 
modelo,somente de Ir, e da massa. do lepton. 

Se considerarmos o processo íf- -+ e- + VI'; veremos que 0-'1 cálculos são idênticos ,a menos 
da massa do eletron.A razão entre as probabilidades de decaimento é[45] 

T;r( - ---+ J1 - IIp = '('+ - ) me mJf - me')' ::::::: 1.283xlO--1 (4.71)
7(11" -t e +V e) m!(m; - m!)2 

o va.lor experimental para esta razão é [46] 

'-0"("- ~ /1-- + v,) = (1.232 ± O.024)xlO-< (4.72) 
,. (r.- -t e- + V.,)
'" 
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4.5 Matéria Densa e Quente 

Podemos ver que as màssas dos mesóns asllslm como as constantes de decaimento de
pendem essencialmente de f",-.Estamos interessados então, em determinar o valor de: f;r 
quando tratamos com matéria densa e a temperaturas diferentes de zero. Usamos para. 
isto os valores determinados pelO modelo de Nambu-.ToLta~La.sínio que acreditamos ser 
um modelo mais fundamental que trata da interação entre os quarksl42, 43tNeste modelo 
foram feitos cálculos para. encontrar as funções J'tt = f-;:(T) e J~ = f-:r(p). Usaremos uma 
parametrização de f-:r como a que foi feita na versão SU(2) do modelo de NJ047, 48j 

As expressões são dadas por 

ao
J1t(T} =. . _.('7' __ \ + aa (4.73) 

J.(pfPc) = bo + b4 ptpo (4.74)< • ~.,_f_.,~.\ +b:. 

onde 

ao = 95,9JMeV bo = 100, 66Melf 
al = O,04MeV-! b, = 3,24 a, = 198,6JMeV b, = -6,13 
as = 3, 48MeV b3 = 1, 95111eV 

b4 = -9, 38MeV 
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Figura 4.1: Parametrização de {fi; J;omo função da temperatura,eakulada em uma versão SU(2) do 
modelo de NJLt281 
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As massas dos mesons também podem ser encontradas através das eq.(4.28) e eq.(4.29).Po 
demos então encontrar as massas do pion e do sigma como fuução da densidade e da tem· 
peratura.Os resultados obtidos são mostrados nas figuras abaixo,As curvas encontradas 
para as massas estão muito próximas daquelas obtidas usando O modelo de NJ0281. Com 
isto mostramos que a eq.(4.28) e eq.(4.29) são independentes dos modelos escolhidos e 
refletem o poder do resultado da. álgebra de correntes(49J. 
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Figura 4.3: Massa."I dos mesons 11" e q como função da temperatura T 
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4.5.1 Decaimentos do Pion num Meio Denso e Quente 

Se considerarmos do canais de decaimento 

'll"- -Jo p,- + v/J (4.75) 

r.- ---+ e- + V (4.76)e 

Podemos notar que em colisões de Íons ultra-relativísticos os pions são uma fonta de infor

mação importante a respeito da matéria hadrônicajá que são produzidos em abundância. 

As figuras abaixo mostram o comportamento da vida média do pion para o caso dado pela 

eq.(4.75)e pela eq.(4.76).Na fig.4.7,vemos que a vida média do pion permanece a mesma 
como no vácuo até que a temperatura de transição de fase seja alcançada,a partir desta 
temperatura a vida média do pion cresce rapidamente.O mesmo comportamento pode ser 
notado na figA.8 onde a vida média é função da densidade.Nestes dois casos o ingrediente 
básico é Itr que é parametrizado pelo modelo de Nambu-Jona-Lasinio. 
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Nas figuras abaixo estão plotadas a razão entre a. vida média do pion nos dois canais de 
decaimento quando a temperatura ou a densidade variam.Nestes casos ,podemos notar 
que para temperaturas acima de lOOMeV o segundo canal de decaimento (1!- -;. e- +De 
) será desfavorável e o pion preferirá decair pelo canal dado em (':1- -;. 11- + vj.).Este 
mesmo comportamento pode ser visto para o caso onde a densidade é finita. 
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Figura 4.9: Razão ent;re " tempo de vida do piem nos dols canais de decaimento como função da 
t.emper<Ltura 
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Capítulo 5 


Estrelas de Nêutrons 


oobjetivo deste capítulo ê apresentar uma. aplicação para as equações de estado calculadas 
nos capítulos 2 e 3.Neste caso específico,usaremos as equações de estado para descrever as 
estrelas de nêutrons que são sistemas físicos extremamente denSQS,Nestes objetos~como ve~ 
remos adiante)as densidades podem chegar a algumas ordens da de~sidade nuclear e o com

portamento da. matéria, nestas densidadcs1aínda é motivo de controvérsia. Apresentamos 

neste capítulo um breve revisào sobre a evolução nuclear das estrelas e o surgimento de 
estrelas de nêutrons. Em seguida, são mostradas as equações de equilíbrio e estabilidade 
para estas estrelas,assim como as equações T.O.V.(Tolman,Oppenheimere Volkoff))vindas 
da relatividade geral.Nosso trabalho} consiste em reso)ver as equações T.O.V para os mo

delos de Walecka e Sigma-Linear,nas aproximações de campo médio e Hartree. Para 
discutir o quanto li determinante a interação entre os hadrons estudamos aínda,dentro dó 

contexto do modelo de sacola do M.LT1 a equação de estado que contém a transição de gás 
livre de nêutrons para plasma de qu.arks e gluons,Este último modelo permite ainda que 
estudemos o papel das propriedades de liberdade assintótica e confinamento da QCD,no 
que Sé a possíveis consequências macl"Oscópicas. 

