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Resuno 

Após uma análise das transições de fase que podem 

ocorrer no contexto de uma teoria de campo escalar, a tempe

ratura finita e em presença de um campo externo, pacsamej—a-

estuda» eventuais situações metaestaveis e como elas se rela 

cionam com as transições. Em ambos os casos mas basea»e« nu 

ma aproximação semiclássica à teoria que, em Mecânica Esta 

tística, corresponderia ao modelo de gotas e bolhas ("dropiet-

bubble model"). ' k^ W* 
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INTRODUÇÃO 

Vamos considerar a t e o r i a do campo esca lar cujo 

Hemiltoniano tem por densidade; 

% - | * a ( i , t ) + | (?é{x f t ) ] ? 4 | m2«2(x.t)+ £ •"U,t> • 

+ j# íx , t )+ | 2p (1) 

onde c assume oa valores ±1 e j denota um campo externo uni_ 

forme. Procederemos» primeiramente, a una análise clássica da 

teoria para, através dela, obter o diagrama de fases de 

Landau '(campo médio). Na linguagem de Teoria de Campos, ijs 

to corresponde a estudar a ordem zero ("zero-loop") da apro 

ximação sesniclâssica às funções de correlação do modelo . 

Em seguida, mostraremos como flutuações técnicas e quânti_ 

cas aparecem em ordens mais altas da expansão semiclá3si;a. 

Concentrando nossa atenção em cálculos de primeira ordem 

("one-loop"), apresentaremos uma visão das transições de fa 

se que corresponde ao modelo de gotas e bolhas ("droplet-

bubble model") da Mecânica Estatística'"'. Finalmente«mostra 

remos como situações metaestâveis podem "Ser descritas neste 

nível de aproximação e tentaremos relacioná-las com nossas 

idéias sobre as transições * '. 
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AHRLISE CLÁSSICA 

O potencial clássico, 1/(•), correspondente â e 

quação (1) é: 

Vc(j,*> * § m M + £ *- • jí + | íÇ (2) 

A campo externo nulo Ij^O), as duas possibilidades para t 

levam âs figuras 1(a) e 1(b) abaixo: 

•g 1 (a): U + - jrU
2"*£) Fig 1 (b) : U - | « V + ̂ - ̂  + | ̂  

é2. - 6mV* 

Na literatura de Teoria de Campos, a situação da figura 1(a) 

é dita de simetria quebrada, enquanto a de 1(b) 2 chamada ai 

métrica. As denominações correspondem ao fato dois) mlnimo(s) 
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do potencial clássico ser(em) (1(b)) ou não (1(a)) invarlan 

te(s) pela simetria 2(2) do Hamlltoniano, que leva t c-m (-*). 

A introdução de um campo externo uniforme (j/0) 

leva a uma nova estrutura de extremos áeV. Para tanto basta 

estudar a equação dos extremos: 

\JT(j,è) - t ra* * • j é> • j - 0 (3) 

A equação é de 39 grau e é fácil ver que o parâmetro gue 

distingue as diferentes situações possíveis é: 

A » C3 I E ! + nu. t4) 

O quadro I apresenta tais situações, conforme o sinal de ti 

QUADRO I 

a 

>0 

RAÍ2ES 

1 r e a l 

2 carpiexas conjugaòas 

j 1 real 
"ú ) 2 reais coincidentes 

<0 3 reais dist intas 

EXTREMOS 

um único mínimo 

um mínimo global 

um ponto de inflexão 

vm mínimo global 
um máximo local 
um mínimo local 

•SÍFICD 

\J 
V 

w 
Portanto, dependendo dos valores de e e j , teremos as poss^ 

bilidades descritas no quadro II: 
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QUADRO II 

X 
•1 

• U e l 

i>0 

1 
- 1 i a>o 

1 

- U e l | ' I3CI 

.*,>0 j A>0 
j 

i ' — • • 

As informações dos quadros I e II nos permitem construir o 

diagrama de fases para o modele, valendo-nos do plano 

(r=rroi,j), que é o espaço de parâmetros relevantes. 

