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pouco culpa do meu orientador. Rudnei não só é um ótimo pesquisador e professor, mas
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RESUMO

ANDRADE, S.D.C.Efeitos da massa de plasma e da pressão viscosa volumar na fase de
reaquecimento após inflação. 2017. 120 f. Tese (Doutorado em Fı́sica) – Instituto de
Fı́sica Armando Dias Tavares, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2017.
A fase de reaquecimento é um estágio necessário para que a radiação passe a dominar a evolução do Universo após a inflação cósmica. Quando o fluido de radiação é
formado, como resultado do decaimento do campo escalar φ que gera a inflação, o inflaton, as partı́culas produzidas neste estágio podem adquirir massas térmicas, que por sua
vez influenciam na dinâmica do inflaton durante o reaquecimento. Contudo, outros efeitos
podem ter papel importante na radiação que está sendo produzida. Não somente o inflaton
pode decair em estados mais leves, mas as partı́culas originadas do próprio decaimento
de φ, tais como os bósons e os férmions, também podem realizá-los. Estas produções
de partı́culas em efeito cascata no plasma térmico conduzem a desvios do equilı́brio do
fluido radiativo que são caracterizadas pelos efeitos da pressão de viscosidade volumar, Π.
Tais efeitos podem ser importantes na fase de reaquecimento caso afetem os valores das
temperaturas máxima e de reaquecimento, sendo esta última definida no instante onde
a densidade de radiação passa a dominar sobre a densidade de energia do inflaton. O
objetivo da presente tese é realizar uma análise dos efeitos da viscosidade volumar na
dinâmica do reaquecimento do Universo primordial levando-se em consideração diferentes
teorias para a dissipação Π e distintos modelos para as taxas Γφ de decaimento do inflaton.
Palavras-chave: Cosmologia. Fı́sica de partı́culas. Fı́sica do Universo primordial.

ABSTRACT

ANDRADE, S.D.C.Effects of thermal mass and bulk viscous pressure on the reheating
phase after inflation. 2017. 120 f. Tese (Doutorado em Fı́sica) – Instituto de Fı́sica
Armando Dias Tavares, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
The reheating phase is a necessary stage so that radiation controls the Universe’s
evolution after cosmic inflation. When radiation fluid is produced as a result of the decaying scalar field φ generated by inflation, the inflaton, the produced particles, may
acquire plasma masses, which may, in turn, affect how the inflaton dynamic during reheating. However, other relevant effects may have a significant play as a result of the radiation
fluid being produced. For instance, not only the inflaton can decay into lighter degrees
of freedom, but also the particles produced through the decaying φ, such as bosons and
fermions, may also further decay in yet lighter degrees of freedom. This particle production within the radiation fluid itself leads to departures from thermal equilibrium, which
may be characterized by the effects of Π pressure of bulk viscous. These effects may be
important for the reheating phase, as they may influence both maximum and reheating
temperatures, the last of which is defined in the instant when radiation density starts
dominating the inflaton’s energy density. Here we make a full analysis of the effects of
bulk viscosity on the reheating dynamic of the primordial Universe, taking into account
different theories for Π dissipation and diverse models for Γφ rate of inflaton decay.
Keywords: Cosmology. Particle physics. Physics of the early universe.
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INTRODUÇÃO

A fase denominada reaquecimento do Universo tem ganhado cada vez mais destaque na cosmologia moderna. Ela se caracteriza por um grande aumento da temperatura
após o perı́odo inflacionário. O Universo, nos primeiros instantes de sua evolução, passa
por uma expansão acelerada, que acredita-se ser produzida pela energia de vácuo de um
campo escalar, o inflaton. Ao final da inflação, o Universo torna-se frio e vazio. No
reaquecimento é onde a energia armazenada no inflaton, ao final da inflação, pode ser
transferida, através de processos dissipativos, para a radiação. Tal plasma é formado pelo
decaimento do inflaton em outras partı́culas. A importância do reaquecimento consiste
no fato que é nesta era onde há entropia suficientemente produzida, de tal modo que
possibilita a conexão entre a fase de expansão acelerada do Universo (inflação) com a fase
posterior, onde a energia dominante passa a ser a radiação.
O objetivo da presente tese é analisar o reaquecimento considerando-se diferentes
taxas de decaimento do inflaton para um universo preenchido por um fluido radiativo não
isentrópico, ou seja, um fluido não ideal tipificado pela presença de viscidez originada
pela viscosidade volumar. Os limites de temperatura no perı́odo do reaquecimento têm
consequências cosmológicas importantes, principalmente no que se refere às abundâncias
das partı́culas térmicas remanescentes (thermal relics), assim, o principal propósito é
calcular as temperaturas máxima e de reaquecimento. A seguir, o modo como a tese está
organizada.
O Capı́tulo 1 apresentará os aspectos básicos do modelo cosmológico padrão e da
teoria inflacionária da expansão do Universo, com o intuito de conectar este estágio de
rápido crescimento acelerado com sua etapa posterior, a fase de reaquecimento. A justificativa consiste no fato que as condições iniciais do reaquecimento relacionam-se com as
condições finais da inflação. Então, de forma breve, as motivações para o modelo inflacionário serão discutidas, assim como suas equações básicas e as principais consequências
deste fenômeno para a evolução subsequente do Universo.
A termodinâmica relativı́stica é o tema do Capı́tulo 2. A pressão de viscosidade
volumar Π é o resultado dos processos de mistura e da interação no meio formado pela radiação primordial. A sua evolução é dirigida por uma equação de transporte que depende
do processo dissipativo em questão. Neste trabalho utilizam-se três diferentes teorias que
descrevem a natureza desta dissipação. São elas: a teoria não causal e linear de Eckart,
a teoria causal e linear de Israel-Stewart e o modelo não linear e causal.
O capı́tulo 3 irá aplicar-se ao estudo da fase de reaquecimento, onde a abordagem
se concentrará no estudo da taxa de decaimento do inflaton Γφ . Esta quantidade determina o processo de produção de partı́culas após a inflação, assim como as variações de
temperatura na fase de reaquecimento. Seu cálculo utiliza a teoria térmica de campos,
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onde todas as propriedades do sistema são expressas a partir das funções de correlação dos
campos quânticos envolvidos. Descreve-se quais taxas de decaimento serão utilizadas e os
motivos destas escolhas. A temperatura de reaquecimento e a temperatura máxima serão
definidas, assim como os critérios para o processo de termalização do plasma relativı́stico.
O capı́tulo 4 apresentará os resultados numéricos do sistema dinâmico formado
pela evolução da energia do inflaton e da radiação, levando-se em consideração distintas
taxas de decaimento de φ em outras partı́culas e as três diferentes teorias que descrevem
a pressão de viscosidade volumar Π, já mencionadas anteriormente.
A última parte desta tese, o capı́tulo 5, concentra-se na revisão dos principais resultados obtidos, acompanhados de suas respectivas conclusões. Ademais, também haverá
conteúdo que tratará das opções que podem aprimorar e estender esta pesquisa para este
ou outros campos de investigação.
Finalmente, nos apêndices A e B são fornecidos alguns dos detalhes teóricos e
resultados que foram utilizados em nosso estudo.
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1 COSMOLOGIA: MODELO PADRÃO E INFLAÇÃO

1.1 Aspectos básicos
O século XX foi um perı́odo marcante para a história da cosmologia teórica e
observacional porque várias descobertas importantes revolucionaram a maneira como o
Universo 1 é estudado, pensado e interpretado. Do ponto de vista teórico, os motivos
destes progressos relacionaram-se com as formulações das teorias da relatividade e da
mecânica quântica, que permitiram um vislumbre da fı́sica da natureza desde as estruturas menores até o Universo como um todo. Outras teorias surgiram com o objetivo de
torná-las mais gerais e explicarem diferentes cenários fı́sicos, como os que envolvem altas
energias. Por exemplo, a combinação da relatividade restrita com a mecânica quântica
gerou a teoria quântica de campos, que tem como objetivo descrever a interação entre
sistemas de multipartı́culas subatômicas que possuem velocidades relativı́sticas e é de
suma importância para o estudo da fase de inflação cosmológica e de reaquecimento,
tema principal desta tese. Até o presente momento, os fı́sicos tentam unificar as 4 forças
fundamentais da natureza (gravitacional, eletromagnética e forças nucleares forte e fraca)
e, assim, explicar a globalidade dos fenômenos fı́sicos em uma única teoria.
Do lado observacional, avanços tecnológicos viabilizaram telescópios mais eficientes, o que permitiu que objetos no céu fossem analisados com melhor poder de resolução, o
que proporcionou dados mais precisos. A detecção em outras faixas variadas de frequência
além do visı́vel no espectro eletromagnético2 possibilitou a descoberta de muitos outros
corpos e fenômenos astronômicos. Os resultados de tais progressos propiciaram, por exemplo, medidas mais acuradas das distâncias de estranhos objetos nebulosos distantes, o que
viabilizou constatar que estes eram objetos astronômicos externos à Via Láctea, e não
internos, encerrando assim um debate intenso que realizou-se em meados da década de
20 sobre a natureza destes objetos, hoje denominados de galáxias3 . Como afirmado anteriormente, muitas foram as descobertas para estabelecer a cosmologia como ela é hoje.
Por motivos de brevidade destacam-se para este texto as duas de maior relevância para
este trabalho: a expansão do Universo e a detecção da radiação cósmica de fundo de

1

Quando queremos tratar do nosso universo em especı́fico, seja do ponto de vista teórico ou observacional, utilizaremos a palavra Universo começando por maiúscula. Para um genérico, um exemplo de
universo, esta palavra começará com letra minúscula.

2

As observações astronômicas permitem a detecção de ondas de comprimento de onda grande, tais como
as ondas de rádio (& 10 cm), até as de comprimento de onda pequeno, tais como a radiação gama
(. 10−9 cm).

3

Para mais detalhes sobre esse debate de grande importância para a cosmologia, ver Harrison (2000).
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micro-ondas.

1.1.1 A expansão do Universo
Em 1912, o astrônomo Vesto Slipher estudava a existência de rotações em nebulosas
espirais com o uso da espectroscopia. Analisando as medidas da nebulosa de Andrômeda,
que ainda não se sabia que era um objeto externo à nossa galáxia, notava que estas apresentavam um desvio para o azul do espectro e uma velocidade radial elevada, em torno de
300 km/s. Esta velocidade é muito maior que as velocidades radiais das estrelas observadas até então. Interessado no fenômeno, nos anos seguinte Slipher mediu o deslocamento
espectral de outras 41 nebulosas, tarefa esta que só terminou por completo em meados
de 1925. Desta amostra de objetos, 36 apresentavam desvio espectral para o vermelho
(redshift), enquanto as outras 5 para o azul (blueshift), cujas velocidades radiais variavam
de 200 km/s até 1800 km/s. Enquanto Slipher acreditava que com mais medidas o número
de nebulosas com desvios para o azul poderiam contrabalancear o excessivo número destes objetos com desvio para o vermelho, no que confirmaria que as velocidades destes
objetos poderiam ser distribuı́das de forma aleatória, outros astrônomos acreditavam que
as grandes velocidades radiais indicavam que as nebulosas eram objetos não pertencentes
à Via Láctea. Esta questão só seria resolvida com o conhecimento das distâncias destas
nebulosas.
Do lado teórico, as primeiras formulações da expansão do Universo baseadas na
relatividade geral aconteceram em torno de 1917, quando o cosmólogo Willem de Sitter
concluiu, a partir de seu modelo destituı́do de matéria, que partı́culas testes espalhadas
aleatoriamente no espaço-tempo se afastariam uma das outras com velocidades proporcionais à distância. O modelo de de Sitter poderia ser conectado com os resultados observacionais de Slipher, já que as luzes provenientes de objetos nebulosos distantes apresentavam
um sistemático deslocamento espectral para o vermelho, indicando o afastamento destas.
A solução de de Sitter foi extraı́da diretamente das equações de Einstein para um universo
destituı́do de matéria e estático, requisito garantido pela ação da constante cosmológica,
uma força repulsiva que neutraliza a força atrativa da gravidade. Nesta época era usual
assumir que o Universo em escala cósmica era estático. Assim, o próprio modelo de Einstein continha esse ingrediente, proposta que se diferenciava da abordagem de de Sitter.
Ambos continham um problema: o modelo de de Sitter era sem matéria, mas possuı́a uma
dinâmica interna que fornecia resposta às medidas dos deslocamentos espectrais para o
vermelho das nebulosas distantes, enquanto que o modelo de Einstein tinha o requisito
material, mas era destituı́do de dinâmica.
Novas classes de modelos mais satisfatórios para explicar a dinâmica cósmica vieram em seguida quando, em 1922, Alexander Friedmann obteve as primeiras soluções
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relativı́sticas para um universo em expansão. Tal universo era tratado como homogêneo
e isotrópico, considerações que sustentam até hoje o modelo cosmológico padrão (MCP).
De forma independente, o astrônomo Georges Lemaı̂tre encontrou equações análogas às
expressões de Friedmann, que também resultavam na expansão do universo. No entanto,
o modelo de Lemaı̂tre continha um resultado adicional: a relação entre a velocidade e
as distâncias das galáxias. No plano teórico, a base da expansão do Universo já estava
formulada, restando então os indı́cios observacionais para a sua comprovação.
Em paralelo com estes resultados, a astrônoma Henrietta Leavitt mostrou existir
uma correlação entre a luminosidade absoluta média de uma estrela variável cefeida com
o perı́odo de oscilação de sua luz emitida. Em seu artigo de 1912, Leavitt usou 25 cefeidas
e concluiu que: quanto maior o perı́odo de oscilação, maior é a luminosidade absoluta.
Inferindo a magnitude absoluta M , a partir das observações do perı́odo de oscilação entre
dois máximos de uma cefeida, e com a medida de sua magnitude aparente m, pode-se
extrair a distância r deste objeto através da seguinte relação m = M + 5 log r − 5. A
magnitude aparente m relaciona-se com o fluxo de luz F de um objeto4 e é obtido pelas
observações. A partir de dois máximos de luminosidade dos perı́odos da cefeida é possı́vel
extrair M também das medidas observacionais. Logo, se uma nebulosa contém uma
cefeida, é possı́vel obter a distância relativa r entre esta nebulosa e a Terra.
A partir do método de distância de Leavitt, o astrônomo Edwin Hubble comprovou
que a nebulosa de Andrômeda tem dimensões maiores que a Via Láctea e que, portanto,
era um objeto equivalente à nossa galáxia. Ademais, Hubble encontrou uma relação
linear entre a distância e o desvio espectral, a Lei de Hubble 5 . Para tal, Hubble utilizou
medidas do desvio para o vermelho de distintas galáxias, sendo estas obtidas a partir das
medidas das velocidades radiais cosmológicas destes objetos. Como será visto a seguir, o
Universo têm, de forma aproximada, propriedades de homogeneidade e isotropia. Assim,
não há como definir um centro privilegiado para o Universo. Pode-se então deduzir que
o afastamento da distância das galáxias no espaço é, na realidade, um efeito da expansão
do próprio espaço-tempo. Desta perspectiva, um observador escolhido aleatoriamente em
qualquer ponto do Universo observaria a mesma expansão e chegaria às mesmas conclusões
obtidas por Hubble.
A expansão do Universo e a teoria da relatividade geral guiaram os modelos cos-

4

O brilho aparente de uma estrela é o fluxo visual medido pelo observador na Terra e é escrito em termos
da da magnitude aparente m, cuja expressão é dada por m = −2.5 log10 (F/F0 ), F é o fluxo visual do
objeto observado em questão e F0 é fluxo visual da estrela Vega, que, por definição, tem magnitude
zero.

5

Para o leitor interessado em mais detalhes sobre o perı́odo de descobertas anteriores à verificação da
expansão do Universo por Hubble, recomenda-se a leitura de Harrison (2000), Waga (2005) e Kragh
(2007).
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mológicos que foram formulados desde então, o que culminou no que denomina-se modelo
cosmológico padrão, tema da próxima seção. Mas antes será apresentado os aspectos
básicos de outro descoberta fundamental para a cosmologia: a radiação cósmica de fundo
de micro-ondas.

1.1.2 A radiação cósmica de fundo de micro-ondas
A exposição teórica da radiação cósmica de fundo em micro-ondas (RCFM) foi
elaborada pela primeira vez pelo fı́sico George Gamow e seus colaboradores Ralph Alpher
e Robert Herman, no final da década de 40, com o intuito de elaborar uma teoria fı́sica
nuclear de altas energias que explicasse a formação dos primeiros elementos quı́micos
(HARRISON, 2000; WAGA, 2005; KRAGH, 2007; WEINBERG, 2008). Em suas ideias
básicas, logo após o instante de singularidade inicial, o Universo seria preenchido por uma
radiação composta de fótons de altas energias, neutrinos e outras partı́culas relativı́sticas.
Devido à expansão do Universo, tanto a radiação quanto o plasma resfriariam e, consequentemente, o Universo diminuiria bastante sua temperatura. Neste contexto, quando o
Universo atinge um valor de energia em torno de 0.1 eV, o processo de ionização cessa e
os elétrons podem combinar-se com núcleos, o que gera a formação dos primeiros átomos.
Este processo é denominado recombinação. Após esta fase de recombinação ocorre o desacoplamento da radiação com a matéria. Isto acontece porque os elétrons combinados com
prótons e nêutrons só são capazes de interagir com fótons com energias suficientemente
maiores do que a energia de ionização. No entanto, a energia dos elétrons é muito menor
do que esta energia. Assim, o livre caminho médio dos fótons torna-se muito grande, já
que eles viajam enormes distâncias sem interagir com a matéria. A radiação cósmica de
fundo em micro-ondas é exatamente o resquı́cio da radiação deste perı́odo.
Devido ao equilı́brio térmico, o fluido radiativo, mesmo resfriando-se, mantém seu
espectro de corpo negro. Foi a análise do espectro da radiação cósmica de fundo que
permitiu formular que esta estava associada com o contexto fı́sico do Universo primordial. A primeira estimativa da temperatura para esta radiação foi realizada por Ralph
Alpher e Robert Herman, cujo valor encontrado foi 5 K (ALPHER; HERMAN, 1950).
Apesar dos esforços dos autores em relevar a detecção desta quantidade fı́sica para os
astrônomos observacionais da época, esta só aconteceu anos depois, por acaso, em 1965,
por Arno Penzias e Robert Wilson (PENZIAS; WILSON, 1965). A partir desta detecção
foi possı́vel medir seu comprimento de onda, cujo valor é de 1.99 mm, ou seja, na faixa do
espectro de micro-ondas. O grau de uniformidade desta radiação gerou especulações se
esta era a mesma grandeza fı́sica proposta por Gamow. Desde então, diversas medidas da
sua anisotropia têm sido realizadas. Os primeiros aparelhos de medição foram lançados
por balões além da atmosfera terrestre com o objetivo de determinar de forma acurada

20
seu espectro. A partir dos anos 90, um grande aprimoramento na realização das medidas
ocorreu em virtude do lançamento do satélite espacial COBE (acrônimo de Cosmic Background Explorer ). Este satélite teve fundamental importância para a cosmologia, pois
confirmou as previsões teóricas sobre a forma do espectro de radiação. Seus aparatos de
medições foram fundamentais para evidenciar a presença de anisotropias na temperatura,
da ordem de δT /T ∼ 10−5 . Estas flutuações primordiais são essenciais para a compreensão da formação das primeiras grandes estruturas do Universo, tais como as galáxias
e os aglomerados de galáxias. O espectrômetro do COBE foi capaz de medir faixas do
espectro para comprimentos de onda entre 0.1 e 10 cm. Tal precisão demonstrou que a
radiação cósmica de fundo possui uma distribuição de temperatura igual a de um corpo
negro à temperatura de 2.725 ± 0.002 K (MATHER et al., 1999). Mais recentemente, a
missão Planck atualizou e refinou mais os dados relativos à RCFM. Com a possibilidade
de observar comprimentos de onda contidos no intervalo entre 0.3 mm e 11.1 mm, percorrendo então diversos domı́nios do espectro, que vão de 27 GHz a 1 THz6 , a análise das
flutuações se estendeu para um nı́vel de precisão que permitiu examinar possı́veis desvios
da distribuição gaussiana de temperatura da RCFM, fundamentais para impor restrições
aos distintos modelos inflacionários (RENAUX-PETEL, 2015).

1.2 Dinâmica do Universo
A construção teórica mais aceita para descrever o Universo apresentado na seção
anterior denomina-se modelo cosmológico padrão (MCP). Sua base é o princı́pio cosmológico (PC), mas posteriormente o MCP agregou também a relatividade geral, a inflação e o modelo padrão da fı́sica de partı́culas. Mesmo com todos os aprimoramentos e
avanços, o MCP não consegue fornecer todas as respostas para a evolução dinâmica do
Universo e nem para as componentes que o constituem.
O princı́pio cosmológico fundamenta-se a partir de duas propriedades: homogeneidade e isotropia. Ambas levam em consideração o Universo em escalas grandes (& 300
Mpc7 ). A isotropia atesta que as propriedades fı́sicas independem da direção pela qual se
observa o Universo, enquanto que a homogeneidade significa que a distribuição de matéria
é uniforme. Quando estas duas propriedades são satisfeitas simultaneamente pode-se as-

6

EUROPEAN SPACE AGENCY. Planck and the cosmic microwave background. hhttp://www.esa.int/
Our Activities/Space Science/Planck/Planck and the cosmic microwave background.i Acesso em: 19
de jan. 2017.