5.1 Evolução Nuclear de Estrelas 

A evolução nuclear das estrelas inicia-se quando núcleos de hidrogênio se fundem e formam 
hélio no interior destas estrelas ,esta reação por sua vez libera energíaJá que o núcleo de 
hélio é menos massivo que os quatro prótons que se fundem para produzi-lo. A diferença 
de massa é liberada na forma de radiação gama e de neutrinos.Esta radiação é retida no 

centro da .estrela que permanece quente enquanto as camadas mais frias se resfdam,cria~ 
se assim,um gradiente de pressão que exerce uma força de dentro para fora na estrela. 
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I 

opondo-se a gravidade, 

Quando o hidrogênio começa. a açabar,o núcleo se compõe basicamente de hélio. Menos 
energia e calor são produzídos,a pressão diminui e () equilíbrio entre pressão e gra.vi
dade acaba.A estrela começa a entrar em colapso e por consequência a.quece o núcleo 
central.Com o núcleo aquecido,os núcleos de hélio começam a se fundir e produzir carbo~ 
no.Para sintetizar o carbono, a temperatura necessária. ê maior do que para sintetizar o 
hélio. Este processo volta a liberar energia,pois como no processo anterior,três núcleos de 
hélio são mais massivos do que o núcleo de carbono sintetizado e nesta. fase volta a existir 
o equilíbrio. 

Em estrelas sufucientemente massivas,a queima do hélio é seguida pela queima da car~ 
bono,produzindo oxigêniojque será queimado para a produção de outros elementos.Este 
processo ocorrerá até que o elemento sintetizado seja o ferro. O ferro é o núcleo com me
nor energia de ligação e para que ú ferro possa sintetizar outros elementos mais pesados 
do que ele é necessário um suprimento de energia,ou sejajos núcleos restantes pesam mais 
do que seus elementos constit.uintes. Quando um núcleo de ferro se estabelece na estrela,o 
destino desta é inevitável1 depois que o suprimento de energia nuclear se esgotar,ocorrerá. 
o colapso gravitacional. 

Quando uma estrela queima todo seu combustível termonuclear,ela pode se tornar tanto 
uma anã. branca quanto uma estrela de néutrons,depenrlendo de fatores como a massa 
inicial da estrela. 

A estrela colapsa até que a matéria fique tão compacta que se transforme em matéria 
degenerada,ou seja,as partículas fermiônicas presentes na estréIa ocuparão os níveis e
nergéticos disponíveis,tornando impossível colocar mais partículas nestes niveis{Príndpio 
de Pauli)o que acaba gerando uma. pressão de degenerescência que se opõe a diminuição 
do tamanho da. estrela. Esta pressão de degenerescência é um efeito puramente quántico e 
nesta pressão não há dependência com a. temperatura,como a pressão normal de um gás. 

As primeiras partículas a serem afetadas pelo colapso são os eletrons1que passam a resistir 
a Isto,cxercendo uma. pressão adicional1çontrária ao cola.pso. Quando o núcleo c:stelar é 
mantido somente pela. pressão de degenerescência dos eletrons1.a estrela. torna~se uma anã. 
branca. 

As anãs brancas são estrelas de aproximadamente uma massa solar e raio de 5000Km.O 
nome 'brancal'vem do fato de,ínidalmente esta estrela ser muito quente devido a enorme 
compressão .Acredita~se que estrelas cuja. massa inicial é equivalente a pelo menos seis 
massa solares tornar-se~ão anãs brancas. 

As e''strelas mais massivas tem um destino mais çatastrófico pois,quando o combustível 
nuclear termina.,a força graviiacíonal torna-se grande demais para ser contida pela pressão 
de dC!,renerescência dos eletrons e a. estrela colapsa até que em densidades muito maiores,O$ 
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eletrons e os protons se combinam para formar os nêutrons que se degeneram.8e a pressão 
de degenerescência. dos nêutrons ror suficiente para conter o colapso,forma-se então a. 
estrela de nêutrons. 

5.2 Estrelas de Nêutrons 

Em 1932lLandau fez previsões para estrelas,que no final de sua evolução ,se transforma
riam em um tipo de núcleo gigantesco. Estas estrelas,após a queima de seu combustível 
nuclea.r !iriam entrar em colapso e formariam caroços de matéria superdensa e fria. 

Desde a primeira identificação de estrelas de nêutrons ,em pulsares,na década de 60, 
o conhecimf'.nto teórico e obsenracional destes objetos tem aumentado rapidamente.Os 
pulsares ,que acredita-se serem estrelas de nêutrons que giram rapidamenteJá foram ob
servados em nossa galáxíaJ51, 521. 

A associação dos pulsares de Caranguejo e Vela com supernovas rernanescentes,indica a. 
possível formação de estrelas de nêutrons a partir de supernovas. Observações óptica...<! 
e de raio X de fontes binárias possibilitam a determinação das massas das estrelas de 
nêutrons nestes objetos.Os resultados são consistentes çom as teorias de estrutura. e for
mação de estrelas de nêutrons .Os resultados experímentaisJá levando em conta erros 
estatísticos,apontam as massa destes pulsares corno sendo MHetX -1 = 1.33 ± O.2111e [53J e 
MVd~X-l =1.5 ± O.2Me 1541,onde A10 =L989xlcr3g é a massa. do soLEntretanto erros 
sistemáticos na determinação destas massas poderiam levar a íncertez:as nos valores até 
agora encontrados, 

Medidas da luminosidade térmica da superfície de uma estrela de nêutrons dão uma 
estimativa de sua temperatura de superrície}1~,Por este método,Wolft155] foi capaz de 
estimar ° limite superior desta. temperatura )T $ 4.6xlOS]{ ou :::; 4.6xlO-4 MeV para ae 

estrela de nêutrons na nebulosa de Caranguejo, Como podemos ver dado o valor baixo da 
temperatura em relação as energias de ligação dos nudcons,efeitos de temperatura podem 

.ser desprezados para altas densidades. 

5.2.1 Estrutura de Estrelas de Nêutrons 

A natureZa dos constituintes internos de uma estrela de nêutrons está intimamente ligada 
a explosão da supernova que provavetment,e a originou. 

Podemos,entretanto,encarar o problema do ponto de vista do jogo de fórças que estão 

envolvidas no interior destas estrelas. 

Em densidades da ordem de l06g/ cm3,a energia total da estrela é minimizada por ter 
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apenas núcleos como únicos componentes,o ferro sendo o mais abundante. Além disto~nesta 
densidade os é1etrons já. estão separados dos núcleos e são relativísticos, O sistema então 
é formado por núdeos,que se arranjam numa. estrutura cristalina e um gás de eletroQs 
relativísticos,Para esta. .. densidades a equação de estado tem pouca influência. na estrutura 
da estrela. 