L-.Q 

Pig 2: 0 espaço de parâmetros 

Na figura 2, a linha cheia corresponde à equação 

í=0 e é a fionteira entre a região simétrica (£>0) e a de 
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simetria quebrada U<0). Quando nos inovemos ao longo da H 

nha pontilhada (a) (variando r), passamos da situação âe um 

único mínimo para outra em que aparecem um mínimo e um rixl. 

mo adicionais (vide figura 3(a)). No limite j-*0 (movimento 

ao longo do eixo -r), os mínimos são degenerados e corres 

pondem a valores de • que variam continuamente a partir do 

valor zero da fase simétrica. Este comportamento é típico 

de uma transição de 2a. ordem, cujo parâmetro (no caso, o 

ponto de mínimo global), no limite j-*0, varia continuamente 

ao passarmos pela linha de transição. Assim, a linha cheia 

ê uma linha de pontos críticos ou linha de transição de 2a. 

ordem. Poderíamos, no entanto, passar de uma região â outra 

ao longo da linha pontilhada (b) (variando j). Tal situação 

corresponde à figura 3(b). Depois de cruzarmos a linha 4=0, 

penetrando na região de simetria quebrada, a passagem pelo 

eixo -r leva a teoria a inverter os papéis de seus pontos de 

mínimo local e global. Tomando o ponto de mínimo global co 

mo parâmetro de ordem teremos uma mudança descontínua no 

seu valor ao trocarmos o sinal de j, um comportamento típi 

co de transição de fase de Ia. ordem. Portanto, o semi-eixo 

negativo âo* r corresponde a uma linha de transição de Ia. 

ordem. 



A>0 

A<0 

V 

W 
\J 

\J w vj 
v V W 

•ie 

V 

Fig 3{a)s Variando r ao 
longo da l inha (a) 

Fig 3 (b ) : Variando j ao longo 
da l inha (b) 

FLUTUAÇÕES TÉRMICAS E QUANTICAS 

No parágrafo anterior estudamos o que acor.tece 

ao variarmos os valores de r e j. Como j é um campo exter 

no, podemos imaginar que sua variação é análoga â de um cam 

po magnético externo aplicado a uma amostra magnética (um 

sistema de spins, por exemplo). Já a variação de r corres 

penderia, no sistema magnético, a uma variação da temperatu 

ra da amostra. O tratamento de Teoria de Campos, a tempera 

tura (T) finita, induz uma dependência de r em T, graças a 

flutuações térmicas. Com isto, dispomos de um mecanismo fl 
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slco que permite variar r e que completa a analogia com a 

situação magnetic*. 

A introdução de uma temperatura em Teorias de 

Campos faz-se de forma multo natural na linguagem das inte 

grais funcionais. A partir de um operador Hamiltonlano: 

jdwx*(5,l) (5) H i \t 

quer-se calcular a função de partição do sistema que, em Me 

cãnica Estatística de equilíbrio, é dada por: 

Z H Tr[e"8H] ; Bs 1/kT (6) 

A expressão acima pode ser convertida numa integral funcio 

nal que soma sobre todas as configurações clássicas de cam 

po em espaço Euclideano de dimensão (v+1): 

Z = J[D*<X #T)]J[D*(Í,T)J e ° (7) 

Tais configurações devem satisfazer: 

*(x,e) »$(x,0) (bosons) (8.a) 

Mx,6) =-*<x,0) (fermions) (B.b) 

Isto está indicado na expressão (7) pelo símbolo de integra 

ção f. A integral sobre os moment*,* , não sofre restrições. 

Na realidade, para Hamlltonianos tais que » •= "?+V(*> ,como 
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no ciso em questão, a integral (quadrat 1 ca) sobre os momen 

ta dá: 

2 - i[Di(X,T)J e ° (9) 

Para a teoria descrita por (1) teremos: 

A integral funcional definida por (7) permite, portanto, ob 

ter a função de partição da teoria. Nela estão contidas as 

flutuações quânticas e térmicas de um sistema em contato 

com uni reservatório de calor, a temperatura T. A partir de 

Ia podemos obter as demais grandezas termodinâmicas de inte 

resse. Para o caso de termos um campo externo local,j=j(x), 

podemos definirt 

Energia livre de Helmholt*: F(8,j(x))§- ~ m Z(6, j (x)) (ll.a) 

