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À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio

financeiro.

Além dessas pessoas que participaram de uma forma constante durante o meu douto-

rado, não posso deixar de mencionar os amigos que fiz durante esses seis anos de IFT, e

que com certeza me ensinaram muito: Brenno, Cabelo, Calçada, Doff, Emerson, Gadelha,
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i



ii

Resumo

O sistema complexo de equações de Schwinger-Dyson nos fornece uma abordagem não

perturbativa na qual as propriedades infravermelhas da QCD, tais como comportamento

de propagadores e vértices podem ser estudados. Utilizando essas equações, o comporta-

mento do propagador do gluon é estudado, no gauge de Landau, do regime perturbativo

ao não-perturbativo. Entretanto para fazer essa torre de equações tratável, algumas apro-

ximações são necessárias. Aqui nós vamos discutir dois esquemas diferentes que foram

aplicados na equação de Schwinger-Dyson: a aproximação de Mandelstam e o sistema aco-

plado gluon-ghost. A primeira aproximação consiste em desprezar todas as contribuições

que vêm dos campos de férmions e ghosts, enquanto que na segunda aproximação, os

campos de ghosts são levados em conta, nos levando a um sistema de equações integrais

acopladas. Em ambos os casos, nós mostraremos que uma massa dinâmica para o gluon

surge como solução, e algumas de suas propriedades, tais como sua dependência com a

escala da QCD, ΛQCD, e seu comportamento perturbativo serão discutidos.

Palavras Chaves:

QCD; Equações de Schwinger-Dyson; Comportamento Infravermelho do Gluon; Cons-

tante de Acoplamento Infravermelha.

Áreas do conhecimento:

F́ısica de Part́ıculas Elementares e Teoria de Campos
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Abstract

The complex system of Schwinger-Dyson equations (SDE) provides a non-perturbative

framework in which we can study the infrared properties of QCD such as propagators

and vertex. Using SDE, the behavior of gluon propagator is studied in Landau Gauge

from perturbative to non-perturbative regimes. However to make this tower of equations

tractable some approximations are needed. Here we discuss two different schemes which

were applied for the SDE: the Mandelstam and gluon-ghost approximations. The former

consist in neglecting all contributions that come from fermions and ghosts fields while

in the latter, the ghosts field are taken into account which lead to a coupled system of

integral equations. In both cases, we show that a dynamical mass for the gluon propagator

arises as a solution, and some of its properties, such as its dependency on ΛQCD and how

is its behavior at large momenta, will also be discussed.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Liberdade assintótica e confinamento são caracteŕısticas fundamentais que devem es-

tar incorporadas na descrição das interações fortes. A prova da renormalização [1] e a

descoberta da liberdade assintótica da QCD (Cromodinâmica Quântica) [2, 3] garantiram

a aceitação desta teoria de gauge como a teoria que descreve as interações fortes.

Se por um lado, a natureza assintoticamente livre da QCD é a chave que permite

sua descrição no intervalo onde altos momentos são transferidos, já que nessa região

a constante de acoplamento que é utilizada como parâmetro de perturbação da teoria

torna-se menor à medida que o momento cresce; por outro, a falta de um entendimento

do mecanismo de confinamento, que é um fenômeno genuinamente não perturbativo,

dificulta a descrição da região de baixos momentos através de primeiros prinćıpios, ou

seja, através dos campos elementares de quark e glúon da QCD.

Devido ao confinamento, esses campos de quarks e glúons não são diretamente de-

tectados em experimentos, somente estados ligados sem cor - os chamados hádrons -

podem ser observados. Mas se a QCD é a teoria que descreve as interações fortes, de-

veria ser posśıvel calcular a gama de propriedades hadrônicas obtidas experimentalmente

ou através de modelos fenomelógicos, em termos dos parâmetros fundamentais da teoria,

como por exemplo: sua escala e massas dos quarks. Mas para atingir tal ńıvel de descrição

é necessário entender como são calculadas as entidades básicas da teoria, como os propa-

gadores e constantes de acoplamento, não somente na região onde a teoria de perturbação

pode ser aplicada, mas principalmente na região onde as distâncias são maiores que o

tamanho dos hádrons, onde é inevitável o uso de um tratamento não perturbativo.

As ferramentas mais utilizadas para fazer essa ponte entre a QCD perturbativa e a
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enorme quantidade de modelos fenomenológicos que descrevem a região não-perturbativa

de baixas e intermediárias energias são: a QCD na rede e as Equações de Schwinger-Dyson.

Entre esses dois métodos, o mais famoso atualmente é a QCD na rede que se vale

de uma abordagem discreta do espaço-tempo. Esse método vem apresentando resultados

relevantes à medida que novos algoritmos e técnicas computacionais são implantados

[4]. No entanto, algumas dificuldades surgem quando fazemos o limite da rede para um

espaço-tempo cont́ınuo ou inclúımos massas de férmions pequenas. Desta maneira, torna-

se importante desenvolver em paralelo uma abordagem cont́ınua para o estudo destes

fenômenos, o que pode ser feito utilizando uma torre infinita de equações, conhecida

como Equações de Schwinger-Dyson (ESD).

As ESD podem ser definidas como as equações de campo da teoria. Essas equações

formam um conjunto infinito de equações integrais acopladas que relacionam todas as

funções de Green da teoria. Se fôssemos capazes de resolver esse conjunto de equação

teŕıamos uma teoria completamente definida, conhecendo deste modo, o comportamento

de todas as funções de n-pontos [5].

Infelizmente esse emaranhado de equações integrais é insolúvel e simplificações sempre

são necessárias para tratar qualquer problema. Para se ter uma idéia da dificuldade de

resolver tais equações, basta lembrar que só na década de 90 chegou-se a um esquema de

truncamento das ESD consistente com a invariância de gauge no caso da QED [6]. Como

ilustração do grau de acoplamento dessas equações, vamos analisar o caso espećıfico da

equação para o propagador completo do gluon, considerando somente o setor de gauge

puro da QCD.

Neste caso, a equação completa para a função de dois pontos envolve a função completa

de três e quatro pontos, que por sua vez devem satisfazer equações que envolvem as funções

de cinco e seis pontos, que estão relacionadas com as funções de n-pontos de ordem maior e

assim sucessivamente... Deste modo é indispensável o truncamento dessa torre em algum

ponto.

Entretanto, as teorias de gauge possuem um mecanismo natural - as chamadas iden-

tidades de Slavnov-Taylor - que permitem que as funções de Green de ordens diferentes

ou em alguns casos somente parte delas, como a longitudinal, estejam relacionadas entre

si, viabilizando assim, o truncamento dessas equações de uma maneira consistente, mas

infelizmente não-invariante de gauge [7].

Embora seja dif́ıcil quantificar a perda de informação quando usamos essas apro-
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ximações, nos últimos anos, muitos trabalhos vêm estudando cuidadosamente quais apro-

ximações são apropriadas e quais devem ser descartadas e muito do que se sabe sobre

quebra de simetria quiral e geração dinâmica de massa é devido as ESD [5, 8].

No caso da equação de Schwinger-Dyson para o propagador do gluon, vários esquemas

de truncamento foram utilizados. Apesar deste estudo ter começado a mais de duas

décadas atrás [8], com um esquema de aproximação proposto por Mandelstam, o assunto

é ainda controverso, pois diferentes abordagens aplicadas ao problema levam a soluções

completamente distintas.

Mandelstam, por exemplo, obteve que o comportamento do propagador do gluon na

região infravermelha é altamente singular [9]. Em sua aproximação, contribuições de

ghosts e vértices quárticos foram desconsideradas, restando somente a contribuição do

gráfico que possui vértices de três gluons. Esse propagador, da forma 1/q4, por muitos anos

foi apresentado na literatura como um sinal de confinamento, já que a sua transformada de

Fourier levaria a um potencial linear confinante entre os quarks. Esse tipo de resultado não

foi visto na rede, e, em particular, Marenzoni e outros [10] afirmam que essa possibilidade

não existe com um ńıvel de confiança da ordem de 95%.

Já Cornwall [11], utilizando o gauge de cone de luz, obteve uma solução para o propaga-

dor do gluon finita na origem, onde o gluon adquire uma massa dinâmica no infravermelho.

Recentemente, em uma série de trabalhos, um outro comportamento para o propagador

do gluon foi encontrado por Alkofer e seu grupo, onde o propagador vai a zero para bai-

xos momentos [12, 13, 14, 15]. Neste caso um sistema acoplado gluon-ghost foi resolvido

e o ghost desempenha um papel dominante na região infravermelha, desenvolvendo um

comportamento divergente. Outro aspecto interessante dessa solução, que foi verificado

a poucos meses atrás, é que o comportamento do ghost, obtido através destas soluções, é

compat́ıvel com o critério de confinamento de Kugo-Ojima [16, 17, 18].

O panorama das soluções, para o propagador do gluon, encontradas via ESD está

resumido na Fig.(1).

Como foi dito anteriormente, a QCD na rede descarta, sem sombra de dúvida, a solução

divergente obtida por Mandelstam. Por outro lado, os outros dois comportamentos finitos

para o propagador do gluon são compat́ıveis com os resultados obtidos na rede e infeliz-

mente, esses dados não são suficientemente precisos na região de baix́ıssimos momentos

para determinar qual dessas duas soluções é de fato a que descreve o comportamento do

gluon na região infravermelha, isso se acreditarmos que alguma das duas é realmente a
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Figura 1.1: Posśıveis comportamentos para o propagador do gluon encontradas através das

Equações de Schwinger-Dyson. Todas as curvas descrevem o comportamento perturbativo

após poucos GeV.

que representa a solução verdadeira para a teoria.

Se por um lado a QCD na rede não tem uma preferência entre essas duas soluções, a

fenomenologia apresenta uma clara predileção para a solução massiva obtida por Cornwall

[19, 20].

É importante ter em mente, que todas essas soluções aparecem porque diferentes

aproximações foram usadas e além disso, é também perfeitamente posśıvel que na mesma

aproximação mais que uma solução seja viável.

Na verdade, Mandelstam faz um comentário que uma solução massiva pode ser encon-

trada em sua aproximação. Entretanto ela foi descartada logo no ińıcio do seu trabalho.

Essencialmente, os motivos que levaram a eliminar essa solução são dois: o primeiro, ba-

sicamente se resume a idéia de que uma solução divergente do tipo 1/k4 poderia levar a

uma indicação simples sobre confinamento. Essa linha de argumentação é bem marcante

nesse trabalho, e sua análise é toda direcionada para obter tal solução. Além disso, de

maneira errônea, se pensa que a geração de uma massa para o gluon automaticamente

implica na violação da identidade de Slavnov-Taylor e portanto a perda da invariância de

gauge da teoria.

Apesar da solução massiva ter sido encontrada por Cornwall, essa solução nunca foi
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obtida em gauges covariantes. Cornwall, por exemplo, utilizou uma técnica diferente para

a construção da ESD - a chamada “pinch tecnique”[11, 21, 22].

Nosso objetivo aqui é revisitar a ESD para o gluon, dentro da aproximação de Man-

delstam, e analisar a possibilidade de uma solução massiva para essa equação. Para isso,

apresentaremos no Caṕıtulo 2 uma breve introdução aos aspectos gerais da QCD. Basica-

mente o objetivo geral desse caṕıtulo, além de introduzir grande parte da notação que será

utilizada durante toda tese, é também definir grandezas e comportamentos perturbativos,

como por exemplo de propagadores e vértices, que serão importantes durante o estudo

das ESD.

No caṕıtulo 3 apresentaremos uma introdução aos métodos funcionais e como as ESD

da QCD podem ser derivadas a partir deles. Por razões didáticas, vamos derivar primei-

ramente a ESD para casos mais simples, como uma teoria escalar e a QED, para então

finalmente obtermos uma expressão para as ESD dos propagadores dos quarks, gluon e

ghost.

Em seguida, no caṕıtulo 4, com todas as ferramentas necessárias em mãos, vamos

aplicar as aproximações necessárias para derivar a ESD obtida por Mandelstam. Anali-

saremos como a solução divergente foi obtida com intuito de ressaltar as diferenças entre

esse procedimento e o nosso, onde uma solução massiva é obtida. Durante o estudo da

aproximação de Mandelstam, várias vezes vamos comparar os procedimentos feitos por

Brown e Pennington [7], em um estudo mais refinado, com os propostos por Mandelstam.

Tendo em mente o mecanismo da aproximação de Mandelstam, mostraremos quais são

as mudanças necessárias para que uma solução massiva nesta aproximação seja viável.

Apresentaremos nossos dados e estudaremos as caracteŕısticas gerais da massa dinâmica

gerada por essa solução, como por exemplo sua dependência com a escala da QCD, além

do comportamento da constante de acoplamento nessa aproximação.

Com o objetivo de analisar os efeitos dos campos de ghosts, vamos estender nossa

aproximação e incluir esses campos formando assim um sistema de equações integrais

acopladas. Ainda no caṕıtulo 5, vamos expor como uma solução massiva pode ser obtida

dentro dessa abordagem e estudaremos suas propriedades. Apesar de ser uma aproximação

inicial para a inclusão dos campos ghosts, poderemos analisar qual é o papel que eles

desempenham na determinação da constante de acoplamento da QCD.

Além disso, no Apêndice B vamos apresentar quais são as conseqüências para a cons-

tante de acoplamento da QCD, quando o propagador do gluon apresenta uma escala de
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massa.

Finalmente no caṕıtulo 6 vamos expor uma análise detalhada dos nossos resultados

obtidos e apresentaremos as perspectivas de trabalho.

6



Caṕıtulo 2

Aspectos gerais da QCD

Nosso entendimento atual da interação forte começou a partir da identificação dos

férmions elementares que compunham os prótons e outros hádrons. Quando as proprie-

dades desses férmions tornou-se melhor entendida, a natureza de suas interações foi sendo

delimitada, de maneira a nos levar à uma única candidata a descrever tal interação.

Em 1963 Gell-Mann e Zweig propuseram um modelo que explicava o espectro das

part́ıculas que interagem fortemente, em termos de constituintes elementares, os chamados

quarks. Os mésons seriam estados ligados de quark-antiquark e os bárions estados ligados

de três quarks.

Apesar do sucesso fenomenológico do modelo de quarks, este modelo possúıa dois sérios

problemas. O primeiro, apesar de todos os esforços, part́ıculas livres com carga fracionária

nunca tinha sido observadas. E o segundo, desde que os quarks têm spin 1/2, é natural

supor que eles seriam férmions e portanto obedeceriam a estat́ıstica de Fermi-Dirac e

obviamente o prinćıpio de exclusão de Pauli. Isto é, a função de onda total dos hádrons,

deveria ser anti-simétrica pela troca simultânea de sabor, spin e momento angular orbital

entre dois quarks. Entretanto, contradizendo o esperado, o espectro dos bárions requeria

que a função de onda dos três quarks fosse totalmente simétrica pela troca de spin dos

quarks e dos números quânticos de sabores. A necessidade dessa simetria, pode ser mais

facilmente ilustrada, analisando a part́ıcula excitada, ∆++, que possui spin 3/2 e carga

+2. O ∆++ é interpretado como o estado ligado de três quarks u, com o momento angular

orbital igual à zero, e seus três quarks têm todos seus spins em paralelo.

Para reconciliar o espectro de bárions com o teorema de spin-estat́ıstica, foi proposto

que os quarks carregariam um adicional - e não observado - número quântico, chamado

7



8 2.1. A Lagrangiana da QCD

cor. Se nós supormos que, além do sabor e do spin, os quarks possuem também o número

quântico cor, então todos os três quarks, no caso do exemplo dado da part́ıcula ∆++,

podem estar no mesmo estado, já que possuem cores diferentes. Claramente, isto requer

que pelo menos três cores existam.

Se existem somente três cores, nós podemos afirmar um regra simples, que resolveria

também o primeiro problema que se refere a falta da observação de quark isolados. Essa

regra, nos diria que somente combinações de quarks que formam um estado sem cor podem

existir e portanto observados. Até hoje, existe esperança que essa regra seja derivada

através do formalismo da teoria de gauge baseada na cor - a Cromodinâmica Quântica

(QCD)

O intuito deste caṕıtulo é apresentar uma espécie de um breve apanhado dos conceitos

básicos envolvidos na Cromodinâmica Quântica (QCD), especialmente as propriedades da

QCD no regime a altas energias. Apesar de nosso trabalho, ter como objetivo o estudo da

região de baixos momentos da QCD, vai ser útil para os próximos caṕıtulos, conhecer os

comportamentos esperados para QCD em altos momentos, para que sejamos capazes de

comparar e analisar os resultados obtidos através do estudo das Equações de Schwinger-

Dyson para esse regime de momentos.

2.1 A Lagrangiana da QCD

Tendo discutido a motivação f́ısica para introduzir a cor como um número quântico

para os quarks, com simetria de grupo SU(3)cor, podemos construir uma teoria de gauge

renormalizável que descreve a interação dos quarks e gluons coloridos.

A QCD possui 8 geradores do grupo SU(3)cor que são expressos na representação

fundamental pelas matrizes de Gell-Mann, λa/2 com a = 1, . . . , 8, com normalização

dada por [23, 24]

Tr(λaλb) = 2δab. (2.1)

Além disso, os campos de gauge, os chamados campos de gluons, são usualmente

denotados por Aµ
a (a = 1, . . . , 8).

Utilizando os campos de gauge, Aµ
a , podemos construir o tensor de campo, F a

µν , ex-

presso da seguinte maneira

F a
µν = ∂µA

a
ν − ∂νA

a
µ + gfabcA

b
µA

c
ν, (2.2)

8



2.1. A Lagrangiana da QCD 9

onde g é um número adimensional - a chamada constante de acoplamento não renorma-

lizada, e fabc é a constante de estrutura da algébra do grupo SU(3).

Por sua vez, os campos de matéria, que representam os quarks, são campos espinori-

ais denotados genericamente por ψ(x), e explicitando suas componentes ψi fα (x), onde a

variação dos ı́ndices é dada por

i = 1, 2, 3 (́ındice de cor: vermelho, amarelo, verde )

f = 1, . . . , 6 (́ındice de sabor: u, d, c, s, t, b)

α = 1, . . . , 4 (́ındice espinorial). (2.3)

Nós usualmente suprimimos o ı́ndice espinorial, e em algumas vezes nenhum ı́ndice

é utilizado, Em vez de usar o ı́ndice de sabor, nós denotamos os campos dos diferentes

sabores de quarks pelos seus nomes convencionais:

u d c s t b

(up) (down) (charm) (strange) (top) (bottom) .

A Lagrangiana que descreve as interações dos quarks e gluons é

LQCD = −1

4
F µν
a Fµνa + ψ̄(i/D −m)ψ

Dµ = ∂µ + igλaA
µ. (2.4)

Pode ser mostrado que a Lagrangiana dada pela Eq.(2.4) é invariante sobre a trans-

formação SU(3) local, desde que os campos de gauge Aµ(x), juntamente com os campos

de quarks e a derivada covariante se transformem, respectivamente, da seguinte maneira

Aµ(x) → A′
µ(x) = U(x)AµU

†(x) − i

g
U(x)∂µU

†(x), (2.5)

ψ(x) → ψ′(x) = U(x)ψ(x), (2.6)

Dµ(x) → D′
µ(x) = U(x)Dµ(x)U

†(x), (2.7)

onde a transformação local de SU(3)cor, U(x) é definida como

U(x) = exp(iθa(x)λa/2). (2.8)

9



10 2.2. Regras de Feynman para os férmions e o bóson de gauge

2.2 Regras de Feynman para os férmions e o bóson

de gauge

Podemos reescrever a lagrangiana da QCD da seguinte forma:

LQCD = Lgauge + Lghost + Lfermions, (2.9)

onde

Lgauge =
1

2
Aaµ

(
−∂2δµν −

(
1 − 1

ξ

)
∂µ∂ν

)
Aaν

−gf abc(∂µAaν)AbµAcν +
1

4
g2fabef cdeAaµA

b
νA

c
µA

d
ν, (2.10)

Lghost = +c̄a∂2ca + gf abcc̄a∂µ(A
c
µc
b), (2.11)

Lfermions = ψ̄(−/∂ +m)ψ − igψ̄γµ
λa

2
ψAaµ. (2.12)

Essa forma, nos permite ler diretamente da Lagrangiana de Yang-Mills as regras de

Feynman para as funções de Green da QCD no espaço de Minkowski. Assim temos para

o

• Propagador do Gluon

Dµν
0 ab = −iδab

(
gµν − (1 − ξ)

kµkµ

k2

)
1

k2
,

• Propagador do Ghost

D0 ab
G = i

δab
k2

,

• Vértice Gluon-Quark

Γµ0 a = igγµ
λa
2
,

10



2.3. Liberdade Assintótica e Constante de Acoplamento 11

• Vértice de três Gluons

Γabc0µ (k, q, p) = gf abc [gµν(k − p)ρ + gνρ(p− q)µ + gρµ(q − k)ν] ,

• Vértice de quatro Gluons

Γabcd0µνρσ = −ig2
[
fabef cde(gµρgνσ − gµσgνρ)

facef bde(gµνgρσ − gµσgνρ)

fadef bce(gµνgρσ − gµρgνσ
]
,

• Vértice Gluon-Ghost

Gµ
0 abc = −gfabcpµ.

Onde o subscrito 0 - que aparece no lado esquerdo das definições acima - significa que

as funções de Green definidas nessa seção estão em ńıvel de árvore.

2.3 Liberdade Assintótica e Constante de Acopla-

mento

Uma conseqüência extremamente importante dos cálculos radioativos em teorias cam-

pos é que o acoplamento torna-se dependente do momento. Por exemplo, mantendo

somente os termos dominantes, o acoplamento efetivo do quark-gluon torna-se:

g(q2) = g − β0
g2

32π2
ln

(
q2

κ

)
+O(g5) (2.13)

11



12 2.3. Liberdade Assintótica e Constante de Acoplamento

onde g é a ordem mais baixa da constante de acoplamento - ou acoplamento nu - que

aparece na Eq.(2.9), q2 é o momento do gluon, e κ é o corte ultravioleta, que é necessário

para fazer essas correções de ordem mais altas sejam finitas. Além disso, temos β0 que é

o coeficiente de primeira ordem da função de Callan-Symanzik, β(g) é expresso por

β0 =
11Nc

3
− 2

3
Nf , (2.14)

onde Nf é o número de sabores dos quarks. Usualmente, utilizamos Nf = 6, e portanto

β0 é uma quantidade positiva.

Nós freqüentemente trabalhamos com a quantidade αs = g2/4π, então quadrando a

Eq.(2.13) temos:

α(q2) = αs − α2
s

β0

4π
ln

(
q2

κ2

)
+O(α3

s) (2.15)

Se calcularmos essa mesma equação em uma outra escala, q2 = µ2, nós obtemos

α(µ2) = αs − α2
s

β0

4π
ln

(
µ2

κ2

)
+O(α3

s). (2.16)

Utilizando essas duas equações acima é posśıvel eliminar, αs e κ, de forma a ter

αs(q
2) = αs(µ

2) − α2
s(µ)

β0

4π
ln

(
q2

µ2

)
+O(α3

s). (2.17)

Na Eq.(2.17), nós expressamos a constante na escala q2 em termos da constante de-

finida em outra escala, µ2, eliminando, dessa maneira, a dependência da constante de

acoplamento com o corte ultravioleta κ.

Entretanto, a escala de momento µ2 deve ser arbitrária e portanto o valor da constante

de acoplamento, em um determinado momento q2, deve ser independente desse valor

assumido por µ2. Isso, nos leva a seguinte conclusão: Os termos de ordem mais alta

dessa série, necessariamente, devem se combinar de forma que a soma dessa série seja

independente de µ2. Na realidade, a soma dessa série só pode ser obtida resolvendo a

equação diferencial de Callan-Symanzik, e nós aqui simplesmente vamos nos restringir a

repetir seu resultado final, dado por:

αs(q
2) =

αs(µ
2)

1 + β0

4π
αs(µ2) ln

(
q2

µ2

) . (2.18)

Apesar da Eq.(2.18) ser expressa em termos de µ2 podemos mostrar que ela é inde-

pendente de µ2, reescrevendo como

1

αs(q2)
− β0

4π
ln(q2) =

1

αs(µ2)
− β0

4π
ln(µ2), (2.19)

12



2.4. Comportamento Ultravioleta dos Propagadores do Gluon e Ghost 13

O lado esquerdo da equação acima é independente de µ2, enquanto que o lado direito é

independente do momento q2. Portanto, ambos lados precisam ser iguais à uma constante

que nós escrevemos por conveniência, como (β0/4π) ln(Λ2
QCD) para então obter:

αs(q
2) =

4π

β0 ln(q2/Λ2
QCD)

, (2.20)

onde ΛQCD é uma escala introduzida na teoria, necessária para a renormalização. ΛQCD

é conhecida como a constante de escala da QCD, cujo valor é obtido experimentalmente.

Note que, se αs assume um determinado valor experimental na escala µ2, através da

Eq.(2.20) estamos automaticamente fixando o valor de ΛQCD. Por completeza, podemos

dizer que o valor t́ıpico de ΛQCD gira em torno de 300 MeV.

É importante mencionar que através da Eq.(2.20) podemos perceber que para grandes

momentos, mais especificamente quando q2 � Λ2
QCD, αs(q

2) torna-se cada vez menor, de

forma que podemos afirmar que quando q2 → ∞ temos que αs(q
2) → 0. Essa propriedade

é conhecida como liberdade assintótica. No regime de baixos momentos, essa constante

torna-se grande, e de fato, quando q2 = Λ2
QCD ela torna-se infinita. Entretanto, precisamos

manter em mente, que antes de atingir essa escala, a constante de acoplamento já é grande

o suficiente para invalidar toda nossa análise feita através da teoria de perturbação, que

é baseada na expansão de potências da constante de acoplamento.

Assim podemos concluir que para grandes momentos, a QCD perturbativa é uma

ferramenta confiável e auto-consistente. À medida que a escala de momentos vai abai-

xando, essa ferramenta não é mais válida e portanto o uso de métodos não-perturbativos

é indispensável se quisermos tratar propriamente essa região.

2.4 Comportamento Ultravioleta dos Propagadores

do Gluon e Ghost

Nos próximos caṕıtulos, nos concentraremos em examinar o comportamento não-

perturbativo dos propagadores do gluon e do ghost. Entretanto, antes de obter as soluções

das ESD para esses propagadores, é desejável conhecer o comportamento perturbativo des-

sas funções de Green. Nessa seção vamos basicamente relembrar quais são suas respectivas

expressões, obtidas através de cálculos perturbativos em um loop.

13



14 2.4. Comportamento Ultravioleta dos Propagadores do Gluon e Ghost

Começaremos definindo o propagador do gluon,

Dµν(k) =
G(k2)

k2

[
δµν − kµkν

k2

]
, (2.21)

e o propagador do ghost

DG(k) = −F(k2)

k2
, (2.22)

onde, ambos foram definidos no gauge de Landau e no espaço euclidiano, com G(k2) sendo

a função de renormalização do gluon e F(k2) a do ghost. Essas duas funções podem

ser entendidas como as funções que descrevem tanto a parte perturbativa como a não

perturbativa da QCD. Portanto, elas são uma espécie de medida de quanto o propagador

em ńıvel de árvore é modificado seja pelos efeitos perturbativos ou não-perturbativos da

teoria.

Nessa seção, vamos analisar os efeitos trazidos pela correção de um loop para essa

funções. Para QCD, os diagramas que contribuem em um loop podem ser visualizados na

Fig.(2.4).

Figura 2.1: Representação esquemática dos diagramas que contribuem para correções do

propagador do gluon em um loop.

Aqui nós vamos nos restringir a apresentar somente os resultados deste cálculos, que

podem ser encontrados em [3, 25, 26, 27],

G(k2) =

[
1 +

β0α(µ2)

4π
ln

(
k2

µ2

)]γ
, F(k2) =

[
1 +

β0α(µ2)

4π
ln

(
k2

µ2

)]δ
, (2.23)

onde nós escolhemos a escala de renormalização, µ2, como ponto de subtração, e os mo-

mentos k2 e µ2 estão localizados na região perturbativa da QCD. Além disso, a constante

14



2.5. Confinamento 15

de acoplamento α(µ2) é a constante de acoplamento renormalizada definida na Eq.(2.20),

já β0 = 11Nc/3 quando temos nf = 0 na Eq.(2.14), e as dimensões anômalas do propaga-

dor do gluon, γ e do ghost δ são dados por

γ = −13NC

6
= −13

2
δ = −3Nc

4
= −9

4
. (2.24)

Podemos também reescrever a Eq.(2.23), em termos da constante de acoplamento dada

pela Eq.(2.20), da seguinte forma:

G(k2) =

(
α(k2)

α(µ2)

)−γ

F(k2) =

(
α(k2)

α(µ2)

)−δ

. (2.25)

Para grandes momentos, nós podemos observar através da Eq.(2.23) que a função de

renormalização do gluon, G(k2) é diferente de 1(um), ou melhor é pouco menor do que

1(um), por causa do termo de correção logaŕıtmico. Isso significa que o propagador do

gluon em ńıvel de árvore é corrigido na região perturbativa por um fator proporcional à

1/ln(k2).

2.5 Confinamento

Como vimos na seção anterior, quando altos momentos são transferidos, as interações

entre os quarks e gluons são fracas - devido à liberdade assintótica - e a QCD pertur-

bativa é uma teoria consistente para tratar esse regime. Além disso, comparações entre

experiência e teoria, realizadas para vários processos, confirmam que os métodos per-

turbativos utilizados para calcular correções de ordem maior, descrevem corretamente os

dados experimentais obtidos.