'I Aumentando~se ainda mais a densidade)começa um processo chamado neutronização (56]. 
Neste processo,eletrons livres relativísticos são capturados pelos prótons nos núcleos e são 
transformados em nêutrons numa reação inversa. do decaimento p 

e-+p-Jou+V 	 (5.1) 

Consideramos que os neutdnos escapam da estrela sem interagir ,Para que a reação aci
ma ocorra é necessário que os níveis de energia dos eletrons estejam ocupados,pois não 

.: 	 há. nêutrons livres estáveis na na.tureza e eles tendem a. decair em eletrons ~ prót.ons e 
antineutrinos 

n -t e- +p + jj 	 (5.2) 

Pelo principio de exclusão de Pauli,se todos os estados estão ocupados a reação acima fica 
proibida de ocorrer e os nêutrons tOrnarn~se estáveis. 

A neutronização ocorre para 

2xlO' S P S 101lgJcm' 	 (5.3) 

Quando a densidade atinge o valor de 4.3 x lOl1gfcm'\ocorre um processo chamado 'neu
tron dripl.Os núcleos são ricos em nêutrons por consequência da neutroruzação e eles já 
não conseguem permanecer juntos como uma entidade,Se considerarmos ó fato de que a 
força nn é menos atrativa do que a força np e sabendo~se que um di~nêutron não exis~ 
te) veremos que núcleos com N >> Z onde N é O número de nêutrons e Z o número 
de prótons,uão conseguirão manter 08 nêutrons em uma região definida do espaço;esws 
nêutrons então , 
começam a escapar do núcleo. Este domínio de altas densidadesJonde p 2:; Pdr'p é que existe 
no interior de estrelas de nêutrons e estamos interessados neste trabalho. 

o regime de densidades acima do 'neutron drip' pode ser dividido em duas regiões: 

(a) quando PJrip S P S Prtucl: 
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Este é o regime de densidade intermediáría,quese estende do 'neutron dripl até a densidade 

nuclear Pnl1d = 2.8 x l016g jcm3,que é a densidade onde o núcleo desaparece,Neste casolas 
propríedades e as equações de estado que descrevem a matéria são razoavelmente bem 
l.",lltendidas,Q sistema consistirá"basicamente,de três componentes:eietr0I15 ,núcleos ricos 
em nêutrons e nêutrons livres. 

Os mais detalhados cálculos feitas para estrelas de nêutrons nesta região foram feitos por 
Negele e Vautherinl57j ,Nestes cálculos eles usam para a energia do gás de nêutrons as 
energias calculadas a partir da interação de Reid[581,Para densidades baixas tais energias 
descrevem bem o sistema mas)a medida que a densidade aumenta. a energia da matéria 
de nêutrons não pode mais ser de.scrit"a pela. interação de Reid. 

Os trabalhos recentes neste regime de densidade restringem~se a uma. melhor descrição 
das proprJedades da matéria próxima da. superfície da est.re]a na presença de campos 
magnéticos íntensos[591. 

(b) quando p > Prtm1: 

Neste regíme.as propriedades da matéria. nuclear a.inda não são bem entendidas,pois a 
pressão no interior das estrelas é dominada. pelos nudeons,principalmente nêutrons, que 
interagem via força forte. A importância de se obter um maior entendiment.o sobre as 
propriedades da matéria neste caso é que as estimativas para os raios das estrelas de 
nêutrons 1 

são sensíveis as equações de estado consideradas.Estados de maior densidade já. foram 
pesquisados para t.."Stes objetos,entre eles se incluem a condensação de pions121J )matéda 
de quarks[611 e modelos efetivos[20, 62, 631. 

É neste regime de densidade que pretendemos incluir nosso trabalho. Proporemos como 
equações de estado que descrevem as interações entre nucleons no interior da estrelas de 

nêutrons 1 as equações de estadQ encontradas para os modelos de WaIecka ,Sigma.-Hnear e 
o modelo de sacolas do M.I.T. Para os dois primeiros modelos,as equações de estado,como 

vimos nos capítulos anteriores~descrevem as interações de nuc]eons via mesôns escalares e 
vetoriais e foram usadas para a matéria superdensa e quente.O modelo de Bag descreve 
a t.ransição de fase de um gás de fermions para um gás de quarks que interagem via a 
constante de Bag. ~este C<1$0,05 modelos serão considerados para. a Lemperatura. zero e so
mente compostos de nêutrons b = 2). Para densidades p > 3.4 X I014glcm3 foi sugerido 

que o aparecimento dos hyperôns A,L:- etc", poderia modificar as equações de esta
do.Entretanto1cálculos posterioresl641 levando em conta que a interação nêutron-hyperon 
é menos atrativa que a interação nêutron~nêutt"on) encontrou que a contribuição dos hy
perons tem pouco efeito sobre a equação de est.ado se compararmos com a contribuição 
dos nêutrons . 

Então ,uma boa equação de estado pnra a matéria de nêutrons é o ingrediente cha.ve para 
produzir uma. equação que descreva bem as estrelas de nêutrons. 

98 


http:reg�me.as


I 

.1 

1, 
Antes de a.presentarmos os resultados usando estes modelos,faremos algumas oonside~ 
rações sobre condições de estabilidade e equilíbrio. 

5.2.2 Equilíbrio e Estabilidade de Estrelas 

Em um estágio normal,costuma-se considerar uma estrela. como uma esfera de gás em 
equilíbrio térmico e hidrostático.Ent-ende~se por equilíbrio térmico a igua.ldade entre a 
energia produzida em cada elemento da massa e a energia irradiada pela superfície de cada 
elemento de massa.EquiHbrio hidrostático indica. a igualdade entre a força graviLa.donal 
e a pressão que age em cada elemento de massa. Se alguma condição de equilíbrio não é 
salísfeita)a estrutura da estrela muda. A condição de equilíbrio hidrostático é equivalente 
à condição de haver um extremo na energia total de uma estrela para um dado número 
de barions e uma dada distribuição de entropia.A condição de equilíbrio pode ser dada 
pela relação 

áP GM(r)p 
(M)-dr= r 2 

onde o lado esquerdo é a presão que atua num volume unitário e o fado direito da equação 
é a força gravitadonal que age neste volume pela massa. M( r) contida numa esfera de raio 
r, 

Usando*se valores médios para. as estrelas e a condição de equilíbrio hidrostátíco dada 
acima teremos 

4 
M", "3"R" < p > (5,5) 

<P> GM 
(5,6)=<p> R'R 

ondelPode-se encontrar uma relação para a densidade média < p > e a pressão ,com a 
massa e o raio da estrela. Usando-se as expressões acíma,podemõs estimar a pressão nó 
interior da estreJa. Encontrar a configuração da densidade e pressão que satisfaçam o 
equilíbrio hjclrostático é um dos objetivos principais em teoria de estrelas. 