Parâmetro de ordem: M(x) s j \ di<*(x,t)> «= — — = — Ü -

% *j<x) 6Z «j(x) 

( l i .b) 

Energia l ivre de Gibbst G(S,M(x)) = F(8,j(x)) • fdwx M(x)j(x) 

(11.0 

Campo externo local» j (x) » —• (11.d) 
4M(x) 
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Se, cono no caso presente, o campo externo for uniforme, 

jr*j(x), o parâmetro de ordem passa também a sê-lo,desde que 

o sistema possua simetria de translação. Neste caso, costu 

ma-se trabalhar com densidades volumétrlcas, tanto de para 

metro de ordem (o que leva ao análogo da magnctlzação em 

sistemas de spins), como da energia livre de Gibbs. Esta úl 

tlraa passa a ser função (ao invés de funcional) da densida 

de de H (que chamaremos u) e de B. Ela define, a temperatu 

ra zero, o potencial efetivo da Teoria de Campos: 

Tl*>v) -vlSIume- 0* 6'^ ( 1 2 a ) 

1 
vol " s =âas M'<4> a2-b) 

fí«j U2.c> 

Podemos investigar a estrutura de fases da teo 

ria utilizando a equação (12.c), no limite *+Q. Neste limjL 

te, (12.c) nos dá os extremos do potencial efetivo a tempe 

ratura finlta. A estrutura dos mínimos permite caracterizar 

as distintas fases segundo o(s) subgrupo (s) do grupo de et 

metria do Hamiltonlano que deixam tais mínimos invariantes. 

A análise clSsslca corresponde a estudar (12.e) para o caso 

«m que o potencial efetivo não admite flutuações, recaindo 

no potencial clássico. No que se segue, veremos como incluir 
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tais flutuações no contexto da aproximação semlclássica ao 

cálculo do potencial efetivo. 

APROXIMAÇÃO SEMIClASSICA - COTAS E BOLHAS 

0 procedimento usual em Teoria de Campos consis 

te em utilizar ura campo de fundo ("background field")unifor 

me, 1, que satisfaça as equações clássicas de movimento (nrf 

nino do potencial clássico), como base de uma aproximação 

semiclassica. Escreve-se, portanto, o campo de interesse co 

mo, o campo de fundo, mais uma flutuação,D : 

• (X,T) « ? + níx.T) (13) 

A inserção de (13) em (9) reduz o problema a integrar sobre 

as flutuações. 0 tratamento ordem por ordem (em n) da inte 

gral resultante corresponde 1 expansão semiclãssica ("loop-

expanslon"). Se nos detivermos a estudar flutuações quadra 

tlcas (termos até n2), teremos o primeiro termo não-clãssj. 

co ("one-loop"). Mossa análise vai-se restringir a este te£ 

mo, daqui por diante. 

Em geral, trabalhos sobre Teorias de Campos a 

temperatura finite não consideram a presença de um campo ex 

terno (j*0, ou seja, transição ao longo do eixo -r da figu 

ra 2). O calculo semiclâssico do potencial efetivo, até Ia. 
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ordem, em torno de utn campo de fundo uniforme t- van j»0 ê, 

neste caso, razoável na fase simétrica da teoria, ondr há 

um único mínimo. Na fase de simetria quebrada, nc entanto,o 

resultado de tal aproximação é insatisfatório, levando a um 

potencial efetivo NSo COMVEXO na região intranlniraos e COM 

PLEXO para !<•>li* /'í (vide figura 4). Ainda assim, vários 

autores utilizam o potencial efetivo obtido desta maneira, 

na aproximação de altas temperaturas (T;->m), para estimar a 

temperatura critica do modelo. 0 resultado de tal estimati 

va para dimensão v=3 é T «4.9 m/*T (6) 