7

1 parsec (1 pc) é unidade astronômica de distância que equivale a uma paralaxe estelar de um segundo
e que corresponde a 3.26 anos-luz aproximadamente.
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sumir que não há observadores8 privilegiados no espaço, qualquer que seja a localização e o
tempo de referência utilizados para estes. Inicialmente, estas considerações hipotéticas foram introduzidas para simplificações dos modelos teóricos, mas evidências observacionais
corroboraram o princı́pio cosmológico, principalmente no que concerne ao grande nı́vel de
isotropia nas distribuições de temperatura da radiação cósmica de fundo em micro-ondas,
cujas medidas apresentaram flutuações de temperatura T , da ordem de δT /T ∼ 10−5 ,
para uma faixa ampla de observação angular do céu, como já mencionado anteriormente.
Mais um traço forte em favor do MCP relaciona-se com o sucesso da teoria da nucleossı́ntese primordial em explicar a abundância de elementos leves, tais como hidrogênio,
hélio, dentre outros (KOLB; TURNER, 1988; LYTH; LIDDLE, 2009). Outra indicação
da veracidade do PC refere-se à isotropia encontrada na distribuição de matéria a partir
do estudo de funções de correlação de dois pontos para galáxias (MUKHANOV, 2005).
É importante ressaltar, no entanto, que o princı́pio cosmológico não considera escalas pequenas, onde irregularidades locais fazem-se presentes, sendo estas expressas por estrelas,
galáxias e aglomerados de galáxias. Tais irregularidades surgiram a partir de flutuações
quânticas e/ou térmicas, de acordo com a teoria inflacionária, nos primeiros instantes do
Universo. Neste cenário, um campo escalar denominado inflaton fornece o mecanismo
para o chamado perı́odo inflacionário, onde o espaço-tempo sofre uma expansão acelerada. As motivações e os aspectos básicos da inflação cósmica serão apresentados em
seguida. Por agora, as principais propriedades dinâmicas do modelo cosmológico padrão
serão revisadas.

1.2.1 A métrica de Friedmann-Lemaı̂tre-Robertson-Walker
A métrica que descreve a geometria de um universo isotrópico e homogêneo,
a priori, é a denominada métrica de Friedmann-Lemaı̂tre-Robertson-Walker (FLRW)9 .
Adotando-se a abordagem de Weinberg (1972), em coordenadas esféricas, o elemento de
linha ds fornecido pela métrica de FLRW é
2

2

2

ds = dt − a(t)





dr2
2
2
2
2
+ r dθ + sin θdϕ
,
1 − κr2

(1)

8

Para definições mais precisas sobre isotropia e homogeneidade, ver Misner, Thorne e Wheeler (1973) e
Weinberg (2008).

9

Daqui em diante, a menos que se mencione o contrário, será utilizado o sistema de unidades naturais,
onde a constante de Planck reduzida } = h/(2π) e a velocidade da luz c são equivalentes à unidade,
isto é, } = c = 1.
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onde t, r, θ e ϕ são as componentes comóveis, κ é uma constante associada à curvatura
espacial e a(t) é o fator de escala cósmico. A quantidade κ apresenta 3 possibilidades de
hipersuperfı́cies com caraterı́sticas bem distintas. Para κ = 0, o espaço é plano (euclidiano); para κ negativo, o universo é aberto ou hiperbólico, e para κ positivo, o universo
é esférico. Com um reescalonamento apropriado, pode-se associar a κ os valores 0, −1, 1,
descrevendo o universo com curvatura plana, aberta ou fechada, respectivamente. Como
será abordado a seguir, um universo plano é favorecido pelas observações da distância angular média das flutuações de densidade presentes na radiação cósmica de fundo (LYTH;
LIDDLE, 2009). Desta maneira, para a maior parte deste trabalho, assume-se κ = 0.
Para esta escolha de κ, para que a distância coordenada entre as linhas que movem-se
junto com a expansão (comoving wordlines) sejam iguais à distância fı́sica no presente,
a seguinte normalização pode ser adotada a(t0 ) = a0 = 1, onde a0 refere-se ao fator de
escala do Universo no tempo atual t0 (LYTH; LIDDLE, 2009). Da métrica FLRW, o
tensor métrico gµν é uma matriz diagonal, onde os únicos componentes não nulos são
gµν = diag(g00 , g11 , g22 , g33 ). Assim, o tensor métrico é dado por

a(t)2
2 2
2 2
2
, −a(t) r , −a(t) r sin θ .
= diag 1, −
1 − κr2


gµν

(2)

Na métrica apresentada pela expressão (1), somente a(t) evolui no tempo e serve para
descrever a expansão do Universo. Assim, para um universo que obedece o princı́pio
cosmológico, a distância fı́sica entre dois observadores comóveis localizados em quaisquer
pontos no Universo é proporcional à a(t). A taxa de expansão do Universo é fornecido
pelo parâmetro de Hubble H(t), que relaciona-se com o fator de escala a(t) através de
H(t) ≡

ȧ(t)
.
a(t)

(3)

Rt
Integrando-se o parâmetro de Hubble em um intervalo de tempo t2 > t1 , ou seja, t12 Hdt,
define-se o número N de e-folds10 que acontece entre duas distintas épocas do Universo
com fator de escala a1 e a2 ,
N ≡ ln

a2
,
a1

(4)

uma quantidade que será bastante útil quando a inflação cosmológica for discutida. O
processo de expansão do Universo é descrito pela dinâmica do fator de escala a(t) com
o tempo. Para esta finalidade, utiliza-se a equação de Einstein, que tem como objetivo

10

e-folds é o intervalo de tempo no qual se observa o crescimento de uma quantidade por um fator
exponencial e.
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relacionar a evolução da métrica do Universo com seu conteúdo e é fornecida pela seguinte
equação tensorial
Gµν = 8πGTµν ,

(5)

onde G é a constante de gravitação universal11 . Na expressão acima, o termo referente à
constante cosmológica, Λgµν , foi desprezado. A quantidade Gµν é o tensor de Einstein e
Tµν é o tensor energia-momento (TEM) que descreve os fluxos de energia e momento do
fluido que compõe o Universo. O tensor de Einstein, em termos do tensor e escalar de
Ricci, é
1
Gµν = Rµν − Rgµν .
2

(6)

O tensor métrico gµν é o ponto inicial para o cálculo das quantidades Rµν e R, a partir de
outros tensores mais básicos, tais como os sı́mbolos de Christoffel e do tensor de curvatura
de Riemann. Considerando as propriedades de homogeneidade e isotropia do Universo os
cálculos são bastante simplificados.
Por enquanto, se for considerado um fluido perfeito que não dissipa energia e não
sofre efeitos de viscosidades, o tensor Tµν reescreve-se em sua forma mais usual
Tµν = (ρ + p) uµ uν + pgµν ,

(7)

onde ρ, p e uµ = dxµ /dτ são a densidade de energia do fluido, a pressão e a 4-velocidade do
fluido12 , respectivamente. Devido à homogeneidade, o Universo tem a mesma densidade
ρ e pressão p em qualquer ponto do espaço, assim ρ = ρ(t) e p = p(t). Da mesma forma,
por conta da isotropia, o fluido está em repouso no espaço, assim, os componentes da
4-velocidade do fluido são dados por ui = 0, ou seja, uµ = (u0 , 0, 0, 0). Assim, o TEM
também é uma matriz diagonal, sendo esta dada por
Tµν = diag (ρ, −p, −p, −p) .

(8)

Expandindo para cada um dos componentes as equações de campo de Einstein

11

p
Em partes deste trabalho será
usada
a
massa
de
Planck,
m
=
}c/G = 1.2 × 1019 GeV, ou a massa
pl
p
de Planck reduzida, Mpl = }c/8πG = 2.4 × 1018 GeV, em vez da constante de gravitação universal
G. O valor desta constante é dado por G = 6.67 × 10−11 m3 kg−1 s−2

12

A história da partı́cula é dada por xµ = (t, xi (t)), onde t é o tempo e xi as coordenadas espaciais.
A 4-velocidade fornecida no texto está em termos do tempo próprio que obedece a seguinte relação
dτ 2 = ds2 , ou seja, o tempo é medido a partir de um relógio comóvel com o fluido (MAARTENS,
1996).
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(5) são obtidas as equações de Friedmann e da aceleração13 , onde ambas relacionam
as variações temporais de a(t) com as quantidades fluidas ρ(t) e p(t), que são dadas,
respectivamente, por
 2
ȧ
8πG
κ
H =
=
ρ − 2,
a
3
a
2

4πG
ä
=−
(ρ + 3p) .
a
3

(9)

(10)

Estas expressões em conjunto a equação de estado que relaciona ρ(t) e p(t) através de
p = p(ρ, T ), onde T é a temperatura do fluido, são suficientes para determinar a evolução
de a(t). Da expressão da conservação do tensor energia-momento ∇µ T µν = 0 obtemos a
equação de conservação da energia, cujo resultado fornece
ρ̇ + 3H (ρ + p) = 0.

(11)

As expressões (9), (10) e (11) formam um conjunto de três equações diferenciais, onde
duas delas são independentes. Pode-se observar também que todas elas dependem da
relação entre a densidade de energia e a pressão para cada componente do Universo. Da
definição da equação de estado pode-se escrever
p(t) = ω(t)ρ(t),

(12)

onde ω(t) é a função de estado. Para as componentes usuais da cosmologia, matéria
não-relativı́stica e radiação, como exemplos, a função de estado possui distintos valores
constantes e então ω(t) = ω torna-se um parâmetro de estado. Assumindo a relação
(12), levando-se em conta que ω tem um valor fixo para cada componente, a solução da
expressão (11) tem a forma ρ ∝ a−3(1+ω) . Os valores dos parâmetros de estado da radiação
e da matéria14 são dados, respectivamente, por ωr = 31 e ωm = 0. Resolvendo o conjunto
de equações, o resultado gerado demonstra que as densidades evoluem como função do

13

Exemplos destes cálculos estão presentes em uma variedade de livros-textos de relatividade geral e
cosmologia, tais como Hobson, Efstathiou e Lasenby (2006), Weinberg (2008) e Schutz (2009).

14

Aqui define-se matéria como qualquer componente do Universo que não é considerado relativı́stico.
Também é usual referir-se a esta componente como poeira.
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fator de escala a(t) da seguinte forma:
ρr ∼ a−4 , [radiação]

(13)

ρm ∼ a−3 . [matéria não relativı́stica]

(14)

Note que a densidade de radiação tem um fator adicional do fator de escala a com relação
a densidade de energia da matéria, pois a radiação tem uma frequência, ou comprimento
de onda, que decai com a−1 com a expansão do Universo. Assim, para pequenos valores
do fator de escala a radiação domina a dinâmica do Universo. Esta fase é usualmente
referida como era dominada pela radiação. Por outro lado, para valores maiores de a,
o termo ρm prevalece sobre ρr e é a matéria que domina a dinâmica do Universo. Esta
é a era dominada pela matéria. Da equação de Friedmann (9), para um universo plano
(κ = 0), o fator de Hubble pode ser escrito em termo do fator de escala e do parâmetro
de estado, cujo resultado é H ∝ a−3(1+ω)/2 . Substituindo os parâmetros ω para cada caso
mencionado, o fator de escala evolui com o tempo com: a ∼ t1/2 para a era dominada
pela radiação e a ∼ t2/3 para a era dominada pela matéria.
A densidade ρ pode ser relacionada com um parâmetro de densidade total Ωtotal ,
definido por Ωtotal ≡ ρ/ρc , onde ρc = 3H 2 /8πG é o valor de densidade para o qual temos
um universo plano e é chamado de densidade crı́tica. Como o universo plano é exatamente
o tipo que será tratado neste estudo, então ρ = ρc e consequentemente Ωtotal = 1. Em
termos de seus componentes, este parâmetro pode ser escrito como
Ωtotal =

X

Ωi .

(15)

i

Acima, os somatórios são realizados sobre todos os componentes i com parâmetro de
densidade Ωi = ρi /ρ do Universo, tais como os bárions, a matéria escura, dentre outros.

1.2.2 Problemas do Modelo Cosmológico Padrão
Para intervalos 10−36 s . t . 1 s, onde o limite inferior é o tempo de Planck,
o Modelo Cosmológico Padrão apresenta diversos problemas e precisa de modificações.
Dentre estes apresentam-se dois, a tı́tulo de ilustração: os problemas da planaridade e do
horizonte. Para uma lista mais completa com outros impasses do MCP, ver Linde (2005)
e Weinberg (2008).
O problema da planaridade relaciona-se com o parâmetro de densidade total atualmente observado, que é da ordem da unidade. Para explicitar porque isto é uma adversidade para o MCP, note que um universo é definido como plano quando κ = 0 na
expressão (9) e, assim, ρ = ρc , onde ρc é a densidade crı́tica, como já apresentada anteri-
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ormente. Definindo Ω como a razão entre a densidade ρ(t) em um determinado tempo t
pela densidade crı́tica ρc em um universo plano, das equações de Friedmann tem-se que
|Ω − 1| =

|ρ(t) − ρc |
,
ρc

(16)

onde Ω = 1 fornece um universo plano. As observações astronômicas demonstram que
0.1 . Ω . 2, o que implica que o Universo pode apresentar pequenos desvios em relação
à planaridade. Mas ρr ∼ a−4 e ρm ∼ a−3 ao longo da evolução dinâmica do Universo,
então essas quantidades diminuem mais rapidamente que o termo ka−2 , ou seja, o que se
esperaria é que Ω fosse diferente de 1, o que contradiz com as observações mencionadas,
pois a contribuição do fator de curvatura na equação de Friedmann é pequena, da ordem
de 10−2 . Como Ω ∼ 1, isto implica que nos primórdios do Universo, Ω também deveria ter
valores ainda mais próximos de 1. De acordo com Linde (2005), demonstra-se que para
0.1 . Ω . 2 nos estágios iniciais do Universo |Ω − 1| . 1059 (Mpl /T )2 , tal que em T ∼ Mpl
tem-se |Ω − 1| . 10−59 . Para atender este critério é necessário um ajuste muito fino nas
condições iniciais do Universo. A questão do porque a densidade do Universo primordial
é tão bem ajustada ao valor da densidade crı́tica define o problema da planaridade.
O problema do horizonte indaga porque regiões do Universo que são muito distantes
umas das outras, ou seja, regiões sem conexão causal15 , contêm similaridades fı́sicas, tais
como temperatura e densidade. Em outras palavras, este problema está associado com
o grande grau de isotropia da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, isotropia esta
que só sofre desvios relevantes na distribuição de temperaturas a partir de pequenas
regiões. Para que os fótons produzidos no inı́cio do Universo em diferentes regiões sem
conexão causal estivessem todos englobados dentro do horizonte de eventos requer-se que
a expansão seja bem mais rápida do que as encontradas até aqui: ar ∝ t1/2 e am ∝ t2/3
(WEINBERG, 2008), o que demonstra que o MCP não é suficiente para resolver esta
questão.

1.3 Inflação Cósmica
O estágio de expansão acelerada do Universo primordial é designado de inflação
cósmica e tem como caracterı́stica básica um aumento aproximadamente exponencial do
fator de escala a (t). Assim, durante a inflação ä > 0. Neste contexto, o Universo é

15

As regiões no ceú com separações angulares maiores que 1 grau já não tem conexão causal. Este
resultado é proveniente da estimativa do quanto o Universo expandiu desde o instante que a matéria
se desacoplou com a radiação (LYTH; LIDDLE, 2009).
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dominado por um campo escalar φ, o inflaton, cuja energia de vácuo é a responsável pela
expansão acelerada do Universo na sua fase inicial.
O desenvolvimento pioneiro da inflação foi devido a Starobinsky (1979), Guth
(1981), Linde (1982) e Albrecht e Steinhardt (1982). No primeiro modelo, proposto em
Guth (1981), a inflação era conduzida por um falso vácuo e terminava em uma transição
de fase com a formação de bolhas originadas por efeitos de tunelamento na passagem do
falso vácuo para o verdadeiro. Mas estas bolhas geravam inomogeneidades e quebra da
isotropia, consequências não desejadas para explicar o Universo primordial após a inflação.
Assim, apesar deste modelo resolver os problemas do MCP, ele continha falhas, o que
conduziu ao modelo da “nova inflação”de Linde (1982) e Albrecht e Steinhardt (1982).
Por conta destas reformulações, o modelo de Guth é referido como modelo ”antigo”da
inflação. No modelo da nova inflação, a expansão é conduzida por um falso vácuo gerado
por um campo escalar φ, o inflaton. A inflação começa quando φ está em torno do
máximo do potencial V (φ) e evolui devagar em direção ao seu mı́nimo. O fim da inflação
caracteriza-se por pequenas oscilações do inflaton em torno deste mı́nimo, onde há um
consequente aumento da temperatura, fase que o Universo entra na era do reaquecimento.
Este modelo também continha imperfeições. O modelo que veio em seguida, apresentado
em Linde (1983), foi denominado de inflação caótica e resolvia o principal problema das
velha e nova inflação: não havia a necessidade de transições de fase ou equilı́brio térmico
inicial. Além disso, as condições iniciais deste modelo são caóticas e potenciais polinomiais
podem ser utilizados. Todos os modelos mencionados preveem um universo frio ao longo
da inflação, pois não há a produção de radiação enquanto o Universo se expande. Assim,
o modelo que segue essa abordagem é denominado de modelo inflacionário padrão. Para
detalhes dos progressos históricos da teoria inflacionária, além dos trabalhos mencionados,
ver Guth (1997), Lemoine, Martin e Peter (2007), Weinberg (2008) e Lyth e Liddle (2009).
O problema da planaridade é resolvido pela inflação porque durante este perı́odo
o fator H é aproximadamente constante, de tal maneira que o termo κ/(a2 H 2 ) decresce
com um fator a−2 . Logo, se o Universo passa por um perı́odo de grande aumento de seu
raio, κ  a2 H 2 , e o termo relacionado com a curvatura é próximo de 0, fornecendo um
universo aproximadamente plano. Se a inflação atender condições especı́ficas, o parâmetro
de curvatura Ω pode ser considerado sempre próximo de 1, independente do valor da
constante de curvatura que o Universo teve antes da inflação, pois esta é diluı́da pela
expansão. Além disso, a inflação fornece o aparato teórico que explica a origem das
flutuações primordiais de densidade, fonte das estruturas cosmológicas observadas, tais
como os aglomerados de galáxias.
Para a inflação ocorrer, a taxa de aumento do fator de escala a(t) deve obedecer a
condição ä(t) > 0, ou, de forma equivalente,
d H −1
< 0,
dt a

(17)
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Figura 1 - Oscilação do campo φ em torno do mı́nimo do potencial V (φ) (gráfico acima)
e evolução das densidades de energia do vácuo e da radiação ao longo da
inflação (gráfico abaixo)

Legenda: A produção de radiação na inflação somente é gerada quando o inflaton realiza
pequenas oscilações em torno do mı́nimo do potencial. Esta é a fase de
reaquecimento deste modelo.
Fonte: BERERA; MOSS; RAMOS, 2009, p. 4. Adaptada pelo autor.

o que fornece uma explicação fı́sica do que significa o quão acelerado o Universo tem que
expandir para resolver os problemas do modelo cosmológico padrão. Como já antecipado,
a inflação cósmica é dirigida pela energia de vácuo gerada pelo inflaton. Neste contexto,
assume-se que o inflaton não interage com nenhum outro campo. A inflação começa
em torno do máximo do potencial V (φ) com coeficiente angular zero (região plana) até
rolar lentamente em direção ao mı́nimo do potencial. O fim da inflação caracteriza-se
por pequenas oscilações do inflaton em torno deste mı́nimo, momento este que marca o
inı́cio do reaquecimento do Universo (ver fig. 1). Para que o rolamento lento aconteça
certos requisitos devem ser obedecidos e estes são conhecidos como condições de rolamento
lento (slow-roll conditions) e serão melhor definidas em seguida. De uma forma geral, ao
longo do processo inflacionário inicial, o Universo resfria-se e diminui bruscamente sua
densidade, tornando-se praticamente “vazio”. Para resolver a questão do aumento de
temperatura do Universo, uma fase de reaquecimento é considerada em estágio posterior,
ainda no contexto inflacionário, fase esta que também é responsável pela formação de
partı́culas relativı́sticas.
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Para haver a inflação, a seguinte condição deve ser obedecida: ä > 0. Das equações
de Friedmann (9) e da conservação da energia (11), tal condição implica que:
ρ + 3p < 0.

(18)

Como a densidade de energia é maior que zero, este resultado revela que a pressão tem
necessariamente um valor negativo. Neste caso, quem gera a pressão negativa é o próprio
inflaton, que tem como caracterı́stica ser constituı́do de partı́culas de spin 0 cuja equação
de estado fornece a pressão negativa desejada.
A teoria inflacionária não nega os aspectos básicos do modelo cosmológico padrão,
ou seja, assume que o Universo iniciou-se a partir de um ponto de singularidade primordial,
o Big Bang. A seguir, o formalismo básico que fornece a sua dinâmica.