A equação de equilíbrio hidrostáti.co nos dá também a massa máxima de uma estrela de 
nêutrons ,desde que tenhamos uma equação de estado,isto é)uma relação p = p(e:) ou 
p = p(p) já que a altas densidades <= pc', 
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Entretantolisto não é suficiente)uma vez que a massa encontrada pode representar u~ 
ma configuração instável.Então ,além de termos equilibrio hidrostático devemos observar 
se este resultado é aceitá.vel por condições de estabilidade. A estabilidade é conferida 
verificando-lie a desigualdadel651 : 

(5.7)J{f-DdV'20 
onde V é ô volume e "'f é o índice adiabá.tico que é dado por 

pdp 
(5.8)7= pdp 

Pode ser mostrado (ver em detalhes na ref.l[65]]) que regiões onde I < 4/3 são regiões 
onde a massa. da estrela. diminui com o aumento de densidade sendo portanto regiões 
instáveis. 

5.2.3 Estabilidade de Estrelas de Nêutrons 

Oli eietrons em unIa anã branca se tornam relativísticos quando a massa da estrela se 
torna comparável ao Bmite máximo teórico previsto para anãs brancas,ou seja,em torno 
de lA1e.Esperamos então que para estrelas de nêutrons nêutrons se tornem rel",wI lOS 

tivísticos para os mesmos valores da massa,ou seja.,!\{ ::::: lW0 [56J,Nesle ponto,a analogia. 
entre estrelas de nêutrons e anãs brancas acaba..A densidade total p de uma anã. bran

,, ca é sempre dominada pela densidade da massa de repouso de seus nucleons não rela
tivfsticos\enquanto que uma estrela de nêutrons com massa. da ordem de uma massa sola.r I consiste baskamente de nucleons cuja energia cinética, é comparável a suas massas de 

! 
repouso.Uma outra diferença que podemos citar é que enquanto un::ta anã branca)cujos 
eletrons são moderadamente relativísticos,tem um potencial gravitacional na superÍíde da 
ordem de m~!mn,uma estrela de nêutrons tem um potencial gravitacional da ordem de 1 
na superfície, Logo)a relatividade geral t.em um importante pa.pel na teoria de estrelas de 
nêutrons mais massivas. 

Para formularmos quantitatÍvamente a teoria destas estrclas,devemos faz1i!:t1;1Qft~~to 
relativístico do problema. 

Sistema de equações T.O.V 

~~ ,t. -'~~\ 
i? SER\I!f'O o:: ~ 

Bl3' "--l,..lüTCCfI f. '" 
\ 1N10R?íAÇÁo' I 


"'- 'L-3-.&1 . I't 

4 1 ,'"~)-; ~ _1...-::.,<0
'i.!."" -o~ ó/

Na relatividade geraljpara reduzir Q número de equações de Einstein e cli~~~olvê~ 
1as é necessário fazer algumas hipóteses. Para uma estrela é natural fazer hipóteses de 
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isotropia e estabilidade,com isto podemos escrever 

ds' = -e*)dt' + ,'(')<1r' +r'(dIP +sen'Odq,'j (5.9) 

Podemos ainda supôr que o fluido no interior da estrela seja ideal)ueste caso o tensor 
momento~energía. é dado por 

T~v = (€ +p)upuv = pgjW (5.10) 

onde p é a. pressão e e é a densidade de energia.1\o referencial de repouso do fluido teremos 

'Ur :::: 11.0 = u* = O e UH = -y'_gU = _e,,(r)/2 (5.11) 

e as equações de Einstein podem ser escritas simplesmente por 

, 2p
, 

(5.12)v = E+ P 

que representa a equação de equilíbrio hidrostático relativístico 

, 
1 

eÀ{r) = 2GM{r) (5.13)j 1 - , 

com M(r) definido tal que 

dM(r) '" 41lT',(r). (5.14) 

Se considera.rmos e"(O) finito e 

_r': p(rl] [ 4lrr3p(r)] [ 1 1 (5.15)= GM(r)«r) [1 + '(r) 1 + M(r) 1 _ 2GM(r)fr 
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Na expressão acima,os termos entre colchetes são correções relativísticas à mecânica 
newtoniana. 

Em geral,a pressão p é uma função que depende da densidade de energia é ,da entropia por 
barion e dos potenciais químicos. Para urna estrela de nêutrons ,a temperatura é suposta 
ser zero,portanto a entropia por barion é também nula.Então !podemo..'l dividir a estrela. 
em camadas de densidades diferentes e supor que a composição é oonstante dentro desta 
camada. Portanto p será. função apenas de E OU de r se lembrarmos que para grandes 
densidades (= pe2• 

Para resolver as equações (5.12),(õ.13),(5.14)1{5.15)lé necessário conhecer a dependência 
em r dep,c eM. 

Isto pode ser obtido integrand<rse,com relação a r,as equações adma,usando as condições 
iníciais{66j 

,(r = O) '= c, (5.16) 

p(" = O) '= p(E,) (.5.17) 

M(r = O) =O (5.18) 

onde Cc se refere à densidade central de energia. Note que e). lê calculável dirétamente 
a partir de (5.13) e somente as expressões (5.12),{5.14) e (5.15) devem ser integradas 
numericamente,A integração é terminada quando p(r = R) = O onde R tê () raio tota1 da 
estrela.Portanto,teremos um conjunto de soluções parametrizadas por ec. 