Entretanto, se nós temos evidências experimentais indiretas que os quarks e gluons são

part́ıculas elementares verdadeiras, o mecanismo que nos impede de ver essas part́ıculas

livremente da mesma maneira que vemos, por exemplo o elétron e o fóton, não é bem

entendido. Apesar de não entendermos como os quarks estão confinados, observamos

que os únicos estados que fazem parte do espectro f́ısico, são estados ligados de quarks

e gluons, que são singletos de cor de SU(3). Também podemos ter os estados ligados,

formados exclusivamente por gluons, que são os chamados glueballs.

Se nós acreditamos que a QCD é a teoria que descreve as interações fortes, como

parece ser no caso dos processos em que os momentos transferidos são altos, é desejável

15



16 2.5. Confinamento

entender como, o mecanismo que deixa esses quarks e gluons aprisionados funciona, ainda

que seja, de uma maneira qualitativa.

A principal limitação que encontramos para lidar com o problema do confinamento

é formular uma abordagem na qual ele pode ser tratado, já que como vimos a teoria de

perturbação quebra nesse regime.

Apesar desta tese se concentrar basicamente no estudo não-perturbativo do propagador

do gluon, nós não vamos nos aprofundar nos mecanismos que têm sido propostos para

explicar o confinamento de cor, simplesmente vamos discutir brevemente, os mais famosos

e quem sabe talvez os mais promissores.

A abordagem mais elementar para o mecanismo de confinamento é dado pela idéia do

tubo de fluxo. Na QED, mediada por seus fótons, a força entre o elétron e o pósitron é

dada pela lei atrativa de Coulomb. Ou seja, à medida que afastamos essas duas cargas,

sua força é cada vez menor e portanto suas linhas de campo cada vez vão se afastando

mais. O oposto ocorre para a QCD, onde a natureza não-abeliana dos campos de gluon,

permite que exista o auto-acoplamento. Esses campos de gluon podem gerar um potencial

que cresce linearmente com a distância entre dois quarks, onde suas linhas de campos

ficariam delimitadas à uma determinada região, formando um tubo. Dessa maneira, a

interpretação para o confinamento dos quarks seria que a energia requerida para separá-

los é tão grande, que é energeticamente mais favorável criar outras part́ıculas, do que

quebrar essa ligação entre quarks.

Uma outra maneira de interpretar o confinamento é conhecido como escravidão infra-

vermelha. Essencialmente, esse nome surgiu pelo fato dessa idéia ser um contraponto à

idéia de liberdade assintótica. Ou seja, à medida que abaixamos o momento, entrando na

região infravermelha da QCD, a constante de acoplamento vai crescendo monotonicamente

até ser descrita por uma divergência em q2 → 0. Esse comportamento divergente, corres-

ponderia a uma força infinita que impede que os singletos de cor da teoria se quebrem em

part́ıculas coloridas.

Uma outra idéia surge quando olhamos para as funções de Green da teoria, mais

especificamente para os propagadores, onde podemos desenvolver a seguinte linha de

argumentação: Sabemos que o limiar de produção de uma determinada part́ıcula é dado

pelo pólo do seu propagador, já que fisicamente esse valor do pólo nada mais é que a massa

da part́ıcula. Suponha agora que temos uma part́ıcula cujo propagador não possui pólos

no eixo real, podemos interpretar essa ausência de pólos com valores reais como um sinal
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2.6. Identidades de Slavnov-Taylor 17

de confinamento [28] já que obviamente essa part́ıcula não tem uma camada de massa e

portanto não pode ser achada no espectro f́ısico das part́ıculas.

Um outro cenário foi apresentado por Kugo e Ojima em [29], nesta abordagem sur-

gem duas condições que são necessárias e suficientes para a existência de um espectro

f́ısico composto exclusivamente por part́ıculas brancas. A primeira é que as funções de

correlação do gluon não devem apresentar pólos em q2 → 0, e a segunda é que o pro-

pagador do ghost necessariamente precisa ser mais divergente que o propagador de uma

part́ıcula sem massa, em outras palavras, ele deve divergir mais rápido que 1/q2 na região

infravermelha.

2.6 Identidades de Slavnov-Taylor

Uma das propriedades peculiares das teorias de gauge, é a existência de identidades que

relacionam as funções de Green da teoria de ordens diferentes. No caso da QCD, essas

identidades podem ser consideradas como generalização da usual identidade de Ward-

Takahashi, válida somente para teorias abelianas. Em teorias não-abelianas, elas são

conhecidas como as identidade de Slavnov-Taylor.

Essas identidades surgem como conseqüência da invariância de gauge da teoria. Por-

tanto violá-las, significa o mesmo que dizer, que a invariância de gauge desta teoria foi

perdida. Além disso, elas são essenciais para garantir a renormalizabilidade da região per-

turbativa, uma vez que é através delas, que as constantes de renormalização são amarradas

entre si. Uma maneira genérica de expressar tal identidade é

p1µΓ
µ1...µn

n (p1, . . .) = Ωn[Γn−1,Γn−2, . . . ,Γ2], (2.26)

onde p1 é o momento do bóson externo que está contráıdo com a função de Green de

n-pontos e Ωn é uma função de Green de ordem mais baixa que Γµ1...µn
n . Essa equação

nos mostra que a identidade de Slavnov-Taylor vincula a função de Green de n-pontos,

Γµ1...µn
n , com as funções de Green de ordem mais baixa do que Ωn. Como ilustração, segue

da QED, o exemplo mais conhecido dessas identidades,

qµΓµ(q, p, p
′) = S−1

F (p′) − S−1
F (p), (2.27)

onde o Γµ(q, p, p
′) é o vértice do férmion-fóton completo, q = p−p′, é o momento do fóton

que está entrando, e SF é o propagador completo do elétron. Essa identidade é válida
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18 2.6. Identidades de Slavnov-Taylor

para os propagadores completos da teoria, ou seja aqueles que contêm o comportamento

perturbativo bem como o não perturbativo; como também ela é satisfeita a cada ordem

da teoria de perturbação. Assim, para o ńıvel de árvore da QED a Eq.(2.27) é satisfeita

trivialmente desde que

Γµ(q, p, p
′) = iγµ e SF (p)

i

/p
. (2.28)

Nós podemos separar os vértices em partes longitudinais e transversais [30],

Γµ1...µn(p1, . . . , pn) = Γµ1...µn

L (p1, . . . , pn) + Γµ1...µn

T (p1, . . . , pn) (2.29)

onde a parte transversal é definida pela propriedade de possuir uma estrutura tensorial

que se anula quando contráıda com qualquer momento externo, ou seja

p1Γ
µ1...µn

T (p1, . . . , pn) = 0. (2.30)

Pela Eq.(2.26), podemos ver que a parte transversal do vértice não pode ser definida

através da identidade de Slavnov-Taylor.

Alguns comentários sobre esse procedimento de separação dos vértices são necessários,

já que uma importante pergunta, que deve ser feita, é se essa divisão do vértice - em parte

tranversal e longitudinal - é uńıvoca, já que sempre existe a possibilidade de adicionarmos,

um número arbitrário de partes transversais na parte longitudinal deste vértice.

Essa pergunta foi levantada por Ball e Chiu [30, 31] durante a construção de um vértice

triplo completo do gluon que satisfizessem a identidade de Slavnov-Taylor. A resposta

encontrada, por eles, para garantir a unicidade foi fazer uma suposição crucial sobre a

forma do vértice longitudinal, que é exigir que a parte longitudinal do vértice seja livre

de singularidades cinemáticas, ou seja, sua estrutura não deveria apresentar pólos.

É importante frisar que, apesar de fazer essa suposição e comentar que a maioria

das singularidades cinemáticas violam os critérios de analiticidade exigidos pelo vértice,

Ball e Chiu, ainda mencionam - sugerindo estudos adicionais - que existem alguns tipos

de estruturas que possuem essas singularidades, mas que não violam a analiticidade do

vértice e portanto, poderiam fazer parte do vértice longitudinal. Esse fato é de suma

importância para o nosso trabalho e portanto será recuperado no decorrer do Caṕıtulo 4.

Feito esse pequeno parêntese, será interessante, saber qual é a forma da identidade de

Slavnov-Taylor que vincula o vértice completo de três gluons e o propagador completo

do gluon, uma vez que como comentado na introdução desta tese, a única maneira de
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2.6. Identidades de Slavnov-Taylor 19

tratar as ESD é fazendo aproximações, que como veremos são guiadas pelas identidades

de Slavnov-Taylor.

O procedimento da derivação do vértice de três gluons pode ser encontrada em [30,

31, 32, 33], onde a contribuição dos ghosts foi desprezada. Assim podemos escrever sua

forma final como

kµΓ
µνρ(k, p, q) = [Dνρ(p)]−1 − [Dνρ(q)]−1. (2.31)

Explicitando a estrutura tensorial do propagador completo do gluon no espaço Eucli-

diano, temos em gauges covariantes que

kµΓ
µνρ(k, p, q) =

q2

G(q2)

(
δνρ − qνqρ

k2

)
− p2

G(p2)

(
δνρ − pνpρ

p2

)
. (2.32)

A equação acima, quando resolvida, permite fixar uma expressão para a parte longitudinal

do vértice triplo [30, 31, 32, 33], nos levando à

ΓµνρL (k, p, q) = A+(k2, p2)δµν(k − p)ρ + A−(k2, p2)δµν(k + p)ρ

+ C(k2, p2)(δµνk · p− kµpν)(k − p)ρ + c. p.., (2.33)

onde c. p. significa permutações ćıclicas de momento e ı́ndices e

A±(k2, p2) =
1

2

(
1

G(k2)
± 1

G(p2)

)
e C(k2, p2) = 2

A−(k2, p2)

k2 − p2
. (2.34)

Nós iremos utilizar essa expressão para o vértice de três gluon no Caṕıtulo 4.

Tendo discutido rapidamente os aspectos básicos da QCD, temos agora todos os in-

gredientes necessários para iniciar nosso estudo do propagador do gluon na região de

baixos momentos. Com esse intuito, nosso próximo passo é a derivação da ESD para o

propagador do gluon, que será apresentada no Caṕıtulo 3.
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Caṕıtulo 3

Métodos Funcionais e a Derivação

das Equações de Schwinger-Dyson

Utilizando técnicas diferentes, Schwinger e Dyson derivaram independentemente equa-

ções integrais para as funções de Green da teoria. Essas equações podem ser enxergadas

como as equações de movimento de uma teoria quântica de campos e sua beleza se encontra

no fato em elas são derivadas através de um procedimento em que nenhuma aproximação

é utilizada e portanto elas são exatas.

Isso significa que, quando propriamente renormalizadas, essa torre infinita de equações

que emaranha todas as funções de Green da teoria, poderia em prinćıpio ser utilizada para

estudar - dentro de uma abordagem cont́ınua - tanto a região não-perturbativa como a

perturbativa, ou seja, se nós fôssemos capazes de resolver essa torre, teŕıamos uma solução

para uma teoria, onde todas suas funções de Green de n-pontos estariam determinadas.

Isso incluiria também uma descrição para os estados ligados da teoria que são descritos

pela equações de Bethe-Salpeter [BSE] que completam, também, as ESD.

Obviamente, uma descrição tão completa desse teoria é impraticável e como discutire-

mos nos próximos caṕıtulos, para resolver essas equações o uso de algumas aproximações

é inevitável. O sucesso de tais aproximações reside no fato delas serem capazes de manter

certas propriedades da teoria, como por exemplo simetrias locais e globais ou comporta-

mento assintóticos esperados para cada teoria.

O objetivo deste caṕıtulo é derivar as ESD do quark, gluon e ghost para a QCD,

para isso apresentaremos uma breve introdução aos Métodos Funcionais, reforçando os

principais conceitos e definições que serão, posteriormente, utilizados para a obtenção

dessas equações. Após isso, nós derivaremos as ESD para teorias abelianas como por
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3.1. Métodos Funcionais 21

exemplo, uma teoria escalar e a Eletrodinâmica Quântica (QED). Esses estudos prévios

servirão de guia para a derivação dos casos mais complicados que aparecem para a QCD.

3.1 Métodos Funcionais

Nós começaremos definindo o funcional Z[J ] usualmente chamado de gerador funcional

como, [23, 34],

Z[J ] =

∫
[Dφ] exp

(
i

∫
d4x[L + J(x)φ(x)]

)
, (3.1)

onde aqui nós estamos olhando para uma teoria escalar, como por exemplo λφ4/4!. O

elemento de volume, [Dφ], representa uma integral funcional sobre todas as configurações

posśıveis do campo φ(x) e J(x) é uma fonte externa acoplada ao sistema, e como veremos

logo abaixo, ela é um recurso matemático muito útil para a derivação das funções de

Green da teoria. Falta ainda definir a lagrangiana da teoria, L, que no caso da teoria

λφ4/4! é expressa por

L =
1

2
∂µφ∂

µφ− m2φ2

2
− λφ4

4!
. (3.2)

Uma teoria de campo quântica é caracterizada pelo conjunto formado por suas funções

de Green. Tais funções podem ser calculadas utilizando a expressão,

〈Ω |Tφ(x1) . . . φ(xn)|Ω〉 =

∫
[Dφ]φ(x1) . . . φ(xn) exp

(
i
∫
d4xL

)
∫

[Dφ] exp
(
i
∫
d4xL

) , (3.3)

que define a função de Green de n-pontos da teoria.

A expressão acima Eq.(3.3) pode ser reproduzida a partir do gerador funcional da

teoria, Eq.(3.1), introduzindo uma derivação funcional desse gerador com respeito ao

termo de fonte, J(x), ou seja

〈Ω |Tφ(x1) . . . φ(xn)|Ω〉 =
1

Z[J ]

δnZ[J ]

iδJ(x1) . . . iδJ(xn)

∣∣∣∣
J=0

, (3.4)

onde cada derivada funcional tem a função de abaixar do argumento da exponencial para

o numerador de Z[J ] um campo φ(x). Após a efetuação dessas derivadas funcionais, o

termo de fonte é anulado, J = 0 para recuperarmos a expressão da Eq.(3.3).

Esse procedimento permite calcular essas funções de uma maneira mais fácil do que

aquele definido pela Eq.(3.3).

Como vimos o gerador funcional Z[J ], como o próprio nome já diz, gera uma série de

gráficos de Feynman que podem ser separados em duas classes: os próprios e os impróprios.
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22 3.1. Métodos Funcionais

Os gráficos que formam o grupo dos impróprios têm a propriedade de se separam em dois

ou mais gráficos quando uma linha, que representa qualquer part́ıcula da teoria, é retirada.

Veja, por exemplo, a Fig.(3.1).

[a] [b]

Figura 3.1: Exemplos de gráficos: [a] próprio; [b] impróprio.

É posśıvel definir um funcional, W [J ], que está relacionado de uma maneira simples

com Z[J ], que gere somente gráficos próprios ou funções de Green conectadas. W [J ] está

relacionado com Z[J ] pela equação

Z[J ] = exp iW [J ], (3.5)

ou

W [J ] = −i lnZ[J ]. (3.6)

Nosso objetivo agora é mostrar que W [J ] é o gerador funcional das funções de Green

conectadas, ou seja que se

δW [J ]

δJ(x)
= −i δ

δJ(x)
lnZ[J ] =

∫
[Dφ]φ(x) exp

(
i
∫
d4x[L + J(x)φ(x)]

)
∫

[Dφ] exp
(
i
∫
d4x[L + J(x)φ(x)]

)

= 〈Ω |Tφ(x)|Ω〉J (3.7)

O lado direito da equação é o valor esperado do vácuo na presença de uma fonte

J(x) 6= 0, ou seja, a derivada funcional de W [J ] nos dá o valor esperado do vácuo do

campo φ na presença de uma fonte que varia espacialmente .

Se aplicarmos uma segunda derivada funcional com relação a uma fonte J(y) na

Eq.(3.7), obtemos
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3.1. Métodos Funcionais 23

δ2W [J ]

δJ(x1)δJ(x2)
=

i

Z[J ]

∫
[Dφ]φ(x1)φ(x2) exp

(
i

∫
d4x[L + J(x)φ(x)]

)

− i

Z2[J ]

∫
[Dφ]φ(x1) exp

(
i

∫
d4x[L + J(x)φ(x)]

)

×
∫

[Dφ]φ(x2) exp

(
i

∫
d4x[L + J(x)φ(x)]

)

= i 〈Ω |φ(x1)φ(x2)|Ω〉 − i 〈Ω |φ(x1)|Ω〉 〈Ω |φ(x1)|Ω〉 (3.8)

Se nós calcularmos o termo 〈Ω|φ(x1)φ(x2)|Ω〉 em termos de diagramas de Feynman, nós

teŕıamos os seguintes tipos de contribuições, como mostra a Fig.(3.2)

x1 x1x2

+

x2

Figura 3.2: Cálculo do termo 〈Ω|φ(x1)φ(x2)|Ω〉 em termos de diagramas de Feynman.

Onde os ćırculos em cinza representam a soma de todos diagramas conectados. Por-

tanto se substitúımos esses gráficos no primeiro termo da Eq.(3.8), os segundos termos

tanto da Fig.(3.2) como da Eq.(3.8) se cancelam, restando somente que a derivada se-

gunda de W [J ] com relação a fonte é igual aos gráficos conectados da teoria. Portanto,

podemos chamar W [J ] de gerador dos gráficos conectados.

A terceira derivada funcional pode ser calculada similarmente, onde obtemos

δ3W [J ]

δJ(x1)δJ(x2)δJ(x3)
= − [〈Ω |φ(x1)φ(x2)φ(x3)|Ω〉 − 〈Ω |φ(x1)φ(x2)|Ω〉 〈Ω |φ(x3)|Ω〉−

〈Ω |φ(x1)φ(x3)|Ω〉 〈Ω |φ(x2)|Ω〉 − 〈Ω |φ(x2)φ(x3)|Ω〉 〈Ω |φ(x1)|Ω〉
+2 〈Ω |φ(x1)|Ω〉 〈Ω |φ(x2)|Ω〉 〈Ω |φ(x3)|Ω〉 ]

= −〈Ω |φ(x1)φ(x2)φ(x3)|Ω〉conn .(3.9)

Portanto em cada derivada sucessiva de W [J ] todas as contribuições cancelam exceto

a que representa os gráficos conexos. Generalizando para n derivadas, temos

δnW [J ]

δJ(x1) . . . J(xn)
= (−i)n−1 〈Ω |φ(x1) . . . φ(xn)|Ω〉conn . (3.10)
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24 3.1. Métodos Funcionais

A partir de agora, nós passaremos a nos referir a W [J ], como o o gerador funcional

das funções de correlação conectadas. A função de dois pontos conectada é usualmente

chamada de propagador da teoria e no caso de uma teoria escalar, podemos escrever como

〈Ω |φ(x1)φ(x2)|Ω〉conn = iD(x1 − x2) (3.11)

Tomando a transformada de Legendre, podemos construir uma quantidade que é co-

nhecida como ação efetiva, Γ[φ], expressa por

W [J ] = Γ[φ] +

∫
d4yJ(y)φ(y) (3.12)

Podemos verificar facilmente, utilizando a Eq.(3.12), que a variável φ(x) precisa satis-

fazer a equação,

φ(x) =
δW [J ]

δJ(x)
, (3.13)

enquanto que a relação da derivada funcional da ação efetiva com relação ao campo φ é

expressa por

δΓ[φ]

δφ(x)
=

δW [J ]

δφ(x)
−
∫
d4y

δJ(y)

δφ(x)
φ(y)− J(x)

= −i
∫
d4y

δJ(y)

δφ(x)

δW [J ]

δJ(y)
−
∫
d4y

δJ(y)

δφ(x)
φ(y) − J(x)

= −J(x) (3.14)

onde na segunda linha dessa derivação nós usamos a Eq.(3.13).

Já que temos uma interpretação para W [J ], como o funcional gerador das funções de

correlação conectadas, nada mais natural que nos perguntar qual é o significado das de-

rivadas funcionais da ação efetiva. Para isso, vamos considerar primeiramente a derivada

da equação (3.14) com relação a J(y)

δ

δJ(y)

δΓ

δφ(x)
= −δ(x− y). (3.15)

Utilizando a regra da cadeia, podemos reescrever da seguinte forma o lado esquerdo

da equação

δ(x− y) =

∫
d4z

δφ(z)

δJ(y)

δ2Γ

δφ(z)δφ(x)

=

∫
d4z

δ2W

δJ(y)δJ(z)

δ2Γ

δφ(z)δφ(x)
, (3.16)
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3.1. Métodos Funcionais 25

onde na segunda linha usamos novamente a Eq.(3.13).

Nós podemos reescrever a última linha em uma forma mais compacta, se pensarmos

cada uma das derivadas funcionais de segunda ordem como uma matriz infinita, ou seja,

δ(x− y) =

(
δ2W

δJδJ

)

yz

(
δ2Γ

δφδφ

)

zx

, (3.17)

onde a integração sobre z está representada pelo produto das matrizes.

Portanto, nós obtemos a seguinte relação, que será muito utilizada na derivação das

ESD, (
δ2W

δJδJ

)
=

(
δ2Γ

δφδφ

)−1

. (3.18)

Lembrando que nosso propagador é definido pela Eq.(3.11), facilmente podemos ver

da equação acima que, (
δ2Γ

δφ(x)δφ(y)

)−1

= iD(x, y). (3.19)

Para calcularmos as derivadas de ordem mais alta da ação efetiva, nós precisamos

utilizar novamente a regra da cadeia,

δ

δJ(z)
=

∫
d4w

δφ(w)

δJ(z)

δ

δφ(w)
= i

∫
d4wD(z, w)

δ

δφ(w)
, (3.20)

juntamente com a regra para diferenciar matrizes inversas,

∂

∂α
M−1(α) = −M−1 ∂M

∂α
M−1. (3.21)

Aplicando essas identidades, Eqs.(3.20) e (3.21), na Eq.(3.18), nós achamos a seguinte

relação

δ

δJ(z)

(
δ2W

δJ(x)δJ(y)

)
= i

∫
d4wD(z, w)

δ

δφ(w)

(
−i δ2Γ

δφxδφy

)−1

,

= i

∫
d4wD(z, w)

∫
d4ud4v(−iD(x, u))

(
δ3Γ

δφuδφvδφw

)
(iD(v, y))

= i

∫
d4u

∫
d4v

∫
d4wDxuDyvDzw

δ3Γ

δφuδφvδφw
. (3.22)

Esta relação pode ser expressa, mais claramente, de uma forma diagramática. O lado

esquerdo da equação é a função de três pontos conectada. Extraindo os propagadores como

indicado no lado direito da Eq.(3.22), essa função de três pontos conectada se decompõe

da seguinte forma, mostrada pela Fig.(3.3):
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26 3.1. Métodos Funcionais

�
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�

Figura 3.3: Decomposição da função de três pontos conectada, derivada a partir do gera-

dor funcional da funções de correlação conectadas, em três propagadores completos e na

função de três pontos irredut́ıvel derivada a partir do ação efetiva.

Nessa figura, nós podemos observar, que os ćırculos em cinza representam a soma de

todos os diagramas conectados, enquanto o ćırculo em branco, localizado no lado direito

da figura, representa a derivada funcional de ordem três da ação efetiva, Γ[φ] com relação

ao campo φ. Portanto, nós vimos que a derivada terceira de Γ[φ] é somente a função de

correlação conectada com os três propagadores removidos, em outras palavras, ela é a

definição da função de três pontos irredut́ıvel (1PI), ou seja:

i
δ3Γ

δφxδφyδφz
= 〈Ω |φ(x)φ(y)φ(z)|Ω〉1PI . (3.23)

Indo além, nós diferenciamos a Eq.(3.22) com relação ao termo de fonte Jw, e obtemos

a seguinte relação, expressa em notação matricial,

−iδ4W

δJwδJxδJyδJz
= DswDxtDyuDzv

[
i

δ4Γ

δφsδφtδφuδφv

+
iδ3Γ

δφsδφtδφr
Dqr

iδ3Γ

δφqδφuδφv
+ (t↔ u) + (t↔ v)

]
, (3.24)

onde está impĺıcito que sobre ı́ndices repetidos existe uma integração.

Diagramaticamente, nós podemos reescrever a Eq.(3.24) da seguinte maneira apresen-

tada pela Fig.(3.4),

Como acima, os ćırculos em cinza escuro representam a soma dos diagramas conecta-

dos, enquanto os ćırculos em branco representam derivadas de ordem diferentes da ação
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= + +
Cruzados

x

x

w

y

y

z

z

w

w

Diagramas

w x

y z

Figura 3.4: Decomposição da função de quatro pontos conectada, derivada a partir do

gerador funcional da funções de correlação conectadas em propagadores completos e em

vértices irredut́ıveis.

efetiva, Γ, ou a função de quatro ou três pontos irredut́ıvel. Generalizando essa relação

podemos escrever para n ≥ 3

δnΓ[φ]

δφ(x1) . . . δφ(xn)
= −i 〈φ(x1) . . . φ(xn)〉1PI . (3.25)

Em outras palavras, a ação efetiva é o gerador funcional das funções de correlação irre-

dut́ıveis (1PI). Com isso em mãos, podemos dizer que Γ nos fornece praticamente todas

as informações f́ısicas de uma teoria de campo, para isso basta lembrar que a derivada

segunda da ação efetiva é o inverso do propagador. Já o polo do propagador nos fornece

valores para as massas das part́ıculas.

Derivadas de ordem mais alta de Γ são representadas por amplitudes irredut́ıveis que

podem ser conectadas, por exemplo com propagadores completos ou funções de n-pontos

de ordem maior para formar os elementos da matriz S.

Logo, se conhecermos Γ, nós podemos reconstruir o comportamento quantitativo das

part́ıculas de uma dada teoria e respectivas interações.
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28 3.2. Equação de Schwinger-Dyson para o campo escalar

3.2 Equação de Schwinger-Dyson para o campo es-

calar

Como primeiro exemplo nós apresentaremos a derivação da ESD para um campo esca-

lar com interação do tipo λφ4. O intuito dessa derivação é mostrar, de uma maneira mais

didática, como podem ser obtidas essas equações [34]. Frisando os passos aplicados, esse

estudo servirá de guia para casos mais complicados que serão derivados posteriormente,

como é o caso da QED e a QCD, que é o objetivo final desse caṕıtulo.

Partindo da representação funcional, Z[J ], de uma teoria de campo escalar, as ESD

- que são as equações de campo - seguem da observação que a integral funcional de uma

derivada é nula. Para o caso da teoria escalar nós temos que

0 =

∫
[Dφ]

δ

δφ(x)

{
exp

(
iS[φ] + i

∫
d4yφ(y)J(y)

)}

0 =

∫
[Dφ]

(
δS[φ]

δφ(x)
+ J(x)

)
exp

(
iS[φ] + i

∫
d4yφ(y)J(y)

)
. (3.26)

Vale a pena notar a similaridade da Eq.(3.26) com a equação de movimento clássica

na presença de um termo de fonte,

δS

δφ(x)
+ J(x) = 0. (3.27)

De uma maneira compacta, podemos reescrever da seguinte forma a Eq.(3.26) que

servirá de guia para generalizações da ESD além da teoria escalar

(
δS

δφ(x)
[
δ

δJ
] + J(x)

)
Z[J ] = 0 (3.28)

Vamos aplicar então para uma teoria λφ4

4!
, a Eq.(3.28). Para isso, definimos a ação dessa

teoria escalar como,

S[φ] =

∫
d4x

[
1

2
∂µφ∂

µφ− m2φ2

2
− λφ4

4!

]
, (3.29)

além disso precisamos montar seu respectivo funcional gerador, que foi definido pela

Eq.(3.1), que por conveniência repetimos aqui,

Z[J ] =

∫
[Dφ] exp (iS[φ] + J(x)φ(x)]) . (3.30)
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3.2. Equação de Schwinger-Dyson para o campo escalar 29

O primeiro termo da Eq.(3.28) é derivada funcional da ação, S[φ] com relação ao

campo. Atuando essa derivada na Eq.(3.29) obtemos como resultado,

δS

δφ(x)
= (∂2 +m2)φ(x) +

λ

3!
φ(x)3. (3.31)

Como derivado anteriormente na Eq.(3.14), podemos reescrever a fonte J(x) da Eq.(3.27)

em termos da ação efetiva Γ, que nos leva a seguinte expressão da para Eq.(3.27)

δΓ

φ(x)
= (∂2 +m2)φ(x) +

λ

3!
φ(x)3. (3.32)

É útil relembrar que a definição do propagador completo, dado pela Eq.(3.19) é

(
δ2Γ

δφ(x)δφ(y)

)
= −iD−1(x, y), (3.33)

portanto, podemos obter esse propagador completo da teoria, no lado esquerdo da Eq.(3.32),

se tomarmos, mais uma vez, a derivada da ação efetiva, Γ, com respeito ao campo φ(y)

(
δ2Γ

δφ(x)δφ(y)

)
= (∂2 +m2)δ4(x− y) +

λ

3!

δ

δφ(y)

(
δW

δJ(x)

)3

(3.34)

onde substitúımos o campo φ(x) pela expressão dada pela a Eq.(3.13).

Podemos reconhecer nessa expressão, algumas entidades familiares à teoria escalar,

expressando de uma forma mais compacta podemos reescrever a Eq.(3.34) como

iD−1(x, y) = iD−1
0 (x, y) − λ

3!

δ

δφ(y)

(
δW

δJ(x)

)3

. (3.35)

Falta portanto, expressar o último termo da Eq.(3.35) de uma maneira mais usual,

para isso aplicaremos, neste último termo, a regra da cadeia, dada pela Eq.(3.20), neste

último termo, o que nos leva a seguinte expressão,

λ

3!

δ

δφ(y)

(
δW

δJ(x)

)3

=
λ

3!