1.3.1 Dinâmica da inflação padrão
A inflação é um modelo que considera a dinâmica de um campo escalar φ, o já referido inflaton. Considera-se que φ é minimamente acoplado e cuja densidade lagrangiana
(ou mais informalmente, a própria lagrangiana) é dada por
1
L=−
2




∂φ ∂φ
g
− 2V (φ) ,
∂xµ ∂xν
µν

(19)

onde V (φ) é a energia potencial do campo escalar. A ação do campo escalar Sφ , quantidade
associada com a integral sobre o 4-volume da lagrangiana do campo, é dada por
Z
Sφ = −



q
1 µν ∂φ ∂φ
+ V (φ) .
d x −det(gµν ) g
2
∂xµ ∂xν
4

(20)

Considerando os efeitos gravitacionais, devemos incluir a ação da relatividade geral
1
SG = −
16πG

Z

4

dx

q

−det(gµν )R,

(21)

lembrando que R é o escalar de Ricci. A equação do campo φ na presença de um campo
gravitacional é obtida a partir da condição δST = δ (Sφ + SG ) = 0. Isto implica o seguinte
resultado, denominado equação de Euler-Lagrange, para o campo φ:
1
∂
p
−det(gµν ) ∂xµ

q


∂φ
∂V (φ)
−det(gµν )g
=
.
ν
∂x
∂φ
µν

(22)
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O tensor energia-momento para o campo escalar é dado por
Tφµν

= −g

µν




1 ρσ ∂φ ∂φ
∂φ ∂φ
g
+ V (φ) + g µρ g νσ ρ σ ,
ρ
σ
2
∂x ∂x
∂x ∂x

(23)

onde sua forma é similar a do tensor energia-momento para um fluido (7). Neste caso,
podemos identificar a densidade de energia e a pressão do inflaton como
∂φ ∂φ
1
ρφ = − g µν µ ν + V (φ),
2
∂x ∂x

(24)

∂φ ∂φ
1
pφ = − g µν µ ν − V (φ),
2
∂x ∂x

(25)

cuja 4-velocidade é fornecida pela seguinte equação,
uuφ



∂φ ∂φ
= − −g
∂xρ ∂xσ
ρσ

−1/2

g µτ

∂φ
.
∂xτ

(26)

Utilizando a assinatura do tensor métrico obtida a partir de (1), podemos expandir os
somatórios para encontrar a dependência da densidade de energia e da pressão do inflaton,
ρφ e pφ , respectivamente, como função do campo escalar φ e do potencial V (φ). Assumindo
um campo escalar homogêneo, os termos envolvendo o gradiente do campo escalar decaem
quadraticamente com o fator de escala durante a inflação e,por isso, pode ser desprezados
para a dinâmica de fundo. Desta consideração, temos que a densidade e pressão são
escritas como,
ρφ =

φ̇2
+ V (φ),
2

pφ =

φ̇2
− V (φ).
2

(27)

Inserindo as equações acima na equação de conservação de energia (11) obtemos a equação
de evolução temporal do inflaton,
φ̈ + 3H φ̇ + Vφ = 0.

(28)

Acima, foi utilizada a usual convenção Vφ ≡ ∂V /∂φ. A equação (28) governa a dinâmica
do campo escalar na inflação e é de suma importância. Tal resultado poderia ser obtido
de forma equivalente a partir da expansão dos somatórios da equação de Euler-Lagrange
(22). Em (28), o termo 3H φ̇ age como um agente de fricção que amortece a evolução
da inflação. Substituindo o resultado (27) na equação de Friedmann (9), esta pode ser

31
reescrita como,
"
#
2
φ̇
1
H2 =
+ V (φ) .
3Mpl2 2

(29)

Como destacado anteriormente, para que a inflação ocorra, a condição (18) tem que ser
obedecida; então, de (27), temos que ρ + 3p = 2φ̇2 − 2V (φ) < 0, ou seja, φ̇2 < V (φ).
Para que a equação (28) seja válida basta impor um grande amortecimento na evolução
do inflaton, o que significa fazer |φ̈|  H|φ̇|. Assim, podemos aproximar a equação (28)
para
3H φ̇ + Vφ ≈ 0.

(30)

Para obtermos uma inflação aproximadamente exponencial, o inflaton tem que ser dominado pelo termo de energia potencial V (φ), o que significa que este potencial deve
se sobrepor ao termo de energia cinética e desta forma a seguinte condição tem que ser
válida;
φ̇2
V (φ)  .
2

(31)

Utilizando a referida aproximação, a equação de Friedmann torna-se
H2 ≈

V (φ)
.
3Mpl2

(32)

Tais resultados, equações (30) e (32), são suficientes para gerar a inflação. Podemos
definir dois parâmetros relacionados às condições acima que garantem o rolamento lento
do campo φ ao longo do potencial V (φ). São eles
Mpl2
=
2



Vφ
V

2
1

η=

Mpl2



Vφφ
V


 1.

(33)

Os parâmetros  e η são conhecidos na literatura como parâmetros de rolamento lento.
Para o potencial V (φ) = φ2 Mφ2 /2, tais parâmetros fornecem  = η  2Mpl /φ2 . Desta
maneira , η ∼ 1 definem o final da era inflacionária. Retornemos a figura 1, que apresenta
as principais caracterı́sticas da fase de inflação. No instante em que o campo φ inicia seu
rolamento lento ao longo do potencial, em uma região suficientemente plana, a densidade
de energia do vácuo ρv (que também identificamos como a própria densidade de energia
do inflaton, ρφ ) controla a expansão e o Universo encontra-se em um estado frio. Após
esta etapa, φ desloca-se até o mı́nimo do potencial V (φ) e inicia um movimento oscilatório
em torno deste mı́nimo. Neste processo oscilatório, por processos de origem quântica, o
campo φ decai em outras partı́culas e a energia do vácuo ρv passa a ser transferida para as
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Figura 2 - Oscilações do campo φ versus o tempo t

Legenda: Oscilações do campo φ após a inflação para o potencial quadrático. φ é
escalonado em termos da massa de Planck e o tempo t em termos de Mφ−1 .
Fonte: KOFMAN, LINDE, STAROBINSKY, 1997, p. 4.

partı́culas formadas, o que gera um plasma radiativo com densidade de energia ρr . Esta
fase caracteriza o inı́cio da era de reaquecimento do Universo após o final da inflação. O
contı́nuo processo de formação de partı́culas relativı́sticas conduz à termalização do Universo e, em determinado momento, esta passa a ser a energia dominante, a fase dominada
pela radiação.

1.3.2 Condições finais da inflação: inı́cio do reaquecimento
Assumindo o modelo mais simples para a forma do potencial efetivo, dado pelo
potencial caótico quadrático V = Mφ2 φ2 /2, a condição para que o termo de fricção 3H φ̇
domine sobre o termo φ̈ na equação (28) é φ > Mpl . Ao final da inflação, quando φ < Mpl ,
a fricção torna-se um fator menor e a inflação cessa em torno de φ ∼ Mpl (KOFMAN;
LINDE; STAROBINSKY, 1997). A figura 2 apresenta o comportamento de φ após o final
da inflação, onde φ oscila em torno do mı́nimo do potencial. Em procedimento análogo
ao de Mukhanov (2005); para o potencial caótico quadrático já mencionado e o fator de
escala H, a equação (29) é útil para definir as seguintes quantidades:
r
φ̇ =

3
HMpl sin θ,
4π

r
φMφ =

3
HMpl cos θ.
4π

(34)
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A equação de movimento do campo φ, expressão (28), pode ser reescrita como um sistema
de duas equações diferenciais de primeira ordem. Em termos de H e θ temos que:
Ḣ = −3H 2 sin2 θ,

3
θ̇ = −Mφ − H sin 2θ.
2

(35)

O segundo termo da expressão de φ̇ descreve oscilações com amplitudes decrescentes
com o passar do tempo, como pode ser verificado na expressão para Ḣ. Assim, fazendo
−3H sin 2θ/2  1, a integração de φ̇ fornece
θ = −Mφ t + C,

(36)

onde C é uma fase de valor constante. Atribuindo-se C = 0, a evolução do campo é dada
por φ ' −Mφ t, ou seja, a frequência de oscilação de φ é ω ' Mφ . A solução para H
obtém-se substituindo este resultado na integração de Ḣ, cujo resultado é

−1
sin (Mφ t)
2
1−
,
H=
3t
2Mφ t

(37)

válida somente quando a condição Mφ t  1 é satisfeita. Deste modo, como [sin (2Mφ t)] 
2Mφ t, expande-se o segundo termo da expressão para H em potências de (Mφ t)−1 . Substituindo os resultados (36) e (37) nas expressões φ̇ e Mφ , conjunto de equações (34),
obtemos


sin (Mφ t)
.
(38)
φ(t) = φ̃(t) cos (Mφ t) 1 +
2Mφ t
Para adquirir a dependência temporal do fator de escala, utiliza-se sua relação com o fator
de expansão de Hubble, H = ȧ/a, onde a seguinte relação pode ser obtida,
#
1
cos 2Mφ t
1−
−
+ O(Mφ t)−3 .
6Mφ2 t2
24Mφ2 t2

"
a(t) ∝ t2/3

(39)

A evolução do inflaton neste processo pode ser aproximada para φ(t) = φ̃(t) sin Mφ t, onde
a amplitude como função do tempo é fornecida por
√
φ̃(t) = Mpl /( 3πMφ t).

(40)

O fator de escala, após várias oscilações do inflaton, cresce com a(t) ∝ t2/3 ; enquanto
as amplitudes de oscilações de φ diminuem, pois φ̃(t) ∼ Mpl a(t)−3/2 (MUKAIDA; NAKAYAMA, 2013a). Durante o processo oscilatório, a densidade de energia evolui da
mesma maneira que a matéria não relativı́stica, ou seja, ρφ ∝ a−3 . O inflaton pode
ser interpretado como uma coleção de partı́culas com propriedades escalares e que os-
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cilam de forma coerente com uma mesma frequência. O reaquecimento é caracterizado
por oscilações de amplitudes maiores que a expressão (40), quando a energia de ρφ é
continuamente transferida para as partı́culas produzidas no decaimento de φ, como será
demonstrado no capı́tulo referente ao reaquecimento. Para a condição
qinicial de φi desta
fase, será adotado o valor φf i do final da inflação, ou seja, φi = φf i = 2Mpl2 , obtido diretamente das hipóteses , η ∼ 1 para o potencial quadrático. Esta condição inicial também
definirá o valor da densidade de energia do inflaton ρφ no inı́cio do reaquecimento para
uma determinada massa Mφ escolhida.
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2 TERMODINÂMICA RELATIVÍSTICA

2.1 Visão Geral
O modelo para o fluido representado até agora foi considerado como perfeito, ou
seja, não gera entropia e nem dissipa calor ao longo de sua evolução. A dinâmica deste
fluido é chamada de reversı́vel. Em determinados processos essa é uma aproximação
válida, mas fluidos reais caracterizam-se pela sua irreversibilidade. Em diferentes fases do
Universo, tais como a inflacionária e o reaquecimento, o tratamento hidrodinâmico requer
uma abordagem mais realista e processos dissipativos devem ser considerados. O objetivo
do presente capı́tulo é apresentar os aspectos básicos da termodinâmica do não equilı́brio
(ou irreversı́vel) no contexto da relatividade geral.
A sistematização de uma descrição relativı́stica da termodinâmica surgiu a partir dos estudos de Richard C. Tolman, que buscava entender o trânsito de energia em
espaços curvos. Em seu trabalho intitulado Relatividade, Termodinâmica e Cosmologia
(TOLMAN, 1934), o primeiro livro de termodinâmica aplicado às inovações de Einstein
sobre a gravitação, Tolman analisou sistemas estacionários e dinâmicos. Em seus resultados apresentou expressões análogas às primeira e segunda leis da termodinâmica para
ambos os casos da relatividade: especial e geral. Em um contexto histórico onde Hubble
já tinha demonstrado a expansão do Universo, Tolman considerou sistemas dinâmicos
influenciados pela gravidade no intuito de criar modelos aplicáveis à cosmologia.
Para o nosso tratamento, o fluido radiativo cosmológico será considerado imperfeito, assim efeitos de dissipação da energia que ocorrem ao longo do movimento do fluido
são incluı́dos. Tais efeitos resultam de fricção interna, a viscosidade e a condução térmica.
O tratamento para fluidos relativı́sticos que são caracterizados como irreversı́veis foram
inicialmente considerados no trabalho de Eckart (1940). Uma variação da teoria de Eckart foi introduzida por Landau e Lifshitz (1959). As duas teorias têm como propriedade
similar expansões até primeira ordem no desvio do equilı́brio na corrente de entropia. E
diferenciam-se pela forma como a 4-velocidade hidrodinâmica é definida. No entanto,
ambas as teorias apresentam a não causalidade, ou seja, os efeitos dissipativos podem se
propagar a uma velocidade infinita; além disso, não são estáveis para determinados desvios
do equilı́brio. Estas teorias são somente aplicáveis para sistemas que variam pouco nas
escalas especificadas pelo livre tempo médio e livre caminho médio, ou seja, fenômenos
quase estacionários.
Para contornar os problemas mencionados, o conjunto de grandezas que descreve
os estados fora do equilı́brio do fluido deve incluir as variáveis dissipativas. Isto fornece,
para determinadas condições especı́ficas, a causalidade e a estabilidade necessárias. A
versão não relativı́stica desta termodinâmica irreversı́vel, como é chamada, foi desenvol-

36
vida por Müller (1967), enquanto a versão relativı́stica por Israel e Stewart (1979). Nesta
última abordagem, a entropia inclui termos de segunda ordem nas variáveis dissipativas.
Desprezar os termos de segunda ordem da posição de equilı́brio para os os fluxos dissipativos, como nas teorias lineares mencionadas, conduziria à divergências na produção
de entropia, excluindo-se para os casos quase estacionários. Como a teoria considera
fenômenos transientes, que são da ordem do livres caminhos médio e temporal, por vezes
a termodinâmica irreversı́vel extensiva é denominada de termodinâmica transiente.

2.1.1 Leis da termodinâmica
Na termodinâmica clássica, as quantidades fundamentais são: a temperatura T , a
entropia S, o calor Q, o trabalho W e a energia interna U 16 . A lei zero da termodinâmica
afirma que se dois sistemas A e B estão em equilı́brio térmico com um terceiro C, então A
e B estão em equilı́brio térmico entre si, ou equivalentemente, se dois sistemas A e B estão
em equilı́brio térmico entre si, então estes possuem a mesma temperatura T . A primeira
lei atesta que dU = δQ+δW , ou seja, a energia total transferida para um sistema é igual à
variação de sua energia interna. A segunda lei relaciona a entropia com o calor através da
seguinte expressão T dS ≥ δQ. Por fim, a terceira lei anuncia que a relação T > 0 é sempre
válida, ou seja, a temperatura zero não pode ser fisicamente atingida. Estabelecidas as leis
que conectam as principais quantidades termodinâmicas, principalmente a primeira e a
segunda, o próximo passo é expressá-las sob o formalismo da relatividade geral. Para isso,
a teoria deve ser capaz de descrever processos termodinâmicos baseando-se em 4 princı́pios
fı́sicos: o calor é considerado uma forma de energia local; a conservação da massa, a
entropia é uma corrente local, e, finalmente, a conservação da entropia (HAYWARD,
1999).
Na cosmologia, o fluido que compõe o Universo pode ser tratado como perfeito ou
imperfeito. As variáveis que determinam o estado termodinâmico do fluido cosmológico
são: n, p, ρ, T , S e uu . Estas quantidades descrevem, respectivamente, a densidade
de número de partı́culas, a pressão, a densidade de energia, a temperatura, a entropia
especı́fica e a 4-velocidade do fluido. A relação entre a energia e o momento das partı́culas
que compõem o fluido, o tensor energia-momento, já foi apresentado anteriormente para
o caso em que o fluido é perfeito e é dado pela expressão (7). Vejamos agora como é a
forma deste tensor ao incluir os termos de dissipação, tanto para os casos das teorias de
primeira ordem, quanto de segunda ordem nos desvios do equilı́brio.

16

A termodinâmica clássica apresentada nesta seção baseia-se majoritariamente no livro-texto Fundamentos de Estatı́stica e Fı́sica Térmica de Reif (1965).
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2.1.2 Fluidos imperfeitos relativı́sticos
Em um fluido imperfeito, a reversibilidade do sistema não é mais válida. Quantidades tais como densidade, velocidade ou pressão podem variar, no espaço e/ou no tempo,
em escalas da ordem do livre caminho médio das interações entre as partı́culas. Nestes
casos, parte da energia cinética do fluido é dissipada. O perı́odo de reaquecimento do
Universo, que será tratado no capı́tulo posterior, é caracterizado pela interação de duas
componentes: o campo escalar, o inflaton, mais o fluido radiativo, originado do decaimento
deste campo. Neste contexto, assume-se que o fluido radiativo é imperfeito e efeitos de
viscosidade são considerados. O desvio da condição de equilı́brio térmico do fluido é devido ao contı́nuo decaimento do campo em partı́culas relativı́sticas. As interações entre
estas partı́culas provocam efeitos dissipativos que perturbam as variáveis termodinâmicas
do sistema. Durante o intervalo de tempo, entre o instante em que o sistema está fora
do equilı́brio até a sua posterior termalização, o fluido é considerado imperfeito. A forma
como acontece essa dissipação é o assunto da presente seção. Alguns resultados e analogias relativas à teoria de fluidos perfeitos relativı́sticos serão utilizados. Para o leitor
interessado neste tópico, o apêndice A oferece os aspectos básicos dessa teoria.
Independente da natureza do fluido, perfeito ou imperfeito, sua descrição hidrodinâmica requer que o livre caminho médio de colisão entre as partı́culas seja muito menor
que qualquer tempo caracterı́stico macroscópico. Em nosso caso, na inflação ou no reaquecimento, a escala de tempo associada com a expansão do Universo é muito maior que
os tempos envolvidos nos processos de interação entre o inflaton e as partı́culas derivadas
pelo decaimento deste campo.
Na presença de variações das quantidades relativas ao fluido, o tensor energiamomento T µν e a 4-corrente de partı́culas N µ sofrem efeitos que podem ser representados
por ∆T µν e ∆N µ , respectivamente, fornecendo então,
T µν = pg µν + (p + ρ) + ∆T µν ,

N µ = nuµ + ∆N µ .

(41)

Nas expressões acima, assume-se que ∆T µν , e ∆N µ são desvios lineares e T 00 = ρ e
N 0 = n, de tal maneira que u0 = 1 e ui = 0. Para a descrição da evolução térmica
do sistema considera-se que haja uma região de equilı́brio local em que as mudanças das
variáveis termodinâmicas são bastante pequenas. A quantidade uµ tem uma definição
ambı́gua na mecânica relativı́stica, em contraponto à mecânica não relativı́stica, onde a
escolha da velocidade hidrodinâmica se dá de forma unı́voca. Isto porque, nesta última, a
velocidade está sempre associada a um fluxo de massa. Devido à equivalência entre massa
e energia, na mecânica relativı́stica, o fluxo de massa relaciona-se com fluxo de energia. A
quantidade uµ pode representar tanto a velocidade do transporte de energia (LANDAU;
LIFSHITZ, 1959) quanto a velocidade da partı́cula (ECKART, 1940). Por conveniência,
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adota-se aqui a segunda opção, na qual praticamente todas as variáveis termodinâmicas
correspondem aos mesmos valores destas variáveis na situação do equilı́brio, com a exceção
do termo de pressão, que agora torna-se uma pressão efetiva para incluir o termo de desvio,
cujo efeito é representado pela pressão de viscosidade volumar Π. Assim, a pressão,
incluindo este termo adicional, é agora uma pressão efetiva pef e reescreve-se como
pef → p + Π.

(42)

O fluido mais geral, incluindo todas as possibilidades de fluxos dissipativos, é dado por
T µν = (ρ + p + Π) uµ uν + (p + Π) g µν + q µ uν + q ν uµ + π µν .

(43)

Na expressão acima, q µ é o fluxo de calor do referencial da partı́cula e π µν é a viscosidade
laminar ou estresse anisotrópico. Estas duas quantidades obedecem às seguintes restrições
qµ uµ = 0,
π µν = π <µν> ,

(44)
(45)

onde < µν > seleciona a parte simétrica e de traço espacial nulo do tensor π µν . As seis
quantidades termodinâmicas (n, p, ρ, T , S e uu ) relacionam-se pelas expressões a seguir17
N u = nuu ,
S u = SN u ,
 
µ
p
1
=n
− ρd
,
d
T
T
T
 
ρ
1
+ pd
T ds = d
.
n
n

(46)
(47)
(48)
(49)

Acima, N u é a 4-corrente de partı́culas, S u é a 4-entropia e S é a entropia especı́fica. As
expressões (48) e (49) são a equação de Gibbs-Duhem e a relação de Gibbs, respectivamente. Estas são obtidas a partir do seguinte procedimento. Assumindo duas grandezas
termodinâmicas como fundamentais, por exemplo, ρ e n, e conhecendo-se a equação de
estado do fluido em equilı́brio em questão, todas as outras quantidades termodinâmicas do
fluido podem ser adquiridas. Assim, como ρ e n são as variáveis independentes, podemos

17

Ver apêndice Fluido perfeito relativı́stico e leis de conservação.
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assumir que s = s(ρ, n) e p = (ρ, n). Do teorema de Euler18 , temos que
T S = ρ + p − µn.