Fora da estrela,comó p = O e ~ = cte:a eq.(5.12) pode ser integrada para dar como 
resultado 

e'(') = 1- 2GM(r)jR = e-À
('), se r 2R (5.19) 

No interior da estrela,jntegl'a~se a eq,(5.12) junto com as eqs.(5,14») (5.15),com a condição 
inicial 

C"(O) = (} (5.20) 

depois efetua-se a muda.nça. de variável 

vIr) = ver) + 1'0 (5.21) 
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e escolhe-se Vo tal que 

eP(T}+liil = 1 _ 2G.M (5.22)
R 

Isto permite que a solução dada em (5.19) seja satisfeita, 

Este sistema, de equações é fundamental para os resultados apresentados neste trabalho. 

5.2.4 Equações de Estado para Estrelas de Nêutrons 

Em densidades acima da densidade nuclear a equação de estado que descreve a matéria. 
no interior de estrelas de nêutrons não é bem definida. Com isto,temos a possibilidade de 
usarmos os resultados obtidos no capítulo 2 para os modelos de Walecka e Sigma~Linear 
e obtermos estimativas para a. massa e o raio de estrelas de nêutrons ,Consideraremos 
somente a matéria composta por nêutrons )oom isto r =21671. Além disto,induiremos os 
resultados obtidos para o modelo de sacola do MJ.T que pretende descrever transições de 
fase entre um gás de fermions não interagentes e matéria de quarks. 

Modelo de Walecka 

As equações de estado para o modelo de Waleckajna aproximação de campo médio) são 
dadas por: 

Pn = --1 1'? il'k - "Ik''F (5.23)(217)3 O - 6~2 

p,=(_I ... 1'? 'M.M" (5.24)2".)' a-,o C" 

1 g' 1 l'F 
eOHD = 2';;P~ +2m;g;(M -M")' + (2:)3 o il'kc· (5.25) 

lU;:: 1 22 2 "'t 
KF 

3 PlPo,," = -2-,PB - -2m,9, (AI - M") + d k_ (5.26)
m" 3(2".)3 o '" 
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onde e'" = (k2 + M..1.)l/1. e (I. equação auto-consistente é dada por 

2 UM' = M _ y, _1_ lkF ,pk~ (5.27)m; (211")' o " 

Os resultados encontrados para a massa da estrela em função da densidade prevista no 
centro da estrela e a. massa em função do raio são mostrados abaixo. 
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Figura 5.1: Razão entre a massa da est.rela e ~ massa do sol (M~oi = Me) em função da densidade da 
estiela- Modelo de Walecka 
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Figura 5.2: Razão entre a massa da estrela c a massa do sol (MUI M0 ) em função do raio da 
estrela-Modelo de Walecka 
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As equações de estado do modelo de \Vale<:ka na a.proximação de Hartrce: 

_IC~z IM'" , 1J " 
eHQHD - "2 .1';f2PB +"2 C~ (M - M) + 8,,3 J'k, + t.e'QHD (5.28) 

lC~2 1M
2 

.. Z k'lJ 
PRQBO = 2" M'Ps - 2" G} (M - ."'1) + 24..' J'k-;; - t.eFQHO (5.29) 

onde 

t.e'QHD = - 8:' [.W
4
In (~) +Ma(M" - M) - ~M'(M" - M)'] 

_I [13 M(M" _ M)3 _ 25(M" - M)'] (5.30)
4,,' 3 12 

M" ."f---1 M" [A!.3 - )]= q J a In (M")d k-+ ,.-M (A! -A!Sr.3 M2 (* ?l'lm; lv! 

+ ~ [~M(A!" - A!)' - ~(M' - A!)'] (5.31);r2m; 2 6 
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Figura 50.3: Massa efetiva em funçoo da densidade para ti matéria de oeutrons nas aproximações de 
campo médio e Hartree-modelo de Walecka 
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As previsões para este modelo na aproximação de Hartree são mostradas nos gráficos 
abaixo. Vemos que em relação ao modelo de Walecka,a previsão para a massa máxima nesta 
aproximação diminue um pouco em relação a proximação de campo médio,ou seja,neste 
modelo as flutuações não alteram sensivelmente as previsões para a massa máxima e o 
raio de estrelas de nêutrons. 
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Figura 5.4: Razão entre a massa da estrela e a massa do sol (MA'" ::: M0 ) em função da densidade da 
estrela-Modelo de Walecka na aproximação de Hartree 
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Figura 5.5: Razão entre a massa da estrela e a massa do sol (Mlol M0 ) em função do raio da 
estrela-Modelo de Walecka na aproximação de Hartree 
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Modelo Sigma-Linear 

As equações de estado para este modelo já foram encontradas no cap.2} estas equações 
são mostradas abaixo para o caso com simetria quiral e com quebra de simetria quiraI,na 
aproximação de campo médio, 

Caso quiraI: 

(5,32)Ps = (2;)3 f d"k 

p, = _1 M' (5,33)(2~)' 1'" d3k-o c'" 

1 ct 2 1 1 (2 ")' 1 l'F ~ , (5,34)e. = :2 M,PB + 8' C1 M - M + (2~)3 o a k, 

1 C2 kF k21 1 2 -v 1
P. = ;ri1;;; p~ - '8 q (M' - M") ;. 3(2~)3 o d"k-;;:: (5.35) 

e a relação para. a massa é dada por 

l
kF M'

M" (M"' - M') = -2C'.:1.- d"k- (5,36)
sS1t3 o é'" 

A equações de estado para o modelo Sigma-Linear com quebra de simetria quirai são 
dada.s por: 

I fd"k (5,37)PB = (211')3 

P.= (2~)' f,M" (5,38)_1 
d k7 
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1 C~, 1 M' ('"1 '1")' (m; - m;) ('1" )' ( • ")
eSIl = 2' NJ2PB + 2" Cj 11': -.11' + 8Cjm;' 11': - 1,,1 3Jl.11;/ 

+ (2;)' j ,Pk." (5.39) 

! ct , _ ~ M' (M _ M")' _ (m; - m~) (M" _ M)' (3M + M")
P" 2 M2 PB 2 C~ SC.§m'; 


'r k'
j+ 3(2"}' d'k ," (5.40) 

E a. equação auto-consistente para a massa é dada por 

M'(M"' - "p - m; (M" _ 3M'» + 2M'm; = _2_'Y_C' j d3kM' (5.41)m; m~ {2'1f p S €'" 