Fig 4: Potencial efetivo para T<TC. Na região I ele é com 
plexo; em XX o calculo de Ia. ordem viola convexidade;an XXX 

o eilculo é confiável. A linha pontilhada corresponderia ao 

potencial clíssico. Notar que *»*(u). 
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Análises mala recentes ' têm enfatizado a ne 

cessídade de estudar a situação j/0 para, ao final, tomar o 

limite j*0. Isto corresponde, por exemplo, a estudar a tran 

sição ao longo da linha (a) da figura 2. Neste caso,mesmo a 

expansão em torno de campos de fundo uniformes pode torne 

cer resultados aceitáveis, uma vez que os problems ae con 

vexlâade da fase quebrada desaparecem. Há cálculos explicit 

tos na fase quebrada em torno de campos de fundo unlfor 

res que evidenciam tal fato. Como, para j*Q, os mínimos do 

potencial clássico deixam de set degenerados, pode-se cons 

tatar que a utilização de apenas o mínimo global como campo 

de fundo leva aos problemas anteriores. No entanto, a inclu 

são de flutuações também em torno do mínimo local corrige 

tais problemas, O resultado final correspond* a uma espécie 

de construção de Maxwell para o potencial efevivo (que ê a 

energia livre de Glbbs por unidade de volume). Este tipo de 

cálculo já era bem conhecido em Mecânica Estatística, tendo 

sido aplicado a situaçoas a temperatura finita , o que só 

recentemente tem sido feito em Teorias de Campos ' ' ' . A 

figura 5 esquematiza o que acabamos de descrever, 

A análise de Mecânica Estatística da re£erêncla(9) 

vai, no entanto, mais adiante. Ela sustenta que, próximo de 

T e na fase quebrada, além das flutuações em torno dos cam 

pos uniformes {•] e 72) devem também ser incluídas flutuações 
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T > T , 

CLÁSSICO SLMJCiASSlCO 

(}a. ordem) 

\J - ,.*.,„., - \J 
*e<)> 

T<T. 
I / *•*, OKI 12,) t / 

Fig 5J Potencial efetivo clássico e semiclãssico(la.ordem), 

com jpQ, para campos de fundo uniformes. 

em torno de soluções não uniformes das equações de movimen 

to. Tais soluções, •p(x), são, neste caso, independentes de 

T e variam com as coordenadas espaciais de modo a sair de 

tuna regiio onde •- - ?i para outra em que •p - ?2 (comporta 

menco tipo "kink"). Devido â presença de jfO, a energia de 

tais configurações diverge com o volume espacial. Elas po 

dem ser associadas a paredes separando regiões de "vácuos" 

distintos. A imagem física do que ocorre proximo i transî  
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çio passa a ser • de regiões de "vácuos" distintos separa 

das por paredes. Cada região contribui para a energia livre 

ojntermos proporcionais ao seu volume mas as paredes também 

(já que jj<0), o que leva a uma interação não trivial entre 

(91 as distintas regiões. Pode-se mostrar que. perto de T ,o 

sistema é análogo a um modelo de Islng. Se agora pensarmos 

na evolução com temperatura ao longo da linha (a), a imagem 

física ê semelhante ao que ocorre na transição líquido-gãs: 

a baixas temperaturas o sistema consiste fundamentalmente 

de um liquido, onde existem algumas bSlhas de gás. 0 vácuo 

*i(j) (liquido) predomina em quase todo o espaço,exceto por 

algumas regiões finitas onde o sistema se apresenta em 5j{j) 

(bolhas de gás); ã medida em que T se aproxima de T , as bô 

lhas de gás se expandem e as regiões de liquido e gás pas 

sam a ter tamanhos comparáveis, sendo separadas por paredes, 

conforme a descrição da referência (9). Acima da transição 

tem-se uma distribuição de regiões tal que <<f> - ?a(j) (se 

j«0 teríamos <$>=0, evidenciando a equivalência entre gotas 

e bolhas). 

Centro do contexto descrito acima, é natural ten 

tar estimar a temperatura de transição como sendo aquela em 

que na teoria com j+0, a tensão superficial das paredes vai 

a zero. Cabe frisar que, quando j«°0, a energia livre das pa 

redes diverge como área. 0 cálculo da temperatura de transi 
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ção corresponde a encontrar a temperatura para a qual a e 

ncrqia livre por unidade de área das paredes (subtraindo o 

vScuo) vai a zero. Resultados rigorosos mostram que a 

temperatura em que a tensão superficial se anula (T ) deve 

corresponder â temperatura critica (T ). 0 cálculo que aca 

bamos de descrever foi efetuado até Ia. orden áa aproxt_ 

mação semíclássíea, em torno de um campo de fundo tipo 

"klnk", dando como resultado T (»T )=4.0 m//T. O valor en 
S C "~ 

contrado é inferior aó obtido com. o potencial efetivo em 

torno de campos de fundo uniformes. Além disso, 7_ coincide 

com a temperatura limite (T ) na qual os 'mínimos de pctánci 
ia *"" 

ai efetivo passam a entrar na região onde ele é complexo (vî  

de figura 6). Esta coincidência é bastante geral e pode 

ser interpretada ecroo uma evidência a favor do cálculo . de 

T via paredes. 