(50)

A relação entre a temperatura T , o potencial quı́mico ν, e as derivadas parciais de s =
s(ρ, n), é dada por
dS =

µ
1
dρ − dn,
T
T

(51)

que, sendo combinada com a equação (50), após algumas manipulações algébricas, fornecem (48) e (49). As leis de conservação da 4-corrente de partı́culas N µ e do tensor
energia-momento T µν são fornecidas, respectivamente, pelas seguintes equações
N µ ;µ = 0,

(52)

T µν;µ = 0,

(53)

que se assemelham às leis de conservação da termodinâmica no equilı́brio, a menos, logicamente, dos termos dissipativos que aparecem explicitamente nas expansões para cada
componente µ nas condições de conservação acima. No referencial da partı́cula, a equação
de evolução de n, extraı́da de (52), fornece o mesmo resultado dado para um fluido perfeito19 ,
ṅ + 3Hn = 0,

(54)

enquanto as equações de conservação da energia e do momento obtidas a partir da expressão (53) são diferentes por incluir os termos dissipativos,
ρ̇ + 3H (ρ + pef ) + Dµ qµ + 2u̇µ q µ + σµν π µν = 0,

(55)

(ρ + pef ) u̇µ + Dµ pef + Dν πµν + u̇ν πµν + hνµ q̇ν + (4Hhµν + σµν + ωµν ) q ν = 0.

(56)

Nas expressões acima, pef = p + Π, Dµ é a derivada covariante espacial20 , σµν = u<µ;ν> e

18

Tanto (48) quanto (49) são consequências diretas da relação de Euler para funções homogêneas. Considerando que U (λS, λV, λN ) = λ(S, V, N ), onde λ é uma constante adimensional, que faremos igual
a 1, pode-se demonstrar que, T S − P V + µN = U (relação de Gibbs), onde foi usada a regra
da cadeia para derivadas. Do diferencial deste resultado, é fácil obter a relação de Gibbs-Duhem,
SdT − V dP + N dµ = 0. Em ambos os casos, S = sV .

19

Frisa-se que continuamos assumindo a métrica FLRW, equação (1), e o tensor métrico dado pela
equação (2).

20

β
Exemplos de derivadas covariantes espaciais são: Dµ f = hνµ f,ν , Dµ qν = hα
µ hν ∇α qβ e Dµ σνγ =
α β
hµ hν ∇α σβκ . Nestas expressões f é um escalar, qµ é um 4-vetor e σµν um tensor de ordem 2.
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ωµν = hαµ hβν u[α;β] 21 .
A entropia, que não é mais necessariamente conservada, segue a segunda lei da
termodinâmica para um processo irreversı́vel, ou seja,
S µ ;µ ≥ 0.

(57)

Para considerar as contribuições dos fluxos dissipativos no termo de entropia, adiciona-se
um termo Rµ , que depende tanto da 4-corrente de partı́culas N µ como do tensor energiamomento T µν , ou seja, Rµ = Rµ (N µ , T µν ). Uma forma usual de representar este termo
total de entropia é escrever
S µ = SN µ +

Rµ
,
T

(58)

onde S e T , contidos acima, são equivalentes as mesmas quantidades quando o fluido
encontra-se na situação de equilı́brio termodinâmico. O termo dissipativo Rµ é uma
função algébrica de N µ e T µν que, na condição de equilı́brio, obedece a restrição Rµ = 0.
Um dos principais objetivos da teoria termodinâmica do não equilı́brio é encontrar a forma
funcional de Rµ , de tal maneira que a equação (58) não deixe de satisfazer a condição
(57).
Os principais tratamentos associados com a fı́sica de processos dissipativos na cosmologia são as teorias de: Eckart (1940), Landau e Lifshitz (1959); Israel e Stewart
(1979). Os trabalhos de Eckart (1940) e Landau e Lifshitz (1959) utilizam aproximações
lineares para a descrição dos fluxos dissipativos; enquanto Israel e Stewart (1979) consideram expansões até segunda ordem. Enfatizamos que, apesar de estarmos estudando um
sistema fora do equilı́brio termodinâmico, todas as teorias acima são tratamentos para
situações próximas do equilı́brio, logo, assume-se que podemos definir uma temperatura.
Para uma série de modelos cosmológicos, o tratamento linear é suficiente para a descrição
da evolução dos fluxos dissipativos, mas é importante ressaltar que, neste caso, a teoria
termodinâmica contém uma série de inconsistências internas; a principal delas envolve
a ausência da causalidade para expansões em primeira ordem das quantidades termodinâmicas22 . O problema das instabilidades provocadas pela ausência da causalidade nas
teorias lineares só foi resolvida com aproximações de segunda ordem (HISCOCK; OLSON,
1989).

21

σµν e ωµν originam-se da formulação (1+3), onde tensores do espaço-tempo podem ser segmentados em
uma parte temporal e outra espacial, com o auxı́lio do tensor de projeção hµν , no intuito de encontrar
formas covariantes irredutı́veis para a 4-velocidade do fluido. Para maiores detalhes, ver Maartens
(1996).

22

Ver Maartens (1995) para uma revisão sobre este tópico.
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2.1.3 Teoria de Eckart
O primeiro modelo termodinâmico para um fluido imperfeito foi desenvolvido por
Eckart (1940). Nesta abordagem, para uma termodinâmica relativı́stica aplicável a um
fluido cosmológico considera-se que o 4-vetor de entropia S µ obedece uma expansão linear
nos fluxos dissipativos. Para entrar em acordo com esta premissa, os fluxos dissipativos
também devem ser lineares, ou seja, Rµ deve ser proporcional às viscosidades. O vetor
algébrico que dependa de Π, qµ , πµν e uµ é escolhido de tal maneira que seja proporcional
a f (n, ρ)Πuµ + g(n, ρ)q µ . As formas das funções f (n, ρ) e g(n, ρ) podem ser encontradas
estabelecendo-se as condições de equilı́brio, onde neste contexto a densidade de entropia é
máxima. Sendo a densidade de entropia dada por −uµ S µ , na situação de equilı́brio temos
que
∂ (−uµ S µ )
= 0,
∂Π

(59)

logo f (n, ρ) = 0. O fluxo de calor, no referencial comóvel, é dado por q µ = (q 0 = 0, ~q),
então g(n, ρ) = 1. Desta maneira, o termo Rµ pode ser escrito em (58) como
S µ = SN µ +

qµ
.
T

(60)

A partir desta expressão, para a 4-entropia, basta calcular a derivada covariante para
expandir a segunda lei (57) e explicitar a dependência de S µ em relação aos fluxos dissipativos. Com o auxı́lio da equação de Gibbs (49) e das equações de conservação do
número de partı́culas (54), densidade de energia ρ (55) e momento (56), a expressão (60)
fornece
µ
T S;µ
= − [3HΠ + (Dµ ln T + u̇µ ) q µ + σµν π µν ] .

(61)

Os fluxos de calor e das viscosidades que conciliam o resultado acima com a segunda lei
são
Π = −3Hζ,

(62)

qµ = −λ (Dµ T + T u̇µ ) ,

(63)

πµν = −2ησµν ,

(64)

onde ζ(ρ, n) é a viscosidade volumar, λ(ρ, n) é a condutividade térmica e η(ρ, n) a viscosidade laminar. Todas estas quantidades dependem da densidade de energia do sistema e
do número de partı́culas. São definidas de forma positiva, o que garante S µ ;µ ≥ 0, como
desejado. Substituindo as expressões dissipativas diretamente na derivada covariante da
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entropia obtém-se
S µ ;µ =

Π2 qµ q µ πµν π µν
+
,
+
ζT
λT 2
2ηT

(65)

assim, S µ ;µ ≥ 0 é garantida pelos termos quadráticos nos fluxos dissipativos e na positividades das quantidades ζ, λ e η nos denominadores das frações.
A teoria de Eckart contém dois problemas fundamentais. O primeiro deles é que ela
é não causal (MÜLLER, 1967; ISRAEL; STEWART, 1979). Esta se origina na própria
natureza algébrica estabelecida para os fluxos dissipativos. Assim, quando uma força
dinâmica para de atuar no sistema, o fluxo correspondente a esta força instantaneamente
se anula. O segundo problema é que todos os seus estados de equilı́brio são instáveis
(HISCOCK; LINDBLOM, 1985). A origem de ambos os problemas relaciona-se com o
desvio de primeira ordem e são resolvidos para teorias que consideram termos de segunda
ordem (MAARTENS, 1995), como será abordado a seguir.

2.1.4 Teoria de Israel-Stewart
A teoria causal de segunda ordem difere-se da teoria não causal de primeira ordem pelo fato que a pressão viscosa Π é tratada como uma variável independente. Para
a formulação de Israel-Stewart, a expansão é até a segunda ordem na entropia (ISRAEL; STEWART, 1979). Desta forma, os fluxos também são expandidos até a ordem
quadrática, incluindo os termos cruzados de acoplamentos entre os fluxos de viscosidade
e de calor. Assim, a entropia pode ser escrita da seguinte forma
S µ = Snuµ +


uµ
qµ
−
β0 Π2 + β1 qν q ν + β2 πνκ π κν + O(Πq µ , Ππµν q µ ),
T
2T

(66)

onde β(ρ, n) ≥ 0. Não foram explicitados os termos de acoplamentos na expressão acima
para facilitar a comparação com a expansão da entropia para o caso linear (58). Para a
teoria de Eckart foram inseridos todos os termos de viscosidade para ilustrar a obtenção
de Π, q µ e πµν , assim como seus respectivos coeficientes dissipativos. A partir de agora,
consideram-se identicamente nulos os termos qµ = πµν = 0, com o objetivo de focar o
estudo em Π, já que para o nosso tratamento da fase de reaquecimento esta será a única
dissipação a ser incluı́da no modelo. Para acessar as expressões completas, ver Maartens
(1996). A derivada covariante da entropia, fornecida pela expansão (66), escreve-se
"

T S µ ;µ

1
= −Π 3H + β0 Π + T
2



β0 µ
u
T



#
Π .

;µ

(67)

43
Novamente, considerando que o resultado acima satisfaz a condição (57), aplica-se a
exigência de que o fluxo dissipativo seja linear. A equação de transporte é
"

1
τ0 Π̇ + Π = −3Hζ − ζT
2



τ0 µ
u
ζT

#



Π ,

(68)

;µ

onde o termo τ = ζβ0 é o tempo de relaxação dos efeitos transientes da viscosidade
volumar e também é uma função de n e ρ. Resolvendo a equação acima através da
expansão do último termo, obtemos a equação de evolução causal para a pressão de
viscosidade volumar:
!
τ
ζ̇ Ṫ
τ̇
τ Π̇ + Π = −3Hζb −
3H + − −
Π.
(69)
2
τ
ζ T
Note que o tempo de relaxação τ inexiste para a equação de primeira ordem da teoria de
Eckart, pois ele é uma consequência direta da expansão em segunda ordem da 4-corrente
de entropia. É o tempo de relaxação que torna finito os tempos de propagação dos fluxos
dissipativos, tornando esta uma teoria causal, em contraposição à teoria de Eckart, onde
os fluxos transmitem informação a uma velocidade infinita. Outra importante diferença
é que esta é uma equação dinâmica, pois agora contém uma derivada de Π com relação
ao tempo.
A velocidade de propagação da dissipação relativa à pressão viscosa Π, calculada
em Hiscock e Lindblom (1983), é dada por
c2visc =

ζ
,
τ (ρ + p)

(70)

o que implica que, para τ 6= 0, a velocidade de propagação dos fluxos dissipativos é finita,
enquanto que para τ = 0, caso da teoria de Eckart, esta é infinita. O tempo de relaxação23 ,
de uma forma geral, é definido como
τ=

1
,
σvn

(71)

onde σ é a seção de choque, v é a velocidade média das partı́culas que compõe o fluido e n
é a densidade de partı́culas. Para a dinâmica de um fluido qualquer, é condição necessária
que o tempo de interação médio entre as partı́culas que o constitui seja muito menor que
qualquer tempo de escala relativo a sua estrutura macroscópica. Para a cosmologia, onde

23

O tempo de relaxação por vezes também é referido como livre tempo médio de interação entre as
partı́culas.
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a escala natural é H −1 , isto implica que
τ  H −1 .

(72)

Se a condição acima é satisfeita, o sistema está em uma condição bastante próxima do
equilı́brio. Mas se τ ∼ H −1 , o fluido está em um estado fora do equilı́brio. Para o primeiro
caso, o estado é quase estacionário e a pressão de viscosidade volumar pode ser descrita
por uma equação que evolui de forma linear, enquanto que para a segunda condição isto
não é mais verdade.
Em suma, a teoria de Israel-Stewart é uma teoria da termodinâmica em que a
causalidade é obedecida e de segunda ordem. Diferente da teoria de Eckart que considera
um regime quase estacionário, a teoria de Israel-Stewart incorpora a propagação finita dos
fenômenos transientes que ocorrem em escalas do livre caminho médio espacial e temporal
das partı́culas do fluido.

2.1.5 Teoria NLCDH
A teoria a ser abordada agora difere da anterior por conter em sua expressão um
termo não linear (DENICOL et al., 2009). Assim, este é a teoria hidrodinâmica dissipativa,
causal e não linear, que em inglês escreve-se nonlinear causal dissipative hydrodynamics,
o que justifica o acrônico NLCDH que fornece o tı́tulo desta subseção. Ela é aplicado,
principalmente, para regimes ultrarelativı́sticos. O termo não linear suprime a ação da
viscosidade volumar. Seu aspecto favorável é atribuir uma positividade definida para o
termo de inércia. Simulações numéricas, obtidas por Denicol et al. (2009), mostraram que
seu resultados aproximam-se mais de uma hidrodinâmica ideal quando comparado com
outros modelos de dissipação.
Em Denicol et al. (2009), a expressão dinâmica para Π pode ser obtida a partir de
duas maneiras. Na primeira, a adição de uma função memória e a consideração do efeito
tamanho-finito, enquanto na segunda ela obtida através da termodinâmica irreversı́vel
estendida, tal como realizada para a obtenção a expressão de Israel-Stewart. O efeito de
memória adiciona um efeito de relaxação do sistema. A vantagem desta teoria, em relação
as já apresentadas, é que esta fornece naturalmente um valor limite para a viscosidade
volumar, neste caso |Π| ≤ ζ/τ . Tal restrição oferece estabilidade para as simulações
numéricas nos casos ultrarelativisticos.
Em suma, no procedimento adotado em Denicol et al. (2009) assume-se Π̃ =
µ
−ζVµ u , onde ∇µ uµ = 3H e V é um elemento de volume. O efeito de memória entra no termo Π̃ = ΠV, que por sua vez integra-se em um elemento de volume do fluido.
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A equação dinâmica de Π̃ é
˙ + Π̃ = −3HζV.
τ Π̃

(73)

˙ = Π̇V + ΠV̇ e da lei de conservação de volume, para uma célula do fluido,
Sabendo que Π̃
onde ∇µ (uµ /V ) = 0 pode ser verificado, escreve-se
uµ
=−
∇µ
V

 2
1
1
V̇ + 3H = 0.
V
V

(74)

˙ obtém-se a equação
Como 3H = V̇/V, substituindo esta relação na expressão para Π̃
dinâmica de Π para a teoria NLCDH,
τ Π̇ + Π = −3H (ζ + τ Π) .

(75)

2.1.6 Coeficiente de viscosidade volumar ζb
Em um fluido não ideal, o tensor energia-momento Tµν é a única corrente (fluxo)
localmente conservada e as flutuações nas densidades de energia e momento estão associadas somente ao modos hidrodinâmicos, onde os coeficientes de transporte, as viscosidades
volumar e de cisalhamento, caracterizam a resposta hidrodinâmica do sistema, as dissipações. Para um fluido que sofre um pequeno desvio da posição de equilı́brio, o valor
esperado de Tµν (parte que considera o desvio), no frame de referência local (fluido está
em repouso nesse frame), é dado por
< Tij >= −

ζ
δij ∇lj < Tl0 > +δij < p >,
<ρ+p>

(76)

onde < ... > representa o valor esperado de um ensemble fora do equilı́brio térmico. A
expressão acima poderia incluir um termo proporcional à viscosidade de cisalhamento η,
mas esta, numa métrica de FLRW não contribui ao nı́vel de fundo, somente a viscosidade
volumar, a qual estamos interessados neste trabalho. Para acessar a expressão completa
de < Tij >, ver Jeon (1995).
Os termos de viscosidade podem ser encontrados através da teoria de resposta
linear, que descreve o comportamento de um sistema de muitos corpos em um estado
pouco afastado do equilı́brio. Nesta teoria, as viscosidades podem ser escritas em termos
de funções de correlação através das fórmulas de Kubo. Para o caso da viscosidade
volumar, esta é dada por
β
ζ = lim lim
2 ω→0 q~→0

Z

d3~xdte−i~q·~x+iωt < p̄(t, ~x)p̄(0) >equilı́brio

,

(77)
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onde a função p̄ é uma combinação linear entre a densidade de energia ρ e a pressão p
1
p̄(t, ~x) = p(t, ~x) − v 2 ρ(t, ~x) = Tii (x)T00 .
3

(78)

A princı́pio, v é uma constante arbitrária, mas em geral escolhe-se esta de tal forma que
seja equivalente à velocidade do som.
A viscosidade volumar é proporcional ao tempo médio livre, o inverso da taxa de
transição do processo de espalhamento, já que esta viscosidade conduz à relaxação de um
sistema até o estado de equilı́brio, enquanto o volume do sistema muda. O cálculo da
viscosidade volumar ζ depende se o campo escalar, em nosso caso o inflaton, está acoplado
de forma forte ou fraca. Para a teoria onde o campo é fortemente acoplado, o livre caminho
médio é da ordem do tempo médio de espalhamento, ou outras escalas microscópicas, e
a descrição cinética não é justificável. Nesse caso, a equação de Boltzmann não pode ser
usada para descrever a distribuição de partı́culas. A validade da teoria cinética é restrita
a condição que o livre caminho médio das partı́culas deve ser maior que qualquer escala
de comprimento microscópico que do sistema. Em geral, este é o caso para sistemas
acoplados fracamente.
Dentre os diversos regimes possı́veis, ver Jeon e Yaffe (1996) e Jeon (1995), o
mais relevante para o presente trabalho é o regime de altas temperaturas. Neste caso, o
coeficiente de viscosidade volumar ζ tem a forma ζ = Cb T 3 , onde Cb é a constante de
viscosidade volumar e um dos parâmetros livres utilizados para as simulações numéricas
deste trabalho. Esta fórmula para ζ também pode ser justificada pela expressão geral para
a viscosidade volumar encontrada em Weinberg (1972), por exemplo, tal que ζ ∝ τ ρ, onde
τ é tempo médio de espalhamento (proporcional ao livre caminho médio) e ρ a densidade
do fluido de radiação. Para partı́culas relativı́sticas, caso do nosso estudo, τ ∝ 1/T e
ρ ∝ T 4 , o que resulta na expressão da viscosidade volumar considerada nesta presente
tese.
Um dos critérios de validade do uso das teorias termodinâmicas é, como já destacado, que |Π|  pr . Mas na fase de preaquecimento nos instantes iniciais do reaquecimento, como será abordado no próximo capı́tulo, o processo de decaimento do inflaton
gera um plasma de altas temperaturas nos instantes iniciais após o final da inflação. Por
exemplo, para uma massa do inflaton da ordem de 103 GeV, dependendo da constante de
acoplamento que caracteriza as interações entre φ e as partı́culas geradas no decaimento
(bósons ou férmions), a temperatura pode atingir 108 GeV em um intervalo do número
N de e-folds ∆Nmax = 0.4, onde ∆Nmax = Nmax − NI , onde Nmax é o instante onde a
temperatura máxima, Tmax , é alcançada, e NI marca o ponto de inı́cio do reaquecimento.
Desta maneira, se Π não tem um valor considerável logo nos instantes iniciais no regime
pós-inflacionário, a sua presença no sistema dinâmico é desprezı́vel, pois 3HΠ << 4Hρr .
Portanto, além da forma Cb = ζ/T 3 , o único critério para as escolhas dos valores de
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Cb é que estes sejam suficientes para fomentar uma razão | pΠr | ∼ 1 no inı́cio do reaquecimento. Na realidade, aqui essa condição será flexibilizada para duas a partir dos seguintes
critérios:
1) |

Π
| > 1, apenas para intervalos pequenos ∆N = N − NI ∼ 1,
pr

2) ρφ > ρr , pelo menos até o final do preaquecimento.