Na. aproximação de Hartree.as equações de estado foram encontradas no cap,3 l c são apre~ 
sentadas abaixo 

_ 1 C~ z 1 1 (' "')'. "/ j 3 • 
eH• - 2M,PB + fiC} M - M T (2".)' d ke + 6.e,. (5.42) 

_ 1 C~, J 1 (' ')' 7 j 3 k'PH'-2M,PB-fic~ M -111'" +3(2".)' dk,,-6.e,. (5.43) 

onde, 

I {I (MO)' 3M"}Llcv = __ ~M·41n ~ _~+M2MM' ..2 ___ (5.44)• 8".' 2 M 4 4 

E a relação para a massa é dada por 

MO (Mo' - M') = _2C,..:Ljtflk·4-[· 
S Sir3 t" 

..:LC'M"/n (MO) ..:LC'M'(M·' _ W) = O (5.45)
211'" $ 1\1 41i2 s 
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Figura 5.6: Massa efetiva em função da densidade para a matéria de nêutrons nas aproximações de 
campo médio(Sigma Linear) e Hartree(Sigma Linear(lIartree))-modelo Sígma Quiral 

Os resultados para estrelas de nêutrons usando o modelo Sigma são mostrados nos gráficos 
a.baixo.Nestes gráficos podemos ver que os efeitos da quebra. de simetria quiraI aparecem 
como uma dlminuíçào da massa máxima estimada para a estrela. 
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Figura 5.7: RazãO' entre a mMSa da estrela e a massa do $01 (M~"I ;;;: Me) em função da densidade da 
estrela-Modelo Sigma QuitaI 
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Figura 5.8: Razão entre a massa da estrela e a massa do sol (."-f,ol := M0 ) em função do raio da 
estr.ela-Modelo Sigma Quical 
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Figura 5.9: Razão entre a massa da estrela e a massa do sol (M,eI ;;;; M0 ) em função da densidade da 
estrela-Modelo Sigma com quebra de simetria quiraI 
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Figura 5.10: Razão entre a massa da estrela e a massa do sol (M~ol = M0 ) em função do raio da 
estrela- Modelo Sigma com quebra de simetria quiral 
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Figura 5.11: Razão entre a massa da estrela e a massa do sol (Msol M0 ) em função do raio da 
estrela-Modelo Sigma com flutuações de vácuo(aproximação de Hartree) 

Vemos pelos gráficos mostrados acima que,para o modelo Sigma-Linear ,0 termo de quebra 
de simetria quiral não tem um papel muito relevante (fig.5.7 e 5.9) uma vez que,para as 
densidades envolvidas,a restauração da simetria quiraI já ocorreu e se levarmos em conta 
que o termo de quebra de simetria é pequeno veremos que as previsões para a massa 
máxima variam muito pouco neste caso. Por outro lado,as flutuações do vácuo tem um 
papel relevante,comopodemos ver comparando as figs.5.7 e 5.11.0s efeitos de se introduzir 
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as flutuações são mostrados pela grande diferença entre os e.stimativas de massa máxima 
para. a aproximação de campo médio e a aproximação de Hadree(flutuações ). 

Modelo de Sacola do M.I.T 

Espera.~se que a. transição para a matéria de quarks ocorra quando a matéria nuclear foi 
comprimida tanto,que seus constituintes hadrônicos se sobrepõem uns aos outros.Nesta..s 
circunstâncias)quarks em diferentes hadrons podem ser trocados livremente e os graus de 
liberdade da matéria ficam sendo os dos quarks. A matéria fica então melhor descrita por 
quarks que constituem os hadrons. 

Apresentaremos agora um modelo simples para a transição de matéria. hadrônica(nu 
deons,pions)etc.. )para ql1arks e ghtons.Este modelo é baseado no modelo de bag do 
M.LT.jou modelo de sacola[68J. Ele tem a vantagem de não cônter parâ.metros livres,(\.. 
constante de sacola é fixa e Os valores obtidos são consistentes com os dados experimentais[69J 
e com dados calculados através da QCD[691. A teoria de quarks e gluolls1a cromodinâmica 
quântica(QCD):contém dois aspectos fundamentais:liberdade assintótica e confinamen~ 
to.Esses dois aspectos são incorporados ao modelo de sacola da seguinte maneira: 

~dentro da. sacola as interações não são consideradas( ou são tratadas com teoria. de per~ 
turbação d.e ordem mais baixa) 

~fora da sacola:quarks são proibidos de existir como partículas livres.Isto é alcançado) 
dando--se ao vácuo uma densidade de energia constante B que mantém quarks e gluons 
confinados em pequenas regiões do espaço. 

o modelo de sacola propõe dois conjuntos de expressões para. a. densidade de energia e 
pressão .Existem duas fases distintas)uma fase de gás de hadrons não ínteragentes e urna 
fa..se de plasma de quarks e gluons. A transição de fase pode ser encontrada sabendo que 
na transição ,a pressão e o potencial químico das duas fases é o mesmo. As equações de 
estado para este modelo sâo encontradas a. partir da função partição ,neste caso é usada. 
a. função de partição de um gás de fermions sem interação para a fase de hadrons e um 
gás de fermions sem massa para a fase de plasma. As expressões finais são encontradas a. 

partir da função partição .No caso dos fermions usamos a função partição de um sistema. 
de fermions sem interação com massa. e para o caso do plasma usamos a de um sistema 
de fermions sem interação e sem massa. As equações são dadas por1681 ; 

Para 05 hadrons: 

M' [/f (.~ (liZ 5),3 (" .~]PA =6,,2 M YMi-1j M'-"2 T"2ln M+YMi-lj (5.46) 
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eh = ::' (1" - 1';1')'I' - Pt. (5.47) 

nOh = -2 (p' - M')'!' (5.48), 
3j!'2 

Para o plasma: 

1', 
4 

_ B 
(5.49)Pp = 21f2 

3f!p:::::-,,1+B (5.50)2.,...2 "-'1 

2 , 
nEp = 3rrzJiq (5.51) 

Na. transição teremos a relação :Ph = Pp = Pc e Jl = 3p.q = ILcJal.ém disto o calor latente 
(ep - eh) não pode ser negatlvo para ocorrer uma transição estáveL 