∫
d4z

δJ(z)

δφ(y)︸ ︷︷ ︸
− δ2Γ

δφ(x)φ(y)

δ

δJ(z)

(
δW

iδJ(x)

)3

= − iλ
3!
D−1(y, z)

〈
φ(z)φ(x)3

〉
conn

(3.36)

onde fizemos uso novamente da definição do propagador completo, Eq.(3.33) e da Eq.(3.10).
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Com a ajuda da Eq.(3.24), podemos reescrever a função de Green conectada em termos

de gráficos próprios utilizando a definição da ação efetiva. Ou seja,

〈
φ(z)φ(x)3

〉
conn

=

∫
d4u

∫
d4v

∫
d4w

∫
d4tDxwDxtDxuDzv

δ4Γ

δφsδφtδφuδφv
.(3.37)

Note que os outros termos da Eq.(3.24) são zero por que envolve vértices com um

número impar de pernas.

Nós podemos representar esta equação diagramaticamente, notando que ela nos fornece

as posśıveis maneiras que o campo φ se propaga do ponto x para o ponto y. Do lado

esquerdo, nós temos que o inverso do propagador completo desse campo pode ser separado

em duas vias de propagação. A primeira é uma propagação livre, representado pelo o

propagador em ńıvel de árvore da teoria, e a segunda através da geração três campos,

φ(x), que se propagam e recombinam-se de todas as maneiras posśıveis, ou seja, todas as

correções radioativas estão inclúıdas, representadas pelos propagadores completos e pelo

vértice próprio da teoria.

De uma forma diagramática, Fig.(3.5), temos

Figura 3.5: Representação esquemática da Equação de Schwinger-Dyson para o inverso

do propagador na teoria λφ4.

3.3 Equação de Schwinger-Dyson para a QED

O procedimento apresentado na seção anterior é bem geral, e pequenas modificações

são necessárias quando inclúımos férmions que são sabidamente campos anti-comutantes

e obedecem a álgebra de Grassmann. Em geral, precisamos acrescentar para cada férmion

que nós introduzimos na teoria, seu campo ψ e o campo de anti-férmion ψ̄ e suas respec-

tivas fontes anti-comutantes η̄ e η. Além disso, juntamente com essa parte fermiônica,

inclúımos, como usual, o campo de gauge Aµ e seu termo de fonte Jµ. A expressão para

integral de caminho desse funcional é
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Z[η̄, η, Jµ] =

∫
dµ(ψ̄, ψ, Aµ)

(
iS[ψ̄, ψ, Aµ] + i

∫
d4x

[(
ψ̄η + η̄ψ

)
+ AµJ

µ
]
,

)
(3.38)

onde utilizamos a seguinte medida,

dµ(ψ̄, ψ, Aµ) =
∏

f

Dψ̄Dψ
∏

µ

DAµ. (3.39)

É necessário frisar que neste caso, vamos derivar a ESD para o fóton na QED em

quatro dimensões para um único sabor de férmion - no caso o elétron e o pósitron.

Falta agora, definir a ação da QED que é expressa por

S[ψ̄, ψ, Aµ] =

∫
d4x

[
ψ̄ (i/∂ −m0 + e0/A)ψ − 1

4
FµνF

µν

]
, (3.40)

onde ψ(x), m0 e e0 são, respectivamente o campo, a massa nua e a carga do elétron e

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ, (3.41)

é o tensor do bóson de gauge Aµ em uma teoria abeliana .

Para garantir que a integração funcional é feita somente sobre configurações de campos

de gauge diferentes, é necessário a introdução de um novo termo, conhecido como termo

de Faddeev-Popov na lagrangiana para fixar o gauge, o que nos leva à seguinte mudança.

S[ψ̄, ψ, Aµ] → Sξ[ψ̄, ψ, Aµ] −
1

2ξ0

∫
d4x(∂µA

µ)2, (3.42)

onde ξ0 é o parâmetro de gauge. Pode ser provado que os observáveis f́ısicos são indepen-

dentes do parâmetro de gauge ξ0.

Além de renormalizar essa lagrangiana, através da introdução de constantes de renor-

malização, podemos ainda reescrever a lagrangiana da QED, dada pela Eq.(3.42), de uma

forma mais prática para derivar a ESD para o fóton, ou seja,

LQED = Z3
1

2
Aµ

(
−∂2δµν − ∂µ

(
1

Z3ξ
− 1

)
∂ν

)
Aν

+ Z2ψ̄(−/∂ + Zmm)ψ − Z1F ieψ̄γµψAµ (3.43)

onde explicitamos as constantes de renormalização - que são potencialmente infinitas -

sendo Z3 a constante de renormalização da função de onda do fóton, Z2 a constante de

renormalização da função de onda do elétron, Zm é a renormalização da massa do férmion
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32 3.3. Equação de Schwinger-Dyson para a QED

e Z1F é a constante de renormalização do vértice férmion-fóton, também conhecida como

a constante de renormalização da carga.

Logo as seguintes relações são válidas:

ψ0 =
√
Z2ψ, Aµ0 =

√
Z3A

µ, e0 =
Z1F

Z2

√
Z3

e. (3.44)

A identidade de Ward nos leva a seguinte relação

Z1F = Z2. (3.45)

Podemos dizer que essa identidade, juntamente com as constantes de renormalização

multiplicativas, garantem que as identidades de Ward sejam satisfeitas nesta teoria renor-

malizada. Além disso, ela garante também a universalidade da carga, ou seja, diferentes

sabores de férmions têm suas cargas renormalizadas exatamente pelo mesmo fator multi-

plicativo.

Com isso em mãos podemos agora calcular as ESD para o fóton. A generalização da

equação de movimento para o caso onde campos fermiônicos estão presentes é dado por,

0 =

∫
dµ(ψ̄, ψ, Aµ)

δ

δAµ(x)
exp

{
i

(
Sξ[ψ̄, ψ, Aµ] +

∫
d4x

[
ψ̄fηf + η̄fψf + AµJ

µ
])}

=

∫
dµ(ψ̄, ψ, Aµ)

{
δSξ

δAµ(x)
+ Jµ(x)

}
exp

{
i

(
Sξ[ψ̄, ψ, Aµ] +

∫
d4x

[
ψ̄fηf + η̄fψf + AµJ

µ
])}

=

{
δSξ

δAµ(x)

[
δ

iδJ
,
δ

iδη̄
,− δ

iδη

]
+ Jµ(x)

}
Z[η̄, η, Jµ]. (3.46)

Note que, como estamos interessados na ESD para o fóton, a variação é feita com

respeito ao seu campo Aµ.

Desta forma, a derivada funcional da ação da QED, dada pela Eq.(3.43), com respeito

ao campo de gauge, Aµ produz a seguinte igualdade

δSξ
δAµ(x)

= Z3

[
∂ρ∂

ρgµν −
(

1 − 1

Z3ξ0

)
∂µ∂

ν

]
Aν + Z1F e0ψ̄γµψ, (3.47)

Falta ainda, a gente definir a ação efetiva para QED, que pode ser generalizada,

facilmente, englobando todos o termos de fonte e seus respectivos campos, ou seja

W [η̄, η, Aµ] = iΓ[ψ̄, ψ, Aµ] + i

∫
d4x [ψ̄η + η̄ψ + AµJ

µ], (3.48)
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3.3. Equação de Schwinger-Dyson para a QED 33

que em analogia ao caso escalar - pode ser utilizada para derivar as seguintes relações

para os campos e suas respectivas fontes:

Aµ =
δW

iδJν(x)
, Jµ(x) =

δΓ

δAν(x)

ψ =
δW

iδη̄(x)
, η̄ =

δΓ

δψ(x)

ψ̄ = − δW

iδη(x)
, η = − δΓ

δψ̄(x)
. (3.49)

Dividindo a Eq.(3.46) pelo funcional Z, essa expressão pode ser reescrita substituindo

seus campos pelas definições apresentadas na Eq.(3.49), o que nos leva a

−Jµ = Z3

[
∂ρ∂

ρgµν −
(

1 − 1

Z3ξ0

)
∂µ∂

ν

]
δW

iδJν(x)

+Z1F e0

(
δW

δη(x)
γµ

δW

δη̄(x)
+

δ

δη(x)

[
γµ

δW

δη̄(x)

])
. (3.50)

Impomos que os termos de fontes dos férmions é zero, nós obtemos

δΓ

δAµ

∣∣∣∣
ψ=ψ̄=0

= Z3

[
∂ρ∂

ρgµν −
(

1 − 1

Z3ξ0

)
∂µ∂

ν

]
Aν(x)

−Z1F ie0tr [γµS(x, x, [Aµ])] , (3.51)

Note que para obter a Eq.(3.51), nós substitúımos as derivadas funcionais do gerador de

funcões conectadas, W , pela derivadas da ação efetiva, Γ, utilizando a Eq.(3.18) aplicada

para os campos de férmions. Portanto, essa derivada funcional da ação efetiva com relação

aos campos de férmions e anti-férmions é a definição para o propagador fermiônico,

S(x, y, [Aµ]) =

(
δ2ΓQED
δψ̄(x)ψ(y)

∣∣∣∣
ψ=ψ̄=0

)−1

, (3.52)

que aparece na Eq.(3.51). Para obter a ESD para o propagador do fóton precisamos ainda

atuar na Eq.(3.51) uma derivada funcional com relação ao campo de gauge, Aµ , já que
(

δ2ΓQED
δAµ(x)δAν(y)

)
= D−1

µν (x, y). (3.53)

Assim obtemos,

D−1
µν (x, y) :=

(
δ2ΓQED

δAµ(x)δAν(y)

)∣∣∣∣
Aµ=ψ=ψ̄=0

= Z3

(
−∂2δµν −

(
1

Z3ξ
− 1

)
∂µ∂ν

)
δ4(x− y) + Πµν(x, y), (3.54)
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34 3.3. Equação de Schwinger-Dyson para a QED

onde o tensor de polarização do fóton, Πµν é expresso por,

Πµν(x, y) = e2Z1F

∫
d4u

∫
d4v tr(γµS(x, u)Γν(y; u, v)S(v, x)) (3.55)

que foi obtido, como no caso escalar, com a ajuda das Eqs.(3.21)e (3.20), onde a seguinte

definição para o vértice próprio do férmion-fóton foi utilizada,

eΓµ(x; y, z) :=

(
δ3ΓQED

δAµ(x)δψ̄(y)δψ(z)

)

Aµ=ψ=ψ̄=0

. (3.56)

De uma maneira mais compacta, a equação para o propagador completo do fóton pode

ser escrita como,

D−1µν(x, y) = D−1
(0)µν(x, y) + Πµν(x, y), (3.57)

que involve a definição do propagador do fóton no ńıvel de árvore,

D−1
0µν(x, y) = Z3

(
−∂2δµν −

(
1

Z3ξ
− 1

)
∂µ∂ν

)
δ4(x− y). (3.58)

Com as Eqs.(3.54) e (3.55) em mãos podemos analisar, mais claramente, a estrutura

da ESD para o fóton através de uma versão diagramática, dada pela Fig.(3.6). Essas

equações descrevem a maneira em que o fóton propaga entre dois pontos do espaço-tempo

x e y. Iniciando pelo lado esquedo da equação, vemos que o propagador completo do

fóton D−1
µν (x, y) pode se propagar, entre esses dois pontos, através de duas maneiras. A

primeira sem interagir com nada, ou seja livremente - possibilidade refletida através do

propagador do fóton em ńıvel de árvore e a segunda, através de sua aniquilação gerando

assim um par férmion-antiférmion que se propagam e recombinam-se de todas as maneiras

posśıveis, esta possibilidade está representada pelo termo da polarização do vácuo, Πµν.

É útil mencionar, que essas equações são usualmente estudas na representação dos

momentos. Essa transformação do espaço das coordenadas para o espaço de momentos

pode ser facilmente obtida, aplicando a transformada de Fourier nas Eqs.(3.54) e (3.55),

expressa na representação de coordenadas, o que nos leva a,

D−1
µν (k) = D−1

(0)µν(k) + Πµν(k), (3.59)

onde Πµν é entendido como,

Πµν(k) = −e2Z1F

∫
d4

2π

4

tr(γµS(p)Γν(p, p− k)S(p− k)). (3.60)
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Figura 3.6: Representação Esquemática da Equação de Schwinger-Dyson para o inverso

do propagador do fóton

3.4 Equação de Schwinger-Dyson para a QCD

Como dito na introdução, o objetivo deste caṕıtulo é derivar as ESD do quark, gluon

e ghost, que são as part́ıculas fundamentais da QCD.

A QCD é uma teoria de gauge não-abeliana, baseada na representação do grupo SU(3).

Uma caracteŕıstica peculiar a teorias de gauge não-abeliana é o aparecimento de auto-

interação entre os bósons de gauge da teoria, já que ao contrário do que acontece com

o fóton na QED, os glúons carregam a carga da teoria, denominada de cor. Novamente

como ocorre na QED, a integral funcional deve ser realizada somente sobre configurações

de campo de gauge diferentes, e portanto, é necessário a introdução de um termo cujo o

papel é fixar o gauge em que estamos trabalhando. Durante esse procedimento, seguindo

a quantização introduzida por Faddeev-Popov, além desse termo de fixação de gauge é

necessário, também, a introdução dos então chamados campos de ghosts, que apesar de

serem “part́ıculas”escalares, obedecem a estat́ıstica de Fermi-Dirac e portanto são campos

anti-comutantes.

Em alguns gauges da QCD, como por exemplo o axial, os campos de ghosts se desaco-

plam, como acontecem nas teorias abelianas. Entretanto, quando trabalhamos em gauges

covariantes, como é o caso do gauge de Landau ou Feynman, esses campos de ghost além

de preservar a invariância de gauge, eles são essenciais tanto para preservação da unita-

riedade (no sentido de conservação de probabilidade) da teoria, como também garantem

que os campos de gauge, no caso os gluons, sejam transversos na região perturbativa da

QCD, ou seja, que não tenham massa na regime de altas energias.

Como na QED, com o intuito de derivar as ESD para a QCD, vamos escrever a versão

renormalizada da lagrangiana para gauges covariantes e lineares,

LQCD = Lgauge + Lghost + Lfermions, (3.61)
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onde

Lgauge = Z3
1

2
Aaµ

(
−∂2δµν −

(
1

Z3
− 1

)
∂µ∂ν

)
Aaν

−Z1gf
abc(∂µA

a
ν)A

b
µA

c
ν + Z4

1

4
g2fabef cdeAaµA

b
νA

c
µA

d
ν, (3.62)

Lghost = +Z̃3c̄
a∂2ca + Z̃1gf

abcc̄a∂µ(A
c
µc
b), (3.63)

Lfermions = Z2ψ̄(−/∂ + Zmm)ψ − Z1F igψ̄γµt
aψAaµ, (3.64)

com ta = λa/2.

A lagrangiana acima define todas as constantes de renormalização multiplicativas que

devem ser introduzidas para obter uma teoria de campos que seja renormalizável, com

apropriadas condições de contorno para um determinado ponto de renormalização. Esse

ponto é usualmente referido como a escala de momento µ2. Desde que esse ponto, µ, é es-

colhido arbitrariamente, os observáveis f́ısicos precisam ser independentes de sua escolha.

Em outras palavras, as massas de hádrons, seções de choque devem ser independentes de

µ2, mesmo que, para seu cálculo usamos ingredientes, como por exemplo propagadores de

quark e gluon que são sabidamente quantidades dependentes de gauge.

Além das constantes de renormalização que já foram introduzidas no caso da QED,

temos ainda mais quatro constantes, são elas: Z1, Z4,Z̃3 e Z̃1 conhecidas como as cons-

tantes de renormalização do vértice de três gluon, do vértice quártico, da função de onda

do ghost e do vértice ghost-gluon, respectivamente. Falta ainda definir a constante de

renormalização da carga, dada por Zgg = g0. Somando todas esses contratermos, temos

um total de nove constantes que, naturalmente, não são independentes umas das outras.

Em particular, nós temos que elas devem satisfazer as seguintes relações,

Z1F = ZgZ2Z
1/2
3 , Z1 = ZgZ

1/2
3 , Z̃1 = ZgZ̃3Z

1/2
3 , Z4 = Z2

gZ
2
3 . (3.65)

Tendo definido a lagrangiana renormalizada e as relações entres as constantes de re-

normalização, podemos agora montar o funcional gerador da QCD, que será expresso

por

Z[η̄, η, Jµ, σ̄, σ] = (3.66)∫
dµ(ψ̄, ψ, Aµ, c̄, c) exp

{
−
∫
d4xLQCD +

∫
d4x

(
AµaJ

µ
a + η̄ψ + ψ̄η + σ̄c+ c̄σ

)}
,
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3.4. Equação de Schwinger-Dyson para a QCD 37

onde utilizamos a seguinte medida,

dµ(ψ̄, ψ, Aµ, c̄, c) = Dψ̄DψDAµDc̄Dc. (3.67)

Pela estrutura da Eq.(3.61), podemos inferir que a ESD mais simples que podemos

derivar para a QCD é a do ghost. Desta forma a equação de movimento para o ghost é

expressa por,

{
−δSQCD
δc̄a(x)

[
δ

δJ
,
δ

δσ̄

]
+ σa(x)

}
Z[η̄, η, Jµ, σ̄, σ] = 0 (3.68)

〈
δSQCD
δc̄a(x)

c̄b(y)

〉
=
〈[
Z̃3∂

2ca(x) + Z̃1gf
acd∂µ(A

d
µ(x)c

c(x))
]
c̄b(y)

〉
, (3.69)

onde podemos facilmente ver da Eq.(3.61) que

〈
δSQCD
δc̄a(x)

c̄b(y)

〉
= δabδ4(x− y). (3.70)

Explicitando as estrutura dos propragadores em ńıvel de árvore da Eq.(3.69), obtemos

a seguinte equação

δabδ4(x− y) = Z̃3∂
2
〈
ca(x)c̄b(y)

〉
conn

−Z̃1gf
acd

∫
d4zd4z′(∂zµδ

4(z − x))δ4(z − z′)
〈
cc(z′)c̄b(y)Adµ(z)

〉
conn

, (3.71)

onde aqui podemos reconhecer juntamente com o propagador completo do ghost, expresso

por, Dab
G (x − y) =

〈
ca(x)c̄b(y)

〉
conn

, seu inverso em ńıvel de árvore, ∂2. Além disso, no

segundo termo, também podemos notar a estrutura do vértice nu gluon-ghost no espaço

das coordenadas, −Z̃1gf
acd(∂zµδ

4(z−x))δ4(z− z′) juntamente com a função de correlação

de três pontos,
〈
cc(z′)c̄b(y)Adµ(z)

〉
conn

que é definida através da seguinte relação

〈
cc(z)c̄b(y)Aaµ(x)

〉
conn

=
δ3W [J, σ̄, σ]

δσb(y)δσ̄c(z)δJaµ(x)

∣∣∣∣
σ̄=σ=Jµ=0

. (3.72)

Como no caso do propagador do fóton, podemos decompor a função de correlação co-

nectada de três pontos acima na função de vértice gluon-ghost irredut́ıvel a uma part́ıcula

(1PI),

Gabc
µ (x, y, z) =

δ3Γ[Aµ, c̄, c]

δcc(z)δc̄b(y)δAa
µ(x)

∣∣∣∣
c=c̄=Aµ=0

, (3.73)

com os propagadores de ghost e gluons conectados em suas pernas.
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38 3.4. Equação de Schwinger-Dyson para a QCD

Portanto, podemos reescrever a função conectada de três pontos como
〈
cc(z)c̄b(y)Aaµ(x)

〉
conn

= −
∫
d4ud4vd4wDad

µν(x− u)Dce
G (z − v)Gdef

ν (u, v, w)Dfb
G (w − y).

(3.74)

Feitas todas essas decomposições, obtemos explicitamente as ESD para o ghost. A

estrutura dessa ESD é muito similar a obtida para o fóton. Novamente, o objetivo dessa

equação é descrever as diferentes possibilidades de um ghost se propagar do ponto x ao

y. Duas vias são posśıveis: A primeira refletida pela figura do propagador nu do ghost,

que nos diz que esse deslocamento pode ser feito sem interação e a segunda é através da

geração de um par gluon-ghost que se recombina levando em conta todas as possibilidades

de interação. Todos esses passos podem ser vistos de uma maneira ilustrativa através de

Fig.(3.7)

Figura 3.7: Representação esquemática da Equação de Schwinger-Dyson para o inverso

do propagador do ghost.

Combinando as Eqs.(3.71) e (3.74), a ESD para ghost, no espaço dos momentos, pode

ser lida como:

(D−1
G )ab(k) = −δabZ̄3k

2 + g2fabcZ̃1

∫
d4q

2π4
ikµD

ce
G (q)Gefb

ν (q, k)Ddf
µν(k − q)

Podemos proceder de maneira e análoga ao caso do ghost e derivar a ESD para o

propagador do quark, para isto basta lembrar que

S(x− y) =
〈
ψ(x)ψ̄(y)

〉
conn

, (3.75)

e 〈
δSQCD
δψ̄(x)

ψ̄(y)

〉
= 1δ4(x− y), (3.76)

assim obtemos,

1δ4(x− y) = Z2(−/∂ + Zmm)S(x− y)

− Z1F ig

∫
d4zd4z′δ4(x− z)δ4(x− z′)(γµt

a)
〈
ψ(z)ψ̄(y)Aa

µ(z
′)
〉
conn

.

(3.77)
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Novamente, podemos reconhecer várias estruturas que estão presentes na equação

acima. Começamos pelo o inverso do propagador do quark, (−/∂ + m), o vértice quark-

gluon em ńıvel de árvore,Γa0µ(x, z, z
′) = −Z1F igγµt

aδ4(x − z)δ4(x − z′) e finalmente a

função de correlação completa
〈
ψ(z)ψ̄(y)Aa

µ(z
′)
〉
conn

. Esta última pode ser decomposta

no vértice completo próprio (1PI) denominado, Γaµ(x, y, z), com um propagador do quark

e outro do gluon anexados a suas pernas. A Fig.(3.8), representa pictoricamente a ESD

para o quark, onde sua expressão no espaço dos momentos é dada por:

S−1(k) = Z2(−i/k + Zmm) + g2Z1F

∫
d4q

2π4
taγµS(q)Γbν(q, k)D

ab
µν(k − q)

Figura 3.8: Representação esquemática da Equação de Schwinger-Dyson para o inverso

do propagador do quark.

Agora só falta, derivarmos a ESD para gluon. Sua complexidade é muito maior do

que os dois casos anteriores, já que a lagrangiana de gauge Eq.(3.62) possui um número

de termos bem maiores que a do ghost e quarks.

Apesar de ser mais trabalhoso, o procedimento adotado é análogo aos casos anteriores.

Portanto, partindo da derivada funcional da ação, Sgauge, em relação ao campo de gauge,

Aaµ que é dada por,

δSgauge
δAaµ(x)

=

Z3

(
−∂2δµν −

(
1

Z3

− 1

)
∂µ∂ν

)
Aaρ(x)

−Z̃1gf
ade(∂µc̄

d(x))ce(x) + Z1F ig(γµt
a)ijψ(x)ψ̄(x)

+Z1gf
ade(∂ρA

d
ρ(x))A

e
µ(x) + (∂µA

d
ρ(x))A

e
ρ(x) − 2(∂ρA

d
µ(x))A

e
ρ(x)

+Z4g
2fackf dekAcρ(x)A

d
µ(x)A

e
ρ(x). (3.78)

A equação de movimento para o gluon pode ser obtida a partir da Eq.(3.68), se subs-

titúımos os campos de ghost e sua respectiva fontes, para o caso em questão. Assim,
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sabemos que a equação acima vai ser igual a menos o termo de fonte, J aµ que pode ser

expresso como a derivada funcional da ação efetiva em relação ao campo de gauge Aa
µ(x),

como nos mostra a Eq.(3.49). Se atuarmos mais uma derivada funcional em relação ao

campo, Ab
ν(y), obtemos a seguinte expressão para o propagador completo do gluon,

− δ2ΓQCD

δAaµ(x) δA
b
ν(y)

= −Z3

[
δµν ∂

2 −
(

1 − 1

Z3 ξ

)
∂µ∂ν

]
δab δ(x− y)

+ Z1 gf
ade

∫
d4z 〈Abν(y)Acρ(z)〉−1

{
〈Acρ(z)Adσ(x) ∂µAeσ(x)〉

−〈Acρ(z)Adσ(x) ∂σAeµ(x)〉 − 〈Ac
ρ(z) ∂σA

d
σ(x)A

e
µ(x)〉

}

+ Z4 g
2fafgf gde

{
δbf 〈Adµ(x)Aeν(x)〉 + δbe〈Afν(x)Adµ(x)〉

+δbdδµν〈Afρ(x)Aeρ(x)〉
}
δ(x− y)

+ Z4 g
2fafgf gde

∫
d4z 〈Abν(y)Acρ(z)〉−1〈Acρ(z)Afσ(x)Adµ(x)Aeσ(x)〉c

− Z1F ig t
a γµ

∫
d4z 〈Abν(y)Acρ(z)〉−1〈Acρ(z) ψ̄(x)ψ(x)〉c

+ Z̃1 gf
ade

∫
d4z 〈Abν(y)Acρ(z)〉−1〈Acρ(z)

(
∂µ c̄

d(x)
)
ce(x)〉c (3.79)

Como nos casos anteriores todas essas funções de correlação de n-pontos podem ser

decompostas em gráficos 1PI usando a identidade dada pela a Eq.(3.20), que ajustamos

para nosso caso e repetimos aqui por conveniência,

δ

δAaµ(x)
=

∫
d4z

δJ bν(z)

δAaµ(x)

δ

δJ bν(z)
(3.80)

= −
∫
d4z

δ2Γ

δAaµ(x) δA
b
ν(z)

δ

δJ bν(z)
.

Apesar de ser um procedimento trabalhoso, utilizamos essa identidade acima uma série
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de vezes, e obtemos a seguinte expressão para a ESD do gluon

D−1ab
µν(x− y) = Z3D

−1
(0)

ab

µν
(x− y)

+ Z1
1

2

∫
d4x1 d

4x2 d
4y1 d

4y2

×Γ(0)acd

µαβ(x, x1, x2)D
de
βγ(x2 − y1)D

cf
αδ(x1 − y2) Γbefνγδ(y, y1, y2)

+ Z4
1

2

∫
d4x1 d

4x2 Γ(0)abcd

µναβ(x, y, x1, x2)D
cd
αβ(x1 − x2)

+ Z4
1

6

∫
d4x1 d

4x2 d
4x3 d

4y1 d
4y2 d

4y3 Γ(0)acde

µαβγ(x, x1, x2, x3)

×Dcm
αλ (x1 − y3)D

dl
βσ(x2 − y2)D

ek
γρ(x3 − y1) Γbklmνρσλ(y, y1, y2, y3)

+ Z4
1

2

∫
d4x1 d

4x2 d
4x3 d

4y1 d
4y2 d

4y3 d
4z1 d

4z2 (3.81)

×Γ(0)acde

µαβγ(x, x1, x2, x3)D
ck
αρ(x1 − y1)D

dm
βλ (x2 − y3)D

ep
γδ(x3 − z1)

×Γklmρσλ(y1, y2, y3)D
lq
σκ(y2 − z2) Γbpqνδκ(y, z1, z2)

+ Z1F

∫
d4x1 d

4x2 d
4y1 d

4y2

×Γ(0)a

µ(x, x1, x2)S(x2 − y1)S(y2 − x1) Γbν(y, y1, y2)

+ Z̃1

∫
d4x1 d

4x2 d
4y1 d

4y2

×Γ(0)acd

µ (x, x1, x2)G
de(x2 − y1)G

fc(y2 − x1) Γbefν (y, y1, y2) (3.82)

Como comentado anteriormente, essa equação é usualmente estudada no espaço de

momento, e portanto aplicando a transformada de Fourier, obtemos a seguinte expressão

final para a ESD do boson de gauge de QCD,
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D−1ab
µν(p) = Z3D

−1
(0)

ab

µν
(p)

+ Z1
1

2

∫
d4q d4k Γ(0)acd

µαβ(p,−q,−k)Dde
βγ(k)D

cf
αδ(q) Γbefνγδ(−p, k, q)

+ Z4
1

2

∫
d4q1 d

4q2 Γ(0)abcd

µναβ(p,−p,−q1, q2)Dcd
αβ(q1)

+ Z4
1

6

∫
d4k1 d

4k2 d
4k3 Γ(0)acde

µαβγ(p,−k1,−k2,−k3)

×Dcm
αλ (k1)D

dl
βσ(k2)D

ek
γρ(k3) Γbklmνρσλ(p, k3, k2, k1)

+ Z4
1

2

∫
d4k1 d

4k2 d
4k3 d

4k4

×Γ(0)acde

µαβγ(p,−k1,−k2,−k3)D
ck
αρ(k1)D

dm
βλ (k2)D

ep
γδ(k3)

×Γklmρσλ(k1,−k4, k2)D
lq
σκ(k4) Γbpqνδκ(−p, k3, k4)

+ Z1F

∫
d4q d4k Γ(0)a

µ(p, q, k)S(−q)S(k) Γbν(−p, k, q)

+ Z̃1

∫
d4q d4k Γ(0)acd

µ (p, q, k)Gde(−q)Gfc(k) Γbefν (−p, k, q). (3.83)

A maneira mais fácil de entender essa equação é através de sua representação dia-

gramática dada pela a Fig.(3.9).

Os fatores 1/2 e 1/6 que aparecem na ESD do gluon, são os fatores de simetrização

que usualmente surgem da regras de Feynman, devido a estat́ıstica que a part́ıcula em

questão obedece.