(79)

(80)

O que a condição 1 acima expressa é que mesmo que o sistema sofra desvios grandes do
equilı́brio no inı́cio do reaquecimento, se a configuração original retorna de forma eficaz
para uma situação de estabilidade onde o critério usual é obedecido |Π|  pr , então não
há fator limitante superior para a escolha de Cb . Mas este critério só é válido se, para
um mesmo intervalo ∆N , a relação ρφ > ρr seja satisfeita pelo menos até o primeiro
tipo de decaimento acontecer, garantindo a produção inicial de partı́culas, fato este que
é intrı́nseco a própria teoria do reaquecimento do Universo. Se ambas as condições são
mutualmente satisfeitas, então o valor de Cb não será considerado problemático e será
adotado como um parâmetro livre para as simulações sem muitas restrições. As condições
de estabilidades de Π para um fluido radiativo viscoso no contexto do reaquecimento está
fora do escopo desta tese, mas fica como sugestão para um desenvolvimento futuro deste
trabalho. Definidas as condições restam as normas para as escolhas de Cb . Que valores
de Cb são razoáveis para influenciar na dinâmica do reaquecimento? Tais estimativas
encontram-se no capı́tulo de resultados, onde além deste parâmetro, vários outros serão
determinados.
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3 REAQUECIMENTO DO UNIVERSO

3.1 Aspectos básicos
Os primeiros conceitos básicos relativos ao reaquecimento foram propostos no contexto da “nova inflação”, no artigo de Linde (1982), sendo aprimorado posteriormente
em Albrecht et al. (1982) e Dolgov e Linde (1982). O fim da fase inflacionária gera um
universo frio e vazio, sem matéria, para a maioria dos modelos de inflação, onde toda
a energia está armazenada no campo escalar φ (KOFMAN; LINDE; STAROBINSKY,
1997). A exceção é o modelo de inflação quente (warm inflation) onde há a produção de
partı́culas durante o processo inflacionário (BERERA, 1997; BERERA; MOSS; RAMOS,
2009). De acordo com o modelo cosmológico padrão, após a inflação, o Universo deve
tornar-se quente, denso e preenchido por radiação cuja temperatura é no mı́nimo aquela
necessária para produzir os processos envolvidos na nucleossı́ntese primordial, ou seja,
T & 1 MeV (LYTH; LIDDLE, 2009). O reaquecimento é o mecanismo teórico que explica
essa transição entre um universo frio e vazio para um universo quente e preenchido por
partı́culas, através da conversão da energia acumulada no inflaton para outros produtos a
partir das oscilações de φ em torno do mı́nimo do potencial V (φ) (ver figura 1) durante a
expansão do Universo. Diversos são os processos fı́sicos envolvidos nessa reconfiguração da
energia total, tais como o decaimento do inflaton em partı́culas e o espalhamento gerado
pela interação entre as partı́culas geradas e os inflatons remanescentes.
As partı́culas produzidas pelas oscilações do inflaton vão formar um plasma que a
partir de determinado momento vai atingir o estado de equilı́brio térmico com temperatura
T . Este processo é batizado de termalização e depende fundamentalmente do número de
partı́culas nr que formam o plasma relativı́stico e da seção de choque σr , que caracteriza
a interação entre estas (DAVIDSON; SARKAR, 2000; ALLAHVERDI; DREES, 2002). A
fase de reaquecimento cessa quando praticamente toda a energia original de φ estiver convertida em radiação e esta forma final atingir o equilı́brio térmico. A densidade de energia
da radiação ρr então supera a densidade de energia do inflaton ρφ , o que marca o final
da fase definida como reaquecimento e o inı́cio da era de domı́nio da radiação. O exato
ponto onde ρr = ρφ é o instante onde define-se que o Universo atinge a temperatura de
reaquecimento Treh , que será abordada em breve. Assim, a fase de reaquecimento dura enquanto ρφ > ρr . Esta não é a única maneira de delimitar o final do reaquecimento; outras
abordagens incluem definir este momento em função da equação de estado ω = 1/3 − ∆,
onde ω = pT /ρT leva em consideração as duas componentes, radiação e o inflaton, e delta
é um parâmetro pequeno (PODOLSKY et al., 2006; MUÑOZ; KAMIONKOWSKI, 2015;
DREWES, 2016). Em geral, a temperatura de reaquecimento é menor que a temperatura
máxima Tmax , que ocorre quando a densidade de energia do inflaton ainda domina. Esta-
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belecer os limites superiores de Treh e Tmax é de fundamental importância para determinar
a abundância de partı́culas residuais térmicas (thermal relics), assim como aprofundar o
debate da leptogênese térmica (BUCHMÜLLER; BARI; PLÜMACHER, 2005). Estas
quantidades também estão envolvidas no problema de produção de partı́culas residuais
super massivas, tais como os gravitinos (KAWASAKI; MOROI, 1995; KAWASAKI et al.,
2008), dos moduli (BÖDEKER, 2006), dentre outros temas relevantes da cosmologia do
Universo primordial. O fato do reaquecimento ser dependente do modelo considerado
somado às dificuldades de se relacionar os resultados observacionais com os parâmetros
estabelecidos pela inflação e pelo reaquecimento tornam esta fase um tema intenso de
debate e com muitas questões em aberto.

3.2 Reaquecimento e dados observacionais
Outra motivação fundamental para o estudo da fase de reaquecimento relaciona-se
com o fato de que os dados obtidos a partir das observações da radiação cósmica de fundo
impõem restrições no potencial efetivo V (φ) , como foi demonstrado recentemente em
Dai, Kamionkowski e Wang (2014) e Martin, Ringeval e Vennin (2015). A história da
expansão do Universo em suas diferentes fases correlaciona as escalas fı́sicas do perı́odo
inflacionário, incluindo o reaquecimento, com a escala atual. Em Dai, Kamionkowski e
Wang (2014) foi verificado que medidas atuais do ı́ndice espectral escalar, denotado por
ns (k), favorecem a inflação com o potencial quadrático V (φ) ∼ Mφ2 φ2 , quando considera-se
a escala de tempo de duração do reaquecimento.
As flutuações primordiais são caracterizadas pelo espectro de potências, que fornece
as variações destas flutuações como função da escala espacial (LYTH; LIDDLE, 2009).
O espectro de potências P é definida a partir da média de um ensemble em termos das
componentes de Fourier de uma determinada função f (~x, t). Como estamos tratando das
flutuações do inflaton, f = δφ(~x, t). Temos então que

2π 2 
< δφ∗ (~k)δφ(k~0 ) >= 3 δ 3 ~k − k~0 P(k).
k

(81)

Os modos das flutuações podem ser escalares, vetoriais ou tensoriais. Os modos vetoriais
são desprezı́veis no contexto do Universo primordial. Os espectros de potência escalar,Ps ,
e tensorial, Pt , podem ser escritos como
Ps ∝ k ns −1 ,

Pt ∝ k nt ,

(82)

onde ns e nt são os ı́ndices espectrais escalar e tensorial, respectivamente. A razão entre os
espectros de potência tensorial, Pt , e escalar, Ps , definem a chamada razão tensor-escalar
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r, ou seja,
r=

Pt
.
Ps

(83)

O ı́ndice espectral escalar ns (k) relaciona-se com o espectro de curvatura P(k) e a escala
das perturbações k através da seguinte expressão
ns − 1 =

d ln Ps (k)
.
d ln k

(84)

Assim, ns caracteriza a dependência do espectro com a escala. As observações são compatı́veis com a assertiva que a perturbação da curvatura ξ é a única perturbação primordial
e que ns (k) ≈ constante. O modelo ΛCDM, ajustado aos dados da anisotropia da RCFM
e da distribuição de galáxias, fornece (LYTH; LIDDLE, 2009)
Ps1/2 (k0 ) = (4.9 ± 0.2) × 10−5 ,

ns (k) = 0.96 ± 0.03,

(85)

onde o espectro é determinado para um ponto central k0 , usualmente chamado de pivot,
−1
. A restrição do valor da razão tensor-escalar é r < 0.1.
e dado por k0 = 0.05Mpc
Basicamente, ns e r são as quantidades que associam as observações com os modelos
teóricos.
Voltemos o foco agora para a história da expansão do Universo, que não é somente
importante no sentido de determinar a evolução das densidades e conectá-las com a densidade de energia do Universo atual, mas por ser caracterizada pelo fator de expansão
de Hubble a(t). Do conhecimento de a(t) para todas as fases evolutivas do Universo, é
possı́vel conectar o comprimento de onda fı́sico k/a(t), extraı́do das observações, com o
número Nk de e-folds, na qual as perturbações primordiais foram geradas, após saı́rem
do horizonte, durante a inflação. A figura 3 apresenta este processo, que será descrito a
seguir.
O valor de N , quando ak < a < af i , ou seja, entre o momento de saı́da do
horizonte e o final da inflação, é dado por Nk , que é uma função dependente do tempo
e tal dependência é fixada pela forma do potencial inflacionário V (φ). Ao término da
inflação, para af i < a < arh , onde arh marca o final do reaquecimento, o número N é dado
por Nrh . Durante este perı́odo, a energia potencial do inflaton é dissipada para o banho
térmico radiativo. Quando a densidade de energia de φ se iguala a densidade de energia
da radiação, acontece o final da fase de reaquecimento e se inicia a era da radiação. Entre
arh < a < aeq , onde aeq marca o momento em que ρr = ρm , o número de N e-folds é
Nd−r . Finalmente, quando a densidade de energia da matéria passa a dominar, inicia-se
a era da matéria e N = Nd−m . Para aeq < a < a0 , onde a0 representa o valor atual do
fator de escala, temos novamente um modo comóvel com número de onda k = aH, ponto
que marca a reentrada no horizonte pelo parâmetro de Hubble comóvel. O número N de
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Figura 3 - Parâmetro de Hubble comóvel aH versus fator de escala a(t)

Legenda: Evolução do parâmetro de Hubble comóvel aH (linha preta) ao longo de a(t).
A figura inclui diferentes eras entre o perı́odo de inflação e a era atual. Quando
k = aH, um modo comóvel com número de onda k (linha lilás) sai do
horizonte durante a inflação e então entra novamente no horizonte ao longo da
era da matéria. A linha azul caracteriza a fase de reaquecimento.
Fonte: MUÑOZ, KAMIONKOWSKI, 2015, p. 2. Adaptada pelo autor.

e-folds da expansão entre o instante que uma dada escala sai do horizonte e o final da
inflação relaciona-se com o número de número de e-folds N desde o final da inflação até o
instante que a escala entra novamente no horizonte durante a era de domı́nio da matéria.
Importante frisar que somente no modelo canônico, onde o parâmetro de estado ωrh ≈ 0
que a reentrada da escala ocorre na era da matéria. Para outros modelos de parâmetro
de estado, isto pode acontecer previamente, na era da radiação. Para mais detalhes ver
Dai, Kamionkowski e Wang (2014) e Muñoz e Kamionkowski (2015).
Vamos agora assumir um potencial que segue uma lei de potência em δ através de
V (φ) ∝ φδ . Lembrando que que a dinâmica de φ obedece as leis de rolamento lento temos
que 3hφ̇ + V 0 ≈ 0, pode-se determinar o número N de e-folds entre um instante qualquer,
onde o campo tem valor φ, e o final da inflação, onde o valor do campo é dado por φf i .
Assim, N é dado por
Z
N=
φ

φf i

φ2 − φ2f i
φ2
H
dφ '
'
.
2δMpl2
2δMpl2
φ̇

(86)

A última aproximação deriva do fato que φf i é um valor muito pequeno comparado aos
valores que o inflaton tem ao longo da era inflacionária. Para que a inflação aconteça,
como vimos, as condições de rolamento lento, dadas por  e η, devem ser satisfeitas. Tanto
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, quanto η, podem ser escritos em termos de N e δ. Temos que
=

δ
,
4N

η=

δ−1
.
2N

(87)

O desvio do ı́ndice espectral ns − 1 e a razão tensor-escalar r, ambas já definidas anteriormente, em termos de N são dadas por
ns − 1 = −

2+δ
,
2N

r=

4δ
.
N

(88)

Em geral, a partir de um determinado potencial V (φ) ∝ φδ , com δ especificado (em nosso
caso mais simples δ = 2), usa-se ns − 1 para encontrar N e r. O número N de e-folds
entre o intervalo que a escala comóvel k sai do horizonte e o final da inflação é
Z

φf i

Nk =
φk

H
φ2
dφ =
,
2δMpl2
φ̇

(89)

onde φk é o valor do campo quando k sai do horizonte e φf i o valor do campo no término
da inflação. A última passagem, como em (86), considera que φk  φf i . O valor do
parâmetro de Hubble pode ser aproximado para H 2 ≈ V /(3Mpl2 ), enquanto φ̇ sai da
solução da equação (30). Para um determinado modelo de reaquecimento, que fornece a
temperatura de reaquecimento em um instante especı́fico, o valor será Nreh , que relacionase com as observações da RCFM, e é uma função de ns . Vejamos com mais detalhes como
relacionar Nreh , já que esta é a quantidade de interesse neste trabalho, com Nk .
Da figura 3, podemos ver que quando o parâmetro de Hubble comóvel sai do
horizonte, tem-se que ak Hk = k. Dividindo por a0 H0 tem-se
ak Hk
k
=
.
a0 H0
a0 H0

(90)

Esta quantidade pode ser relacionada com a época atual através da seguinte expressão,
no qual adota-se aqui as convenções e notações de Dai, Kamionkowski e Wang (2014),
k
ak af i areh Heq Hk
=
,
a0 H0
af i areh aeq H0 Heq

(91)

no qual os termos com subı́ndice k são calculados no instante de saı́da do horizonte. Os
outros subı́ndices referem-se a: f i (final da inflação), reh (reaquecimento), eq (instante
onde ρφ = ρr ) e 0 (tempo presente). Da definição do número de e-folds N , equação (4),
as seguintes relações podem ser derivadas
eNk =

af i
,
ak

eNreh =

areh
,
af i

eNrd =

aeq
.
areh

(92)
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Com o uso das expressões acima, a equação (91) pode ser reescrita como
ln

aeq Heq
Hk
k
= −Nk − Nreh − Nrd + ln
+ ln
.
a0 H0
a0 H0
areh

(93)

O parâmetro de Hubble Hk durante a inflação é conhecido. Ele é dado por
r
Hk = πM

rAs
,
2

(94)

onde As é a amplitude escalar primordial e que é fornecida por As = V (φ)/(24π 2 Mpl2 ). Os
dados do satélite Planck fornecem ln (1010 As ) ≈ 3.089 (PLANCK-COLLABORATION,
2015). Outra relação pode ser obtida a partir da evolução da densidade de energia e
da temperatura no contexto pós-inflacionário. O valor do campo φ é dado por φf i =
 2 2
1
δ Mpl /(20 ) 2 ,com 0 ' 1, a condição de rolamento lento  no final da inflação. Em
termos destas quantidades, o potencial pode ser escrito como
φf i 2
3π 2 4
2
2
Mpl rAs .
Vf i = Vk ( ) , onde Vk = 3Mpl Hk =
φk
2

(95)

A densidade de energia no final da inflação pode ser escrita em termos do parâmetro de
rolamento 0 e Vf i , sendo esta esta relação dada por ρf i = 3Vf i /(3 − 0 ). No entanto,
como 0 ' 1, temos que ρf i = 3Vf i /2. A duração do reaquecimento relaciona-se com as
densidades de energias através de
Nreh =

ρf i
1
ln
,
3(1 + ωreh ) ρreh

com

ωreh =

preh
.
ρreh

(96)

A energia final do reaquecimento determina a temperatura de reaquecimento através de
4
ρreh = (π 2 /30)greh Treh
, onde greh é o número de graus de liberdade efetivo das partı́culas
relativı́sticas termalizadas no reaquecimento. Assumindo que a entropia no final do reaquecimento seja conservada nos fótons e neutrinos observados hoje24 , a seguinte relação
é válida,
3
gs,reh Treh


=

a0
areh

3 

7 3
3
2T0 + 6 × Tν0 ,
8

(97)

onde T0 é a temperatura da RCFM, T0 = 2.765K, Tν0 = (4/11)1/3 T0 é a temperatura
dos neutrinos e gs,reh é o número de graus de liberdade efetivo de partı́culas leves para a
entropia no final do reaquecimento. A relação entre a temperatura de reaquecimento e a

24

Nenhuma entropia é produzida após o final do reaquecimento. Tal situação dura até o desacoplamento
dos neutrinos, quando a energia do Universo é da ordem de MeV.
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temperatura da RCFM, T0 , é
Treh
=
T0



43
11gs,reh

 13

a0 aeq
.
aeq areh

(98)

A duração do reaquecimento, relacionada com as diversas quantidades mencionadas, é
Nreh =

4
k
1
30
11gs,reh
1
[−Nk − ln
− ln
+
− π ln
2
1 − 3ωreh
a0 T0 4 greh π
3
43
1 π 2 rAs α
r
3
ln
− ln
− ln
],
4
6
8 160
4(3 − 0 )

(99)

onde enfatiza-se que Nreh foi calculado para um potencial genérico da forma V (φ) ∼
M 4−δ φδ , seguindo a abordagem utilizada em Dai, Kamionkowski e Wang (2014). A expressão acima demonstra como os cálculos teóricos relativos à fase de reaquecimento para
determinado potencial sofrem restrições dos parâmetros observacionais, principalmente
pelo parâmetro ns , já que o termo Nk torna a equação (99) proporcional à (ns − 1). Os
outros parâmetros r e As não afetam tanto Nreh , por estarem contidos em um logaritmo.
A solução analı́tica aproximada, com os resultados numéricos fornecidos pela RCFM,
para a relação entre a temperatura de reaquecimento e o ı́ndice ns , para um potencial
com δ = 2, é dada por

log10


Treh
' 2 × 103 (ns − 0.96).
106 GeV

(100)

Assim, se ns é próximo de seu valor central 0.96, a temperatura de reaquecimento estimada
é Treh . 106 GeV, resultado que está acima da escala de energia das interações eletrofracas.
Para se obter temperaturas maiores, a partir de (100), o valor do ı́ndice espectral escalar
deve estar próximo de ns ' 0.965, que está dentro do limite superior 1σ do erro de ns .
Um outra análise, em termos dos desvios para o vermelho, relacionam os dados
da radiação cósmica de fundo de uma forma que independe do modelo para o potencial
(MARTIN; RINGEVAL; VENNIN, 2015; DREWES, 2016). Assumindo que não haja
produção de entropia relevante após o final do reaquecimento tem-se que
areh
areh
(1 + Zf i ) =
1 + Zf i =
af i
af i



ρrh
ρ˜γ

 14

1
=
Rrad



ρf i
ρ˜γ

 14
.

(101)

onde Zf i é o desvio para o vermelho medido a partir do momento em que a inflação
cósmica cessa. Na relação acima, ρ˜γ é a densidade de energia para momentos posteriores
ao reaquecimento. Desta maneira, os efeitos do reaquecimento sobre o desvio para o
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vermelho são unicamente parametrizados pela quantidade Rrad , que é definida por

Rrad =

ρf i
ρreh

 41

af i
.
areh

(102)

A variável Rrad caracteriza o desvio da expansão do Universo para a fase dominada pela
radiação, assim se durante o reaquecimento, o parâmetro de estado é w = 1/3 e, consequentemente, tem-se que Rrad = 1. Podemos escrever
ρf i
= exp
ρrh

Z

Nrh

dN (1 + ωrh ),

(103)

Nf i

onde ωreh = preh /ρreh é a equação de estado durante o reaquecimento. Neste caso, preh =
pφ + pr e ρreh = ρφ + ρr . Substituindo na equação anterior o valor médio de ω, dado por
ω̄rh

1
=
∆N

Z
ωrh dN,

(104)

onde ∆N ≡ Nrh − Nf i , temos que
ln Rrad =

∆N
(3ω̄rh − 1) .
4

(105)

Eliminando ∆N , a expressão final para a quantidade Rrad como função de ρreh e ρf i é
ln Rrad

1 − 3w̄reh
=
ln
12(1 + w̄reh )




ρreh
.
ρf i

(106)

A quantidade Rrad depende somente do conhecimento de ρreh , extraı́da da solução do sistema formado por ρr e ρφ . Como Rrad pode ser relacionado com o espectro de potência das
perturbações originadas na inflação cósmica, calcular ρreh é de importância fundamental
nas restrições aos modelos inflacionários.
Destaca-se que Rrad depende de ρf i , ω̄rh e ρrh . A primeira quantidade é determinada unicamente por V (φ). A segunda quantidade, ω̄rh , é dominada por φ, já que o
reaquecimento é caracterizado pelas oscilações coerentes no mı́nimo do potencial. Isso é
válido em geral, com exceção dos modelos de reaquecimentos induzidos por processos de
turbulência que produzem outras fontes de reaquecimento para esta fase. Mas em ambos
os casos, ω̄rh é bem determinado por V (φ) e detalhes sobre a fı́sica de partı́culas não são
necessários. Neste sentido, até aqui, ele independe da forma da lagrangiana, as interações
entre os campos e a produção de partı́culas oriundas dos decaimentos. Por outro lado,
a quantidade ρrh é determinada pelas interações de φ com outros campos, já que são
exatamente estas que definem a duração e o instante final do reaquecimento. Assim, ρrh
depende não só do modelo escolhido para V (φ), como do modelo para L. Não somente a
presença de distintos campos (bosônicos ou fermiônicos) modifica ρrh , como os diferentes
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tipos de acoplamento entre estes. Um elemento adicional é o banho térmico, que além
de adicionar massa térmica às partı́culas do plasma relativı́stico, pode alterar a forma do
potencial V (φ), o que significa que deve-se levar em consideração correções térmicas. Em
suma, a quantidade Rrad , devido a ρrh , é dependente do modelo escolhido para V (φ) e L.
Em Martin e Ringeval (2010), é demonstrado que há um intervalo de confiança para os
possı́veis valores de Rrad , independente dos modelos considerados. Desta maneira, para
Rrad(mı́n) < Rrad < Rrad(máx) , há restrições nos modelos escolhidos para V (φ) e L, sendo
estas restrições extraı́das dos dados da RCFM. Desta maneira, Rrad serve tanto para
calibrar os modelos inflacionários quanto os modelos da fı́sica de partı́culas. Para mais
detalhes sobre estas questões e sobre a relação entre Rrad e as flutuações da RCFM, ver
Martin e Ringeval (2010), Martin, Ringeval e Vennin (2015), Drewes (2016).