minim** 

T = T§ 

Fig 6s A coincidência entre T_ e T.. 
8 U 
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METAESTABILIDADE 

A aproximação scmiclâssica pode também ser usada 

para descrever situações metaeslãveis. 6 bem conhecido que 

líquidos podem ser supe-raquecidos e gases superesfríados.Uma 

descrição fenomenológica de tais 3ltuações, tio presente con 

texto, poderá ser obtida se estudarmos o que ocorre ao nos 

movermos ao longo da linha (b), da figura 2 (variando j). 

Ao cruzarmos a linha de transição de 2a. ordem em, por exem 

pio. j~j„ « a temperatura T<T fixa (logo,a r fixo), a aná 

lise anterior em termos de oõtas e bolhas pode ser utilirn 

da, com o seguinte resultado: ao penetrarmos na região de 

t<0, o sistema estará preferencialmçntti no vácuo . estável, 

• j(j), amenos de regiões finitas (gôtas-bôlhas) or.de, por 

efeito de flutuação térmica, teremos o vácuo instável *2<j). 

Ao cruzarmos o eixo -r (j»0) por um pioce;;so físico adiabá 

tico qualquer, o vácuo *j(j) passa a ter energia livre mal-* 

ox guc a de ?2(j). As bolhas-, que antes erara de vácuo instã_ 

vel, passam a conter o vácuo verdadeiro (estável), enquanto 

é o resto do espaço que se. encontra ocupado por vácuo insta 

vel. Tal situação é, claramente, sietaestávei e a tendência 

6 de que as bolhas cresçam, fazendo com que o vácuo verda 

deiro predomine. Este crescimento é, no entanto, condiciona 

do a uma competição entre a energia livre de volume da bô 

http://or.de
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lha, qua o favorece, a a «norgia livre de «superfície (ten 

são superficial) que tenda a Impedi-lo. Isto leva â determl 

nação de um ralo critico, acima do qual a sltuaçío mctaestí 

vel não pode ser mantida, com aa bolhas crescendo e ocupan 

do todo o espaço. As equações que o determinam, a uma dada 

temperatura T, aãot 

5? Ir-r * ° <"-a> 
c 

c » - | »rJ a r m * 4*rJ ao(T) (14.b> 

*r(T) • r(5,(j),T)-r(í2(j),T) (14.o 

Ao(T) * "{ArêãT {G(*P(*'j)'T)"G(*a(j,'T)} <14,d> 

onde •_ danota uma solução tipo "kink" qua interpola antra 

os vácuos •iOHno interior da bolha) a ?i (j) (fora delaMMs 

equações acima t 

Portanto, r_(T*)*0 quando ào (T*)*0. A temperatura T* em qua 

a tensão superficial da bolha se anula corresponde a termos 

um raio critico nulo, assinalando a impossibilidade de man 

termos situações mateastftvaia. Por outro lado, vimos na se 

ção anterior, qua a temperatura da transição poda **r asti, 
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mada calculando-se o ponto em que a tensão superficial de 

uma parede se anula. Ainda que possa existir uma pequena 

discrepância numérica nos valores de temperatura entre o 

calculo feito para uma bolha finita (que leva a r (T«) «0), 

e seu análogo para uma parede infinita (que leva a T " T ) , 

espera-se que T* «T * . 

Podemos, por conseguinte, associar a transição de 

fase i impossibilidade de manter situações metaestáveis,vis 

to que, por menor que seja a bolha de vacuo verdadeiro imt£ 

sa no vácuo instável, ela vai-se expandir. Isto e uma indt̂  

cação do grau de desordem do sistema, sugerindo que jfi pene 

tramos na fase simétrica. 
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