A dificuldade de lidar com a ESD do gluon pode ser imaginada, desde que precisamos

ter “Ansatze”suficientemente bons para os propagadores de quark, ghost sem contar nos

vértices envolvidos que são vértices triplos e quárticos de gluons, além dos vértices de

quark-gluon e gluon-ghost. Obviamente cada um desses vértices obedecem sua própria

ESD que possui vértices de ordem maior, e portanto é imposśıvel resolver sem apro-

ximações essa torre infinita de equações. Para tornar o problema tratável, em algum

ponto dessa torre é feito um truncamento. O sucesso dessa aproximação depende de

quanto ela consegue manter as peculiaridades da teoria, além disso uma outra ferramenta

muito útil que pode guiar essa aproximação são as identidades de Slavnov-Taylor, que

relacionam funções de Green da teoria de ordens diferentes. Respeitando essa série de

identidades, nós temos garantido a principal propriedade das teorias de gauge, que é a
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−1
=

−1
+ 1

2

+ 1
2 + 1

6

+ + 1
2

+

Figura 3.9: Representação da equação de Schwinger-Dyson completa para o propagador

do gluon. As linhas cont́ınuas representam os férmions, as espiraladas os gluon e as linhas

tracejadas os ghosts. As circunferências pretas representam os propagadores completos e

as vazias representam os vértices próprios.

sua invariância por transformações de gauge.

Nós próximos caṕıtulos, vamos discutir como essas aproximações podem ser feitas no

caso da ESD do gluon e discutir suas caracteŕısticas e quanto da teoria sobra quando elas

são aplicadas.
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Caṕıtulo 4

Equações de Schwinger-Dyson na

aproximação de Mandelstam

Como vimos no caṕıtulo anterior, a ESD para o inverso do propagador do gluon envolve

funções desconhecidas de ordem mais alta como por exemplo o vértice triplo e quártico

do gluon, além das contribuições que surgem das interações com ghost e férmions. Com o

intuito de derivar uma equação fechada para o propagador do gluon, nós apresentaremos

nesse caṕıtulo a primeira aproximação feita para essa equação em gauges covariantes,

mais especificamente no gauge de Landau.

Essa primeira proposta de aproximação foi feita por Mandelstam em 1979 [9], e a

partir de então levou seu nome e ficou conhecida como a aproximação de Mandelstam.

Durante mais de duas décadas, ela foi tida como a aproximação que gerava o com-

portamento infravermelho esperado para gluon. Isso por que, no gauge de Landau, Man-

delstam obteve como solução, após fazer uma série de truncamentos, um propagador da

forma (k2)−2 na região infravermelha. Com este comportamento, altamente divergente na

região de baixos momentos, podemos mostrar que a lei de área de Wilson, que é conside-

rada por alguns, um critério para confinamento [35] é satisfeita. Além do fato de possuir

uma evidência simples para o confinamento dos gluons, este comportamento foi também

utilizado em vários estudos fenomenológicos, onde o propagador 1/k4 é aproximado por

uma função delta, e corroborado depois por Pennington em estudos mais refinados das

ESD [7, 36, 37].

Neste caṕıtulo estudaremos os detalhes envolvidos nessa aproximação, além de rever

os resultados obtidos por Mandelstam mostraremos também que, devido a complexidade

dessa equação, mais uma solução existe mesmo dentro dessa aproximação, que nos gera
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4.1. Divergente no Infravermelho 45

um gluon que possui uma massa dinâmica e portanto é finito na origem.

4.1 Divergente no Infravermelho

O propagador do gluon, Dµν(k) é uma quantidade dependente de gauge e portanto não

é um observável f́ısico. Apesar de não ser um observável, seu comportamento na região

infravermelha têm importantes implicações para o entendimento do confinamento dos

quarks e gluons e proporcionaria também uma descrição baseada em primeiros prinćıpios

para a QCD em baixas energias.

Apesar da QCD perturbativa descrever muito bem uma série de observáveis f́ısicos,

como por exemplo seções de choque, onde os processos envolvem transferência de altos

momentos, sua descrição é inadequada quando aplicada para região infravermelha, onde

fenômenos que são tipicamente de baixas energias, como por exemplo quebra de simetria

quiral e geração de massa dinâmica ocorrem. Essencialmente, por que esses efeitos da

interação forte só podem ser descritos adequadamente quando todas as ordens de per-

turbação são levadas em conta, em outras palavras podemos dizer que esses efeitos são de

uma natureza tipicamente não-perturbativa.

Portanto, seria desejável conseguir uma descrição que fosse capaz de conectar essas

duas regiões de uma maneira suave, e ambas pudessem ser descritas baseadas em primeiros

prinćıpios.

Como foi comentado na introdução existem duas ferramentas capazes de fazer tal

descrição. A primeira abordagem, e provavelmente a mais famosa, é a descrição através

da discretização do espaço-tempo, utilizada pela QCD na rede, e a outra via posśıvel é o

estudo utilizando as ESD.

No cont́ınuo, as ESD provêem o ferramental apropriado para estudar o comportamento

das funções de Green da região perturbativa a não-perturbativa da QCD. Entretanto sua

estrutura intrincada somente se torna tratável quando fazemos algumas aproximações.

Para mostrar quão intricada é sua estrutura, basta olhar quais as funções de Green

que estão envolvidas na ESD para o propagador do gluon. Na Fig.(3.9), vemos que o

propagador do gluon está relacionado em termos dele mesmo, e de seus vértices completos

de três e quatro gluons Γ3
µνρ, Γ4

µνρσ , respectivamente, além disso, temos envolvidos nessa

equação, os propagadores completos do ghost e do férmion e seus respectivos acoplamentos

com o gluon representados por Gµ e Γµ.
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46 4.1. Divergente no Infravermelho

Na verdade, essas funções desconhecidas de três e quatro pontos obedecem sua própria

ESD, que envolve funções de n-pontos de ordem maior que naturalmente precisam satis-

fazer, por sua vez, suas próprias ESD. Portanto, esse emaranhamento de equações é o que

faz inevitável o uso de esquemas de truncamento.

Muitos esforços têm sido feitos para entender o comportamento do propagador do

gluon no infravermelho através das ESD .

Neste caṕıtulo nos concentraremos na descrição do primeiro estudo - feito no gauge

de Landau - proposto por Mandelstam no final da década de setenta.

Como passo inicial este esquema de truncamento despreza primeiramente os férmions

- restando portanto uma teoria de Yang-Mills pura. Essa simplificação é razoável se

supomos que os gluons devem ser responsáveis pelas principais caracteŕısticas da QCD,

e portanto o estudo baseado em uma lagrangiana de Yang-Mills pura seria capaz de

reproduzir todas as peculiaridades da teoria.

Só essa simplificação, não nos permite obter uma equação fechada para o gluon, já que

obviamente, este sistema de equações envolvem ainda a pré-definição de funções de três e

quatro pontos, além do propagador completo do ghost. Portanto, para obter uma equação

mais simples, funções de ordem maiores do que três-pontos também serão desprezadas

[9, 37].

Ignorar esses diagramas que possuem acoplamentos quárticos é indispensável para

obter uma equação fechada para o gluon. Além disso, é importante notar que, esses dia-

gramas são proporcionais a α2
0(Λ

2), onde α0(Λ
2) = g2

0/4π é a constante acoplamento nua,

enquanto os outros são proporcionais somente a α0. Para eliminar as constantes de renor-

malização que aparecem na equação do gluon, nossa equação precisa ser renormalizada

em alguma escala µ2 que será fixada na região perturbativa - o procedimento completo

de renormalização será apresentado na seção (4.2) deste caṕıtulo. As constantes de aco-

plamento nuas serão portanto trocadas por sua versão renormalizada, α(µ2). Uma vez

que a escala de momento, µ2, está fixada na região perturbativa o valor dessa constante

de acoplamento será pequeno e portanto, os diagramas que envolvem vértices quárticos

serão suprimidos por um fator α(µ2) adicional, em relação aos diagramas restantes. Uma

questão que surge é que, obviamente, existe a possibilidade que o valor da integração

poderia eliminar essa supressão, mas parece ser natural acreditar que o vértice de três

gluons seja capaz de manter as caracteŕısticas necessárias da QCD em baixas energias.

Como escolhemos trabalhar no gauge de Landau, ainda nos resta analisar os campos
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4.1. Divergente no Infravermelho 47

de ghost. Apesar dos ghosts serem essenciais para garantir a invariância de gauge da

teoria e manter a transversalidade do propagador do gluon em altas energia, baseados

nos resultados perturbativos, os campos de ghost serão também desprezados. A justi-

ficativa para essa última aproximação é que a contribuição proveniente dos campos de

ghost é supostamente pequena, se comparada com a contribuição dos campos de gluons,

mesmo na região não-perturbativa, uma espécie de extrapolação dos resultados obtidos

na região perturbativa. Portanto esperamos que eles não tenham um papel significante

no comportamento qualitativo da função de renormalização do gluon, G(p2).

Todos esses passos, nos leva a equação que está esquematizada através da Fig.(4.1).

−1
=

−1
+ 1

2

Figura 4.1: Representação da equação de Schwinger-Dyson desprezando as contribuições

dos ghosts e vértices quárticos.

Apesar de todas essas aproximações, nossa equação ainda envolve uma função de Green

completa desconhecida: o vértice completo de três gluons.

Podemos utilizar as identidade de Slavnov-Taylor, como uma fonte adicional de in-

formação. Como dito anteriormente na Seção (2.6), essas identidades têm a propriedade

de relacionar funções de Green de ordem diferentes e anulando as contribuições dos campos

de ghost, essa identidade pode ser resolvida de forma a determinar a parte longitudinal

do vértice. Por questões de conveniência, vamos repetir aqui a Eq.(2.33), que nos mostra

que a parte longitudinal do vértice triplo é dada por

ΓµνρL (k, p, q) = A+(k2, p2)δµν(k − p)ρ + A−(k2, p2)δµν(k + p)ρ

+ C(k2, p2)(δµνk · p− kµpν)(k − p)ρ + c.p., (4.1)

onde c.p. significa permutações ćıclicas e

A±(k2, p2) =
1

2

(
1

G(k2)
± 1

G(p2)

)
e C(k2, p2) = 2

A−(k2, p2)

k2 − p2
. (4.2)
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48 4.1. Divergente no Infravermelho

Supondo que G(p2) é uma função que varia lentamente, temos que A−(k2, p2) = 0 e

A+(k2, p2) = 1
G(p2)

, logo podemos escrever que

ΓµνρL (k, p, q) ≈ A+(k2, p2)Γµνρ0 (k, p, q). (4.3)

Assim, nosso resultado nos mostra que que o vértice completo de três gluons pode

ser expresso em termos de sua parte longitudinal que foi determinado via identidade de

Slavnov-Taylor

Γµνρ(k, p, q) = ΓµνρL (k, p, q). (4.4)

Com todos os componentes da equação determinados, podemos escrever a seguinte

equação simplificada do gluon, que está representada pela Fig.(4.1)

D−1µν(k) = D−1µν
0 (k) + g2

0C2
1

2

∫
d4q

(2π)4
Γµρα0 (k,−p, q)Dαβ(q)Dρσ(p)Γ

βσν(−q, p,−k),(4.5)

onde p = k+ q e Do e Γ0 são respectivamente, o propagador e o vértice triplo no ńıvel de

árvore, já D e Γ são as funções de Green completas de 2 de 3 pontos do gluon; C2 = 3 é o

autovalor do operador de Casimir, que é definido igual a N para um teoria de gauge em

SU(N).

Trabalhando no gauge de Landau, podemos escrever o propagador completo do gluon,

Dµν , como

Dµν(k) =
G(k)

k2

[
δµν +

kµkν

k2

]
, (4.6)

com G(k) sendo a função de renormalização do gluon, e o propagador em ńıvel de árvore

é dado por

Dµν(k) =
1

k2

[
δµν +

kµkν

k2

]
. (4.7)

As ESD para a função de dois-pontos e de três são completamente desacopladas, se

utilizarmos o vértice completo definido pela Eq. (4.4),

Γµνρ(k, p, q) =
1

G(p2)
Γµνρ0 (k, p, q). (4.8)

na Eq.(4.5).

Vale a pena notar, que o uso desse vértice é mais vantajoso - no sentido de obter

uma equação de forma mais simples - do que o simples uso do vértice nu. Isto porque,

este vértice permite o cancelamento de uma função de renormalização do gluon, G(p2),
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k
−1

=

k
−1

+ 1
2

k

p

q

k

Figura 4.2: Representação diagramática da equação de Schwinger-Dyson na aproximação

de Mandelstam.

que aparece na Eq.(4.5) devido à presença dos dois propagadores completos que estão

conectados a ele. Esta última passagem fica mais clara de uma forma diagramática,

para isso basta compararmos a Fig.(4.1) com a Fig.(4.2). A Fig.(4.2) juntamente com a

Eq.(4.9) abaixo, portanto, representam a versão final de todas as aproximações realizadas

dentro do esquema proposto por Mandelstam.

D−1µν(k) = D−1µν
0 (k) + g2

0N
1

32π4

∫
d4q Γµρα0 (k,−p, q)Dαβ(q)D0ρσ(p)Γ

βσν
0 (−q, p,−k).

(4.9)

Substituindo as expressões dos propagadores completos e nu do gluon e os vértices na

Eq.(4.9), obtemos

1

G(k2)
(k2δµν − kµkν) =

(k2δµν − kµkν) − g2
0

2(2π)4
C2

∫
d4q [δσλ(p+ q)ν − 2δνλpσ − 2δνσqλ]

×G(q2)
1

p2q2

(
δλλ′ +

pλpλ′

p2

)(
δσσ′ +

qσqσ′

q2

)
[δσ

′λ′

(p+ q)µ − 2δσ
′µqλ

′ − 2δµλ
′

pσ
′

].

(4.10)
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Após um pouco de álgebra, nós podemos colocar a Eq.(4.10) na seguinte forma

1

G(k2)
(k2δµν − kµkν) = (k2δµν − kµkν)

− g2
0

2(2π)4
C2

∫
d4q G(q2)

1

p2q2

{
(p− q)ν(p− q)µ

[
−2 − 2p · q

(
1

p2
+

1

q2

)
+

(p · q)2

p2q2

]

+(pνqµ + qνpµ)

[
4 +

2(p · q)2

p2q2

]
+ δµν

[
4(p2 + q2) − 4(p · q)2

(
1

p2
+

1

q2

)]

+ [(p+ q)ν(p− q)µ + (p+ q)µ(p− q)ν] (p · q)
(

1

q2
− 1

p2

)}
. (4.11)

4.1.1 Projetores

Antes de fazer a integração angular precisamos eliminar os ı́ndices da Eq.(4.11) com

a ajuda de um projetor. A ESD para o propagador do gluon em gauges covariantes deve

ser transversa, e a maneira mais natural de eliminar os termos longitudinais, é utilizando

um projetor transversal,

Pµν(k) = δµν − kµkν

k2
. (4.12)

Aplicando esse projetor e utilizando os resultados obtidos para diferentes valores de n

e m para as integrais angulares dadas no Apêndice A, a Eq.(4.11) nos leva à - após uma

série de cálculos sem aproximações adicionais - forma original da equação de Mandelstam

1

G(k2)
= 1 +

g2
0

16π2

k2∫

0

dq2

k2

(
7

8

q4

k4
− 25

4

q2

k2
− 9

2

)
G(q2)

+
g2
0

16π2

Λ2∫

k2

dq2

k2

(
7

8

k4

q4
− 25

4

k2

q2
− 9

2

)
G(q2). (4.13)

A beleza da aproximação de Mandelstam é que ela permite que todas as integrais

angulares possam ser feitas analiticamente, restando somente uma integração sobre um

momento, o que facilitam muito os cálculos computacionais.

Entretanto, a equação anterior possui termos com divergências quadráticas na região

ultravioleta - veja o último termo da segunda integral - que devem ser contornadas.

É neste ponto que surge a primeira distinção do trabalho de Mandelstam [9] com o de

Brown e Pennington [7]. Brown e Pennington utilizam um projetor com forma um pouco
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diferente da Eq.(4.12), com mostra a equação abaixo

Rµν(k) = δµν − 4
kµkν

k2
. (4.14)

A motivação para o uso desse projetor vem do fato que, como foi dito anteriormente,

em um gauge covariante a ESD do gluon deveria ser transversa automaticamente, isto

implica que na decomposição do inverso do propagador,

D−1
µν (k2) = A(k2)k2δµν −B(k2)kµkν +

1

ξ
kµkν , (4.15)

devemos sempre obter que A(k2) = B(k2) = G−1(k2), a parte longitudinal do propagador

gluon ,1
ξ
kµkν , não é corrigida a cada ordem, ou seja, este termo do propagador com-

pleto do gluon é igual ao do propagador nu, como no lado esquerdo da ESD do gluon,

Eq.(4.9), temos o propagador do gluon completo e no lado direito o propagador nu, o

termo longitudinal é automaticamente cancelado.

Apesar de nosso vértice de três gluons ter sido constrúıdo para satisfazer a invariância

de gauge através da identidade de Slavnov-Taylor, Eq.(2.32), é importante ressaltar que

nós ainda não temos um mecanismo de truncamento exato que seja invariante de gauge,

já que essa derivação contem uma série de aproximações, como por exemplo o anulamento

das contribuições que vêm dos campos de ghosts que são fundamentais para a invariância

de gauge da teoria. E, portanto este fato é refletido, em gauges covariantes, através da

diferença nas funções A(k2) e B(k2).

Outro fato importante que pode levar a uma diferença nas funções A(k2) e B(k2),

são as contribuições dos tadpoles. Como já dissemos, os tadpoles são independentes

do momento, ou seja, são proporcionais a δµν, e na região perturbativa essas constan-

tes desaparecem com o processo de renormalização, entretanto a ESD leva em conta as

contribuições não-perturbativas dos tadpoles, que necessariamente não precisam desapa-

recer. Na aproximação de Mandelstam, os gráficos de tadpoles foram desprezados e algum

reśıduo de sua contribuição não perturbativa pode ser encontrado na função A(k2), já que

esta função é proporcional a δµν. Se determinarmos a função B(k2), em vez de A(k2), o

diagrama de tadpole será totalmente desacoplado da nossa equação.

Em [7], Brown e Pennington também observaram que as divergências quadráticas

geralmente estão relacionadas ao termo A(k2). Portanto a função A(k2) não pode ser

determinada claramente.
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Se aplicarmos o projetor Pµν(k) na expressão geral do inverso do propagador do gluon

dado pela Eq.(4.15), veremos que a função que estamos determinando é a A(k2), ou seja:

Pµν(k)D−1
µν (k2) = 3A(k2)k2 (4.16)

Desta forma, a melhor opção, seguindo os passos de Brown e Pennington, é determinar

a função B(k2). Essa função pode ser obtida com o projetor da Eq.(4.14), já que ele foi

constrúıdo para que Rµν(k)δ
µν = 0, ou seja temos que

Rµν(k)D−1
µν (k2) = 3B(k2)k2 (4.17)

Assim se utilizarmos o projetor da Eq.(4.14) na Eq.(4.11), obtemos em vez da Eq.(4.13)

a seguinte equação

1

G(k2)
= 1 +

g2
0

16π2

k2∫

0

dq2

k2

(
7

2

q4

k4
− 17

2

q2

k2
− 9

8

)
G(q2)

+
g2
0

16π2

Λ2∫

k2

dq2

k2

(
7

8

k4

q4
− 7

k2

q2

)
G(q2), (4.18)

onde novamente, nós utilizamos os resultados das integrais angulares, para diferentes n e

m, apresentados no Apêndice A.1

4.2 Renormalização

Claramente as aproximações que fizemos são um tanto drásticas, e é importante se

questionar quanto da teoria original sobreviveu. No próximo caṕıtulo, nós apresentaremos

alguns resultados obtidos basicamente pelo grupo de Tübingen [13, 14, 15] que defende

que a inclusão dos ghosts muda drasticamente as conclusões obtidas para o comporta-

mento infravermelho do propagador do gluon, bem como o comportamento qualitativo da

constante de acoplamento.

Entretanto, para o nosso caso é interessante investigar, a geração de massa para o

gluon dentro dessas duas aproximações distintas, para que sejamos capazes de medir qual

é o papel exato dos ghosts nesse caso. Logo, por razões didáticas é interessante continuar

estudando os resultados obtidos por Mandelstam [9] e corroborados por Pennington [7,

37, 36], já que vários conceitos serão utilizados no estudo do nosso caso, e deste modo, as

diferenças serão mais fáceis de serem salientadas.
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Retornando, as ESD obtidas por Mandelstam, Eq.(4.13), e por Pennington, (4.18),

podemos observar que elas possuem divergências logaŕıtmicas devido a presença do corte

ultravioleta Λ2. Isso nos leva à uma função de renormalização do gluon G(k2,Λ2) depen-

dente do corte Λ2. Essa dependência pode ser evitada se renormalizarmos essa equação,

utilizando as seguintes relações multiplicativas:

D(k2,Λ2) = Z3(µ
2,Λ2)DR(k2, µ2)

g0(Λ
2) = Zg(µ

2,Λ2)g(µ2), (4.19)

onde DR é o propagador renormalizado do gluon e g é a constante de acoplamento renor-

malizada. As constantes de renormalização, Z3 e Zg, são, respectivamente, as constantes

de renormalização da função de onda do gluon e da constante da carga, definidas na

seção (3.4). O papel dessas constantes é o de absorver as divergências ultravioletas que

aparecem na funções que elas estão multiplicando.

A primeira linha da Eq.(4.19) é equivalente à

G(k2,Λ2) = Z3(µ
2,Λ2)GR(k2, µ2). (4.20)

A versão renormalizada, no caso espećıfico da Eq.(4.18), pode ser escrita como

GR(k2) =

[
Z3 + Z2

3Z
2
g

g2

16π2
IGR

(q2, k2)

]−1

, (4.21)

onde IGR
(q2, k2) é dado por

IGR
(q2, k2) =

k2∫

0

dq2

k2

(
7

2

q4

k4
− 17

2

q2

k2
− 9

8

)
GR(q2)

+

Λ2∫

k2

dq2

k2

(
7

8

k4

q4
− 7

k2

q2

)
GR(q2). (4.22)

O procedimento é análogo para obter a versão renormalizada da equação originalmente

obtida por Mandelstam.

Como a partir desse momento nós estamos trabalhando com quantidades renormali-

zadas, por conveniência de notação, nós abandonaremos o subscrito R e, utilizaremos a

identidade ZgZ3 = 1 que é válida na aproximação de Mandelstam [13].
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Para obter uma equação independente do corte Λ2, usaremos o esquema de subtração

de momentos. Nesse procedimento fixamos que para uma determinada escala µ2, locali-

zada na região perturbativa, a função de renormalização do gluon G será igual a 1 (um).

Podemos entender este procedimento, como o que define a partir de qual escala µ2,

iremos recuperar o conhecido comportamento perturbativo da QCD. Exatamente no ponto

µ2 o propagador do gluon tem o comportamento 1/k2 - resultado usual do propagador

em ńıvel de árvore - e a partir desse ponto, conforme o momento vai aumentado, seu

comportamento é corrigido pelo comportamento proporcional à 1/ ln(k2), previsto pela

teoria de perturbação, e discutido na Seção (2.4).

Assim, temos a partir da Eq.(4.21) que se

G(µ2) = 1, → Z3 = 1 − g2

(4π)2
IG(q2, µ2), (4.23)

onde, obviamente o valor do momento µ2 deve ser fixado na região de perturbativa da

QCD.

Deste modo, a função de renormalização do gluon fica finalmente definida como

G(k2) =

[
1 +

g2

16π2

[
IG(q2, k2) − IG(q2, µ2)

]]−1

. (4.24)

Portanto, se quisermos estudar o comportamento do propagador do gluon, a equação

que devemos resolver é a Eq. (4.24).

4.3 Solução - Análise Infravermelha

Apesar de todas esses simplificações utilizadas, a estrutura da equação para a função

de renormalização do gluon G(k2), dada pela Eq. (4.24), é ainda muito complexa e não

é posśıvel obter uma solução anaĺıtica, e portanto somente um estudo numérico torna-se

viável.

Alguns comentários importantes devem ser feitos. Primeiramente, devemos lembrar

que em seu artigo [9], Mandelstam não resolveu analiticamente a Eq.(4.13). Basicamente,

sua intenção foi verificar se uma solução para o propagador do gluon do tipo 1/k4, que

corresponde a G(k2) = 1/k2, já encontrada em gauges não covariantes, é compat́ıvel

com sua ESD do gluon no gauge de Landau. Para isso, ele faz uma análise dos posśıveis

comportamentos assintóticos para pequenos momentos, sempre direcionando suas análises

para obter o comportamento divergente para o propagador na região de baixas energias.
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Já que uma solução anaĺıtica não é viável, a idéia central é propor uma função de

entrada, Gin(k2), no lado direito da equação de Mandelstam, Eq.(4.18), e depois de calcular

as integrais no momento, nós obtemos como sáıda, a função 1
G out

(k2), que obviamente

deve ser comparada com a função de entrada proposta. Se essa soluções forem iguais,

encontramos uma das soluções da equação integral.

Para isso, os posśıveis comportamentos de G(k2) quando k2 → 0 , foram analisados

com o objetivo de construir uma função teste de entrada, mais próxima o posśıvel do

comportamento esperado da função de sáıda.

As funções teste de entrada estudadas, tanto por Mandelstam quanto por Pennington,

levam aos seguintes comportamentos:

Se

• Gin(k2) → constante quando k2 → 0, então a função de sáıda gerada é dada por

1

Gout(k2)
= 1 + cte ln

(
k2

µ2

)
. (4.25)

onde cte é um valor real qualquer.

No caso de :

• Gin(k2) ∼ ln(k2) quando k2 → 0 o lado direito da Eq.(4.18) nos leva

1

Gout(k2)
= 1 + cte ln

(
k2

µ2

)2

. (4.26)

Esses comportamentos logaŕıtmicos podem ser escritos como potências de momento,

e portanto a seguinte tentativa é válida:

• G(k2) ∼
(
µ2

k2

)α
quando k2 → 0 com α < 1

1

Gout(k2)
= 1 + cte

(
µ2

k2

)α
. (4.27)

Em todas essas tentativas, nós podemos observar que não foi posśıvel obter con-

cordância entre a função de entrada e sáıda. Podemos fazer uma tentativa adicional,

se admitimos uma função de entrada, Gin(k2), parecida com a nossa última tentativa,

onde o coeficiente α = 1, ou seja

Gin(k2) ∼
(
µ2

k2

)
, (4.28)
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para esse caso, nós obtemos como resposta a seguinte função

1

Gout(k2)
= 1 + A

µ2

k2
, (4.29)

onde A é uma constante adimensional qualquer.

Apesar desse comportamento novamente, não ser compat́ıvel com a função de entrada,

podemos observar que uma solução com as caracteŕısticas da Eq.(4.29) nos leva a um

propagador do gluon que possui uma massa “dura” - ou seja uma massa independente

do momento, que viola a invariância de gauge. Isto pode ser observado facilmente, se

substitúımos essa função de renormalização, Gout, na expressão do propagador completo

do gluon, onde obtemos que,

D(k2) =
Gout(k2)

k2
,

D(k2) =
1

p2 + Aµ2
(4.30)

onde Aµ2 seria essa massa “dura”.

Como comentado na seção (2.6) o vértice triplo do gluon, utilizado nessa equação,

foi constrúıdo através da identidade de Slavnov-Taylor e durante sua derivação, uma

condição adicional foi imposta, proibindo estruturas tensoriais que possui pólos. Essa

condição pode ser expressa matematicamente por

lim
k2→0

k2

G(k2)
= 0 ou lim

k2→0
D−1
µν (k2) = 0. (4.31)

Assim, as soluções cujo com o comportamento do inverso do propagador é diferente de

zero no limite de baixo momentos estão proibidos por essa condição.

Desta forma, Mandelstam sugere que os termos que geram a massa para o gluon,

devem ser subtráıdos da equação, para que assim que a condição dada pela Eq.(4.31) seja

satisfeita.

Pensando exclusivamente dentro do limite k2 → 0, podemos imaginar que, se ao

acrescentarmos termos adicionais - que corresponderiam à correções de ordem maiores de

k2 em Gin(k2), expresso pela Eq.(4.28) - esses termos gerassem uma contribuição que fosse

capaz de anular explicitamente o fator 1 da Eq.(4.29), o lado direito dessa equação seria

nulo, quando tivermos o limite k2 → 0, já que as contribuições que geram o termo de

massa serão anuladas. Neste caso, podemos ver que, existe a possibilidade de encontrar

compatibilidade entre entrada e sáıda; já que ambas serão iguais a zero nesse limite.
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Esses termos adicionais que corrigem a Eq.(4.28), podem ser expressos como

Gin(k2) = A

(
µ2

k2

)
+ F1(k

2), (4.32)

onde vamos admitir que F1(k
2) é menos singular que um pólo simples quando k2 → 0, já

que a função F1(k
2) deve ser encarada como uma correção de ordem maior.

Se substitúımos a Eq.(4.32) na Eq.(4.13) e fizermos as integrais de momento corres-

pondentes ao primeiro termo da Eq.(4.32) nós obtemos, em uma notação mais compacta,

onde k2 → x e q2 → y a identidade [38, 39],

x

Aµ2 + xF1(x)
= 1 +

1

x

[
B − 93

2
Aµ2λ

]

− λ

x

x∫

0

dy

(
25
y

x
− 7

2

y2

x2

)
F1(y)

− λ

x

Λ2∫

x

dy

(
25
x

y
− 7

2

x2

y2

)
F1(y), (4.33)

onde

B = −18λ

Λ2∫

0

dy G(y), (4.34)

com

λ =
g2

16π2
. (4.35)

Agora se F1(x) é bem comportado na origem, o termo divergente no lado direito da

Eq.(4.33) precisa se anular, i.e. A precisa satisfazer a igualdade:

A =
2B

93Gµ2
. (4.36)

O próximo passo, agora, é analisar as possibilidades de comportamento para a função,

F1(x), na Eq.(4.33).