3.3 Cenário padrão do reaquecimento
O processo de reaquecimento abordado no presente trabalho estuda como ocorre a
produção de partı́culas e a termalização a partir da dinâmica das oscilações do inflaton.
Este estudo inclui também a análise de como acontece a dinâmica da interação entre φ e o
plasma térmico, além da forma como este campo dissipa toda a sua energia no ambiente,
até o Universo entrar na era em que começa a ser dominado pela radiação. Considera-se
que o inflaton seja o único campo relevante na dinâmica do reaquecimento. Para modelos
com múltiplos campos, ver Huston e Christopherson (2015) e Meyers e Tarrant (2014).
A produção de partı́culas gerada pelo campo φ pode ocorrer através de dois processos: não perturbativo e perturbativo. No processo não perturbativo, que domina na fase
denominada preaquecimento, o campo φ é tratado como um campo clássico, acoplado a
um campo quântico χ (bosônico ou fermiônico), que evolui com o tempo. A produção de
partı́culas ocorre quando as oscilações de φ perturbam o vácuo de χ. No caso especı́fico
do preaquecimento instantâneo, o inflaton, em suas oscilações coerentes, decai em bósons
massivos devido ao fenômeno da ressonância paramétrica. Na maioria dos modelos de
preaquecimento, tal processo ocorre de forma extremamente rápida e os bósons produzidos estão fora do equilı́brio. Neste estágio, devido ao princı́pio de exclusão de Pauli, não
há uma produção excessiva análoga para os férmions. Após o final do preaquecimento,
diferentes processos de espalhamento começam a dominar a evolução e as interações entre
os campos tornam-se importantes. Neste contexto entra o cenário do decaimento perturbativo, a fase principal do reaquecimento, já que é o mecanismo fundamental de produção
de partı́culas relativı́sticas e termalização. Tais processos serão descritos posteriormente.
De forma resumida, o perı́odo de reaquecimento pode ser dividido em três partes:
1. dinâmica do campo escalar φ,
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2. decaimento de φ em outras partı́culas,
3. termalização dos produtos do decaimento.
No cenário padrão do reaquecimento, o campo escalar φ decai em partı́culas mais
leves e estas partı́culas produzidas sofrem a termalização através de interações, que podem
ser de calibre ou de Yukawa. A relevância destes efeitos na dinâmica do reaquecimento
depende, sobretudo, da massa do campo Mφ , dos acoplamentos, da temperatura do plasma
térmico e das escalas de tempo de relaxação relacionados com estes efeitos. Para tratar da
interação do campo escalar real φ com um campo fermiônico ψ e bosônico χ, considera-se
para este trabalho o modelo fenomenológico com a seguinte lagrangiana
1
L = Lcin − V (φ) − Λφχχ − h2 φ2 χ2 − f φψ̄ψ,
2

(107)

onde Lcin denota os termos cinéticos, V (φ) é o potencial efetivo do campo escalar φ,
Λ = λMφ e λ, h e f são constantes de acoplamentos que mediam as interações entre φ e
os campos fermiônico e bosônico. Seus valores são pequenos, da ordem de λ, h, f ≤ 10−3 .
Para a obtenção da equação de movimento do campo escalar φ toma-se novamente
o caso mais simples de potencial V (φ) = Mφ2 φ2 /2 na lagrangiana (107), desprezando-se
a interação −Λφχχ, no intuito de seguir a abordagem de Kofman, Linde e Starobinsky
(1997). Atribui-se que este potencial tem um mı́nimo no ponto que será denotado por
ξ. No entorno deste mı́nimo, o potencial comporta-se como V (φ) = Mφ2 (φ − ξ)2 /2, onde
Mφ é a massa efetiva do campo φ. Após o deslocamento φ − ξ → φ, onde o potencial
retorna a sua forma original V (φ) = Mφ2 φ2 /2, a lagrangiana adquire um termo adicional
de interação linear com relação ao campo φ, dado por ∆L = −h2 ξφχ2 . No caso em que
ξ = 0, o termo ∆L = 0 se anula e não há quebra espontânea de simetria. O efeito do
deslocamento φ − ξ → φ relativo ao mı́nimo do potencial efetivo V (φ), após o ajuste,
provoca mudanças nas massas das partı́culas bosônicas e fermiônicas. Estas então se
tornam, respectivamente,
Mχ =

q

Mχ2 (0) + h2 ξ 2 ,

Mψ = Mψ (0) + f ξ.

(108)
(109)

As quantidades Mχ (0) e Mψ (0) são denominadas de massa nua, a massa “original”antes
do deslocamento do potencial V (φ) em torno do mı́nimo. No reaquecimento, a evolução
temporal do campo homogêneo φ não é mais dada pela equação (28), pois esta despreza
a produção de partı́culas causada pelas oscilações do inflaton no mı́nimo do potencial,
que por sua vez está acoplado a outros campos (bosônico ou fermiônico). De acordo com
Kofman, Linde e Starobinsky (1997), para inserir o processo de produção de partı́culas, em
paralelo com a diminuição das amplitude oscilatórias de φ, aplicam-se correções quânticas
ao campo homogêneo φ, cuja frequência é ω = Mφ , tal que Mφ  H(t), como será
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demonstrado mais adiante. Assim, a dinâmica de φ é agora descrita pela equação


φ̈ + 3H φ̇ + Mφ2 + Σ(ω) φ = 0,

(110)

onde a diferença com relação à equação usual de evolução de φ, expressão (28), está na
adição do termo Σ(ω), o operador de polarização para o espaço plano do campo φ com
4-momento ki = (ω, 0, 0, 0), cuja frequência é dada por ω = Mφ . Se os acoplamentos
forem muito menores que 1, caso que está sendo considerado, a parte real do operador
de polarização R[Σ(ω)] fornece apenas uma pequena correção na massa Mφ2 , enquanto
que, para ω ≥ min(2Mχ , 2Mψ ), a parte imaginária I[Σ(ω)] torna-se relevante. Para
Mφ  H(t) e Mφ  I[Σ(ω)] e, desprezando a dependência temporal de H e I[Σ(ω)], a
solução da equação (110), próxima do ponto φ = 0, pode ser escrita como


 
1
I[Σ(ω)]
φ(t) ≈ φI exp (iMφ t) exp −
3H +
t .
2
Mφ

(111)

Devido à propriedade ótica de unitariedade 25 (ABBOTT; FARHI; WISE, 1982; KOFMAN; LINDE; STAROBINSKY, 1997), a parte imaginária pode ser identificada com a
largura do decaimento através de
I[Σ(ω)] = Mφ Γφ .

(112)

A quantidade Γφ é a taxa de decaimento total das partı́culas φ em bósons e férmions,

ou seja, Γφ = ΓB (φ → χ̄χ) + ΓF φ → ψ̄ψ , respectivamente. No capı́tulo 2 foi visto que
a equação de movimento para o campo escalar homogêneo φ, expressão (28), pode ser
R
√
obtida a partir de dois métodos: variação da ação Sφ = d4 x −gL, com o propósito
de obter a equação de Euler-Lagrange, ou pela conservação do tensor energia-momento
T µν ;ν = 0. O resultado fornece a evolução temporal do inflaton considerando a expansão
do Universo, mas no reaquecimento deve ser considerado também os efeitos da produção de
partı́culas. As oscilações coerentes em torno do mı́nimo ξ correspondem a um condensado
de partı́culas φ com momento nulo e massa Mφ2 = V 00 (ξ). Tais partı́culas decaem devido
à produção de partı́culas dos outros campos χ e ψ acoplados à φ. Isso gera um efeito
de amortecimento que conduz ao reaquecimento do Universo. Este amortecimento das
oscilações, devido à criação de partı́culas relativı́sticas, é o decaimento de φ em outras
partı́culas mais leves e que novamente se acoplam a φ, em um efeito cascata contı́nuo,

25

Esta propriedade relaciona-se com o teorema ótico, que nos diz que a parte imaginária da amplitude de
espalhamento é proporcional à seção de choque total. Esta seção de choque, por sua vez, relaciona-se
com a taxa de decaimento envolvido no processo. O teorema ótico é consequência direta da unitariedade
da matriz de espalhamento S: S † S = 1. Para maiores detalhes, ver o capı́tulo 7, seção 7.3 do livro de
Peskin e Schroeder (1995),
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que só finaliza quando φ se dissipa por completo. A taxa de decaimento neste processo é
representada por Γφ e ela é adicionada, de forma fenomenológica, a equação de movimento
de φ (28). Neste caso, equação de movimento de φ é dada por
φ̈ + (3H + Γφ )φ̇ + Mφ2 φ = 0.

(113)

De forma equivalente, reescrevendo a equação (111) com o uso da relação (112)


1
φ(t) ≈ φI exp (iMφ t) exp − (3H + Γφ ) t .
2

(114)

No instante que φ atinge o mı́nimo do potencial, no ponto ξ, este começa a oscilar com
frequência ω 2 = V 00 (ξ), onde V 00 (ξ)  H 2 . Multiplicando por φ̇ a equação (113), esta
pode ser convenientemente escrita como
ρ˙φ + 3H φ̇2 + Γφ φ̇2 = 0,

(115)

que é válida durante as oscilações coerente do campo φ. Devido ao caráter senoidal das
oscilações de φ nas vizinhanças de ξ, para um ciclo de oscilação, a média de φ̇2 pode ser
escrita como < φ̇2 >ciclo = ρφ (KOLB; TURNER, 1988). Substituindo esta equivalência
na equação dinâmica da densidade de energia. Esta se torna então
ρ̇φ + 3Hρφ = −Γφ ρφ ,

(116)

que é a mesma equação usual que descreve o decaimento de φ em partı́culas massivas.
Admitindo que as partı́culas geradas pelo decaimento de φ têm massas muito pequenas
quando comparadas com Mφ , então pode-se assumir que estas são partı́culas relativı́sticas.
Portanto, a evolução da densidade de energia ρr dos produtos relativı́sticos gerados pelo
decaimento, ao longo do reaquecimento, é
ρ̇r + 4Hρr = Γφ ρφ ,

(117)

onde Γφ age como um termo de fonte da radiação gerado pelo pelo decaimento do campo
escalar. A taxa de expansão, dada pela equação de Friedmann (9), deve incluir agora
ambas as densidades de energia. Desta forma temos que
s
H=

8π
(ρφ + ρr ).
3m2pl

(118)

As equações acopladas formadas por (116), (117) e (118) são fundamentais para este
estudo. Nelas estão incluı́das todas as quantidades que queremos analisar, excluindo a
pressão de viscosidade Π.
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No restante deste trabalho, por simplicidade, vamos assumir que todas as constantes de acoplamento são iguais, ou seja, λ = h = f , onde λ será a nossa constante utilizada
para todos os acoplamentos de φ com os outros campos. O primeiro ponto é que os
campos χ e ψ 26 adquirem uma massa térmica dependente de φ através dos acoplamentos.
Para λφi  Mφ , onde φi é o valor do inflaton no inı́cio do reaquecimento, o processo de
decaimento φ → χχ̄ é cinematicamente proibido, situação análoga para férmions, exceto
para uma pequena região em torno do valor ξ onde o potencial V (φ) atinge o mı́nimo.
Neste caso, o decaimento perturbativo do vácuo verdadeiro não se emprega e a produção
de partı́culas deve ser levada em conta. Tais partı́culas contribuem para a formação do
plasma primário. Caso os produtos do decaimento sejam leves, estes são termalizados e
adquirem uma massa térmica. Grandes valores para estas massas térmicas tornam proibido o decaimento de φ em campos χ e/ou ψ, mesmo para amplitudes pequenas do campo.
Por outro lado, isso não implica que φ não influencie mais a dinâmica no plasma, já que
a interação entre φ e χ|ψ (remanescentes) pode emitir energia para o ambiente através
de processos de espalhamentos elásticos ou inelásticos. Mesmo que o inflaton interaja
com muitos outros campos e os acoplamentos variem em muitas ordens de magnitude, a
dinâmica depende, principalmente, do valor da maior constante de acoplamento.
O campo φ interage com o plasma térmico através dos campos χ e ψ e os efeitos
desta interação incluem modificações térmicas no potencial de φ e dissipação de φ no
meio térmico, aumentando subitamente a temperatura do Universo logo após o final da
inflação. Devido à expansão, a temperatura do Universo começa a decair e, ironicamente,
a maior fase da era do reaquecimento é caracterizada pelo decréscimo da temperatura logo
após esta atingir o valor máximo no reaquecimento após a inflação. Os efeitos térmicos
são qualitativamente diferentes e dependem dos seguintes regimes em questão: λφ(t)  T
e λφ(t)  T . A oscilação do campo φ, após a primeira oscilação coerente no mı́nimo do
potencial, pode assumir valores pequenos ou grandes. O regime de pequenas amplitudes
de oscilação é garantido quando a relação Mφ  λφ̃ é satisfeita, onde φ̃ representa a
amplitude de oscilação do inflaton. Por outro lado, para grandes amplitudes tem-se que
Mφ  λφ̃. Os dois regimes serão considerados aqui.
Para ilustrar, tomemos um caso mais simples para a lagrangiana dada pela equação
(107). Considerando somente a interação entre o campo φ e um campo escalar χ, a
lagrangiana pode ser escrita como
1
1
1
1
1
L = ∂µ φ∂µ φ − Mφ2 φ2 + ∂µ χ∂µ χ − Mχ2 χ2 − λ2 φ2 χ2 ,
2
2
2
2
2

26

(119)

Por vezes será denotado somente por χ tanto para os campos bosônicos quanto fermiônicos, a menos
que haja necessidade de diferenciá-los, onde neste caso retorna-se a notação usual ψ para férmions e χ
para bósons.
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onde foi tomado o potencial V (φ) = Mφ2 φ2 /2. A partir da variação da ação com relação
ao campo χ obtemos a equação de movimento de χ, sendo esta dada por,
∂ µ ∂µ χ + Mχ2 χ + λ2 φ2 χ = 0.

(120)

Escrevendo o campo χ em termos dos operadores de aniquilação e criação temos que
1
χ̂(t, ~x) =
(2π)3/2

Z h

i
~˙
~˙
âlk (t)e−ik~x + â† lk∗ (t)eik~x d3 k,

(121)

onde k são os modos de oscilação do movimento de φ. Substituindo esta relação na
equação de movimento de χ, o resultado fornece
¨lk + 3H l˙k +

!
~k 2
+ Mχ2 + λ2 φ2 lk = 0.
a2 (t)

(122)

No intuito de absorver o termo de expansão 3H l˙k realiza-se a seguinte mudança de variável
Lk = a3/2 lk . Assim,
"

 2
#
~k 2
3
1
ȧ
ä
L̈k + 2 + Mχ2 + λ2 φ2 −
+
Lk = 0.
a (t)
2 2 a2 a

(123)

Como no final da inflação o fator de escala evolui com a(t) ∝ t2/3 , o termo entre parêntesis
anula-se. Com isso, a equação para Lk , em termos dos modos k, é
L̈k +

!
~k 2
+ Mχ2 + λ2 φ2 Lk = 0,
2
a (t)

(124)

cuja frequência de oscilação ωk é
ωk2 =

~k 2
+ Mχ2 + λ2 φ2 .
a2 (t)

(125)

Se a frequência ωk deixa de obedecer a condição de adiabaticidade dada por
|

1 dωk
| < ωk ,
ωk dt

(126)

então a produção de partı́culas bosônicas poderá ocorrer (KOFMAN; LINDE; STAROp
BINSKY, 1997). Definindo Mχef f = Mχ2 + λ2 φ2 , a frequência pode ser escrita como
2
ωk2 = (k/a)2 + Mχ ef f . Assim, a frequência depende da variação da massa efetiva, que,
por sua vez, depende das oscilações em torno do mı́nimo do potencial. Quanto mais distante deste ponto, maior amplitude e, consequentemente, maior o valor da massa efetiva.
Quando φ(t) = 0, a massa efetiva torna-se a própria massa nula, ou seja, Mχef f = Mχ .
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Observe que o cálculo acima despreza a presença do banho térmico formado. Se levarmos
em consideração o plasma relativı́stico, a massa efetiva de χ deverá conter um termo de
massa adicional dependente da temperatura. Quando isto acontece, denomina-se esta
contribuição como massa térmica Mth (T ). Se quiséssemos incluir os férmions na lagrangina, a frequência calcularia-se de maneira análoga. Então, para férmions e bósons, temos
que
2
2
= k 2 + Mth
(T )2 + λ2 φ2 (t),
ωχ,ψ

(127)

onde desprezou-se a expansão27 , em um primeiro momento, fazendo a = 1. Também
ψ
χ
, são iguais, portanto
, e fermiônica, Mth
adotou-se que as massas térmicas bosônica, Mth
serão denotadas apenas por Mth . Destaca-se também que as correções térmicas na massa
são proporcionais à temperatura em primeira ordem. Então Mth ∼ gT , onde g é a
constante de acoplamento que governa a interação entre as partı́culas e o banho térmico.
No cenário padrão, ao término do perı́odo inflacionário, o campo φ mantém-se estabilizado em um determinado valor φi e enquanto o Universo expande-se o parâmetro de
Hubble H diminui de valor até igualar-se à massa do inflaton Mφ . Quando isto acontece,
φ oscila em torno do mı́nimo do potencial com a oscilação inicial φi , cujo campo acoplado χ obedece a relação de dispersão (127). Como não há plasma térmico no instante
inicial do reaquecimento, Mth (T ) = 0. Dois casos devem ser considerados: λφi  Mφ e
λφi  Mφ . No primeiro caso, o decaimento perturbativo do inflaton origina o plasma
térmico, enquanto no segundo caso o processo de produção de partı́culas pelo decaimento
não perturbativo torna-se relevante, pois neste limite o decaimento perturbativo é cinematicamente proibido devido à dependência em φ da massa térmica de χ. Tais processos
farão parte dos temas das próximas seções.

3.4 Decaimento do inflaton
O cálculo da taxa de decaimento Γφ é realizado através das interações do campo
escalar φ com outros bósons escalares e férmions usando teoria quântica de campos a
temperatura finita. Um resumo com as definições e expressões básicas desta teoria estão
no apêndice Elementos de teoria térmica de campos e são suficientes para esta exposição,
mas para o leitor interessado em um estudo mais completo, ver Bellac (1996) e Calzetta
e Hu (2008). Para uma abordagem especificamente voltada para o cálculo das taxas Γφ

27

O momento fı́sico p~ = ~k/a coincide com o espaço de Minkowski, quando a = 1 (KOFMAN; LINDE;
STAROBINSKY, 1997)
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no contexto do reaquecimento, consultar Drewes e Kang (2013).