Teremos então que 

D..e=Cp-Ch (5.52) 

b.e = ~:;; [(~')3 - (I'~ - M')31'] (5.53) 

Como Lle deve ser um número real,positivo,)ogo 

~~; [(~'? - (Il; - M')*] ?: O (~')3 ::; (I'; _ M')3I' (5.54) 

Observando a expressão acima veremos que os valores possíveis para /I,c são dados por 
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<.3M-, com M = O.94GeV (5.55)M '" 1', - 2V2 

Levando estes limites nas pressões teremos um intervalo possível para os valores de B 

1 M, 3 M'-(-) < B < (- - ln2)-. (5.56)21r2 3 - -4 811"2 

Se M = O.94GeV é a massa do nêutron teremos: 

O.94MeV '" 1', '" O.997020561GeV (5.57) 

O.149GeV '" BIt' '" O.154GeV (5.58) 

o modelo de bag prêve transições de fase de primeira ordem quando Bl/'i é menor 
que O.154GeV e maior que O.149GeV.lsto corresponde a termos um valor positivo pa
ra .6.e.Para transição de fase de segunda ordem,Bl/4 tem que ser igual a O.154GeV,pois 
com isto .6..e = O. 

2.0 I " 

1.5 

• Primeira ordem 
, I -- Segunda ordem 
~ 1.0 

0.5 

00 I , .. ' .. 
"0" 10'3 10" 10" 10'· 
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Figura 5.12: Razão entre a massa da estrela e a massa do sol (M301 = M0 ) em função da den
sidade central da estrela para o modelo de sacola[70Lprimeira ordem,B=5.319x10- o4 GeV"" e segunda 
ordem,B=5.6218x 1 0-04Ge V'I 

Para os modelos estudados,vemos que as previsões para a massa máxima de uma estrela 
de nêutrons aumentam quando usamos os modelos efetivos onde os hadrons interagem via 
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Figura 5.13: Razão entre amassa da estrela e to massa do sol (Mu'l == M0 ) em função do raio da estrela 
para o modelo de $acola~primeira ordem,B=5.319xlO-o4GeV4. e segunda ordern,B=5.6218xl0-04GeV4 

meson escalares e vetoriais. O modelo de sacola é um modelo muito simples para descrever 
a. matéria densa no interior das estreJas,por outro lado,ele dá bons resultados quanto aos 
valores possíveis de ma...«sa. e raiojalém disto as vantagens deste modelo vem do fato de 
podermos, variando o parâmetro B,controlarmos a densidade de energia de transição entre 
as duas fases) além do que podemos também controlar o tipo de transição que Qcorrerá[711, 

Na tabela abaixo mostramos os valores dos parâmetros usados nos modelos,bem como os 
resultados para a massa máxima. de uma estrela. de nêutrons e o raio correspondente ao 
valor desta massa. 

Tabela 5.1: Parâmetros dos Modelos 

~._- "'---Modelos , C?- C§ B(GeV)' IK(MeV) I f,fm""/M® LIi(kll1U 
I Walecka-C.mpo Médio 195.7 I 266.9 I I 550.62 I 2.591 12.3~. 

I WaleckarAprox.Hartree 228.2 I 147.8 I I 469.6 I 2.11 I 10.2 

I Sigma Quiral·Campo Médio 36.12 1226.12 I I 1961.8 I 2.95 I 13.8 I 

ISigma Quebra-Campo Médio 1I 36.12 : 226.12 I 2041.1 I 2.89 I 13.9 I 
I M.LT B.g Model 5.319,,10-04 1.70 I 10.4 
, < 

<• 2QO-300, Observacional 1.40 10.0I < 

A quantidade K é chamada imcompressibilidade que é dada pela seguinte expressão 

I Sigma Quiral-Aprox.Hartree I 36.12 ! 226.12 I I 109.2 I 1.65 I 10.0 I 
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J( = k} á'~:~PB) IkF=k' 
F 

(5.59) 

onde o ponto kF = k~ é o ponto de saturação nuclear. 

Podemos notar ,observando na tabela que os valores para a irncompressibilidade variam 
muito de um modelo para o outro,se incluírmos flutuações de vácuo ou não .Equações de 
estado com K muito grandes prevêem massas máximas para estrelas de nêutrons muito 
grandes. 

A prevlsao para outros modelos é mostrada nos gráficos dados abaixo,onde temos as 
relações para a massa e o raio de estrelas de nêutrons[721. 
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Figura 5.14: Massa da estrela,em unidades de massa solar (M301 = M0 ),vrs densidade central para uma 
variedade de equações de estado.MF-cálculo de campo médio[73],TI-modelo de interação tensorial(741,BJ
potencial incluindo efeitos de hyperons[151, R-neutron interagindo via potencial de Reid[16J,íl"-equação de 
estado de Reid modificada pela condensação de pion carregados,íl"' -condensação de pions levando em 
conta transições de fase de primeira ordem[1'7] 
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Figura 5.15: Massa da estrela (em unidades de massa solar) MII~ =: M0 ) em função do raio-Vária.s 
equações de estado. 

Os valores possíveis para a massa máxima de urna estrela de nêutrons são muito sensíveis 
a equaçào de estado çonsiderada,perrnanecendo menor do que 3 massa...<J solares e acima 
da massa IA Me observada em Her X-I e Vela X~l. 
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Capítulo 6 


Conclusão 


o objetivo do presente trabalho como discutido na Introdução foi a investigação detalha
da de modelos efetivos utilizados para descrever propriedades da matéria hadrônica.Como 
primeira conclusão podemos enfatizar as diferenças encontradas nas variáveis termo
dinâmicas quando variamos a temperatura para os vários modelos apresentados neste 
trabalho. O modelo Sigma-Linear ,tanto o caso quiral como com quebra,apresenta uma 
variação mais abrupta da massa efetiva em relação ao modelo de Walecka.Esta é uma 
característica puramente quiral.Uma das vantagens de se propor o modelo efetivo Sigma
Linear para descrever as interações hadrônicas é que quando calculamos as amplitudes do 
espalhamneto piou-nudeou a baixas energias,o modelo Sigma apresenta resultados mais 
próximos dos medidos experimentalmente,ao contrário do modelo de Walecka que neces
sita de um termo a mais na lagrangeana para descrever corretamente as amplitudes de 
espalhamento. 