Se o comportamento da função, F1(x) for expresso por um termo constante, quando

x→ 0, o primeiro termo da segunda integral da Eq.(4.33), produziria um comportamento

do tipo ln(k2), que não pode ser cancelado; do mesmo jeito que, uma tentativa do tipo

F1(x) ∼ x é inconsistente, já que agora é o segundo termo da segunda integral da Eq.(4.33)

que nos gera novamente o ln(k2).
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Mandelstam, então, nos mostra que os comportamentos das funções de entrada e sáıda

são compat́ıveis, se admitimos que a correção necessária para a Eq.(4.28), é dada quando o

comportamento de F1(x) ∼ xγ , onde γ é um parâmetro que é determinado pela Eq.(4.33).

Se

F1(x) = axγ , (4.37)

onde a é uma constante, através da Eq.(4.33), encontramos que

a = − 25

γ + 2
+

7

2(γ + 3)
+

25

γ
+

7

2(γ − 1)
. (4.38)

Para que a constante a seja nula, precisamos calcular a raiz desse polinômio, que é

dado por

γ = −1 +

√
186

6
≈ 1.273. (4.39)

Desta forma, a função tentativa,

G(x) =
Aµ2

x
+ axγ , (4.40)

produziria como função de sáıda a expressão, G(x) ≈ x−1, revelando assim, uma possibi-

lidade para a solução para o propagador do gluon do tipo 1/k4.

Mandelstam, deixa claro durante esse procedimento, que essa verificação não prova a

existência de uma solução do tipo 1/k4 para o propagador do gluon, simplesmente seria

uma mera possibilidade [9].

Entretanto, a prova da existência dessa solução pode ser encontrada em [38, 39], onde

algumas aproximações adicionais foram impostas na Eq.(4.13).

4.3.1 A solução

Essa análise foi melhorada por Brown e Pennignton, onde eles expandiram seus estudos

desde da região de baixos momentos da QCD a região perturbativa da teoria.

Como no caso anterior, eles verificaram que uma solução anaĺıtica para o problema

não é posśıvel e constrúıram uma função teste de entrada, que incorpora os comporta-

mentos esperados da função de renormalização do gluon nas regiões não-perturbativa e

perturbativa da teoria.

A parte referente a parametrização da função de renormalização do gluon na região

infravermelha é similar a proposta por Mandestam. É importante frisar novamente, que
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os termos que geram uma massa “dura” para o gluon não contribuem para as integrais,

localizadas no lado direito da Eq.(4.24), isso corresponderia a uma espécie de prescrição

para renormalização da massa do gluon de forma a garantir que as identidades de Slavnov-

Taylor sejam respeitadas.

Na seção(2.4), nós estudamos o comportamento assintótico do propagador do gluon,

que por conveniência, repetimos aqui,

G(k2) =

[
1 +

β0α(µ2)

4π
ln

(
k2

µ2

)]γ
. (4.41)

Essa expressão é usada como motivação para parametrizar a forma assintótica da

solução obtida via ESD, onde em [7, 37] foi introduzido:

G∞(k2) =

[
1 +

β ′
0α1(µ

2)

4π
ln

[
k2

µ2
+ 1

]]−γ′

0/β
′

0

, (4.42)

permitindo escrever a função teste ser expressa por

G(k2) =
Aµ2

k2
+ G∞(k2)

[
M∑

n=1

an

[
k2

k2 + p2
n

]bn
+

N∑

n=1

cn

[
k2µ2

k4 + q4
n

]dn

]
, (4.43)

onde os parâmetros A, an, bn, cn, dn, pn e qn são parâmetros livres e β ′
0 e γ′0 são, respecti-

vamente, o coeficiente da função beta e a dimensão anômala do propagador do gluon -

com valores determinados dentro desta aproximação da ESD.

A Eq.(4.24) foi resolvida utilizando o “fit”, dado pela Eq.(4.43), como função teste,

onde os sete parâmetros livres, são variados de maneira que a diferença entre a função de

entrada e sáıda seja minimizada; o ponto de renormalização foi escolhido em µ2 = 10 GeV2

o que implica automaticamente que G(µ2 = 10 GeV2) = 1.

A idéia básica para a resolução numérica de equações integrais é propor uma função

teste de entrada que alimente a equação a ser resolvida e repetir esse procedimento su-

cessivas vezes, até que exista uma convergência entre as funções de entrada e sáıda. Um

bom método de convergência é aquele que permite que a mesma solução seja encontrada

quando diferentes sementes, ou funções de entradas, são utilizadas.

Usando a função inicial dada pela Eq.(4.43), Brown e Pennington encontraram no-

vamente a solução 1/k4 para o propagador do gluon, entre o intervalo de momentos

compreendidos de 0.01 < k2 < 100 GeV2. Entretanto, foi verificado em [13] e confirmado

por nós, que se estendermos esse intervalo, a concordância entre função de entrada e sáıda

é perdida e comportamentos oscilatórios começam a aparecer na região infravermelha.
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Constante de Acoplamento

Uma expressão para a constante de acoplamento, pode ser derivada a partir da Eq.(4.19),

lembrando que α(µ2) = g2(µ2)/4π e que a identidade Z1Z3 = 1 é válida na aproximação

de Mandelstam, onde nós obtemos que,

αs(k
2) = α(µ2)

[G(k2)

G(µ2)

]2

, (4.44)

onde, lembramos que no ponto de renormalização G(µ2) = 1. Assim

αs(k
2) = α(µ2)G(k2)

2
. (4.45)

A solução obtida por Mandelstam e Pennington, onde G(k2) ≈ 1/k2 quando k2 →
0, nos leva também, através da Eq.(4.45), que a constante de acoplamento na região

infravermelha diverge também com um comportamento proporcional à 1/k4.

Alguns comentários são necessários, como nós vimos através da Equação de Schwinger-

Dyson, a QCD possui vários vértices, como por exemplo: o vértice de três e de quatro

gluons, além do vértice que acopla os gluons com os ghosts e o vértice quark-gluon, que a

prinćıpio podem ser utilizados para definir a constante de acoplamento em baixas energias.

Entretanto, ao contrário do que acontece na região perturbativa, onde as identidades de

Slavnov-Taylor são satisfeitas facilmente, a constante de acoplamento de vértices diferen-

tes não coincidem na região não-perturbativa da QCD, i.e. a universalidade da constante

de acoplamento não é preservada nas aproximações utilizadas para resolver a ESD para o

gluon [40]. Portanto, até não atingirmos uma maneira totalmente invariante de gauge de

truncar e lidar com as ESD, precisamos sempre especificar qual é o vértice que corresponde

a uma determinada expressão para constante de acoplamento no infravermelho. No caso,

acima descrito, o único vértice que nos sobrou, depois de todas as aproximações feitas,

foi o vértice de três gluons, para qual a constante de acoplamento dada pela Eq.(4.45) foi

definida.

4.4 Propagador 1/k4 e a Lei de Área de Wilson

Nas seções anteriores deste caṕıtulo, apresentamos como a equação de Mandelstam

gera uma solução singular, do tipo 1/k2, para a função de renormalização do gluon G(k2)

quando k2 → 0.
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Isto portanto, significa um comportamento do tipo 1/k4 para o propagador do gluon

no infravermelho. Essa solução foi encontrada por outros [13, 38, 41, 42], nas mais diversas

aproximações dessa equações e gauges diferentes.

Como foi dito, na introdução deste caṕıtulo essa solução foi aclamada, por quase duas

décadas, como a solução que melhor representava o comportamento do gluon na região

de baixos momentos.

Entretanto, hoje sabemos que essa solução, apesar de conseguir reproduzir carac-

teŕısticas importantes da QCD como gerar a massa dos quarks através da quebra de

simetria quiral [43, 44], ela não é a solução correta para o comportamento do gluon. Além

do fato, de não conseguir reproduzir os resultados da fenomenologia da QCD, como por

exemplo a f́ısica do Pómeron, a QCD na rede consegue descartar esse comportamento

divergente do gluon com 95% de ńıvel de confiança [10].

A credibilidade dessa solução surgiu, basicamente do fato dela apresentar um sinal

para o confinamento das part́ıculas que são coloridas.

Vamos apresentar aqui, só por completeza, como esse ind́ıcio pode ser visualizado.

Potencial gerado pela troca de cor

Na QED é posśıvel relacionar o propagador do fóton com a força de longo alcance entre

as cargas elétricas - expressa através da lei de Coulomb. Essa conexão, entre o propaga-

dor e o potencial estático, é baseado na troca de um fóton. Dentro dessa aproximação,

somos capazes de reproduzir corretamente o comportamento do potencial Coulombiano -

proporcional à 1/r - esperado no limite de grandes distâncias. Apesar dessa conexão entre

propagador e potencial, ser verdadeira para uma teoria Abeliana, como é o caso da QED,

ela não pode ser generalizada, e nem ser aplicada no caso espećıfico da QCD, devido a

presença da auto interação dos campos de gauge, que nos obriga a considerar troca de

vários gluons neste cálculo [35].

Apesar dessa abordagem ser deficiente, o potencial baseado na aproximação da troca

de um gluon foi calculado com o intuito de dar um significado f́ısico para o comportamento

do propagador infravermelho do gluon.

De uma maneira ingênua, podemos relacionar a componente zero-zero do propagador
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completo do gluon com o potencial de duas cargas coloridas estáticas via [45],

V (r) = −CFg2

∞∫

−∞

dtD00(r, t), (4.46)

onde D00(r, t) é a componente temporal na configuração dos momentos. Utilizando a

transformada de Fourier, nós obtemos que

V (r) = −CFg2

∞∫

−∞

dt

∫
d4k

(2π)4
D00(r, t)e

−ik.x, (4.47)

onde x é um quadrivetor dado por (t, r). A integral em t pode ser transformada em uma

função delta, permitindo assim que a integral da componente temporal do quadrivetor k

seja resolvida trivialmente, nos levando à

V (r) = −CFg2

∫
d3k

(2π)3
D00(k)e−ik.r, (4.48)

onde os termos em negrito, k e r são trivetores. Usando coordenada esféricas, temos que

V (r) = −CFαs
2π2

∞∫

0

dkk2

1∫

−1

dz

2π∫

0

dφD00(k)e−ikrz, (4.49)

onde z = cos θ. Eliminando as integrais em φ e z, resulta em

V (r) = −2CFαs
πr3

∞∫

0

dω ω sinωD00(ω/r) (4.50)

com ω = kr.

A componente zero-zero do propagador do gluon é, k0 é igual a

D00(k
2) =

G(k2)

k2
, (4.51)

o que nos leva a seguinte expressão para o potencial estático da troca de um gluon

V (r) = −2CFαs
πr

∞∫

0

dω sinω
G(ω/r)

ω
. (4.52)

No caso da QED, a função de renormalização do fóton é igual a 1 i.e., G(k2) = 1.

Neste caso, o potencial é facilmente calculado é resulta em

V (r)QED =
e1e2
2πr

∞∫

0

dω

ω
sinω

=
e1e2
4πr

, (4.53)
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onde e1,e2 são as cargas elétricas das duas part́ıculas. Este é o famoso potencial de

Coulomb.

Para QCD, nós obtemos como solução, no caso de Mandelstam, que G(k2) ≈ Aµ2/k2.

Esse comportamento divergente no infravermelho, nos leva a seguinte expressão para o

potencial

V (r)IR = −2CFαsr

π
Aµ2

∞∫

λr

dω

ω3
sinω, (4.54)

onde nós introduzimos um corte infravermelho para fazer a integral finita.

A integral da Eq.(4.54) pode ser reescrita, aplicando a integração por partes duas

vezes, como

sinλr

2(λr)2
+

cosλr

2λr
− 1

2

∞∫

λr

dω

ω
sinω (4.55)

Essa integral na Eq.(4.55) é bem comportada quando λ → 0, então nós podemos

expandir, em potências de λ resultando em

∞∫

λr

dω

ω3
sinω =

1

λr
− π

4
(4.56)

O primeiro termo do lado direito da Eq.(4.56) gera uma contribuição para o potencial

que não tem dependência com a distância r. Embora exista uma divergência quando

λ → 0, nós sempre podemos subtrair um termo constante do potencial. Isso nos leva a

seguinte expressão para o potencial entre quark e antiquark no seu centro de massa

V (r)IR =
CFαs

2
Aµ2r. (4.57)

Nessa versão simplificada de calcular o potencial entre duas part́ıculas com carga

de cor, um propagador com um comportamento 1/k4 gera um potencial linear com a

distância. Esse potencial linear pode ser entendido como um sinal de confinamento, pois

podemos imaginar que se quisermos dissociar um méson em seu quark e antiquark forma-

mos um tubo que contém as linhas de fluxo entre essas duas fontes. A energia necessária

para separar essas duas cargas cresce linearmente com a separação delas. Eventualmente,

será energeticamente mais favorável criar um novo par de part́ıcula-antipart́ıcula para

diminuir a tensão nessas linhas de fluxo. Esse processo pode ser repetido sucessivas vezes,

até que o momento dessas part́ıculas criadas é pequeno o suficiente para eles formarem

novos estados ligados.
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Loop de Wilson

Determinado o potencial estático entre duas cargas de cor, nós podemos analisar quais

são suas implicações para o loop de Wilson, definido por [24, 45]

W [L] =

∫
[DA]w(L)e−S∫

[DA]e−S
, (4.58)

onde novamente temos que [DA] denota uma integração funcional sobre todas as confi-

gurações do campo de gauge, e w(L) é expresso por

w(L) = P exp



ig
∮

L

dxµAaµλ
a



 , (4.59)

que é a integral, no espaço-tempo, sobre o caminho fechado L do campo de gauge Aa
µ.

Aqui, o śımbolo P denota o ordenamento das matrizes λa em torno do loop. Se supusermos

um loop retangular, no qual a distância temporal é muito maior que a espacial, podemos

relacionar o operador do loop de Wilson com o potencial estático de cor derivado na seção

anterior, da seguinte maneira [46]

W [L] = exp (−TV (r)) , (4.60)

onde T é o comprimento do intervalo de tempo. Para QCD confinar, acredita-se que V (r)

precisa ter um comportamento linear para grandes distâncias. Se expressarmos V (r) = κr,

onde nós denominamos κ a tensão da corda - em analogia ao coeficiente de tensão de uma

mola, nós achamos neste caso que

W [L] = exp (−κAL) (4.61)

onde AL = T r é a área delimitada pelo loop definido pelo caminho L. Esse resultado,

generaliza qualquer forma de contorno, já que depende exclusivamente da área delimitada

por ele.

Logo, se acreditarmos que o potencial da QCD para grandes distâncias é linear com a

distância, o loop de Wilson, W [L] obedece a chamada lei de área, i.e. seu comportamento

exponencial decresce proporcionalmente a área delimitada por pelo caminho L.

Para teorias não confinantes como a QED, é razoável esperar que o potencial em gran-

des distâncias seja constante, e então o loop de Wilson seria exponencialmente amortecido

pelo peŕımetro do loop.
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Então podemos, resumir o critério de confinamento de Wilson como,

W [L] ∼
{

e−κPL : não-confinante

e−κAL : confinante
, (4.62)

com PL é o peŕımetro da caminho L.

4.5 Finito na origem

Como vimos na seções anteriores, a estrutura da ESD do gluon é bastante complexa,

e além de soluções distintas aparecerem, porque diferentes aproximações foram usadas, é

perfeitamente posśıvel que na mesma aproximação a equação possua mais de uma solução.

Apesar da solução divergente para o propagador ter sido encontrada em vários gauges,

podemos afirmar que, hoje em dia, sabemos que essa solução, não descreve corretamente

nem o comportamento infravermelho do propagador do gluon nem a constante de acopla-

mento da QCD, já que foi os resultados obtidos pela QCD na rede descartam essa solução

com 95% de ńıvel de confiança [10].

Por outro lado, dois outros comportamentos finitos para o propagador do gluon são

compat́ıveis com os resultados obtidos na rede [47, 48] e infelizmente, esses dados não são

suficientemente precisos na região de baix́ıssimos momentos para determinar quais dessas

duas soluções é de fato a que descreve o comportamento do gluon na região infravermelha.

Entretanto, alguns estudos feitos por nós [19, 20, 49], onde analisamos, por exemplo,

o fator de forma do pion, decaimento do τ , fator de forma da transição γ → π0, seção

de choque diferencial elástica para o espalhamento pp dentro do modelo de Landshooff-

Nachtmann para a troca de Pómeron, entre outros, nos mostraram que a fenomenologia

tem uma clara predileção pela solução massiva obtida por Cornwall.

Apesar da solução massiva ter sido encontrada por Cornwall, essa solução nunca foi

reproduzida utilizando os métodos usuais para solução das ESD. Cornwall, por exemplo,

utilizou uma técnica diferente para a construção da ESD - a chamada “pinch tecnique”[11,

21, 22].

Sucintamente podemos entender esta técnica da seguinte maneira:

As funções de Green de uma teoria de gauge são os blocos fundamentais para a cons-

trução de quaisquer observáveis f́ısicos. Apesar dessas funções carregarem grande quan-

tidade de informação não f́ısica, já que elas dependem explicitamente dos parâmetros de
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fixação de gauge, sua combinação para a formação de uma amplitude f́ısica implica ne-

cessariamente que cancelamentos sutis apareçam de forma a surgir quantidades que não

dependam de tais parâmetros. São exatamente esses cancelamentos que são explorados

pela técnica de “pinch”com o uso intenso das identidades de Slavnov-Taylor.

Utilizando essa técnica, uma dada amplitude f́ısica pode ser escrita em termos de sub-

amplitudes que possuem as mesmas propriedades cinemáticas das funções de n-pontos

convencionais, mas onde são incorporadas importantes propriedades f́ısicas que são geral-

mente associadas somente com observáveis f́ısicos - a essas sub-amplitudes damos o nome

de Funções de Green Efetivas [50].

Uma série de trabalhos discutem as vantagens conceituais e fenomenológicas de se usar

essas funções de Green efetivas [50]. Um dos problemas que pode ser atacado, utilizando

essas funções de Green efetivas é a determinação do comportamento da constante de

acoplamento na região infravermelha.

Devido nossa incapacidade de lidar com todas as contribuições de diferentes ordens na

região não-perturbativa da QCD, a constante de acoplamento não pode ser determinada

univocamente nesta região e somente alguns aspectos gerais importantes da teoria podem

ser previstos, como por exemplo, o aparecimento de um ponto fixo infravermelho quando

o propagador do glúon apresenta uma escala de massa dinâmica [51] - retornaremos a

este assunto no Apêndice B. Entretanto, esta técnica de “pinch”parece ser uma ferra-

menta interessante, para construir uma carga efetiva para QCD que seja independente

de gauge, invariante pelo grupo de renormalização e independente do processo analisado,

alguns esforços nessa direção estão sendo realizados, o que sem dúvida ajudaria entender

a natureza do vácuo da QCD [11, 51].

O uso dessa técnica é interessante, pois ela é capaz de garantir que os cancelamentos

sutis de todas as ordens possam ser levados em conta, acomodando efeitos tipicamente

não-perturbativos que as ESD carregam, como quebra de simetria quiral e geração de

massa dinâmica para o glúon, evitando que as suas soluções apresentem dependência

de gauge ou mesmo no ponto de renormalização, aspecto que o truncamento usual nem

sempre pode evitar [26, 52].

Após esse pequeno parêntese sobre a técnica de “pinch”, vamos voltar a analisar a

viabilidade de uma solução massiva dentro da aproximação de Mandelstam.

Reforçamos aqui que, Mandelstam em [9] já faz um comentário que uma solução mas-

siva pode ser encontrada como solução, em sua aproximação. Entretanto ela foi descartada
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logo no ińıcio do seu trabalho. Essencialmente, os motivos que levaram a eliminar essa

solução são dois: o primeiro, basicamente se resume a idéia de que uma solução divergente

do tipo 1/k4 poderia levar a uma indicação simples sobre confinamento. Essa linha de

argumentação é bem marcante nesse trabalho, e sua análise é toda direcionada para obter

tal solução. Além disso, de maneira errônea, se pensa que a geração de uma massa para

o gluon automaticamente implica na violação da identidade de Slavnov-Taylor e portanto

a invariância de gauge da teoria.

É importante enfatizar aqui que uma massa “dura”que é independente do momento,

como as que aparecem na Lagrangiana, sem dúvida quebram a invariância de gauge da

teoria. Entretanto, uma massa dinâmica - ou seja, uma massa que é uma função do

momento, não quebra a invariância de gauge e pode ser consistente com as identidades

de Slavnov-Taylor, desde que essa massa apresente as boas propriedades esperadas para a

região de altos momentos, onde a teoria de perturbação deve ser reproduzida. Portanto,

uma massa gerada dinamicamente precisa ser igual à zero em altos momentos [11, 53, 54].

Desta forma, ressaltamos aqui que a presença de uma massa gerada dinamicamente

para os gluons, não significa que os mesmos podem ser considerados como estados as-

sintóticos massivos, da mesma maneira que as massas geradas dinamicamente para os

quarks não significa que este mesmos quarks podem ser observados como estados as-

sintóticos massivos.

Partindo da equação,

D−1µν(k) = D−1µν
0 (k)+g2

0C2
1

2

∫
d4q

(2π)4
Γµρα0 (k,−p, q)Dαβ(q)Dρσ(p)Γ

βσν(−q, p,−k),(4.63)

que reflete todas aproximações feitas dentro da abordagem proposta por Mandelstam,

precisamos re-analisar a identidade de Slavnov-Taylor obtida por [30, 31, 32, 33] e apre-

sentada na seção (2.6) desta tese.

Como foi exposto na seção (2.6), durante a derivação da identidade de Slavnov-Taylor,

que vincula o comportamento do inverso do propagador do gluon com o vértice de três

gluons, foi necessário admitir que a estrutura tensorial do vértice triplo não devia possuir

pólos para garantir a analiticidade desta função de vértice. Entretanto, como foi ressaltado

em [30], essa suposição precisava de estudos adicionais, desde que é posśıvel construir

estruturas que possuem pólos, mas que não violam a analiticidade da função de Green de

três pontos.

Para visualizarmos como é necessário a presença de tais pólos na estrutura do vértice
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de três gluons, no caso desejarmos uma solução em o propagador do gluon desenvolve

uma massa dinâmica, lembramos que a identidade que conecta a função de três pontos

do gluon com a de dois pontos e dado por

kµΓ
µνρ(k, p, q) =

q2

G(q2)

(
δνρ − qνqρ

k2

)
− p2

G(p2)

(
δνρ − pνpρ

p2

)
. (4.64)

Para permitir que o propagador do gluon adquira uma massa, a função de renorma-

lização do gluon, G(k2), deve ser expressa da seguinte forma

G(k2) =
k2

k2 +m2
. (4.65)

onde m2 é uma massa que depende do momento q2

Se desejarmos que a possibilidade de uma solução massiva, dos moldes da Eq.(4.65),

seja ao mesmo tempo compat́ıvel com a identidade de Slavnov-Taylor expressa acima

pela Eq.(4.64), note que nós precisamos adicionar novos termos, que possuem pólos sem

massa, na estrutura da função do vértice triplo do gluon, já que a Eq.(4.64) se modifica

da seguinte forma,

kµΓ
µνρ(k, p, q) =

[
q2

(
δνρ − qνqρ

q2

)
− p2

(
δνρ − pνpρ

p2

)]
+m2

(
pνpρ

p2
− qνqρ

q2

)
, (4.66)

Dessa estrutura, já podemos notar que a presença de uma massa no propagador do

gluon está conectada também com a presença de termos com pólos sem massa no vértice

triplo do gluon, que foram eliminados pelo procedimento adotado por Ball e Chiu [30].

O próximo passo é resolver a Eq.(4.66), para determinar a expressão para o vértice

Γµνρ(k, p, q) massivo. Podemos perceber que o primeiro termo em colchetes produzirá o

vértice perturbativo,

Γµνρ(k, p, q)|1 = (k − p)ρgµν + c.p., (4.67)

onde c.p. são as permutações ćıclicas.

Enquanto que o segundo termo, referente a contribuição da massa do gluon, nos levará

a seguinte contribuição,

Γµνρ(k, p, q)|2 =
m2

2

kµpν(k − p)ρ
k2p2

+ c.p.. (4.68)

Essa expressão foi obtida por Cornwall em [11]. Podemos observar, claramente, que a

presença dos termos com pólos sem massa, invalidam a condição expressa pela Eq.(4.31),

utilizada como condição adicional na derivação apresentada em [30].
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Desta forma, a expressão completa para o vértice triplo em ńıvel de árvore - a menos

de um fator de grupo fabc - é dada por

Γµνρ(k, p, q) = Γµνρ(k, p, q)|1 + Γµνρ(k, p, q)|2
= (k − p)ρgµν +

m2

2

kµpν(k − p)ρ
k2p2

+ c.p. (4.69)

Algumas observações aqui são necessárias, primeiramente podemos verificar, facil-

mente, que esse vértice obedece a identidade de Slavnov -Taylor,

kµΓ
µνρ(k, p, q) = [Dνρ(p)]−1 − [Dνρ(q)]−1, (4.70)

e que além disso, ele obviamente se reduz ao caso perturbativo quando fazemos o limite

m = 0.

Outro aspecto importante, que é necessário ter em mente, é que essa massa tem uma

dependência com o momento e não destrói a unitariedade da teoria. Além disso, como

reforçado anteriormente seu único papel, é permitir que o propagador do gluon adquira

um valor diferente de zero, ou seja D−1(q2 = 0) 6= 0, na região de baix́ıssimos momentos,

sem que a identidade de Slavnov-Taylor seja quebrada.

Desta forma podemos prosseguir, seguindo os passos apresentados na seção (4.1) e

definir a seguinte expressão para o vértice completo de três gluons,

Γµνρ(k, p, q) =
1

G(p2)
Γµνρ0 (k, p, q), (4.71)

em analogia a suposição feita por Mandelstam.

Novamente podemos notar que o uso deste vértice completo simplifica ainda mais

a estrutura da ESD do que no caso do o uso de um vértice nu, já que ele implica no

cancelamento entre as funções de renormalização que vem do propagador completo com

a que vem do vértice completo definido pela Eq.(4.71).

Utilizando as expressões acima para os propagadores dos gluons, Eqs.(4.6) e (4.7), e

os vértices, Eqs.(4.69) e (4.71), na Eq.(4.63) e contraindo esse resultado com o projetor

dado pela Eq.(4.14) a seguinte equação aparece;

1

G(k2)
= 1 +

g2
0

16π2

k2∫

0

dq2

k2

(
7

2

q4

k4
− 17

2

q2

k2
− 9

8

)
G(q2)

+
g2
0

16π2

Λ2∫

k2

dq2

k2

(
7

8

k4

q4
+ 7

k2

q2

)
G(q2), (4.72)
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que, apesar de utilizarmos um vértice triplo que possui termos adicionais, expresso pela

Eq.(4.69); esses termos adicionais não geram nenhuma contribuição extra para a ESD do

gluon, já que, como podemos comparar, a equação acima é exatamente igual a Eq.(4.18)

derivada por Brown e Pennington em [7].

Portanto, como mencionado anteriormente, seu único papel, desses termos adicionais

no vértice de três gluons, é permitir que o inverso do propagador do gluon possa ser

diferente de zero na origem.

4.5.1 Renormalização da Equação Massiva

A equação com as quantidades renormalizadas é obtida utilizando as mesmas definições

para as constantes de renormalização, apresentada na Eq.(4.19) e que foram aplicadas no

caso anterior da equação obtida por Pennington.

Substituindo as quantidades não-renormalizadas da Eq.(4.72) pelas renormalizadas,

nós obtemos que

GR(k2) =

[
Z3 + Z2

3Z
2
g

g2

16π2
IGR

(q2, k2)

]−1

, (4.73)

onde IGR
(q2, k2) é dado por

IGR
(q2, k2) =

k2∫

0

dq2

k2

(
7

2

q4

k4
− 17

2

q2

k2
− 9

8

)
GR(q2)

+

Λ2∫

k2

dq2

k2

(
7

8

k4

q4
− 7

k2

q2

)
GR(q2). (4.74)

A constante de renormalização do vértice, Zg pode ser eliminada da Eq.(4.73), usando

a identidade, ZgZ3 = 1, que ,como comentado, é somente válida nesta aproximação.

Entretanto, ainda nos resta a função de renormalização do gluon, Z3, que naturalmente é

uma quantidade divergente.

Apesar de todos os esforços feitos para obter um procedimento de renormalização

totalmente auto consistente para a ESD gluônica, seja na aproximação de Mandelstam ou

mesmo em aproximações mais complexas onde os campos de ghosts estão presentes, é bem

conhecido que a renormalização da ESD é altamente não-trivial. Para ilustrar, esse grau

de dificuldade, nós podemos afirmar que somente na década de 90, Curtis e Pennignton
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[6] demonstraram um esquema de truncamento para QED, que é gauge independente e

também respeita a renormalização multiplicativa imposta nessas equações.

Desde que nós não temos um receita certa para ser seguida para a QCD, em nosso

procedimento nós encaramos o fator de renormalização Z3 como um fator que absorve

todos os termos divergentes da ESD do gluon, transformando as quantidades multiplicadas

por em ele em quantidades finitas através de um esquema de subtração.