3.4.1 Aquecimento instantâneo: processo perturbativo
No cenário mais simples, assume-se que o campo φ tem um acoplamento com os
campos leves e seu decaimento acontece através do processo perturbativo. No regime
perturbativo, o decaimento ocorre ao longo de várias oscilações do campo, desde que
Γφ  Mφ . Neste caso, φ atua como bósons condensados, não relativı́sticos e no modo
zero de energia com massa Mφ (ALLAHVERDI; DREES, 2002). A taxa de decaimento
Γφ(C) é calculada no vácuo, ou seja, gT ∼ 0, o que resulta em uma taxa que é independente
da temperatura T , sendo esta fornecida por

Γφ(C) =

λ2
Mφ .
8π

(128)

Neste modelo, assume-se que todos as partı́culas provenientes do decaimento de φ são
caracterizadas pela constante de acoplamento λ, fato já enfatizado na introdução da
lagrangiana (107). Despreza-se a taxa de decaimento bosônica por ser menos relevante
que o decaimento em férmions. Outra consideração é o fato que o inflaton irá decair
completamente. Como o inflaton converte toda a sua energia e de forma instantânea para
o plasma, o processo de decaimento que ocorre para esta taxa de decaimento é a que
fornece o maior valor de temperatura máxima, valor este que será considerado aqui um
limite superior para esta quantidade. A termalização também ocorre de forma imediata
e, nesse caso, T é bem definida em qualquer ponto ao longo do reaquecimento. Isto é
contestado em Mazumdar e Zaldı́var (2014), onde se mostrou que para uma determinada
escolha do par (λ, Mφ ), o plasma não atinge a termalização no momento em que o Universo
se torna dominado pela radiação, mas sim em momento posterior. Isto acontece quando
o seguinte critério é atendido
1
λ≤
2

s

1
αs3



Mφ
Mpl

2
,

(129)

onde αs ∼ 1/30 é o acoplamento de calibre tı́pico das interações fortes do modelo padrão.
Por enquanto vamos assumir o processo de termalização instantânea já que posteriormente
será fornecido outro critério para as escolhas das constantes de acoplamento e massa do
campo que fornecem esta mesma situação.
A limitação deste modelo simples pelo processo perturbativo consiste no fato que
quando o inflaton oscila no mı́nimo as partı́culas acopladas também oscilam, logo a taxa
de decaimento não pode ser mais calculada considerando-se um vácuo. Outro fator impor-
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tante é que próximo ao término do decaimento completo de φ, o plasma térmico tem uma
temperatura bastante elevada, assim as partı́culas originadas do decaimento possuem uma
massa térmica e devem ser tratadas como quase-partı́culas, alterando consequentemente
a dinâmica de φ, assim como sua taxa de decaimento neste novo contexto. Neste caso,
Kolb, Notari e Riotto (2003) apresentam uma análise onde Γφ não é mais o resultado para
o caso de temperatura zero, mas
λ2
Mφ
Γφ(DP ) (φ → χ̄χ) =
8π

2
4Mth
1−
Mφ2

!1/2
,

(130)

onde agora os produtos dos decaimentos são escalares e a presença da massa térmica
altera somente o espaço de fase dos produtos do decaimento. Neste caso, quando a massa
térmica Mth = gT é comparável a massa do inflaton, a evolução da temperatura muda
bastante com relação ao caso onde Mth = 0, já que o fator de fase no interior da raiz
quadrada anula-se quando
T =

Mφ
≈ Mφ ,
2g

(131)

pois Mth > Mφ tornaria a taxa de decaimento uma quantidade imaginária. Por razões
então cinemáticas, dependendo dos valores da massa e da constante de acoplamento, a
temperatura T tem uma fase constante como pode ser observado28 na figura 4. Durante
esta fase, onde T mantém-se constante, a densidade de energia de inflaton evolui com
ρφ ∼ a−3 . Para os casos onde Mth = 0, as temperaturas atingem maiores valores de
temperatura máxima Tmax no reaquecimento e depois cai segundo a evolução T ∼ a−3/8 até
o instante onde a densidade de energia do campo se torna igual a densidade de energia da
radiação, ponto este onde é atingida a temperatura de reaquecimento Treh . Neste momento
o Universo torna-se dominado pela radiação e o campo φ já está praticamente evaporado,
ou seja, se converteu completamente em outras partı́culas devido ao decaimento. Os
resultados também demonstram que a temperatura tem uma fase constante maior quando
Treh > Mφ .
A dinâmica para este modelo simplificado segue o esquema a seguir: no inı́cio
do reaquecimento, o inflaton começa a decair e a temperatura do plasma aumenta. Se
esse aumento acarretar 2gT > Mφ , o decaimento de φ em estados mais leves tornase desprezı́vel, ocasionando o resfriamento do plasma, já que não há nenhuma fonte de
energia enquanto o Universo expande-se. Consequentemente, o valor da temperatura
diminui, assim como das massas térmicas, o que permite que o campo φ volte a decair,

28

Na nossa notação αφ = λ2 /8π.
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Figura 4 - Comportamento da temperatura para casos com e sem massa térmica

Legenda: Os resultados com linha preta pontilhada representam os casos com massa
térmica enquanto os casos com a linha vermelha pontilhada representam os
casos sem. À esquerda, Treh < Mφ , enquanto à direita, Treh > Mφ
Fonte: KOLB, NOTARI, RIOTTO, 2003, p. 5.

sendo este processo sempre calibrado por T ∼ g −1 Mφ . Nestas circunstâncias, Kolb, Notari
e Riotto (2003) estimam que a temperatura de reaquecimento é
Treh '

Mφ
,
g

(132)

ou seja, o resultado independe de Γφ e depende somente da massa do campo e da constante
de acoplamento dos produtos do decaimento com o plasma térmico.
Em Yokoyama (2006) e Drewes (2011) foi demonstrado que, em um ambiente com
temperaturas grandes, as quasipartı́culas obtêm amplitudes térmicas e o inflaton dissipa
energia no plasma térmico. A causa dessa energia emitida relaciona-se com espalhamentos
entre o inflaton e as quasipartı́culas no banho térmico, permitindo assim que a temperatura
possa ter um valor maior que o limite (132). Desta maneira, a evolução térmica pode ser
bem diferente das estipuladas pelas taxas dissipativas apresentadas até aqui.

3.4.2 Preaquecimento instantâneo: processo não perturbativo
Na condição λφi  Mφ , onde φi é valor do campo escalar no inı́cio do reaquecimento, devido à dependência da massa térmica Mth com φ, a formação do plasma nas primeiras oscilações é bloqueada cinematicamente. Neste contexto, a produção de partı́culas
pelo processo não perturbativo é a mais relevante. Denota-se a taxa de dissipação neste
processo como Γφ = ΓN P . Sua efetividade relaciona-se quando a adiabaticidade dos cam2
pos χ|ψ é quebrada, ou seja, |ω̇χ,ψ /ωχ,ψ
|  1. Esta condição pode ser expressa em termos
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das quantidades de interesse através de


g2T 2
.
λφ̃  Max Mφ ,
Mφ

(133)

Isolando a massa térmica na expressão acima tem-se
gT 

q

Mφ λφ̃.

(134)
q
∼ Mφ λφ̃, a produção de partı́culas pelo processo não

Se a condição é satisfeita Mth
perturbativo não acontece.
O fato do inflaton passar, ao longo de suas oscilações coerentes, em torno do
mı́nimo do potencial, quebra a adiabaticidade das partı́culas acopladas χ|ψ. Isso implica
que partı́culas são produzidas em cada oscilação mesmo quando o decaimento de φ pelo
processo perturbativo não é eficiente.
O acoplamento de φ com campos bosônicos pode levar ao fenômeno da ressonância
paramétrica (FRP). Este efeito é um processo de indução, ou seja, quanto maior o número
de partı́culas produzidas, mais o campo φ decai em bósons, o que fornece um espectro
fora do equilibrio (KASUYA; KAWASAKI, 1996; FELDER; KOFMAN; LINDE, 1999).
O FRP ocorre exclusivamente para partı́culas que obedecem à distribuição estatı́stica
de Bose-Einstein, tal que a cada modo k de oscilação o número de partı́culas bosônicas
pode crescer exponencialmente. Tal efeito não pode ocorrer para férmions por conta do
princı́pio de exclusão de Pauli. Independente deste aspecto para os férmions, em Felder,
Kofman e Linde (1999) demonstrou-se que se ψ tem expressivas interações com outras
partı́culas, estas podem ter papel relevante na diminuição da densidade de energia do
inflaton.
Se o FRP acontece, o preaquecimento pode entrar em um regime de turbulência,
já que a taxa de transferência de energia de φ para o plasma é grande. Em tais situações
fı́sicas, no contexto do reaquecimento, as constantes de acoplamento têm que ser grandes
o suficiente para assegurar uma termalização em uma escala de tempo curta (MICHA;
TKACHEV, 2004). Para ver em que condições o FRP não acontece, considere a seguinte
taxa de dissipação/decaimento de um campo χ fornecida por Γχ 29 . Após a passagem
de φ pelo mı́nimo do potencial a massa de χ cresce e a taxa de decaimento de χ tornase maior. Assumindo que a taxa de dissipação de χ tem a forma Γχ αMχ = α|φ(t)|,
onde α é a constante de acoplamento entre χ e outras partı́culas que formam o plasma,
relaciona-se α com g através de α = g 2 /4π. Então o decaimento ocorre em um tempo da
ordem de Tdec(χ) ∼ (αλMφ φ̃)−1/2 . Caso essa última condição não seja satisfeita, o campo

29

O mesmo procedimento pode ser aplicado para campos fermiônicos.
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χ não tem tempo hábil para gerar radiação antes do retorno de φ para o mı́nimo. Os
termos que incluem correções de massas térmicas nas taxas dissipativas são desprezı́veis
neste contexto, já que λφ̃  g 2 T 2 /Mφ . Dessa maneira, se Mφ  αλφ̃ é satisfeita, a
amplificação dos modos χ caracterı́sticos do FRP não acontece para os bósons, enquanto
que para os férmions o bloqueio de Pauli limita a produção continuada de partı́culas,
evitando assim o regime de turbulência no preaquecimento. A taxa de dissipação neste
regime é calculada, por exemplo em Mukaida e Nakayama (2013a), e é dada por

ΓN P =

λ2 Mφ
√ .
4π 2 α

(135)

3.4.3 Processo perturbativo à temperatura finita
No cenário usual, onde λφi  Mφ , o decaimento perturbativo do inflaton é o
processo dominante ao longo das oscilações de φ. Neste cenário, há produção de massa
térmica, processo este devido à formação do plasma no ambiente. Dois são os efeitos do
plasma na dinâmica do reaquecimento. O primeiro relaciona-se com o fato que o potencial
V (φ) em um ambiente térmico sofre alterações em sua forma, sendo assim dependente
da temperatura, dado por V = V (φ, T ) = Mφ2 φ2 /2 + Vef (φ, T ), onde o potencial efetivo
Vef (φ, T ) contém a dependência em T . Tais efeitos térmicos no potencial serão desprezados
por simplicidade. Se no reaquecimento o campo escalar φ domina a dinâmica do Universo,
que é o nosso caso, então a dissipação do inflaton no plasma térmico é o efeito maios
relevante; assim, efeitos do plasma no potencial são menos relevantes e serão desprezados.
O segundo efeito é a dissipação de φ no plasma térmico. A interação entre o campo
e o plasma acontece quando Mφ  αT , ou seja, quando a escala de tempo de oscilação é
menor que o tempo de interação com o plasma, sendo esta caracterizada pela constante
de acoplamento α. Nesta condição, φ não pode decair em graus mais leves, já que tais
produtos originados obteriam uma massa térmica maior que a massa do inflaton, ou seja,
gT & Mφ .
Para λφ  T , a condensação de φ neste regime acontece em uma escala de tempo
muito menor que a escala tı́pica do tempo de termalização do plasma: Mφ  Γth . Portanto, os campos no plasma térmico pouco “sentem”os efeitos de φ enquanto este oscila.
Como o valor do campo é grande, as densidades do número de partı́culas χ e ψ são pequenas. Desta maneira, a dinâmica do campo φ não é influenciada por estas partı́culas,
fato que não necessariamente torna a evolução de φ independente do plasma, já que os
campos pesados χ e ψ são os mediadores desta interação.
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A taxa de dissipação, quando a condição λφ  T é satisfeita, é dada por
Γφ =

bα2 T 3
,
φ2

30

(136)

onde b é um valor constante. Para λφ  T , as densidades de número de partı́culas χ e
ψ não podem ser desprezadas, assim estas podem afetar diretamente na dinâmica de φ.
Neste regime, assume-se que a dinâmica do campo escalar seja lenta o suficiente para a
manutenção do equilı́brio térmico. Dois casos são os de interesse dentro desse regime: no
primeiro, a dinâmica de φ é adiabática com relação ao plasma, enquanto no segundo as
amplitudes são pequenas, ou seja, λφ  gT . As taxas de decaimento no primeiro caso,
para um dinâmica de φ adiabática, são (MUKAIDA; NAKAYAMA, 2013b; MUKAIDA;
NAKAYAMA, 2013a),
λ2 Mφ2
, para λφ . αT,
ΓB
(φ
→
χ̄χ)
∼
φ
αT

ΓFφ φ → ψ̄ψ ∼ λ2 αT, para λφ . αT,

λ4 φ2
ΓFφ φ → ψ̄ψ ∼ 2 , para αT . λφ . T.
π αT

(137)
(138)
(139)

Para o regime de amplitudes pequenas, as taxas são fornecidas por (DREWES; KANG,
2013; MUKAIDA; NAKAYAMA, 2013b; MUKAIDA; NAKAYAMA, 2013a), sendo estas
dadas por

ΓFφ
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16π

(140)
(141)

χ,B
χ,F
onde Mth
e Mth
são as massas térmicas associadas aos bósons e férmions, respectivamente, enquanto θ(x − a) é a função de Heaviside. Ao longo deste trabalho, relembrando,
χ,B
χ,F
vamos assumir que Mth = Mth
= Mth
e considerar somente as contribuições de priχ,B
χ,F
∼ Mth
∼ gT , o que é uma boa
meira ordem em T nas massas térmicas. Então, Mth
aproximação. Nas equações acima, fB e fF representam as distribuições de Bose-Einstein
e Fermi-Dirac, respectivamente. A taxa de dissipação Γ(B) (T ) é reforçada à temperatura
finita, devido à presença dos bósons no último fator, enquanto que para os férmions há
supressão devido ao bloqueio de Pauli. Fazendo Γ(B,F ) (T = 0) obtém-se a taxa de decaimento de uma partı́cula φ, no repouso, em dois bósons/férmions à temperatura zero, taxa
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Ver Bastero-Gil, Berera e Ramos (2011), Mukaida e Nakayama (2013b), Mukaida e Nakayama (2013a).
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esta já apresentada anteriormente. A condição para o decaimento ser cinematicamente
proibido para ambos os casos é dada por αT  Mφ  gT . Se essa condição é satisfeita,
as taxas de decaimento são, (YOKOYAMA, 2006; DREWES; KANG, 2013; MUKAIDA;
NAKAYAMA, 2013b; MUKAIDA; NAKAYAMA, 2013a),
"

2 #
2
2
λ
M
αT
φ
A0 + A1
,
ΓB
φ (φ → χ̄χ) =
αT
Mφ
"

2 #
2

λ
αT
M
φ
ΓFφ φ → ψ̄ψ =
B0 + B1
,
2π 2
αT

(142)
(143)

onde A0 e B0 são constantes da ordem de . 10−1 , enquanto A1 e B1 são da ordem de
. 10−4 . As taxas acima são provenientes da largura térmica presente nos extremos da
distribuição de Breit-Wigner utilizadas para calcular as densidades espectrais dos bósons
e dos férmions. Assim, a limitação relativa ao espaço de fase não necessariamente causa
um bloqueio cinemático no plasma e, consequentemente, a fase de temperatura constante quando Mth > Mφ , como apontado em Kolb, Notari e Riotto (2003) (ver figura 4).
Portanto, para grandes massas térmicas, o campo φ pode continuar decaindo, como demonstrado em Yokoyama (2006). Para detalhes sobre essa questão ver Yokoyama (2006),
Drewes (2011), Drewes e Kang (2013).

3.5 Termalização
A termalização do plasma no reaquecimento é uma questão com profundas implicações. Determinar o instante no qual ocorre a termalização e os critérios que permitem caracterizar a radiação, a partir de uma temperatura, é fundamental para a fı́sica
de partı́culas de altas energias, já que variados temas associam-se com esta quantidade.
Por exemplo, o problema da abundância de gravitinos delimita a temperatura no final
do reaquecimento para o valor T . 109 GeV. Gravitinos são previstos por teorias de
supergravidade e são partı́culas de spin-3/2 com massa da ordem de 100 GeV. O problema da abundância deste tipo de partı́culas relaciona-se com o fato que seu tempo de
vida, ou seja, o seu decaimento, pode acontecer após a nucleossı́ntese primordial (ELLIS;
KIM; NANOPOULOS, 1984). Com isso, os gravitinos presentes nessa fase podem alterar
o processo de formação dos núcleos leves, já que a entropia envolvida nos produtos do
decaimento deste tipo de partı́culas seria maior que a entropia total. Tais produtos do
decaimento do gravitino teriam energias suficientes para destruir as ligações dos núcleos
leves e a teoria da nucleossı́ntese e as previsões da radiação cósmica de fundo em microondas seriam comprometidas. A solução para o problema da abundância de gravitinos
nesta época primordial pode ser resolvida quando o Universo, entre a inflação e a nu-
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cleossı́ntese, atinge baixas temperaturas, da ordem de T . 109 GeV. Portanto, ao longo
deste trabalho, essa condição irá limitar superiormente a temperatura para o estudo de
alguns casos ao longo do reaquecimento.
Em geral, assume-se que a termalização acontece devido à redistribuição de momentos entre as partı́culas, através de espalhamentos/aniquilações31 , que são denotados
por 2 → 2, ou pela variação da densidade de número de partı́culas n por processos de decaimento ou decaimento inverso32 , denotados por 2 → 3 (DAVIDSON; SARKAR, 2000).
Neste trabalho mencionado demostrou-se que o segundo processo 2 → 3 é o mais eficiente para a termalização do plasma, porque a energia transferida na colisão é maior, por
um fator Mφ /Treh , e também porque os produtos do decaimento podem colidir com as
partı́culas geradas anteriormente nos espalhamentos 2 → 3.
Para um Universo destituı́do de partı́culas logo após a inflação, se o inflaton decai
de forma perturbativa, então os produtos do decaimento devem interagir para que o
plasma termalize. Neste processo de interação entre as partı́culas, com frequência, assumese que estas ocorram devido a espalhamentos com grandes ângulos33 , o que significa que
os espalhamentos envolvem grandes trocas de momento, de tal forma que as partı́culas
perdem energia de forma eficiente. Em Harigaya e Mukaida (2014), demonstra-se que este
tipo de espalhamento não produz um reaquecimento instantâneo se a taxa de decaimento
do inflaton é pequena. A escala de tempo de termalização tem sido estimada a partir de
diferentes formalismos e considerações, ocorrendo divergências nos resultados encontrados.
Para detalhes sobre essas escalas ver: Davidson e Sarkar (2000), Kurkela e Moore (2011),
Mukaida e Nakayama (2013a), Harigaya e Mukaida (2014). A estimativa usada na presente
tese segue o resultado encontrado por este último artigo mencionado. Denotando tth
o tempo de termalização do plasma, a condição para termalização instantânea, como
demonstrada em Harigaya e Mukaida (2014), é dada por
α8/5 >>



Mφ
Mpl



Mpl2 Γφ
Mφ3

!1/5
(144)

onde α é a constante de estrutura fina que se relaciona com o acoplamento de calibre,
ou de Yukawa, das interações entre as partı́culas através de g 2 /(4π). A termalização
então pode ser atingida de forma instantânea, mesmo para campos escalares com massas

31

O inflaton φ decai a uma taxa Γφ em dois férmions ou dois bósons.

32

Dentre os processos possı́veis nesta configuração temos φφ̄ → φφ̄χ ou φφ → φφχ, como exemplos, onde
χ são bósons de calibre gerados no decaimento.

33

No mesmo artigo, Davidson e Sarkar (2000), alega-se que espalhamentos em ângulos pequenos podem
ter papel importante na termalização e que esta pode ser instantânea para massas do campo menores
que Mφ = 1013 GeV.
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grandes da ordem de Mφ ∼ 1015 GeV, o que engloba a maioria dos modelos inflacionários.
A análise obtida pode ser aplicada ao cenário do preaquecimento, já que as partı́culas
leves têm densidades de número de partı́culas menores que as térmicas.
Ao longo do reaquecimento, em qualquer instante em que o banho térmico relativı́stico esteja em equilı́brio, a temperatura instantânea pode ser escrita como


30
T (t) = 2 ρr (t)
π g∗

1/4
,

(145)

onde g∗ é o número de graus de liberdade das partı́culas efetivamente sem massa que
formam o plasma. Em geral, a quantidade g∗ é uma função da temperatura, mas para
temperaturas maiores que T ≥ 300 GeV, todas as espécies são relativı́sticas e, nesse caso,
g∗ ∼ 100 (KOLB; TURNER, 1988), valor este utilizado nas simulações numéricas deste
trabalho.

3.6 Temperatura máxima
A temperatura máxima Tmax na fase de reaquecimento é uma importante quantidade para a cosmologia, pois fornece restrições aos modelos de fı́sica de partı́culas além
do modelo padrão (GIUDICE; KOLB; RIOTTO, 2001; DREWES, 2011). Neste cenário,
o seu valor depende do modelo utilizado para a taxa de decaimento Γφ , já que esta
regula a relação entre os campos e os produtos do decaimento, além do plasma primordial. Em outros trabalhos, tais como os de Giudice, Kolb e Riotto (2001) e Mazumdar
e Zaldı́var (2014), o cálculo da temperatura máxima desconsidera formas mais completas
para Γφ , como o decaimento em bósons, por exemplo, e os efeitos da pressão de viscosidade volumar. É importante destacar que há, na literatura, divergências na definição
da temperatura máxima. Em determinados estudos, esta quantidade é denominada como
a própria temperatura de reaquecimento. Dentre os exemplos que podem ser mencionados, destaca-se Zimdahl, Pavón e Maartens (1997), cujo estudo também relaciona a
termodinâmica fora do equilı́brio com o reaquecimento, mas sem fazer qualquer suposição
sobre as interações entre as partı́culas, ou seja, independe do modelo escolhido para a
lagrangiana L. No entanto, como abordado por Kolb, Notari e Riotto (2003), no geral,
não somente a temperatura máxima não é equivalente à temperatura de reaquecimento,
como estas grandezas podem ocorrer em instantes distintos.
Para este trabalho, a temperatura máxima é definida a partir do ponto onde a
densidade de energia da radiação ρr atinge seu maior valor durante a fase de reaquecimento. Esta situação ainda ocorre quando a densidade de energia do inflaton ainda é a
forma de energia dominante no Universo primordial. Assim, a temperatura máxima no
reaquecimento ocorre em Nmax , quando a condição dρr /dN = 0 é satisfeita. Devido ao
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Figura 5 - Temperatura máxima versus constante de acoplamento λ
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Legenda: Distintos comportamentos da Tmax como função de λ para 3 diferentes massas
do inflaton, em GeV: 103 (linha preta), 109 (linha vermelha) e 1013 (linha
azul). A taxa de decaimento Γφ(C) é fornecida pela equação (128).
Fonte: O autor, 2017.

repentino decaimento de φ, logo após o final da inflação, a formação do plasma também
é rápida, mas em virtude da expansão, o Universo passa a adquirir uma temperatura
decrescente com o aumento de N . Desta forma, o instante onde ocorre Tmax acontece no
inı́cio da fase de reaquecimento.
Assumindo que o equilı́brio térmico local (ETL) é atingido de forma instantânea,
inı́cio do reaquecimento, conjuntura que se cumpre para um eficiente decaimento de φ,
sendo este expresso pela taxa (128), a temperatura máxima Tmax , como calculada em
Giudice, Kolb e Riotto (2001), é dada por

Tmax '

1.57
π 3 g∗

1/4

p

1/4
Mpl Γφ(C) HI
,

(146)

onde HI é a taxa de Hubble inicial. O resultado acima é extraı́do diretamente da resolução
equação (117) para instantes iniciais do reaquecimento, quando a relação H  Γφ(C) é
válida. Já que Γφ(C) ∝ λ2 , então Tmax ∝ λ1/2 . A figura 5 apresenta o comportamento da
temperatura máxima para diferentes valores de λ e Mφ , onde adotou-se os seguintes limites
superiores para estas duas quantidades: λ ≤ 10−3 e Mφ ≤ 1013 GeV. O limite superior
para λ se justifica porque, como já mencionado, para λ & 10−3 , grandes constantes de
acoplamentos entre os campos podem perturbar o potencial V (φ), de tal maneira que a sua
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planicidade é afetada, o que traz problemas para o rolamento lento do campo φ ao longo
do potencial, comprometendo a própria fase inflacionária e o reaquecimento, uma vez que
este rolamento deve acontecer em uma curva suave. Dentro desta faixa de parâmetros, a
temperatura máxima atinge valores contidos no intervalo: 103 GeV . Tmax . 1013 GeV.