Apesar dos dois modelos efetivos estudados neste trabalho serem renormalizados vimos 
que no caso do modelo Sigma-Linear a aproximação que trabalhamos parece fazer muita 
diferença. Podemos ver isto mais claramente quando fazemos uma previsão,usando estes 
modelos, para as massas máximas e raios de estrelas de nêutron.No modelo de Walecka,a 
inclusão de flutuações de vácuo (aproximação de Hartree) não faz muitiferença ,ao con
trário para o modelo quiral este inclusão 'e fundamental para a obtenção de resultados 
fisicamente razoáveis. 

Estudamos ainda,isoladamente, uma consequência em princípio mensurável da transição 
de fase quiral no setor mesônico do modelo quiral,apontando que a taxa relativa de de

caimento do pion nos dois possíveis canais pode sinalizar a transição quiraI. 

o último capítulo enfoca ainda as propriedades de confinamento e liberdade assintótica 
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previstas pela QCD.Dentro do contexto simples do modelo de sacola mostramos que este 
modelo prevê transições de fase de primeira e segunda ordem para. valores de densidade 
centra.I da estrela sugeridos na literatura e dá suporte á existência de estrelas híbridas,ou 
seja1êstrelas compostas de um caroço de quarks envolto por um gás de nêutrons altamente 
relativísticos. A largura deste envoltório varia conforme a transição de fase que ocorrer na 
matéria no interior da estrela. Apesar das equações de estado neste modelo serem muito 
simples ,as previsões de massa máxima. e ra.io estão em perfeito acordo com observações 
recentes. 
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Apêndice A 


A.I Regularização Dimensional 

Cálculos em teoria. quântica. de campos relativística envolve integrais de loops que a
parecem em diagramas de Feynman.Se os parâmetros na lagrangeana são considerados 
físlcOS,as contribuições dos loops devem ser removidas por valores das variáveis cinemátieas 
que definem estes parâmetros,csta. é a base da renormalização .Em muitas aplicaç-ões as 
integrais de loops são divergentes e devem ser manipuladas para poder realizar a renofM 

maHzação . 

Um esquema conhecido para isto éa regularização dimensional,descrita por 't Hooft e 
Veltman r78].A idéia básica é transformar uma integral divergente com n = 4 para. um 
valor genérico n onde ela é finita. e pode ser calculada, voltando-se depois para o valor 
físico de n = 4. Expressando o resultado como uma série de Laurent em n em torno do 
ponto n = 4,os termos dos pólos divergentes podem ser isolados e removidos como parte 
do procedimento de renormaiização , 

Esta técnica pode ser ilustrada com um exemplo simples,Considere a integral 

(A.I)l(n) =Jd!'q q' _ 1~' +i, =Jd!'q q6 _ if IM' + ic 

na qual é divergente no limite ultravioleta (q2 -i 00)para n :::: 4)mas pode ser considerada 
uma função de n,No caso gera.lja. parte espacial fi é definida para ter n - 1 componentes. 

Separando a integral em qO encontraremos 
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~ 1 
-1 d j) •l(n) ~ Já" q1-00 q q'J-ií'-fll'+t< 

1 1'00 

oJá"-lq . dq" _ ." (A.2) 
-'00 

Podemos agora mudar a variável iqn = qO e reeScreVér (A,2) em termos do quadrado do 
momento Euclidiano 

• 
qi:= 2)gi)' (A.3) 

j=l 

. , 
Então 

00 

l(n) -2'J~qE, 2 1[2 = '1 QE'-ldqF;:2 1 Jdnu 1 -t ~K? n 
Q",+10' o qr.+ivr 

_ _. ...ir n-l __rO '/']l=
- '.r(nf2) o q, dqEq~ +1

M' 

~ _; r2"'/'] r(nf2)f(1 - n/2l (A.4)
.f(nf2) 2lvf' • 

A dependência no parâmetro n agora -é explíóta e a expressão para. I (n) pode ser calculada 
para. n = 4.onde há um pólo.O resíduo pode ser extraído expanclindo Mn-2r(1_n/2) em 
série de Laurent. A vantagem deste procedimento é que teremos expressôcs hem definidas 
em cada passo do cálculo.As divergências aparecem como pólos da função r .Além disto,a 
regularização dimensionai respeita as simetrias globais e locais da teoria. desde que estas 
sejam independentes do número de dimensões do espaço-tempo. Manipulações levam para 
resultes úteis que utilizaremos [781 

Já"k (k')P = j>r n/'(_!jP-nr(il+nf2)r(a-p-nf2) 
(M)[kZ - M' + '\'",(1- x)]· :':r"'('-n"'/2":)f"'('-a'-')["'M"'=-'_-',\~,.:cx("'1"'_=-x"7),F].--p,-_c.!./;;L, 

k" 
~k =0 (A.6)J [k' - ,W + '\''''(1- x)]o 

kPk" D " h'J
á"k = - á"k""--;:~-;;c-=---;,,, (A.7)

[h2 - M' + ,\2x(1 - xl]· fi [h' - M' + ,\,,,(1- x)]"J 
P
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i 

Aqui 	k2 é escrito na métrica. de Minkowski k2 = kÕ - k2 , 

A.1.1 Cálculo dos Contratermos 

Para calcularmos explicitamente os valores dos contratermoSiusamos a relação abaixo e 
as técnicas de regularização dimensional. 

Q'm = -i(-g,)~1(;:~,Tr [ô~;~~I~(q)l c'''',, 15 m < 4 (A.S) 

Usando a expressão (A.S) teremos como resultado 

aI ;g,1 (;:),Tr [G~(q)l 
,i:, 	[MSr (1- ~) + ZM'lnM + Otn - 4)] (A.9) 

Ôa, (-g')ÔM"'1 

I,'1 d"q Te [~,(q)l 	 (A,IO)-lg, (2,,)' 

a, 	 = (-g, a~)' "1 

- ;g;2! 1(~:)' Te [~(q)l' (A.!I) 

a, 	 = (-g, a~r"1 

(A,12)ig;3! 1(;:),TI' [~(q)j' 
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