Dessa forma, nosso procedimento de renormalização aplicado aqui é diferente do utili-

zado anteriormente por Pennington. Para explicá-lo é conveniente fazer a seguinte subs-

tituição,

D(k2) =
GR(k2)

k2
, (4.75)

que transforma a Eq.(4.73) da seguinte maneira

D(k2)−1 =

[
k2Z3 +

α(µ2)

4π
ID(q2, k2)

]
, (4.76)

onde α(µ2) = g2(µ2)
4π

, e

ID(q2, k2) =

k2∫

0

dq2

(
7

2

q4

k4
− 17

2

q2

k2
− 9

8

)
q2D(q2)

+

Λ2∫

k2

dq2

(
7

8

k4

q4
− 7

k2

q2

)
q2D(q2). (4.77)

Note, em vez de anular a contribuição dos termos divergentes que aparecem em nossa

equação - como feito no procedimento anterior - podemos colocar esses termos divergentes

todos juntos e obrigar que a constante de renormalização do gluon, Z3 consiga absorver

essas divergências. Assim podemos escrever, a seguinte equação

k2Z3 +
α(µ2)

4π

Λ2∫

k2

dq2

(
7k4

8q4

)
q2D(q2) = K + k2, (4.78)

que compacta todos os termos divergentes dessa equação. O valor de K pode ser fixado

impondo que

D−1(µ2) = µ2 (4.79)

seja satisfeita. Repare que essa condição garante que no momento µ2, o comportamento

perturbativo do propagador do gluon, dado por D(k2) = 1/k2, seja recuperado.
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Portanto, nós precisamos sempre definir o ponto de renormalização µ2 de forma que

µ2 � ΛQCD, ou seja µ2 deve ser fixado na escala perturbativa da QCD.

Utilizando a definição dada pela Eq.(4.78) e impondo a condição de renormalização,

dada pela Eq.(4.79), na Eq.(4.76), nós podemos obter a seguinte expressão para o parâmetro

K,

K = −α(µ2)

4π

µ2∫

0

dq2

(
7q4

2µ4
− 17q2

2µ2
− 9

8

)
q2D(q2)

+
α(µ2)

4π

Λ2∫

µ2

dq2
(
7µ2
)
D(q2). (4.80)

Conseqüentemente, a seguinte expressão é válida para o inverso do propagador do

gluon,

D−1(k2) = K + k2 +
α(µ2)

4π

k2∫

0

dq2

(
7q4

2k4
− 17q2

2k2
− 9

8

)
q2D(q2)

− α(µ2)

4π

Λ2∫

k2

dq2(7k2)D(q2). (4.81)

Esse processo de renormalização segue os passos gerais adotados por Cornwall em [11].

Obviamente, essa renormalização apresenta uma dependência com o ponto de renorma-

lização µ2, como foi dito anteriormente, a renormalização auto-consistente das ESD é um

problema bastante complicado e aqui simplesmente apresentamos uma abordagem alter-

nativa e tão válida quando as apresentadas anteriormente [7], já que ambas apresentam

dependência com a escala de renormalização.

Uma vantagem a ser considerada é que nesse nosso procedimento, nenhum termo foi

simplesmente anulado (como ocorre no caso de Brown e Pennington), por gerar uma

contribuição que não desejamos. Além disso, é interessante notar que a constante de

renormalização Z3 da forma estabelecida pela Eq.(4.78) é proporcional a 1 mais uma

função que depende do ponto de renormalização µ2 e do corte ultravioleta Λ, ou seja,

Z3 = 1 + f(µ2,Λ2), (4.82)

tal comportamento é compat́ıvel com o esperado na expansão da constante de acoplamento

fraca, i.e. na região perturbativa da QCD.
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4.5.2 Comportamento Ultravioleta da Solução Massiva

Nós podemos usar a Eq.(4.81) e determinar a forma assintótica da nossa equação para

grandes valores de k2. Substituindo, o comportamento perturbativo de D(q2) = 1/q2 no

lado direito da Eq.(4.81). Logo, o termo dominante dessa equação é dado pelo último

termo da Eq. (4.81) que nos leva ao seguinte comportamento ultravioleta para o propa-

gador do gluon

D−1(k2) = k2

(
1 +

γ′0α(µ)

4π
ln

(
k2

µ2

))
. (4.83)

onde γ′0 = 7.

Se lembrarmos da seção (2.4) esse é comportamento esperado para o propagador do

gluon na região perturbativa, mas com o valor de γ ′
0 é diferente da resposta perturbativa

onde, γ0 = 13
2
.

Além do parâmetro γ ′0 que é dimensão anômala do propagador do gluon, podemos

determinar o coeficiente da função beta, β ′
0 para nossa equação.

Para isso, lembramos que a definição da constante de acoplamento apresentada na

secão (4.3.1), que é conseqüência direta da identidade Z3Zg = 1 é dada por

αs(k
2) = α(µ2)

[G(k2)

G(µ2)

]2

. (4.84)

Invertendo a expressão dada pela equação acima, obtemos

1

αs(k2)
=

1

α(µ2)

[
1

G(k2)

]2

, (4.85)

onde foi usado o fato que G(µ2) = 1. Substituindo a expressão perturbativa para função

de renormalização do gluon, G(k2), que pode ser obtida dividindo a Eq.(4.83) por k2, na

Eq.(4.85), obtemos a seguinte expressão,

1

αs(k2)
=

1

α(µ2)

[
1 +

2γ′0α(µ2)

4π
ln

(
k2

µ2

)
+

(
γ′0α(µ2)

4π
ln

(
k2

µ2

))2
]
, (4.86)

que, quando mantemos somente termos de O(α(µ2)), se transforma na seguinte expressão

1

αs(k2)
=

1

α(µ2)
+
β ′

0

4π
ln

(
k2

µ2

)
, (4.87)

com β ′
0 = 2γ′0 = 14.
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Como os campos de férmions foram desprezados, i.e. nf = 0; a resposta perturbativa

esperada seria β0 = 11, enquanto que no nosso caso, β ′
0 = 14,

Esses diferenças, entre os coeficientes obtidos por nós e os esperados pela QCD per-

turbativa, podem ser explicados se nos lembrarmos que os campos de ghosts foram des-

prezados nessa aproximação.

Podemos ainda derivar, para o nosso caso, a constante de acoplamento válida na região

perturbativa, que pode ser obtida a partir da Eq.(4.87), exatamente da mesma maneira

apresentada na seção (2.3), onde obtemos a expressão usual da teoria de perturbação, ou

seja:

αs(k
2) =

4π

β ′
0 ln(k2/Λ2

QCD)
, (4.88)

onde lembramos que no nosso caso β ′
0 = 14.

4.5.3 A Solução Massiva

Método numérico

Como nos casos anteriores, uma solução anaĺıtica para ESD do gluon, não é viável e

portanto precisamos lançar mão de métodos computacionais para o cálculo dessa equação

integral. Na realidade a ESD renormalizada para o gluon é composta por dois tipos de

equações integrais de segunda ordem: a de Volterra e a de Fredholm. A equação do tipo

Volterra é caracterizada por possuir um intervalo de integração variável, enquanto que a

de Fredholm possui uma região de integração fixa.

Em geral, os algoritmos numéricos aplicados às Equações Integrais com estrutura

complexa, são baseados em propor uma função inicial, que será utilizada para iniciar os

cálculos das integrais localizadas no lado direito desta equação, que após serem resolvidas,

geram uma função de sáıda, que será comparada com a função inicial proposta e caso

essa comparação não satisfaça o critério de convergência imposto, essa função de sáıda

alimentará, novamente, o lado direito da equação, produzindo uma nova função de sáıda

que deve passar pelo crivo do teste de convergência e assim sucessivamente, até as funções

de entrada e sáıda convirjam para o mesmo valor - esse método é conhecido como método

iterativo para soluções de equações integrais.

Um bom algoritmo para solução de equações integrais, obviamente deve ser indepen-

dente da função de entrada inicial e ter a habilidade para obter uma convergência rápida
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[55].

Como já mencionamos, o método utilizado, por Brown e Pennington, para resolver

a equação de Mandelstam nada mais é que um ajuste feito com sete parâmetros livres

que, apesar de conter essa gama de parâmetros, não pode ser estendido para um intervalo

de momentos maior, como foi verificado em [12] e confirmado por nós. Além disso, os

métodos utilizados para resolver o sistema acoplado gluon-ghost, que será abordado no

nosso próximo caṕıtulo, podem ser entendidos com um ajuste mais sofisticado; já que

o intervalo de momentos analisado é dividido em três partes: a primeira corresponde a

região de baix́ıssimas energias, onde um comportamento assintótico infravermelho obtido

para essa região é ajustado, através de parâmetros livres; a segunda parte reproduz -

novamente através de ajuste de parâmetros - o conhecido comportamento da região per-

turbativa e finalmente a terceira parte, localizada entre essas duas regiões, é determinada

de maneira a casar o comportamento infravermelho com o ultravioleta, ou seja essa região

seria responsável pela junção ou transição do regime de liberdade assintótica para o estado

de confinamento [56].

Em nossa análise numérica, os resultados obtidos são independentes da função de

entrada inicial como esperado. Para dar uma idéia, uma função que foi freqëntemente

utilizada como semente foi D(k2) = sin(k2).

Além disso, nenhuma informação adicional é dada para informar em que região de

momentos estamos trabalhando e qual é o comportamento esperado para tal região. O

método de integração é baseado no algoritmo de Romberg adaptativo, ou seja, de passo

de integração variado. Portanto à medida, que a precisão da integração vai diminuindo,

automaticamente o passo da integração é refinado.

O critério estabelecido para convergência é que o módulo da diferença entre função

de entrada e sáıda seja no mı́nimo menor que 10−4. Além disso, o programa consegue

analisar com bastante credibilidade seis ordens de grandeza, suficientes para conectar os

regimes não-perturbativo com o perturbativo.

Observe que para resolver a Eq.(4.81) com K dado pela Eq.(4.80), precisamos definir

onde o ponto de renormalização, µ2, será fixado. Obviamente, como frisado várias vezes,

esse ponto precisa ser fixado na região perturbativa da QCD. Mas para que valor µ2 deve

ser fixado ?

Podemos responder essa pergunta de várias maneiras, já que para a QCD não existe

nenhum momento bem definido, no qual podemos dizer que para valores acima dele a
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αs µ2 ΛQCD

0.2 10 GeV2 335 MeV

0.2 20 GeV2 474 MeV

0.2 30 GeV2 580 MeV

0.22 20.25 GeV2 585 MeV

0.25 10 GeV2 525 MeV

0.25 20 GeV2 742 MeV

0.25 30 GeV2 909 MeV

Tabela 4.1: Valores para a escala da QCD, ΛQCD, determinados a partir da Eq.(4.89)

para valores do ponto de renormalização, µ2 ∈ [10 GeV2, 30 GeV2]

QCD perturbativa é válida, enquanto que para valores abaixo, ela não é mais confiável;

somente temos um intervalo de valores mais aceitáveis para a escala t́ıpica da QCD - o

ΛQCD, baseado nos dados experimentais.

Desta forma, utilizaremos vários valores de µ2, para analisar o comportamento da nossa

solução. Mais especificamente, variamos o ponto de renormalização, µ2, dentro intervalo

de 10 GeV2 < µ2 < 30 GeV2. Através da Eq.(4.88), podemos ver que, ao fixarmos µ2 e

α(µ2) estamos automaticamente definindo, uma escala para a QCD, da seguinte maneira

Λ2
QCD = µ2 exp

(
4π

β ′
0α(µ2)

)
; (4.89)

o que nos leva aos valores de ΛQCD, apresentados na Tabela (4.1), para o intervalo

10 GeV2 < µ2 < 30 GeV2 com β ′
0 = 14.

Variando os parâmetros de entrada do nosso problema ,µ2 e α(µ2), dentro do intervalo

apresentado pela Tabela (4.1), onde sabemos que todos os seus valores estão dentro do

regime perturbativo da QCD, nós obtemos consistência entre as funções de entrada e

sáıda, para nossa ESD, dada pela Eq.(4.81), onde o intervalo de momento é 0.01 GeV2 <

q2 < 100 GeV2. Os resultados para ΛQCD variando de 335 MeV à 909 MeV estão expostas

na Fig.(4.3).

É também interessante comparar os resultados numéricos obtidos com o cálculo anaĺıtico

assintótico, válido para região perturbativa, e expresso pela Eq.(4.83). Neste caso, escolhe-

mos, para comparar com o a expressão anaĺıtica, a curva cujo ponto de renormalização foi

fixado na massa do quark b, com valor de α(µ2) = 0.22, que é obtido experimentalmente

[57], como mostra a Fig.(4.4)
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Figura 4.3: O propagador do gluon, D(q2), como função do momento q2 para diferen-

tes escalas da QCD. ΛQCD ∈ [335 MeV, 909 MeV]. Destaque especial para curva com

αs(µ
2) = 0.22 com µ2 = m2

bottom = (4.5)2, definida na massa do quark bottom.

Note que, pela Fig.(4.3) a escolha desse caso para analisar o comportamento pertur-

bativo é arbitrário, desde que todas as nossas curvas possuem, praticamente, o mesmo

comportamento em altas energias.

Com o intuito de obter uma expressão anaĺıtica para a comportamento do propagador

do gluon que englobe o seu comportamento na região infravermelha, bem como, o da

região ultravioleta, podemos fitar os resultados numéricos apresentados na Fig.(4.3) pelo

seguinte propagador euclidiano massivo

D(q2) =
1

q2 + M2(q2)
, (4.90)

onde a massa dinâmica M2(q2) é descrita por,

M2(q2) =
m4

0

q2 +m2
0

, (4.91)

com m0 sendo o parâmetro a ser ajustado.

A motivação da parametrização acima é a seguinte: o comportamento do tensor de

polarização do gluon em altas energias pode ser predito pela expansão de produto de

operador [OPE] e é dado por [58],

ΠOPE(p2) ∼ − 34Nπ2

9(N2 − 1)
.

〈
αs

π
GµνGµν

〉

p2
. (4.92)
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Figura 4.4: O comportamento do propagador do gluon, D(q2), obtido através da solução

numérica da Equação de Schwinger-Dyson, quando αs(µ
2) = 0.22 e αs(µ

2) = 0.22, junta-

mente com seu comportamento ultravioleta expresso pela Eq. (4.83).

Por outro lado, recentemente, muitas discussões têm sido feitas a respeito da existência

de um condensado bilinear nos campos de gluon [59]. Tal condensado, 〈AµAµ〉, seria

responsável pelo surgimento do termo de massa que aparece no tensor de polarização

infravermelho do gluon [59]. Portanto, o fit expresso pela Eq.(4.91) seria a maneira

mais simples de levar em conta contribuições de diferentes condensados para o tensor de

polarização, da onde nós podemos esperar as seguintes relações de correspondência

m2
0 ∝ 〈AµAµ〉 e m4

0 ∝
〈αs
π
GµνGµν

〉
. (4.93)

Na Fig.(4.5) plotamos a solução numérica do propagador do gluon quando µ2 foi

fixado na massa do bottom, ou seja, αs(m
2
bottom) = 0.22, juntamente com o fit proposto

pela Eq.(4.91). Podemos observar que a parametrização dada pela Eq.(4.91), apesar de

ter um único parâmetro, apresenta boa concordância para todo intervalo de momento e

seu χ2 = 3 × 10−4.

Alguns aspectos dessa solução devem ser observados. Primeiramente, é importante

notar, através da Fig.(4.3), que quando escolhemos diferentes valores do ponto de renor-

malização, todos nossos resultados recuperam o comportamento perturbativo esperado,

entretanto, na região infravermelha essas curvas vão se separando, sugerindo desta ma-
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Figura 4.5: Solução numérica para o propagador do gluon, D(q2), versus o momento q2

para αs(m
2
bottom) = 0.22. Nós comparamos aqui, a solução numérica com o fit, expresso

pela Eq.(4.90), onde m2
0 = 1.78 e χ2 = 3 × 10−4 .

neira, que existe uma forte dependência na escolha de µ2. Obviamente, nesse esquema

de truncamento é de se esperar que a Eq.(4.81) apresentasse alguma dependência com

o parâmetro µ2. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados para analisarmos esses

resultados; é importante lembrar que quando escolhemos um ponto de renormalização

diferente, estamos, na verdade, escolhendo uma escala diferente para a teoria, como nos

mostrou a Eq.(4.89); além disso precisamos ter em mente que o propagadores não são gran-

dezas f́ısicas e portanto, certamente devem apresentar dependência na escolha de gauge

bem como na escolha do ponto de renormalização. Para evitar, uma análise apressada,

devemos analisar como a razão m0/ΛQCD varia quando mudamos a escala da teoria.

Utilizando os valores de m0 obtidos através da parametrização dado pela Eq.(4.91) -

observe que m0 é dado pelo inverso do valor do propagador na origem - podemos calcular

a razão m0/ΛQCD para os casos apresentados na Fig.(4.3) e obter os seguintes valores

para essa razão, dados pela Tabela (4.2).

Através da Tabela (4.2), podemos observar claramente, que existe uma dependência

dessa solução com a escolha do ponto de renormalização, mas se lembrarmos o quanto essa

aproximação é drástica, já que jogamos todos os campos de ghosts fora, além dos vértices

quárticos e supondo aproximações adicionais para os vértices de três gluon completos, sua
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αs µ2 ΛQCD m0/ΛQCD

0.2 10 GeV2 335 MeV 2.78

0.2 20 GeV2 474 MeV 2.62

0.2 30 GeV2 580 MeV 2.56

0.22 m2
b = 20.25 GeV2 585 MeV 2.28

0.25 10 GeV2 525 MeV 2.08

0.25 20 GeV2 742 MeV 1.92

0.25 30 GeV2 909 MeV 1.85

Tabela 4.2: Valores para a razão m0/ΛQCD, determinados a partir da parametrização

dada pela Eq.(4.91). Os valores do ponto de renormalização variam dentro do intervalo,

µ2 ∈ [10 GeV2, 30 GeV2], onde seus respectivos valores de ΛQCD também são dados.

variação é muito pequena. Outro ponto importante que devemos observar é que o valor

médio da razão m0/ΛQCD ≈ 2; o que nos leva a uma surpreendente concordância com o

valor obtido por Cornwall em [11] utilizando outros métodos.

Constante de Acoplamento na Aproximação Massiva

Ainda falta definir a constante de acoplamento, que será determinada a partir do

vértice triplo do gluon, para a nossa solução massiva.

Para isso, vamos lembrar, da seção (4.3.1) que a constante de acoplamento é definida

nesse caso como,

αs(k
2) = α(µ2)G(k2)

2
. (4.94)

Como nossa solução pode ser parametrizada pela Eq.(4.90), podemos definir nossa

função de renormalização do gluon, G(k2), da seguinte maneira,

G(k2) =
k2

k2 + M2(k2)
, (4.95)

que quando substitúıda na Eq.(4.94), produz

αs(k
2) = α(µ2)

[
k2

k2 + M2(k2)

]2

. (4.96)

Podemos ver que a Eq.(4.96), no limite de k2 → 0, nos leva a,

αs(k
2)
∣∣
k2→0

= 0. (4.97)
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Esse comportamento é totalmente contra-intuitivo, desde que o esperamos que a cons-

tante de acoplamento na região de baix́ıssimas energias fosse pelo menos da O(1). Entre-

tanto, uma coincidência deve ser mencionada. Como revisado em [60], o grupo de QCD

na rede de Paris, construiu uma constante de acoplamento baseada também no vértice de

três gluons, e aparentemente a constante de acoplamento passa por um máximo em torno

de k ≈ 1 − 1.5 e rapidamente se aproxima de zero em k ≈ 0.5 [61, 62].

Todos os resultados apresentados, nesta seção (4.5), serão apresentados na Ref. [63].

4.5.4 Gauge Axial

Quando trabalhamos com as ESD, sempre surge a dúvida de quanto nossas apro-

ximações foram boas os suficientes para capturar o comportamento da região infraver-

melha da teoria. Como, todos os cálculos apresentados aqui foram feitos no gauge de

Landau, onde é necessário introduzir os campos adicionais de ghosts que foram despreza-

dos nesta aproximação. Surge a questão, de por que não utilizar gauges, que sabidamente

não apresentam tais campos, já que eles são desacoplados da teoria, como acontece no

gauge axial.

Para responder essa questão, vamos apresentar rapidamente algumas definições utéis,

que são utilizadas nesse formalismo. O gauge axial é definido pela seguinte condição sobre

o campo de gauge [64],

nµA
µa = 0, (4.98)

onde nµ é um quadrivetor arbitrário que tem a norma n2 > 0.

Estudos das ESD, neste gauge têm a grande vantagem da ausência dos campos de

ghosts, e os termos que envolvem vértices quárticos podem ser anulados com o uso de um

determinado projetor. Entretanto, a desvantagem desta abordagem pode ser percebida,

analisando a forma do propagador do gluon que depende de duas funções escalares, F e

H,

Dµν(k
2, γ) = F (k2, γ)Mµν +H(k2, γ)Nµν , (4.99)

Essas funções não podem ser expressas somente em termos do momento k2, mas

também em termos do parâmetro de gauge, γ, definido como,

γ =
(n.p)2

n2p2
, (4.100)
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e com sua estrutura tensorial dada por:

Mµν = δµµ −
qµnν + qνnµ

q.n
+ n2 qµqν

(q.n)2
, (4.101)

e

Nµν = δµµ −
nµnν
n2

. (4.102)

Vale ainda mencionar, que uma das dificuldades de se trabalhar com esse gauge é a

perda da invariância de Lorentz e a presença de singularidades no propagador, que são

dependentes de gauge, quando q.n = 0.

O propagador do gluon em ńıvel de árvore pode ser obtido pela substituição de

H(k2, γ) = 0 e F (k2, γ) = −1/k2.

Nos estudos prévios da ESD no gauge axial [41, 42, 65], a estrutura tensorial do

propagador do completo do gluon foi admitida como sendo igual ao do propagador livre,

hipótese essa, que só faz sentido se trabalharmos exclusivamente na região perturbativa

da QCD, já que esse termo, dependente da função H(k2, γ), é nulo nesse regime [64].

Se, entretanto, a estrutura tensorial completa do propagador do gluon, dado pela

Eq.(4.99) for levada em conta, nós chegamos a um sistema de equações acopladas para

F (k2, γ) e H(k2, γ) com um grau de complexidade maior do que se considerarmos os

campos de ghost e estudarmos o sistema acoplado entre o gluon e o ghost no gauge de

Landau.

Portanto, a aparente vantagem propiciada pela ausência dos ghosts e vértices quárticos

obtida no gauge axial foi praticamente abandonada em favor do aprimoramento das apro-

ximações feitas em gauges covariantes, onde a invariância de Lorentz é preservada.

Vale a pena comentar, que os resultados obtidos nos estudos da ESD feitos no gauge

axial, é o mesmo que o obtido através da aproximação de Mandelstam, que como vimos,

nos diz que o propagador do gluon no infravermelho é altamente divergente e se comporta

aproximadamente como 1/k4

No próximo caṕıtulo, vamos estudar como essas soluções, obtidas neste caṕıtulo, são

modificadas se introduzirmos os campos de ghosts requeridos no gauge de Landau.
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Caṕıtulo 5

Acoplando os Campos de Ghosts

5.1 Introdução

Neste caṕıtulo nós discutiremos o sistema acoplado das ESD que é formado pelos

propagadores do gluon e do ghost. O principal objetivo desse caṕıtulo é verificar se a

solução massiva encontrada na aproximação de Mandelstam também pode ser derivada,

quando os campos de ghosts são acoplados novamente ao sistema formado pelas ESD.

A motivação para incluir os campos de ghost são os recentes estudos, iniciados por

von Smekal, Hauck e Alkofer [12, 14, 15] e confirmados por Atkinson e Bloch [56, 66], que

afirmam que, os campos de ghosts desenvolvem um papel dominante na região infraverme-

lha da QCD; contradizendo, desta forma, a afirmação de Mandelstam que a contribuição

desses campos na região infravermelha é tão pequena quanto é na região perturbativa.

Nesses estudos foi mostrado que os propagadores do gluon e do ghost se comportam

como potências de momento e que a constante de acoplamento da QCD possui um ponto

fixo na região infravermelha. O valor do expoente dessa potência, que descreve esse

comportamento infravermelho dos propagadores, vem sendo constantemente aprimorado,

já que seu valor varia com as aproximações que são utilizadas. Embora a determinação

precisa do seu valor seja uma quantidade almejada, todos os resultados indicam que o

propagador do gluon tende à zero na origem enquanto que o propagador do ghost diverge

mais rápido do que 1/k2 no infravermelho.

É importante notar que essa solução do propagador do gluon que é nula na origem,

também é encontrada pela simulações da QCD da rede [47, 48].

Como foi mencionado nos caṕıtulos anteriores, os campos de ghost são fundamentais
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para a manutenção da invariância de gauge da teoria e portanto seria interessante, quan-

tificar qual é seu papel exato na região infravermelha e se esse sistema acoplado entre os

propagadores do gluon e do ghost permitem uma solução adicional, como aconteceu no

caso da equação de Mandelstam.

Com esse objetivo, vamos examinar quais são os truncamentos necessários, para obter

um sistema fechado entre as equações do gluon e do ghost.

Definida a aproximação a ser utilizada, essas equações terão que ser renormalizadas,

como no caso da aproximação de Mandelstam. Discutiremos os resultados obtidos nos

estudos anteriores desse sistema e as mudanças necessárias para se obter uma solução

massiva.

5.2 As Equações

No caṕıtulo 3, apresentamos, através da Fig.(3.9), uma maneira pictórica de visualizar

o sistema acoplado formado pelos propagadores do gluon, ghost e quark. Neste sistema

podemos observar que os seguintes vértices aparecem: o de três gluons, quatro gluons, o

vértice do gluon-ghost e o vértice do gluon-quark; que devem obedecer e ser soluções de

suas próprias ESD que contêm funções de Green de ordem ainda maiores.

O esquema de truncamento utilizado em [15] despreza as contribuições que vêm dos

campos de quark, i.e. vamos considerar um mundo sem quarks. A justificativa para

tal aproximação é a mesma apresentada por Mandelstam, onde é razoável esperar que

somente a parte de gauge da QCD seja suficiente para descrever todas as caracteŕısticas

importantes desta teoria.

O passo seguinte em direção ao truncamento da equação do gluon é desprezar todos

os termos que possuem vértices de quatro gluons. Esses termos são: o tadpole - que é

independente do momento, ou seja uma constante - e as contribuições de dois loops que

são diagramas sub-dominantes no ultravioleta.

Assim, sem os quarks e sem as contribuições dos vértices quárticos, a equação para do

inverso do propagador do gluon com suas constantes de renormalização é explicitamente

dada pela equação abaixo e representada pela Fig.(5.1)

84



5.2. As Equações 85

D−1
µν (k) = Z3D

0
µν(k) − 3g2Z̃1

∫
d4q

2π4
iqµDG(p)DG(q)Gν(q, p)

+3g2Z1
1

2

∫
d4q

2π4
Γ0
µρα(k,−p, q)Dαβ(q)DρσΓβσν(−q, p,−k) (5.1)

onde p = k + q, D0
µν(k) e Γ0

µνρ(p, q, k) são o propagador e o vértice triplo do gluon em

ńıvel de árvore, DG(k) é o propagador do ghost, e Γµνρ(p, q, k) e Gν são, respectivamente,

os vértices completos de três gluons e gluon-ghost. O fator três que aparece multiplicando

as integrais é o número de cores.

−1
=

−1
+ 1

2

−

−1
=

−1 −

Figura 5.1: Representação diagramática das aproximações feitas para obter um sistema

de equações acopladas gluon-ghost.

A ESD, para o propagador do ghost, está representada na última linha da Fig.(5.1).

Como podemos comparar, através da seção (3.4), nenhuma aproximação adicional foi feita

nessa equação e portanto sua versão renormalizada é expressa por,

D−1
G (k) = −Z̃3k

2 + 3g2Z̃1

∫
d4q

2π4
ikµDµν(k − q)Gν(k, q)DG(q), (5.2)
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onde todas as grandezas envolvidas, já foram definidas anteriormente. Note que em ambas

equações os ı́ndices de cores foram suprimidos.

Portanto as Eqs.(5.1) e (5.2) formam o sistema acoplado para os propagadores do

gluon e do ghost.

As funções de Green completas e não renormalizadas, que compõem esse sistema gluon-

ghost, são potencialmente divergentes quando nós tomamos o limite do corte ultravioleta,

Λ, indo para infinito e portanto nós introduzimos os campos de gluon e ghost renormali-

zados e a versão renormalizada da constante de acoplamento, expressas nas Eqs. (5.1) e

(5.2), utilizando as seguintes relações multiplicativas:

Dµν |nr = Z3Dµν ,

DG|nr = Z̃3DG,

g0|nr = Z̃gg, (5.3)

onde o ı́ndice nr significa quantidades não renormalizadas. Note que essas expressões já

foram utilizadas na obtenção das Eqs.(5.1) e (5.2).

As outras constantes de renormalização que faltam ser definidas estão conectadas, no

gauge de Landau, pelas seguintes relações:

Z1 = ZgZ
3/2
3 e Z̃1 = ZgZ

1/2
3 Z̃3. (5.4)

As contribuições não-perturbativas para os propagadores do gluon e do ghost são,

respectivamente, representadas, no gauge de Landau, pelos desvios das funções de renor-

malização G(k2) e F(k2), do seus valores correspondentes no limite perturbativo. Por

conveniência, repetimos aqui as relações que definem essas funções de renormalização,

que no caso do propagador do gluon é dada por

Dµν(k) =
G(k2)

k2

[
δµν − kµkν

k2

]
, (5.5)

e do propagador do ghost é expressa via

DG(k) = −F(k2)

k2
, (5.6)

O conjunto de Eqs.(5.1) e (5.2) não formam, ainda, um sistema de equações fecha-

das, desde que seus vértices obedecem suas próprias ESD. Com o objetivo de chegar a
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um sistema fechado, nós precisamos impor um esquema de truncamento que mantém as

simetrias da teoria e que permita construir um vértice de três gluons.

Nós podemos nos questionar o porquê de não usar, nesse novo esquema de trun-

camento, a mesma estrutura obtida, para o vértice de três gluons, na aproximação de

Mandelstam. A resposta está nas identidades de Slavnov-Taylor.

É importante lembrar que, na aproximação de Mandelstam, os campos de ghosts foram

desprezados o que nos levava a uma identidade de Slavnov-Taylor mais simples, do mesmo

molde que as obtidas para QED, que conecta o vértice de três gluons somente com o seu

propagador.

Entretanto, quando os campos de ghosts são inclúıdos novamente, a identidade de

Slavnov-Taylor, para o vértice triplo do gluon, adquire uma estrutura mais complexa,

dependente não só da função de renormalização do gluon bem como da função de renor-

malização do ghost. Essa expressão foi derivada em [15], é definida de acordo com

Γµνρ(p, q, k) = A+(p2, q2, k2)δµνi(p− q)ρ − A−(p2, q2, k2)δµνi(p+ q)ρ

−2
A−(p2, q2, k2)

p2 − q2
(δµνpq − pνqµ)i(p− q)ρ + c.p., (5.7)

onde

A±(p2, q2, k2) =
F(k2)

2

( F(q2)

F(p2)G(p2)
± F(p2)

F(q2)G(q2)

)
. (5.8)

Note que as constantes de estrutura do grupo SU(3) e a constante de acoplamento

foram separadas do vértice triplo através da definição,

Γabcµνρ(p, q, k) = gf abc(2π)4δ4(p+ q + k)Γµνρ(p, q, k). (5.9)

Respeitando as identidades de Slavnov-Taylor, podemos expressar o vértice completo

do gluon-ghost em termos de sua função de renormalização F , como [15]

Gµ(p, q) = iqµ
F(k2)

F(q2)
+ ipµ

(F(k2)

F(q2)
− 1

)
(5.10)

onde novamente as constantes de estrutura foram separadas da seguinte maneira,

Gµ(p, q)
abc = gf abcGµ(p, q) (5.11)

com p e q sendo os momentos das pernas dos ghosts e, k = p− q, é o momento que corre

no gluon.
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Com todas as definições acima, conseguimos formar um sistema de equações fechadas

para as funções de renormalização G(k2) e F(k2).

Partindo da ESD para o ghost, Eq.(5.2), e utilizando a expressão para o vértice do

gluon-ghost, definido pela Eq.(5.10), a ESD do ghost pode ser escrita na forma,

1

F(k2)
= Z̃3 − 3g2

∫
d4q

(2π)4

(
kP(p)q

) G(p2)F(q2)

k2 p2 q2

×
(F(p2)

F(q2)
+

F(p2)

F(k2)
− 1

)
, (5.12)

onde p = k − q e

Pµν(p) = δµν − pµpν/p2 (5.13)

é o projetor transversal. Além disso, note que usamos a identidade Z̃1 = 1, válida no

gauge de Landau [67].

Ao contrário do que acontece com a aproximação de Mandelstam, as integrais angula-

res não podem ser resolvidas sem uma aproximação adicional, uma vez que essa equação

integral possui termos cuja a função de renormalização desconhecida, F(p2), apresenta

dependência com o ângulo de integração.

Com intuito de fazer a integração angular analiticamente, a seguinte aproximação foi

proposta:

• Para q2 > k2,

Nós assumimos que as funções G(k2) e F(k2) variam lentamente, com respeito aos

seus argumentos e então isto permite a seguinte troca:

F(p2) ∼ F(k2) → F(q2). (5.14)

Se imaginarmos que todos os momentos envolvidos nessa expressão são grandes, ou

seja, no limite perturbativo, essa aproximação é razoável, já que a dependência com

o momento para as funções de renormalização do gluon e do ghost nessa região é

uma função logaŕıtmica, que varia lentamente com seu argumento.

• Já para q2 < k2 ,

A aproximação angular utilizada é

F(p2) = F((k − q)2) → F(k2), (5.15)
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que obviamente preserva o limite q2 → 0.

Essa aproximação angular modificada, acima descrita, foi motivada pela conhecida

aproximação angular, y-max que é amplamente utilizada na equação de Schwinger-Dyson

do quark e como verificado, não acarreta em mudanças qualitativas das soluções do propa-

gador do quark [5], entretanto quantitativamente essas alterações são esperadas. No caso

da aplicação da aproximação y-max no sistema acoplado gluon-ghost, Atkinson e Bloch,

[56], perceberam que os resultados não recobrem os obtidos com o grupo de renormalização

a um loop na região perturbativa.

Com esta aproximação, a Eq.(5.12) transforma-se finalmente em

F(k2) = Z̃3 −
9

4
λ




k2∫

0

dq2

k2

q2

k2
G(k2)F(k2) +

Λ2∫

k2

dq2

q2
G(q2)F(q2)


 , (5.16)

ou seja,

F(k2) = Z̃3 −
9

4
λ


1

2
G(k2)F(k2),+

Λ2∫

k2

dq2

q2
G(q2)F(q2)


 , (5.17)

com λ = g2/16π2 e Λ2 é o corte ultravioleta.

A ESD para o gluon, embora seja mais complicada e trabalhosa, pode ser tratada da

mesma maneira que a ESD do ghost. Utilizando os vértices expressos pelas Eqs. (5.7)

e (5.10), na ESD para gluon, Eq.(5.1) e após contrair com o projetor Rµν(k) dado pela

Eq.(4.14), obtemos como resposta

1

G(k2)
= Z3 − Z1

g2

2

∫
d4q

(2π)4

{
N1(p

2, q2, k2)
G(p2)F(p2)G(q2)F(q2)

G(k2)F2(k2)

+N2(p
2, q2, k2)

G(p2)F(p2)

F(q2)
+N2(q

2, p2, k2)
G(q2)F(q2)

F(p2)

} F(k2)

k2 p2 q2

+g2

∫
d4q

(2π)4

{(
qR(k)q

)(
F(k2)F(p2) − F(q2)F(p2)

)

−
(
qR(k)p

)
F(k2)F(q2)

}
1

k2 p2 q2
. (5.18)
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onde as funções auxiliares N1 e N2 são definidas como:

N1(x, y, z) =
29 x

4
+
x2

4 y
+

29 y

4
+
y2

4 x
+

(9 x2 + 50 x y + 9 y2) z

4 x y
(5.19)

− 9 (x+ y) z2

4 x y
− z3

4 x y
+

24 x2 − 10 x y + y2

2 (z − x)
+

24 y2 − 10 x y + x2

2 (z − y)

e

N2(x, y, z) =
5 x3 + 41 x2 y + 5 x y2 − 3 y3

4 x (y − x)
+
x2 − 10 x y + 24 y2

2 (y − z)
(5.20)

+
x3 + 9 x2 y − 9 x y2 − y3

x z
+

(2 x2 + 11 x y − 3 y2) z

2 x (x− y)
+

(x + y) z2

4 x (y − x)
.

As funções N1(x, y, z) = N1(y, x, z) e N2(x, y, z) possuem separadamente singularida-

des, mas quando combinadas através da soma N1(x, y, z) +N2(x, y, z) +N2(y, x, z) essas

singularidades se cancelam. Essa soma é, exatamente, a que determina a contribuição

do loop do gluon. Quando aplicamos a aproximação angular modificada nesta equação,

podemos observar que, para o caso q2 > k2 essa soma surge naturalmente. Entretanto

para q2 < k2 essa soma não aparece sozinha, e portanto podemos fatorar, o seguinte termo

adicional, que aparece juntamente como a soma, N1(x, y, z) +N2(x, y, z) +N2(y, x, z),

−g
2Z1

2

∫

q2<k2

d4q

(2π)4
N(p2, q2, k2)

(G(p2)F(p2)

F(q2)
− G(q2)F(q2)

F(p2)

) F(k2)

k2 p2 q2
. (5.21)

Como esse termo possui divergências espúrias, ele será desprezado com o intuito de

evitar singularidades artificiais geradas exclusivamente pela aproximação angular.

Portanto aplicando a aproximação angular modificada para a Eq.(5.18) e eliminado a

contribuição expressa pela Eq.(5.21) quando q2 < k2, nós chegamos na seguinte igualdade,

1

G(k2)
= Z3 + Z1λ





k2∫

0

dq2

k2

(
7

2

q4

k4
− 17

2

q2

k2
− 9

8

)
G(q2)F(q2)

+

Λ2∫

k2

dq2

q2

(
7

8

k2

q2
− 7

)
G(q2)F(q2)





+λ






k2∫

0

dq2

k2

3

2

q2

k2
F(k2)F(q2) − 1

3
F2(k2) +

1

2

Λ2∫

k2

dq2

q2
F2(q2)




 . (5.22)

Se olharmos exclusivamente para o termo referente a contribuição do loop de gluon,

podemos notar que a única diferença entre esta equação obtida agora e a obtida dentro
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da aproximação de Mandelstam - veja Eq.(4.18) - é que, a função de renormalização do

gluon G é trocada pelo produto GF . Podemos dizer portanto, que o sistema formando

pelas Eqs.(5.22) e (5.17) é uma extensão direta da ESD para gluon na aproximação de

Mandelstam [12].

Nessa aproximação, Alkofer et al. obtiveram uma solução para esse sistema aco-

plado mesclando abordagens anaĺıticas para determinadas regiões e numéricas para ou-

tras [12, 15]. Na verdade, o espectro de momento em estudo foi dividido em em três

regiões, onde diferentes análises foram aplicadas. Na primeira região, correspondente ao

regime infravermelho da QCD, expressões assintóticas, obtidas analiticamente, são utiliza-

das. Na região oposta, ou seja na região de altos momentos, o conhecido comportamento

anaĺıtico da QCD perturbativa também é utilizado e a região de momentos intermediários

é abordada numericamente, cujo objetivo é casar de uma maneira suave esses dois com-

portamentos descritos previamente.

Vamos apresentar brevemente aqui, como surge o comportamento de potências obtidos

para os propagadores do gluon e ghost na região infravermelha QCD.

Com esse objetivo, nós partimos da equação do ghost na forma da Eq.(5.17), onde a

aproximação angular já foi efetuada. O lado esquerdo desta equação depende exclusiva-

mente do produto GF , e se nós supormos que esse produto se comporta como,

G(x)F(x) → cxκ para x→ 0, (5.23)

na região de baix́ıssimos momentos, onde devemos encarar, x, como o momento ao qua-

drado que é utilizado nas definições dos propagadores do gluon e do ghost e c é uma

constante qualquer; a equação do propagador do ghost Eq.(5.17), vai produzir

F(x) →
(
g2 9

64π2

(
1

κ
− 1

2

))−1

c−1x−κ , (5.24)

G(x) →
(
g2 9

64π2

(
1

κ
− 1

2

))
c2x2κ . (5.25)

Podemos analisar o caso particular em que κ = 0, isso implica que o produto, G(x)F(x) =

c, torna-se uma constante na região infravermelha. Se admitimos que essa constante

c > 0 e x < x0, nós obtemos, como resposta da equação do ghost, Eq.(5.17), que

F−1(x) → c (9g2/64π2) ln(x/x0) + const, que nos mostra que, F(x) torna-se negativo

para pequeno momentos. Portanto, o coeficiente κ não pode ser igual a zero.

Desta forma, para que as funções de renormalização do gluon e do ghost, sejam po-

sitivas e definidas no infravermelho, segue imediatamente das Eqs.(5.24) e (5.25) que o
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coeficiente κ está limitado ao intervalo,

0 < κ < 2 . (5.26)

Dentro dessa aproximação, para o sistema acoplado gluon-ghost, o valor do expoente

κ pode ser determinado, substituindo as expressões para as funções de renormalização

do gluon e do ghost, dadas pelas Eqs.(5.24) e (5.25), na equação do gluon, Eq.(5.22).

Comparando o resultado de G produzido no lado esquerdo dessa equação com a expressão

utilizada no lado direito, Eq.(5.25), é posśıvel determinar o seguinte valor para

κ =
61 −

√
1897

19
' 0.92 . (5.27)

que pertence ao intervalo delimitado pela Eq.(5.26).

Alguns comentários aqui devem ser feitos. O valor do coeficiente κ tem uma de-

pendência com as aproximações aplicadas nesses sistema de equações, já que aproximações

diferentes levam a termos diferentes, nas equações dos propagadores do gluon e do ghost.

Portanto, dependendo da aproximação, o valor de κ pode variar entre 0 e 2.

Note que, se as funções de renormalização, que são caracterizadas pelo expoente in-

fravermelho cŕıtico κ, exibem os comportamentos definidos por

G(p2) = A(p2)2κ, F(p2) = B(p2)−κ, (5.28)

onde A e B são constantes que independem do momento. Como essas expressões são

válidas somente no limite de p2 → 0, podemos observar que quando κ = 1, nós recupera-

mos, neste mesmo limite, o comportamento do propagador obtido por Gribov [68], que é

expresso como,

D(p2) =
p2

p4 +M4
e DG(p2) =

M2

p4
, (5.29)

onde M é a chamada escala de massa de Gribov.

Por outro lado, utilizando novamente a definição (5.28), quando κ = 1/2, o limite

infravermelho dos propagadores do gluon e do ghost são dados por

D(p2) =
G(p2)

p2
∼= A (p2)2κ−1

∣∣
κ→ 1

2

= A,

DG(p2) =
F(p2)

p2
∼= B (p2)−κ−1

∣∣
κ→ 1

2

= B (p2)−3/2, (5.30)

da onde segue que, quando κ = 1/2, o propagador do gluon é diferente de zero na origem

e portanto essa condição seria compat́ıvel com uma solução massiva para o gluon.

92



5.3. Renormalização do sistema acoplado 93

Curiosamente, à medida que as aproximações estão sendo refinadas, o valor do expo-

ente κ cada vez está se aproximando mais do valor 1/2. Na verdade, dentro das apro-

ximações já aplicadas, acredita-se hoje que o valor mais razoável para κ gira em torno de

0.59 [69, 70, 71, 72].

5.3 Renormalização do sistema acoplado

As ESD para os propagadores do gluon e do ghost, Eqs.(5.22) e (5.17), são dependentes

das constantes de renormalização, Z3 e Z̃3 e Z1.

O procedimento de renormalização desse sistema acoplado é mais complexo, especi-

almente no caso da ESD para o propagador do gluon onde além da usual constante de

renormalização da função de onda do gluon, Z3, aparece uma constante de renormalização

adicional, Z1 referente ao vértice triplo do gluon

Com o objetivo de eliminar essas constantes e as divergências ultravioletas, podemos

utilizar o esquema de subtração onde impomos que no ponto de renormalização µ2 as

funções de renormalização G(µ2) = F(µ2) = 1, ou seja, mais uma vez impomos que a

partir do ponto, µ2, a equação vai começar a desenvolver seu comportamento perturbativo.

Se F(µ2) = 1, temos da Eq.(5.17) que

F(µ2) = 1, → Z̃3 = 1 − 9λ

4
AF(µ2), (5.31)

onde AF(x) é expresso por,

AF(x) =



1

2
G(x)F(x) +

Λ2∫

x

dy

y
G(y)F(y)



 . (5.32)

Isso nos leva a seguinte expressão para a função de renormalização do ghost,

F(x) =

[
1 − 9

4
λ
[
AF(x) −AF(µ2)

]]−1

. (5.33)

Já no caso do propagador do gluon, podemos reescrever a Eq.(5.22), da seguinte forma

compacta,

G(x)−1 = Z3 + λZ1B(x) + λC(x), (5.34)

onde

B(x) =

x∫

0

dy

x

(
7y2

2x2
− 17y

2x
− 9

8

)
G(y)F(y) +

Λ2∫

x

dy

y

(
−7 +

7x

8y

)
G(y)F(y), (5.35)
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e

C(x) =

x∫

0

dy

x

(
3y

2x

)
F(y)F(x) +

Λ2∫

x

dy

2y
F2(y) − 1

3
F2(x). (5.36)

Se fizermos a substituição,

G(x) = xD(x), (5.37)

na Eq.(5.34) podemos reescrevê-la como,

D(x)−1 = xZ3 + λZ1B′(x) + λC ′(x), (5.38)

onde

B′(x) =

x∫

0

(
7y2

2x2
− 17y

2x
− 9

8

)
yD(y)F(y) +

Λ2∫

x

dy

(
−7

x

y
+

7x2

8y2

)
yD(y)F(y), (5.39)

e

C ′(x) =

x∫

0

dy

(
3y

2x

)
F(y)F(x) +

1

2

Λ2∫

x

dy
x

y
F2(y) − 1

3
xF2(x). (5.40)

Uma vez que a constante de renormalização, Z3, tem o papel de absorver os termos

divergentes dessa equação, podemos somar os termos que são potencialmente divergentes,

da mesma maneira que fizemos na aproximação de Mandelstam, impondo que

xZ3 + λ

Λ2∫

x

dy

(
7x2

8y2

)
yD(y)F(y) = R + x, (5.41)

onde R pode ser determinada impondo novamente que

D−1(µ2) = µ2, (5.42)

onde vale a pena lembrar que o valor de µ2 precisa ser fixado na escala perturbativa da

QCD.

Note que, na Eq.(5.38), além da constante de renormalização, Z3, alguns termos estão

multiplicados pela constante Z1. Podeŕıamos tentar eliminar essa constante, de uma

maneira rigorosa, utilizado as relações (5.4), da onde segue, lembrando que Z̃1 = 1 no

gauge de Landau, que

Z1 =
Z3

Z̃3

. (5.43)
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Entretanto, em [15], foi mostrado que dentro dessa aproximação não é posśıvel manter

as caracteŕısticas perturbativas das soluções das ESD ao mesmo tempo em que usamos a

condição imposta pela Eq.(5.43). Portanto, sendo o caso rigoroso, inconsistente para esse

esquema de truncamento aplicado, a próxima tentativa mais natural é impor que Z1 = 1.

Portanto, para derivar a Eq.(5.41) e daqui em diante estamos utilizamos que Z1 = 1

Utilizando a definição da Eq.(5.41) e impondo a condição de renormalização (5.42) na

Eq.(5.38), nós obtemos a seguinte expressão para o parâmetro R,

R = − λ

µ2∫

0

(
7y2

2µ4
− 17y

2µ2
− 9

8

)
yD(y)F(y) + λ

Λ2∫

µ2

dy7µ2D(y)F(y)

−λ
µ∫

0

dy

(
3y

2µ2

)
F(y)F(µ2) − 1

2
λ

Λ2∫

µ2

dy
µ2

y
F2(y) +

1

3
λµ2F2(µ2). (5.44)

A versão renormalizada para ESD do gluon é conseqüentemente,

D(x)−1 = R + x+ λ

x∫

0

(
7y2

2x2
− 17y

2x
− 9

8

)
yD(y)F(y)− λ

Λ2∫

x

dy7xD(y)F(y)

+ λ

x∫

0

dy

(
3y

2x

)
F(y)F(x) +

1

2
λ

Λ2∫

x

dy
x

y
F2(y) − 1

3
λxF2(x). (5.45)

onde lembramos, novamente, que λ = g2(µ2)/16π2 e x = k2, y = q2.

É para essa equação que vamos implementar nossa análise numérica.

5.3.1 Comportamento Ultravioleta do sistema acoplado

Antes de aplicar os métodos numéricos para o sistema formado pelas Eqs.(5.33) e

(5.45), podemos determinar a forma assintótica da nossa equação para grandes valores

de x, da mesma forma que foi feito na seção (4.5.2). Desta forma, podemos substituir, o

comportamento perturbativo de D(x) = 1/x e F(x) = 1 no lado direito da Eqs.(5.33) e

(5.45) e mantendo somente os termos dominantes dessas equações, obtemos com resposta

os seguintes comportamentos ultravioleta para os propagadores do gluon e do ghost:

D−1(x) = x

(
1 +

γ′0α(µ2)

4π
ln

(
x

µ2

))
, (5.46)
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e

D−1
G (x) = x

(
1 +

δ′0α(µ2)

4π
ln

(
x

µ2

))
. (5.47)

onde γ′0 = 13/2 e δ′0 = 9/4.

Como exposto na seção (2.4), esses são os comportamentos qualitativos esperados para

os propagadores do gluon e do ghost na região perturbativa, mas novamente, como ocorreu

no caso da aproximação de Mandelstam, os valores de γ ′
0 e δ′0 são diferentes das respostas

perturbativas dadas por γ0 = 13
2

e δ0 = 9
4
.

Além das dimensões anômalas γ ′0 e δ′0, podemos determinar ainda, qual é o valor do

primeiro coeficiente da função beta , β ′
0 para nossa equação.

Para isso, precisamos definir qual é a expressão para a constante de acoplamento dentro

de nosso esquema de truncamento. Partindo das Eqs.(5.3) e (5.4), podemos escrever a

seguinte relação que é satisfeita pela constante de acoplamento renormalizada,

g(µ2) =
Z

3/2
3 (µ2,Λ2)

Z1(µ2,Λ2)
g0(Λ

2) =
Z

1/2
3 (µ2,Λ2)Z̃3(µ

2,Λ2)

Z̃1(µ2,Λ2)
g0(Λ

2), (5.48)

onde mais uma vez explicitamos as dependências das constantes de renormalização com

as escalas Λ2 e µ2 e usamos o fato que Z̃1 = 1.

Essa equação pode ser reescrita em termos das funções de renormalização do gluon e

do ghost, já que,

G(p2,Λ2) = Z3(µ
2,Λ2)GR(p2, µ2) F(p2,Λ2) = Z̃3(µ

2,Λ2)FR(p2, µ2), (5.49)

desta forma,

α(p2,Λ2) = α(µ2,Λ2)GR(p2, µ2)F2
R(p2, µ2). (5.50)

Com a definição da constante de acoplamento em mãos, podemos invertê-la e usar

as definições perturbativas para a função de renormalização do gluon e do ghost, que

podem ser obtidas dividindo as Eqs. (5.46) e (5.47) por x; e mantendo somente termos

de O(α(µ2)), essa equação se transforma na seguinte expressão

1

αs(k2)
=

1

α(µ2)
+

(γ′0 + 2δ′0)

4π
ln

(
k2

µ2

)
, (5.51)

onde β ′
0 = γ′0 + 2δ′0 = 11.

Apesar de nossa aproximação descartar os vértices quárticos e desprezar termos du-

rante a integração angular, os valores encontrados para função β0 e dimensão anômala do

gluon são os mesmos que os obtidos pertubativamente.
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5.3.2 A solução do sistema acoplado

A implementação das Eqs. (5.33) e (5.45) pode ser feita estendendo nosso programa

anterior para solucionar também equações acopladas. A idéia utilizada é a mesma, só

que agora partimos com duas funções teste iniciais Fin(x) e Din(x) que produzirão duas

funções de sáıda após o cálculo das integrais. Ambas funções de sáıda serão comparadas

com as suas respectivas funções de entrada e o processo se repete até que o critério de

convergência seja satisfeito tanto para a equação do gluon como para o ghost.

Vale a pena mencionar, que mesmo para um sistema mais complexo, nossos resultados

são independentes das funções iniciais utilizadas.

Nossos resultados estão apresentados na Fig.[5.2], no caso do propagador do gluon, e

na Fig.[5.3] para o propagador do ghost.

Figura 5.2: O propagador do gluon, D(q2), como função do momento q2 para diferentes

escalas da QCD, com ΛQCD ∈ [321 MeV, 815 MeV]. Destaque especial para curva com

αs(µ
2) = 0.22 com µ2 = m2

bottom = (4.5)2, definida na massa do quark bottom. A

área sombreada delimita as curvas, que possuem o mesmo comportamento qualitativo,

pertencentes ao intervalo acima citado para ΛQCD.

No caso do propagador do gluon, podemos observar o mesmo comportamento qualita-

tivo encontrado anteriormente na aproximação de Mandelstam, ou seja podemos concluir

que o sistema acoplado formado pelas ESD do gluon e do ghost permite, também, uma

solução massiva para o gluon.
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98 5.3. Renormalização do sistema acoplado

Figura 5.3: O propagador do ghost, DG(q2), como função do momento q2 para diferentes

escalas da QCD. ΛQCD ∈ [331 MeV, 815 MeV]. As curvas mais externas corresponde aos

limites desse intervalo, enquanto que a curva central é obtida quando αs(µ
2) = 0.22 e

µ2 = m2
bottom = (4.5)2, onde m2

bottom é a massa do quark bottom ao quadrado.

Através da Fig.(5.3), podemos ver que o propagador do ghost é divergente na origem e

o seu comportamento não varia muito com a mudança de escala da teoria. Como esperado,

na parte perturbativa a concordância entre as curvas de diferentes escalas é melhor que na

parte não-perturbativa - veja que a escala utilizada no eixo y, da Fig.(5.3), varia bastante.

Podemos comparar o comportamento perturbativo derivado na seção anterior com

nossos resultados numéricos. Para isso escolhemos somente uma curva, já que todas

apresentam o mesmo comportamento. Especificamente, fixamos a escala de renorma-

lização µ2 no valor experimental da massa do quark b, para que tivéssemos valor ex-

perimental da constante de acoplamento. Portanto, a curva da Fig.(5.4) corresponde a

µ2 = m2
b = (4.5)2 GeV2 e α(m2

b) = 0.22, que foi parametrizada utilizando o comporta-

mento perturbativo expresso pela Eq.(5.46) com γ ′
0 = 13/2. Podemos observar que a

expressão perturbativa, dada pela Eq.(5.46), consegue descrever bem o comportamento

do gluon para valores maiores que 3 GeV2.

Para essa mesma curva, podemos ainda tentar obter uma expressão anaĺıtica para toda

as regiões de momento. Como o comportamento obtido aqui é praticamente o mesmo que

o obtido na caso da aproximação de Mandelstam, podemos utilizar as Eqs.(4.90) e (4.91),
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Figura 5.4: O comportamento do propagador do gluon, D(q2), obtido através da solução

numérica da Equação de Schwinger-Dyson, quando αs(µ
2) = 0.22 e αs(µ

2) = 0.22, junta-

mente com seu comportamento ultravioleta expresso pela Eq. (5.46).

onde obtemos que m2
0 = 1.761 GeV2 com o χ2 ≈ 3 × 10−4.

Aplicamos as Eqs.(4.90) e (4.91) para diferentes escalas e, em todos os casos, elas

conseguiram descrever com bastante precisão as curvas analisadas. Apesar de ser uma

parametrização simples, onde a dependência com a escala da teoria não está explicitada,

podemos dizer que a sua vantagem é que, através de um único parâmetro, m0, todo o

espectro de momento pode ser descrito.

Alguns valores da razão m0/ΛQCD estão apresentados na Tabela (5.1). Esses valores

estão um pouco acima dos valores calculados para aproximação de Mandelstam e previstos

por Cornwall [11].

Além disso, comparamos, também, a solução numérica obtida para o propagador do

ghost com sua expressão perturbativa, expressa pela Eq.(5.47), surpreendentemente a

expressão perturbativa consegue descrever praticamente todo o espectro de momento. Isso

nos sugere que os argumentos apresentados por Mandelstam para desprezar os campos

de ghosts estão corretos, já que na região infravermelha as contribuições dos campos de

ghosts continuam pequenas como acontece na região perturbativa.

Entretanto, podemos afirmar que os campos de ghost têm um papel fundamental na

determinação da constante de acoplamento da QCD.
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100 5.3. Renormalização do sistema acoplado

Figura 5.5: Solução numérica para o propagador do gluon, D(q2), versus o momento q2

para αs(m
2
bottom) = 0.22. Nós comparamos aqui, a solução numérica com o fit, expresso

pela Eqs.(4.90) e (4.91) , onde m2
0 = 1.761 e χ2 = 3 × 10−4 .

Se lembrarmos da definição da constante de acoplamento, válida para região não-

perturbativa da QCD, e expressa pela Eq.(5.50), podemos notar que, no nosso caso, com

um propagador massivo do gluon, dado pela Eq.(4.90), e um propagador do ghost que é

praticamente descrito pela expressão perturbativa, ou seja, F(p2) = 1, o limite de quando

p2 → 0 para a constante de acoplamento, nos leva a,

α(p2)
∣∣
p2→0

= α(µ2)
p2

p2 + M2(p2)

α(p2)
∣∣
p2→0

= 0, (5.52)

ou seja, nessa aproximação a constante de acoplamento vai à zero na origem.

É um tanto desconfortável, encontrar que a constante de acoplamento infravermelha

da QCD é nula na origem, já que podemos nos perguntar, qual é então o motivo para

que a teoria de perturbação não valha mais nessa região, uma vez que a constante de

acoplamento é pequena (é claro que os efeitos do confinamento devem ser fundamentais

aqui).

Além disso, precisamos ressaltar aqui que é demais exigir de uma aproximação tão

simples como essa, que o comportamento da constante de acoplamento fosse um valor

finito e não nulo, como é esperado para o caso de uma teoria com o propagador do bóson
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αs µ2 ΛQCD m0/ΛQCD

0.22 20.25 GeV2 335 MeV 3.93

0.25 10 GeV2 321 MeV 3.46

0.25 20 GeV2 455 MeV 3.13

0.25 30 GeV2 557 MeV 2.99

0.3 10 GeV2 471 MeV 2.84

0.3 20 GeV2 666 MeV 2.46

0.3 30 GeV2 815 MeV 2.31

Tabela 5.1: Valores para a razão m0/ΛQCD, determinados a partir da parametrização

dada pela Eq.(4.91). Os valores do ponto de renormalização variam dentro do intervalo,

µ2 ∈ [10 GeV2, 30 GeV2], onde seus respectivos valores de ΛQCD também são dados.

de gauge que apresenta uma escala de massa [51].

Entretanto, nós podemos nos questionar, o porquê, que no caso da constante de aco-

plamento obtida por Alkofer e seu time [12, 14, 15] um ponto fixo diferente de zero aparece

trivialmente. A resposta está na maneira de como o ”fit”na região de baix́ıssimos momen-

tos foi elaborado por eles. Para entender isso de uma maneira mais clara, vamos recuperar

aqui as expressões utilizadas nessa região,

F(x) →
(
g2 9

64π2

(
1

κ
− 1

2

))−1

c−1x−κ , (5.53)

G(x) →
(
g2 9

64π2

(
1

κ
− 1

2

))
c2x2κ . (5.54)

se lembrarmos ainda que a constante de acoplamento definida na região não-perturbativa

é dada em termos dessas funções de renormalização através da pela Eq.(5.50), podemos

ver facilmente que a

α(x) = α(µ2)G(x)F2(x)

α(p2)
∣∣
x→0

= α(µ2)

(
g2 9

64π2

(
1

κ
− 1

2

))
c2x2κ

(
g2 9

64π2

(
1

κ
− 1

2

))−2

c−2x−2κ,

α(p2)
∣∣
x→0

= α(µ2)

(
g2 9

64π2

(
1

κ
− 1

2

))−1

α(p2)
∣∣
x→0

≈ 9.48 para κ = 0.92; (5.55)

constante acoplamento α(x) vai sempre para um valor constante, neste limite - inde-

pendentemente qual seja o valor assumido por κ, já que, como podemos notar através
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Figura 5.6: O comportamento do propagador do ghost, DG(q2), obtido através da solução

numérica da Equação de Schwinger-Dyson, quando αs(µ
2) = 0.22 e αs(µ

2) = 0.22, junta-

mente com seu comportamento ultravioleta expresso pela Eq. (5.47).

da Eq.(5.55), a dependência com o momento é cancelada, uma vez que as funções de

renormalização do gluon e do ghost estão amarradas pela mesmo expoente κ.

Como dissemos, o expoente κ vem sendo calculado com aproximações mais sofisticadas

para esse sistema acoplado e seu valor está em torno de κ ≈ 0.59, o que leva a α(x) ≈ 4.

Lembre-se que quando κ ≈ 1/2, nós obtemos um propagador finito na origem, ou seja

esse caso que reproduz a solução massiva.

No nosso caso, podemos dizer que o reflexo de todas as aproximações está no compor-

tamento quantitativo do propagador do ghost. Uma vez que, para obtermos um ponto

fixo não nulo, como é esperado [51] para QCD, precisamos que a solução não-perturbativa,

obtida através do sistema acoplado gluon-ghost, amarre naturalmente as potências de mo-

mento dos propagadores do gluon e do propagador do ghost, para que haja o cancelamento

entre as potências de momento envolvidas na definição da constante de acoplamento, ou

seja, como nossa solução, no limite infravermelho, pode ser representada por, G(x) = Ax,

precisamos que F(x) = Bx−1/2. Obter essa precisão numericamente, não é uma tarefa

nada trivial, se não fixarmos isso heuristicamente como foi feito em [15, 73].

Portanto, podemos concluir que determinar o valor do ponto fixo da constante de

acoplamento é agora um trabalho árduo de ajuste fino de aproximações; já que no nosso
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caso, somente será posśıvel obter uma constante de acoplamento que seja diferente de zero

na origem quando através de aproximações bastante refinadas, os propagadores do gluon

e do ghost que consigam cancelar exatamente as potências de momentos que aparecem

na definição da constante de acoplamento.

Esses resultados apresentados nesse caṕıtulo serão discutidos em artigo que está em

preparação [74].
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Caṕıtulo 6

Conclusões e Perspectivas

Nos caṕıtulos anteriores, nós apresentamos um extensivo estudo das Equações de

Schwinger Dyson (ESD) para a QCD, mais especificamente, o nosso objetivo central

foi estudar os comportamentos das funções de Green de dois pontos da QCD, i.e. os

propagadores do gluon e do ghost, na região infravermelha da teoria.

Como vimos, essa região não pode ser descrita através da teoria de perturbação, e

portanto somente duas ferramentas, a QCD na rede e as Equações de Schwinger Dyson

(ESD), são capazes de acessar o regime não-perturbativo da QCD e descrever essa teoria

através de primeiros prinćıpios.

Dentro da abordagem cont́ınua fornecida pelas ESD, vimos que essas equações formam

uma torre infinita relacionando todas as funções de Green da teoria; e se fôssemos capazes

de resolver todas essas equações sem aproximações, a teoria estaria solucionada com todas

suas funções de Green n-pontos determinadas. Entretanto, esse emaranhado de equações

integrais formado pelas ESD é insolúvel e qualquer estudo baseado nas ESD apresenta em

algum ponto, um esquema de truncamento.

Nós começamos essa tese derivando o formalismo das ESD para uma teoria escalar,

depois para QED e então, estendemos para a QCD, derivando as equações para os pro-

pagadores do quark, gluon e ghost.

Com o intuito de analisar a possibilidade de uma solução massiva dentro da apro-

ximação de Mandelstam, recuperamos com detalhes a aproximação proposta por Man-

delstam bem como, a versão melhorada dessa mesma aproximação proposta por Brown e

Pennington, onde ambos encontraram um comportamento do tipo 1/k4 para o propagador

do gluon na região infravermelha.
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Apesar dessa solução levar à uma indicação simples de que os quarks estariam con-

finados através de um potencial linear, diretamente proporcional à distância entre eles,

essa solução nunca conseguiu descrever bem a fenomenologia hadrônica.

Hoje sabemos que essa solução está definitivamente descartada graças aos resultados

obtidos através da QCD rede.

Devido ao grau de complexidade dessas equações é perfeitamente posśıvel que dentro

de uma mesma aproximação, mais que uma solução exista.

Nossos resultados mostram exatamente isso; já que foi através da mesma equação

derivada por Brown e Pennington que obtivemos como solução um propagador massivo

para o gluon.

Mostramos também que esse termo de massa para o gluon não viola as identidades de

Slavnov-Taylor e como conseqüência nem a invariância de gauge, uma vez que essa massa

é uma massa dinâmica que vai à zero na região de grandes momentos, recuperando dessa

forma todos os resultados perturbativos usuais da teoria. É importante ter em mente que,

um propagador massivo no espaço euclidiano não significa, que nós estamos dizendo, que o

gluon possui uma camada de massa e que ele pode ser criado a partir de um determinado

limiar de energia como um estado assintótico massivo. Da mesma maneira que uma

massa dinâmica para os quarks não implica em estados assintóticos massivos. O porquê

que esses estados não são observados livremente é o conhecido problema de confinamento,

que obviamente está muito além do objetivo dessa tese. Entretanto é interessante dizer

que existem sugestões que, teorias com gluon massivos admitem soluções do tipo vórtices

e que tais soluções podem acarretar no confinamento.

Com as soluções massivas em mãos, analisamos seu comportamento perturbativo e

propusermos, também, uma parametrização onde toda a região de momento analisado foi

descrita através de um único parâmetro.

Infelizmente, esse esquema de truncamento apresenta dependência com a escala da

teoria. Apesar de ser uma aproximação bem simples, onde os campos de ghost foram

desprezados, essa dependência com a escala não é muito grande e nosso dados sugerem que

um valor médio para massa do gluon é mg ≈ 2ΛQCD, valor esse, que está em acordo com

os resultados derivados por Cornwall através da técnica denominada “pinch” e também

com os valores utilizados pela fenomenologia de baixas energias da QCD.

Para a constante de acoplamento definida a partir do vértice triplo do gluon, nós

obtemos um valor nulo na origem. Acreditamos que esse resultado contra-intuitivo é uma
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conseqüência direta da aproximação utilizada onde os campos de ghost foram desprezados.

Com o intuito de analisar o papel exato dos ghosts nessas ESD, montamos um sistema

acoplado gluon-ghost, nos mesmos moldes que o montado por Alkofer et al., e encontramos

novamente uma solução massiva para o gluon e um propagador divergente para o ghost.

Nessa aproximação, novamente, resolvemos esse sistema, sem impor nenhum compor-

tamento prévio de entrada para descrever as regiões analisadas.

A solução massiva para o gluon pôde ser descrita com bastante eficiência pela mesma

parametrização usada no caso da aproximação de Mandelstam, e seu comportamento

perturbativo também foi analisado. Para os casos analisados, podemos dizer que um

valor médio para a razão m/ΛQCD ≈ 3, um pouco maior do que na aproximação de

Mandelstam.

Para o propagador do ghost obtivemos um comportamento muito próximo do per-

turbativo, somente na região de baix́ıssimas energias, podemos notar alguma diferença

entre o comportamento perturbativo e não-perturbativo. Isso nos leva à crer que a argu-

mentação dada por Mandelstam, para desprezar os campos de ghost, está correta; já que

o comportamento não-perturbativo é praticamente o mesmo que o perturbativo.

Entretanto, analisando a constante de acoplamento definida dentro dessa aproximação,

podemos perceber o quão fundamental é a presença dos ghosts para a determinação dessa

constante, já que seu papel é cancelar a dependência com o momento da função de renor-

malização do gluon na região infravermelha, de forma a garantir um ponto fixo diferente

de zero surja na região infravermelha.

Esse cancelamento é um tanto sutil, que somente aproximações muito mais sofistica-

das do que a apresentada aqui será capaz de reproduzir uma constante da acoplamento

diferente de zero na região de grandes distâncias. Note que esse cancelamento só apa-

receu, nos estudos prévios, graças a imposição da forma infravermelha dessas soluções,

e portanto, podemos dizer que esse cancelamento não surgiu, naturalmente, como uma

caracteŕıstica da solução - como estamos tentando derivar.

Mostramos também, no Apêndice B, que quando o propagador do gluon possui uma

escala de massa, a constante de acoplamento da teoria vai possuir, automaticamente, um

ponto fixo na região infravermelha. Ou seja, independentemente se o propagador do gluon

tem uma massa dinâmica, como é o nosso caso, ou vai à zero como no caso determinado

por Alkofer et. al.; sabemos que ambos apresentam um propagador que possuem uma

escala de massa e portanto suas constantes de acoplamento devem ter um ponto fixo.
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Esse comportamento finito para o propagador do gluon juntamente com uma constante

de acoplamento também finita, negam a velha idéia de escravidão infravermelha - utilizada

para descrever a região não-perturbativa da QCD.

É importante enfatizar que é a primeira vez que uma solução massiva é gerada através

da ESD no gauge de Landau, vale lembrar que Cornwall derivou uma ESD modificada e

invariante de gauge utilizando a técnica de “pinch”. Além disso nossos resultados, não

apresentam dependência com as funções de entrada e foram obtidos numericamente desde

da região de baixos até a de altos momentos.

Esse estudo deve ser encarado como os passos inicias na obtenção de uma solução mas-

siva para o gluon dentro da abordagem da ESD. Alguns problemas, como por exemplo, a

dependência do propagador do gluon com o ponto de renormalização devem ser evitados,

propondo uma versão aprimorada para esse sistema acoplado, onde o esquema de trunca-

mento seja independente do ponto de renormalização. Além disso, o processo de renorma-

lização utilizado pode ser refinado, de modo que as identidades de Slavnov-Taylor sejam

satisfeitas para que o comportamento perturbativo, definido pelas dimensões anômalas e

a função beta, seja reproduzido corretamente. Podemos ainda, incluir os férmions nesse

sistema acoplado, e tentar obter, consistentemente, o propagador do quark que é usado

como ingrediente básico em muitos modelos fenomenológicos que descrevem mésons e

bárions como estados ligados de quarks e gluons.

Apesar desse esquema de truncamento ser simples, acreditamos que qualitativamente

a natureza das soluções que nós apresentamos aqui, são fisicamente compat́ıveis com

resultados encontrados através de uma série de estudos fenomenológicos bem como com

as evidências encontradas na rede.

107



Apêndice A

A.1 Integrais Angulares

O ângulo sólido em quatro dimensões é expresso por

∫
dΩ4 =

π∫

0

dω sin2(ω)

π∫

0

dθ sin(θ)

2π∫

0

dφ. (A.1)

As integrais angulares necessárias para cálculo das Eqs.(4.13) e (4.18) são:

π∫

0

dx

(1 − 2a cos(x) + a2)n
=

1

2

2π∫

0

dx

(1 − 2a cos(x) + a2)n
=

=
π

(1 − a2)n

n−1∑

k=0

(n+ k − 1)!

(k!)2(n− k − 1)!

(
a2

1 − a2

)k
[a2 < 1]

=
π

(a2 − 1)n

n−1∑

k=0

(n+ k − 1)!

(k!)2(n− k − 1)!

(
1

a2 − 1

)k
[a2 > 1], (A.2)

e

π∫

0

cos(nx)dx

(1 − 2a cos(x) + a2)m
=

1

2

2π∫

0

cos(nx)dx

(1 − 2a cos(x) + a2)n
=

=
a2m+n−2π

(1 − a2)2m−1

m−1∑

k=0

(
m+ n− 1

k

)(
2m− k − 2

m− 1

)(
1 − a2

a2

)k
[a2 < 1]

=
π

an(a2 − 1)2m−1

m−1∑

k=0

(
m + n− 1

k

)(
2m− k − 2

m− 1

)
(a2 − 1)k [a2 > 1].(A.3)
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Apêndice B

Escala de Massa do Gluon e a

Constante de Acoplamento da QCD

Neste apêndice mostraremos como a existência de uma escala de massa do gluon está

relacionada com um ponto fixo infravermelho na QCD [51].

Como discutimos no decorrer dessa tese, teorias de gauge não-abelianas possuem a

propriedade de liberdade assintótica [2, 3]. Para grandes momentos, a constante de aco-

plamento é pequena, e a teoria de perturbação parece ser uma ferramenta confiável.

Para pequenos momentos, essa constante de acoplamento cresce, e nós somos obrigados

a utilizar métodos não-perturbativos para estudar o comportamento infravermelho des-

sas teorias. Em geral, é mais fácil aplicar esses métodos não-perturbativos para teorias

de gauge puro; i.e., teorias onde os campos de férmions são desconsiderados. Como vi-

mos nessa tese, as ESD são um desses métodos não-perturbativos que permite estudar o

comportamento das funções de Green na região de baixos momentos.

Através dessas equações, diferentes comportamentos para o propagador do gluon foram

derivados. Podemos dividir esses comportamentos em duas categorias: os divergentes e

os finitos na origem.

Como foi discutido durante a tese, atualmente acreditamos que o comportamento

do propagador do gluon é mais suave na origem, e portanto, ele pertence a classe dos

propagadores finitos na origem.

Esse comportamento suave na região infravermelha está intimamente ligado a existência

de uma escala de massa para o gluon. Está conclusão foi obtida através de diferentes

abordagens não-perturbativas, a começar com Cornwall [11, 21] que construiu uma ESD

invariante de gauge, passando pelos estudos do sistema acoplado gluon-ghost obtidos re-
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centemente por Alkofer e seu time [14, 15, 73] e chegando finalmente aos resultados obtidos

através da QCD na rede [47, 48, 75, 76, 77, 78, 79]. Além desses métodos, podemos ainda

citar o método variacional para QCD que é compat́ıvel com uma massa dinâmica para o

gluon e a necessidade de uma escala de massa, presente em vários cálculos fenomenológicos

[80, 81, 82, 83, 84].

No mesmo momento que essa escala de massa aparece, a teoria desenvolve um congela-

mento na constante de acoplamento infravermelha. Já que, como mostramos, a constante

de acoplamento está amarrada com a definição das funções de renormalização dos propa-

gadores da teoria. A constante de acoplamento definida em [14, 15, 73] claramente nos

mostra um ponto fixo infravermelho.

Vamos mostrar aqui, que a geração de uma escala de massa para o gluon implica na

existência de um ponto fixo infravermelho, embora a afirmação inversa não seja verdade,

i.e. que a presença de um ponto fixo não está relacionado diretamente com uma escala

de massa.

Iniciamos lembrando que em teorias de gauge sem bósons escalares fundamentais po-

dem geram massas através do fenômeno de transmutação dimensional [85]; i.e., nós basi-

camente não temos parâmetros arbitrários, uma vez que a constante de acoplamento, g,

é especificada no mesmo ponto de renormalização, µ. Nessas teorias todos os parâmetros

f́ısicos dependerão dessa constante de acoplamento.

Muitos anos atrás Cornwall e Norton [86] enfatizaram que a energia do vácuo, Ω, em

teorias que quebram dinamicamente, pode ser expresso como função da massa dinâmica

mg(p
2) ≡ m(g, µ), onde mg(p

2) está relacionado com o tensor de polarização para teoria

onde os férmions são desconsiderados.

Um esclarecimento aqui é necessário, essa massa não é necessariamente a massa

dinâmica que aparece no propagador definido por Cornwall [11]; essa massa pode ser

qualquer escala de massa que possui uma dependência com o momento que induz um

comportamento finito para o propagador do gluon no infravermelho como aparece em

[14].

Por conveniência, nós iremos denotar m(g, µ) como m. Na verdade, a energia do vácuo

também depende das massas dinâmicas do férmions.

A energia do vácuo, Ω = Ω(g, µ), definida acima, é uma função finita de seus argu-

mentos, uma vez que as contribuições perturbativas foram subtráıdas [52, 86]. Ω precisa

satisfazer a equação do grupo de renormalização [87]
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(
µ
∂

∂µ
+ β(g)

∂

∂g

)
Ω = 0 . (B.1)

Por outro lado, a massa que é gerada dinamicamente pode ser escrita como m =

µf(g) [87], da onde segue que µ(∂m/∂µ) = m e, conseqüentemente,

m
∂Ω

∂m
= −β(g)

∂Ω

∂g
. (B.2)

Esta última equação terá um papel central em nossa argumentação, porque ela relacio-

na a condição estacionária para a energia do vácuo, (∂Ω/∂m = 0) [11, 52] com a condição

do zeros da função β. Portanto, em teorias em que a massa é gerada dinamicamente, a

condição para o mı́nimo da energia do vácuo

β(g)
∂Ω

∂g

∣∣∣∣
∂Ω/∂m=0

= 0 (B.3)

sempre implica que β(g) = 0. Obviamente, isto é verdade se ∂Ω/∂g 6= 0 quando m 6= 0.

Note que somente a energia do vácuo é uma quantidade independente de gauge somente

no seu mı́nimo global. É exatamente nesse ponto que nós esperamos que a escala de

massa, a constante de acoplamento, e sua função β serão determinada univocamente.

Podemos nos questionar qual é a definição que estamos utilizando para a constante

de acoplamento, já que como discutimos no decorrer dessa tese, no infravermelho pode-

mos definir a constante de acoplamento para diferentes vértices e obter comportamentos

distintos para cada uma, portanto é necessário ressaltar que a Eq.(B.2) foi escrita sem

utilizar nenhuma especificação prévia, sobre qual constante estamos utilizando, ou seja ,

a Eq.(B.2) precede a necessidade de definição de uma constante e sua respectiva função

β, permitindo desta maneira, analisarmos propriedades gerais dessa funções.

Outro ponto importante que também deve ser ressaltado é que como discutido em [85],

a única maneira de amarrar g e µ só pode ser obtida no mı́nimo de energia do vácuo. Em

outras palavras, independentemente de qual seja a definição de g e β que utilizamos, o

vácuo nos fornece uma informação adicional, dizendo que se temos uma escala de massa

dinamicamente gerada vai existir um ponto fixo infravermelho.

Agora falta mostrar que ∂Ω/∂g 6= 0. Para isso nós precisamos da energia do vácuo para

operadores compostos [52], já que a teoria somente irá admitir condensação de operadores

compostos com por exemplo,
〈
αs

π
GµνGµν

〉
, em teorias de gauge puro e,

〈
−ψ̄ψ

〉
, quando

nós adicionamos os férmions.
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Desta forma, vamos introduzir um termo de fonte bilocal, J(x, y), e Ω será calculado

após uma série de passos que começam com o gerador funcional Z(J) [52]:

Z(J) = exp[ıW (J)]=

∫
dφ exp

[
ı

(∫
d4xL(x)+

∫
d4xd4yφ(x)J(x, y)φ(y)

)]
,(B.4)

onde φ pode ser o campo do bóson de gauge ou do férmion. Como mostrado, nos caṕıtulos

anteriores, a ação efetiva, Γ(G), pode ser determinada a partir do gerador funcional da

seguinte forma:

Γ(G) = W (J) −
∫
d4xd4yG(x, y)J(x, y), (B.5)

onde W (J) é o gerador das funções de Green conectadas eG(x, y) é o propagador completo

do campo φ, da equação acima podemos derivar que

δΓ/δG(x, y) = −J(x, y), (B.6)

que quando J(x, y) = 0 reproduzimos as ESD da teoria, que foram derivadas no Caṕıtulo

3

Em geral, se J é a fonte de um dado operador O, nós temos [88]

δΓ

δJ

∣∣∣∣
J=0

= 〈0 |O| 0〉 . (B.7)

Para configurações de campo que são invariantes translacionais, nós podemos trabalhar

com o potencial efetivo que é dado por,

V (G)

∫
d4x = −Γ(G)|t.i.. (B.8)

Finalmente, através da equação acima podemos definir a energia do vácuo como sendo

[52]

Ω = V (G) − Vpert(G) , (B.9)

onde nós subtráımos de V (G) a contribuição perturbativa e Ω é calculado com função dos

propagadores não perturbativo, G(x, y), da teoria. Esse propagador completo depende

da auto energia do boson de gauge, do férmion e do ghost. Vamos continuar desprezando

os campos de férmions e desde que os ghosts não apresentam geração de massa, sua

contribuição através de sua auto-energia, será retirada explicitamente da expressão acima,

entretanto, devemos lembrar que, os ghosts estão ainda presentes nos efeitos causados por

eles no propagador completo do gluon. Ω é função das massas dinâmicas da teoria e seu

valor é nulo, caso não haja geração de massa dinâmica [52].

112



113

Nós podemos agora escrever a Eq.(B.3) da seguinte forma:

−β(g)

[
∂Ω

∂J

∂J

∂g

]

J=0

= 0 . (B.10)

Naturalmente, nós admitimos que a condição para o mı́nimo global para energia do

vácuo, ∂Ω/∂m = 0 e J = 0 são equivalentes. Entretanto, ∂Ω/∂J = −∂Γ/∂J , e como

consequência da Eq.(B.7) nós temos

β(g) 〈0 |O| 0〉 ∂J
∂g

∣∣∣∣
J=0

= 0 . (B.11)

Usando o método de inversão proposto por Fukuda [89] é posśıvel mostrar que ∂J
∂g

6= 0

quando existe condensação i.e. 〈0 |O| 0〉 ≡ ϑ 6= 0. Na ref.[89] foi verificado que para

calcular uma quantidade não-perturbativa com ϑ o procedimento usual é introduzir a

fonte J para calcular a série

ϑ =
∞∑

n=0

gnhn(J) . (B.12)

Na prática nós devemos truncar a Eq.(B.12) em alguma ordem, de forma que nos gere

somente a solução perturbativa ϑ = 0 quando nós colocamos J = 0. O lado direito da

Eq.(B.12) deveria ter duas ráızes quando J = 0 para que uma outra solução exista, o que

não é o presente caso. O método alternativo é inverter a Eq.(B.12), e resolvê-la para J e

considerando ϑ com uma quantidade da ordem de 1. Nós obtemos a seguinte série:

J =
∞∑

n=0

gnkn(ϑ) , (B.13)

onde se kn satisfazem n ≤ m, com m sendo um inteiro, que podem ser calculados a partir

de hn, que também satisfaz n ≤ m.

Nós podemos achar uma solução não-perturbativa para ϑ impondo que J = 0 em uma

versão truncada da Eq.(B.13). O ponto importante para nós é que pela construção da

Eq.(B.13), nós verificamos que quando J = 0 e ϑ 6= 0 o mesmo valor de ϑ que satisfaz

Eq.(B.13) nos leva trivialmente para

∂J/∂g|J=0 6= 0 . (B.14)

Com intuito de deixar esse ponto mais claro, observe que Eq.(B.13) nos permite olhar

J com função de g e ϑ; portanto nós podemos imaginar uma superf́ıcie tridimensional cujo

os eixos são dados por J ,g e ϑ. Entretanto, está superf́ıcie definida pela expressão obtida
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para J , só possui significado f́ısico quando J = 0, resultando em uma curva definida no

plano (g,ϑ) onde a derivada da Eq.(B.14) pode ser calculada. Assim, os dois termos,

∂J/∂g e〈0 |O| 0〉, da Eq.(B.11) são diferentes de zero na fase condensada.

De acordo com essa discussão e olhando para a Eq.(B.11), a única possibilidade de

obter ∂Ω/∂m = 0 é quando nós temos um ponto fixo [β(g) = 0], da onde segue nossa

principal afirmação que a condição para a existência de uma escala de massa para o bóson

de gauge, no mı́nimo global da energia do vácuo, também implica em um ponto fixo para

a função β. Como já comentamos, o inverso não é sempre verdadeiro, desde que a teoria

pode ter um ponto fixo quando massas dinâmicas não são geradas.

As soluções finitas, que apresentamos nessa tese, apresentam uma escala de massa

dinâmica para o gluon e portanto possuem um ponto fixo infravermelho.

Podemos mostrar de uma outra maneira a conexão entre a escala de massa desenvol-

vida pelo bóson de gauge e a existência de um ponto fixo, se particularizarmos o problema

para QCD sem férmions.

Sua lagrangiana é dada por L = 1
2
G2
µν e φ = Aµ na Eq.(B.4). Seguindo uma linha de

argumentação apresentada por Cornwall [11], nós podemos agora reescalonar os campos

Aaµ = g−1Âaµ, G
a
µν = g−1Ĝa

µν , e regularizar a energia do vácuo (e o potencial) impondo

que sua parte perturbativa é igual a zero, para desta forma obter

Z = Z−1
p

∫
dÂµ exp

[
−g−2

∫
d4x

1

4

〈
∑

a

(Ĝa
µν)

2

〉]

= e−V Ω , (B.15)

onde V é o volume do espaço-tempo euclidiano e Zp é o funcional perturbativo. Diferen-

ciando com respeito a g segue que

∂ lnZ

∂g
=

1

2g

∫
d4x

〈
∑

a

(Ĝa
µν)

2

〉

reg

= −V ∂Ω
∂g

, (B.16)

onde o subscrito “reg” que aparece no condensado do gluon indica que a regularização é

feita subtraindo a parte perturbativa do valor esperado do vácuo, da mesma maneira que

fizemos na Eq.(B.9). O fator V no lado direito é cancelado com um outro que vem da

integração em x.

Assim que o valor do condensado é diferente de zero para g > 0, e existe indicações

que isto ocorre para qualquer g > 0 [90] (e o mesmo seria esperado para a escala de

massa do gluon [11, 15]), ∂Ω/∂g 6= 0, uma vez que essa quantidade é proporcional ao
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condensado. Essa argumentação é correta somente no gauge de cone de luz (ou em

qualquer gauge livre de ghosts) como discutida na Ref. [11], para o qual é válida a

derivação da Eq.(B.16). Além disso, o condensado precisa ser consistente com o mı́nimo

global de energia. De acordo com a Eq.(B.2)e (B.3), este resultado constitui uma prova

alternativa e particularizada para o nossa afirmação que a teoria tem um ponto fixo não-

trivial no mı́nimo global da energia.

Seria apropriado calcular a energia do vácuo Ω e mostrar explicitamente a conexão

entre seu mı́nimo e o ponto fixo. Entretanto, para calcular Ω, nós precisamos conhecer

as funções de Green completas da teoria, que como foi mostrado nessa tese, não é uma

tarefa muito fácil. Em geral, isto é feito usando os propagadores finitos infravermelhos,

dentro de uma aproximação grosseira [11, 91].

Nós podemos agora, discutir o que acontece se em vez de tratarmos com teoria de

gauge pura, nós também adicionássemos os campos fermiônicos. Entretanto é importante

mencionar que a energia do vácuo da QCD com férmions sem massa é basicamente do-

minada pelo setor gluônico. Este fato, pode ser observado se recuperarmos a seguinte

expressão derivada em [92],

〈Ω〉 ∝ − 1

16π2

[
3(N2 − 1)

2
am4 +Nbη4

]
, (B.17)

onde 〈Ω〉 é a energia do vácuo da QCD no ponto de mı́nimo, no caso de nós termos férmions

sem massa, N = 3 é o número de cor, a e b são constantes determinadas pela teoria e

calculadas em [92], m é a massa do gluon, e η é a massa dinâmica do férmion, que estão

diretamente conectados com os condensados de gluon e férmions. Vários pontos precisam

ser discutidos a respeito dessa expressão. Primeiramente, essa equação foi derivada no

gauge de Landau envolvendo uma série de aproximações, e as massas dinâmicas utilizados

com funções de entrada também são obtidas utilizando um série de aproximações. Apesar

desses pontos, acreditamos que essa possa descrever grosseiramente o comportamento real

da energia do vácuo. Além disso, os valores utilizados para as massas do gluon e do férmion

indica que o primeiro termo do lado direito domina o outro em pelo menos 1 ordem de

magnitude. As estimativas usuais das massas dinâmicas nos dá uma razão m/η ≈ 2.

O terceiro ponto a ser discutido é que como mostramos as ESD para o setor gluônico

estão acopladas com os férmions e os ghosts, ou seja a massa do bóson de gauge pode

ser afetada pela presença dos férmions e dos ghosts. Entretanto, no caso dos férmions

o efeito, pelo menos no que se diz respeito a massa do gluon, é pequeno [19, 20, 92].
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Portanto, o mı́nimo global da energia do vácuo da QCD é dominado pelo bóson de gauge.

Os férmions introduzem somente pequenas mudanças na posição da energia do vácuo. É

claro, também, que se nós aumentarmos muito o número de férmions, nós mudaremos

os valores das massas dinâmicas bem como a importância de cada termo expresso pela

Eq.(B.17).

Para concluir, nós mostramos aqui através de dois métodos diferentes que a condição

para um mı́nimo global da energia do vácuo para teorias de gauge não-abelianas com

escala de massas para o bóson de gauge geradas dinamicamente implica na existência

de um ponto-fixo infravermelho não trivial da teoria. Nossos resultados mostram que

o congelamento da constante de acoplamento da QCD observadas nos cálculos [11, 15]

podem ser uma conseqüência natural do aparecimento da escala de massa para o gluon.
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