3.7 Temperatura de reaquecimento
A temperatura de reaquecimento Treh é a temperatura do plasma primordial quando
o Universo entra na era de radiação e não deve ser confundida com a temperatura máxima
atingida após o perı́odo de inflação definida na seção anterior. É esta quantidade que determina as eficiências das leptogênese e bariogênese, além da abundância de resı́duos de
gravitinos e de moduli (MUKAIDA; NAKAYAMA, 2013a).
O procedimento para obter a temperatura de reaquecimento no cenário convencional, ou seja, no tratamento perturbativo, onde despreza-se os efeitos da massa de plasma,
é bastante simples, como pode ser visto em Kolb, Notari e Riotto (2003), por exemplo.
No inı́cio do reaquecimento, logo após o final da inflação, toda a energia está concentrada
no campo escalar φ. Assim, a taxa de expansão de Hubble, neste instante, depende de ρφ
através de
s
8
ρφ ,
(147)
H(a) =
3πMpl2
onde ρφ = ρI (aI /a)3 e ρI é a densidade de energia inicial do reaquecimento. No momento
em que toda a energia coerente do campo φ é transferida para a radiação, o Universo
4
. Mas neste ponto,
atinge a temperatura de reaquecimento, então temos que ρr ∼ Treh
temos também que H ∼ Γφ . Igualando ρφ = ρr , a temperatura de reaquecimento, como
função da taxa de decaimento do inflaton, é dada pelo seguinte resultado

Treh =

90
8π 3 g∗

1/4

p
Γφ(C) Mpl ,

(148)

onde Γφ(C) , assumindo novamente a forma (128), é a taxa de decaimento do inflaton
calculada no vácuo. Como Γφ(C) ∝ Mφ λ2 , então a dependência da temperatura com a
constante de acoplamento é Treh ∝ Mφ λ, o que indica que a dependência em λ é mais
forte em Treh do que Tmax . Em suma, tais resultados demonstram como o cálculo das
principais quantidades relativas ao reaquecimento dependem do modelo para as interações
entre as partı́culas.
O resultado acima superestima a temperatura de reaquecimento. O inflaton não
oscila de forma isolada em torno do mı́nimo do potencial ao longo do tempo, mas também
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Figura 6 - Temperatura de reaquecimento versus constante de acoplamento λ

Legenda: Distintos comportamentos para Treh como função de λ para 3 diferentes
massas do inflaton (linha preta), em GeV: 103 (linha tracejada), 109 (linha
cheia) e 1013 (linha pontilhada). A região amarela restringe os possı́veis valores
de Treh para um conjunto de valores formados pela constante de acoplamento
λ e a massa do inflaton do Mφ .
Fonte: O autor, 2017.

o fazem as partı́culas a ele acopladas. Assim, utilizar a taxa de decaimento no vácuo é uma
extrapolação. Há também o fato que, antes do total decaimento do inflaton, o Universo
deve ser considerado um fluido térmico de alta temperatura, composto por partı́culas que
adquirem massa térmica e que devem ser descritas como quası́partı́culas. A interação
neste contexto altera a própria dinâmica do decaimento do inflaton em novas partı́culas
(MUKAIDA; NAKAYAMA, 2013b). Assim, os processos de espalhamento que acontecem
entre o inflaton e as quasipartı́culas podem modificar de forma significativa a temperatura
(148) (YOKOYAMA, 2006; DREWES; KANG, 2013).
A figura 6 mostra a variação da temperatura de reaquecimento para 3 diferentes
valores de massa do inflaton. A região amarela delimita os valores mı́nimo e máximo para
Treh . Como queremos que a massa do inflaton seja muito maior que a massa de vácuo
dos outros campos, Mφ pode ser considerado constante ao longo do reaquecimento. Para
que esta condição seja satisfeita, a temperatura de reaquecimento tem que ser maior que
a escala de energia eletrofraca, ou seja, maior que 1 TeV (DREWES, 2011). Este limite
inferior para Treh está representado pela linha vermelha, TEF F = 103 GeV. No limite
superior, linha azul, a condição para que não haja a superprodução de gravitinos, ou seja,
a temperatura não pode ser maior que TGRAV = 109 GeV.
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4 RESULTADOS

4.1 O modelo
As equações fundamentais para a descrição do reaquecimento são dadas por (116)
e (117), a evolução temporal do inflaton e das espécies relativı́sticas, respectivamente.
Resolvendo este conjunto de equações, basicamente todas as informações importantes
deste perı́odo podem ser obtidas. O objetivo, a partir daqui, é incluir os efeitos da
pressão de viscosidade volumar neste sistema e resolver para as 3 abordagens diferentes
de Π extraı́dos da teoria termodinâmica, sendo estas: a teoria de Eckart, a teoria de
Israel-Stewart (I-S) e a teoria NLCDH. Também serão consideradas distintas taxas de
decaimento Γφ do campo escalar φ.
Na seção de fluidos imperfeitos relativı́sticos demonstrou-se, considerando-se diversos fluxos dissipativos, a expressão dinâmica da densidade de energia, equação (55).
Assumindo que o único fluxo dissipativo relevante é o fornecido pela pressão viscosa, o
sistema de equações (116) e (117) torna-se
ρ̇φ + 3Hρφ = −Γφ ρφ ,
ρ̇r + 4Hρr + 3HΠ = Γφ ρφ .

(149)
(150)

Importante destacar o significado fı́sico da viscosidade Π no contexto deste trabalho. A viscosidade volumar será interpretada como uma fricção que surge da interação entre as partı́culas produzidas pelo decaimento de φ e do decaimento das próprias partı́culas
geradas em graus mais leves de liberdade. Como as taxas de dissipação são diferentes,
os gradientes de fluxos de calor gerados neste processo também o são, sendo estas representadas de forma global pela viscosidade volumar Π. A partir desta interpretação, a
entropia por partı́cula aumenta enquanto os efeitos da viscosidade são relevantes. Uma
outra abordagem conceitual para Π é que esta pode ser interpretada como uma fonte de
produção de partı́culas. Em Calvão, Lima e Waga (1992) e Zimdahl, Pavón e Maartens
(1997) estudou-se a criação de partı́culas na cosmologia no contexto da termodinâmica
relativı́stica onde os efeitos da viscosidade volumar são incluı́dos. No primeiro artigo citado, analisa-se a produção de partı́culas sob a perspectiva de um fluido simples. Neste
contexto, N µ ;ν = Γ, onde Γ é análogo ao termo de fonte de dissipação Γφ utilizado até
aqui. Assim, Π pode ser interpretada como uma pressão que “cria”partı́culas, o que pode
ser melhor observado pela relação entre o termo de fonte e a pressão viscosa sugerida pelo
artigo em questão, Π = −ϕΓ/3H, onde Γ é a fonte de partı́culas, portanto positiva, e
H > 0. Como Π < 0, ϕ tem que ser uma constante positiva,. Substituindo este resultado na equação (150), nota-se que o último termo pode ser escrito como Γφ ρφ + ϕΓ, ou
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seja, a dissipação provocada por Π pode ser interpretada como uma fonte de produção de
partı́culas. Neste formalismo, Π não aumenta a entropia especı́fica por partı́cula, mas, por
outro lado, a entropia no sistema cresce pelo aumento do número de partı́culas, causando
assim um efeito “compensatório”na entropia entre ambos os formalismos.
Reescrevendo-se a equação dinâmica para ρr , tem-se que
ρ̇r + 4Hρr [1 + F (ρr , Π)] = Γφ ρφ ,

(151)

onde foi definida a seguinte função,
F (ρr , Π) ≡ 3|Π|/4ρr .

(152)

Analisando a função F (ρr , Π) para a teoria de Eckart, que extrapola o valor da pressão
de viscosidade volumar quando comparado aos outros modelos, usando-se Π = −3Hζ, ela
pode ser escrita como
9
FE (ρr , Π) =
4



30
g∗ π 2

3/4

Cb H
1/4

,

(153)

ρr

onde também foi empregada a expressão ζ em termos de ρr com o auxı́lio da equação (145).
Em geral |Π|/pr  1, mas será assumido que no momentos iniciais do reaquecimento esta
condição pode ser quebrada para poucos números N de e-folds, como já mencionado
no final da subseção 2.1.6. Então, admitindo-se que FE (ρr , Π) & 1 seja permissı́vel,
a condição para que Cb tenha relevância na resolução do sistema dinâmico constituı́do
pelas equações (149) e (150) é

Cb &

π 2 g∗
270



T
.
H

(154)

A constante de viscosidade volumar Cb é um dos parâmetros livres de entrada para a
resolução das simulações numéricas das equações (116) e (117). O critério para as suas
escolhas será fornecido posteriormente.

4.2 Sistema de equações
O objetivo da seção é reescrever as equações de Boltzmann para resolvê-las numericamente. Em vez da utilização do tempo t ou do fator de escala a como variável
independente, aqui será empregada a variável número N de e-folds, que relaciona-se com
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a através de N ≡ ln a. Usualmente, as seguintes relação são definidas
Φ≡

ρφ e3N
ρr e4N
Πe4N
,
R
≡
,
P
≡
,
Mφ4
Mφ4
Mφ4

(155)

onde o expoentes 3N e 4N são escolhidos com o intuito de absorver os efeitos da expansão
do Universo nas quantidades 3Hρφ e 4Hρr em (149) e (150), respectivamente. Para colocar
todas as variáveis dependentes do tempo t como função de N utiliza-se a regra da cadeia,
que para uma quantidade genérica X(t) pode ser reescrita como
dX
dX dN da
=
= X 0 H,
dt
dN da dt

(156)

onde 0 = d/dN . O sistema dinâmico formado pela equações de evolução da densidades de
energia do inflaton e da radiação, em termos destas novas variáveis, é dado por
r





Φ
Γ̄φ √
e2N = 0,
N
Φe + R
r 

3 Mpl
Φ
Γ̄φ √
e3N = 0.
R0 + 3P −
N
8π Mφ
Φe + R
0

Φ +

3
8π

Mpl
Mφ

(157)
(158)

onde Γ̄φ = Γφ /Mφ . A barra, acima da quantidade, indica estas são unidades adimensionais. A taxa de Hubble H̄ e a temperatura T̄ em termos de N são expressas por

r
H̄(N ) =


T̄ (N ) =

8π Mφ
3 Mpl

30
g∗ π 2

√

1/4

ΦeN + R
,
e2N

(159)

R1/4
.
eN

(160)

As equações relativas à pressão de viscosidade volumar para os modelos de Eckart,
Israel-Stewart e NLCDH, que serão resolvidas juntamente com o sistema formado pelas
equações (158) e (157), são dadas, respectivamente, por
r
P = −3

0

8π
3



θP + 1 − θ
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(161)

(162)

78

r
θP 0 + (1 − θ) P + 3

8π
3
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√
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ΦeN + R 3/4
Cb
R = 0.
Mpl
eN

(163)

onde a quantidade θ = τ H é uma constante adimensional menor que 1 e lembrando
que τ é o tempo de relaxação, o intervalo temporal para o sistema retornar à situação
de equilı́brio. Em outras palavras, para o Universo permanecer em equilı́brio térmico,
τ < H −1 . Portanto, para as simulações numéricas será adotado θ = 0.1.

4.2.1 Eficiência de Π: estimativas para Cb
O objetivo agora é analisar a eficiência de Cb no sistema de equações básicas
do reaquecimento. Aqui, entende-se por eficiência os valores mı́nimos de Cb que sejam
suficientes para causar algum efeito estrutural na densidade de energia da radiação, o que
torna a função FE (ρr , Π) & 1 (equação 153). Após a determinação dos valores que servem
para Cb , o próximo passo é resolver o sistema de equações e verificar se houve alguma
mudança significativa nos valores de Tmax e Treh .
Para selecionar as possı́veis escolhas de Cb , leva-se em consideração as expressões
(146) e (148), a temperatura máxima e de reaquecimento, respectivamente, e a relação
(154), para poder escrever

 2 
π g∗ Tmax
π 2 g∗ Tmax
=
,
Cb (Tmax ) &
270
HI
270
Mφ
 2 
 3 
π g∗ Treh
8π g∗ Treh
Cb (Treh ) &
=
,
270 Hrh
270
Mφ λ2


(164)
(165)

onde se estabeleceu que o valor de H no instante onde acontece a temperatura máxima
é H ∼ HI ∼ Mφ e também que Hrh , no instante do reaquecimento, é Hrh = Γφ(C) , por
definição. Enfatiza-se que os resultados (146) e (148) são valores superestimados para
estas temperaturas, por conta da conversão instantânea de energia expressa pela taxa de
decaimento Γφ(C) .
A teoria de Eckart, quando comparada às outras teorias, apresenta maiores valores de densidade de energia da radiação, então as expressões para Cb (Tmax ) e Cb (Treh )
permitem que valores razoáveis para Cb sejam estimados, sem a princı́pio fazer qualquer
restrição para esta quantidade.
Como a finalidade de encontrar efeitos relevantes de Π ao longo do reaquecimento,
queremos que Tmax (Π 6= 0) > Tmax (Π = 0) e Treh (Π 6= 0) > Treh (Π = 0), de tal maneira
que Treh & TEF F = 103 GeV, para estar acima da escala de energia eletrofraca e garantir a
unificação entre o eletromagnetismo e a força fraca, e Treh . Tgrav = 109 GeV, para evitar
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Figura 7 - Cb (Tmax ) e Cb (Treh ) versus λ para Mφ = 103 GeV

Legenda: A linha preta cheia representa a evolução de Cb (Tmax ), enquanto a linha preta
pontilhada Cb (Treh ). A linha vermelha cheia representa os valores possı́veis
para Cb (TEEF ), enquanto a linha vermelha pontilha Cb (TGRA ). As linhas azuis
pontilhadas apresentam Tmax e Treh para os λ especificados. A região amarela
destaca os valores de Cb especificamente para a Cb (Trh ) que tornam relevante a
ação de Π para o caso em questão.
Fonte: O autor, 2017.

a superprodução de gravitinos, fato problemático para o processo de nucleossı́ntese primordial. Não adotaremos restrições de valores inferiores ou superiores para a temperatura
máxima. Assim, a temperatura de reaquecimento tem que obedecer a seguinte restrição
TEF F . Treh (Π = 0) < T (Π 6= 0) < TGrav . Empregaremos dois valores limites para Mφ ,
103 GeV e 1013 GeV, com o objetivo de ver como grandes diferenças de massa podem
alterar as estimativas. Também adotaremos dois valores extremos para a variação de λ,
com a condição λ . 10−3 , para preservar a planaridade do potencial, como já destacado
nas seções anteriores.
A figura 7 apresenta as estimativas de Cb para a massa Mφ = 103 GeV como
função de λ, onde as equações (164) e (165) entram diretamente nas expressões (146) e
(148). As linhas pontilhadas azuis apresentam os valores de Tmax (Π = 0) e Treh (Π = 0)
para dois valores de λ, uma constante acoplamento pequena 10−10 e uma grande 10−4 .
Considerando que para as resoluções numéricas de nosso sistema formado pelas equações
dinâmicas de ρφ e ρr , equações (157) e (158), respectivamente, a massa do campo φ e a
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constante de acoplamento λ são parâmetros de entrada, tal como Cb , assim os possı́veis
valores de Cb (Tmax ) e Cb (Treh ) têm que estar no mı́nimo acima das retas que representam
suas soluções, linhas pretas cheia e pontilhada, nesta ordem. Portanto, por exemplo,
para λ = 10−10 , tem-se que Cb & 103 GeV para causar algum efeito na temperatura
máxima e Treh (Π 6= 0) > Treh (Π = 0), como desejado. No entanto, a região amarela, que
traduz a condição TEF F . Treh (Π = 0) < T (Π 6= 0) < TGrav mostra que a temperatura
de reaquecimento só sofre efeitos de Π para grandes valores de Cb . Para λ = 10−10 , a
constante de viscosidade volumar deve estar no seguinte intervalo 1022 < Cb < 1028 . Isso
acontece porque Tmax /HI ∝ λ1/2 enquanto Treh /Hreh ∝ λ−1 . No outro extremo do gráfico,
para λ = 10−5 , as funções Cb (Tmax ) e Cb (Treh ) aproximam-se e convergem em algum ponto
para λ > 10−3 , mas mesmo que estes valores de acoplamento muito grandes pudessem ser
utilizados, não há valores possı́veis para Cb (Treh ) nesta região.
A figura 8 apresenta os mesmos resultados para uma massa maior, Mφ = 1013 GeV.
Observa-se que enquanto para Cb (Tmax ) os valores possı́veis para a constante de viscosidade volumar diminuem consideravelmente, as escolham possı́veis de Cb (Tmax ) tornam-se
ainda mais restritas, mas novamente valores muito grandes. Como o reaquecimento tem
a propriedade particular de experimentar um aumento abundante de temperatura logo
nos instantes iniciais, na maior parte do reaquecimento a temperatura na realidade está
diminuindo com a expansão do Universo. Em suma, não há valores possı́veis para Cb que
satisfaçam mutuamente os critérios para Cb (Tmax ) e Cb (Treh ). Mesmo que os pontos da
região amarela permitidos para Cb (Treh ) fossem escolhidos para determinadas massas e
constantes de acoplamento, como Cb (Treh )  Cb (Tmax ), isso afetaria a condição de estabilidade, já que isso acarretaria ρφ  ρr logo nos instantes iniciais, e o campo φ não
teria tempo para decair em outras partı́culas, comprometendo a teoria do reaquecimento.
Desta maneira, as escolha relativas à constante de viscosidade volumar se basearão nas
soluções para o qual este parâmetro de entrada obedece Cb > Cb (Tmax ).

4.2.2 Taxas Γφ
Para facilitar a consulta das taxas de decaimento já apresentadas neste trabalho,
abaixo segue uma lista com os Γφ mais relevantes e que foram utilizados para as soluções
numéricas deste trabalho. Opta-se por apresentá-las de forma dimensional para melhor
comparar com os regimes de destaque. Para escrever de forma adimensional as taxas,
basta fazer Γ̄φ = Γφ /Mφ , T̄ = T /Mφ e φ̄ = φ/Mpl .
Se o regime de aplicabilidade do processo não perturbativo acontece, condição esta
fornecida pela (133), a taxa de dissipação é dada por
ΓN P =

λ2 Mφ
√ .
4π 2 α

(166)
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Figura 8 - Cb (Tmax ) e Cb (Treh ) versus λ para Mφ = 1013 GeV

Legenda: A linha preta cheia representa a evolução de Cb (Tmax ), enquanto a linha preta
pontilha Cb (Treh ). A linha vermelha cheia representa os valores possı́veis para
Cb (TEEF ), enquanto a linha vermelha pontilhada Cb (TGRA ). As linhas azuis
pontilhadas apresentam Tmax e Treh para os λ especificados. A região amarela
destaca os valores de Cb especificamente para a Cb (Trh ) que tornam relevante a
ação de Π para o caso em questão.
Fonte: O autor, 2017.
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Para o regime de amplitudes grandes (RAG) do campo, φ̃  Mth = gT , e desconsiderando as contribuições bosônicas, por serem muito menores que as fermiônicas,
denota-se estas taxas com o subı́ndice RAG, sendo estas dadas por
λ2 αT
,
2π 2
λ4 φ2
= 2 ,
π αT
bα2 T 3
=
,
φ2

ΓRAG(1) =

(167)

ΓRAG(2)

(168)

ΓRAG(3)

(169)

onde b = 4 × 10−3 . Para os gráficos que serão apresentados a seguir, quando quisermos
considerar os processos no regime de amplitudes grandes como um todo, a notação será
útil: ΓRAG = ΓRAG(1) + ΓRAG(2) + ΓRAG(3) .
Para o regime de amplitudes pequenas, φ̃  Mth = gT , as taxas serão denotadas
com o subı́ndice RAP . Neste regime, a taxa ΓRAP , desprezando-se a contribuição bosônica
quando Mφ < 2Mth , tem-se que
ΓFRAP

"

2 #
Mφ
λ2 αT
B0 + B1
,
=
2π 2
αT

(170)

onde B0 = 0.1 e B1 = 10−4 . Se Mφ > 2Mth , região em que o processo perturbativo
domina o processo sem interferência de outros processos fı́sicos, as taxas de decaimento
serão denotadas simplesmente por
λ2 Mφ
ΓF '
8π

s




4g 2 T 2
Mφ
1−
1 − 2fF
,
Mφ2
2
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4g 2 T 2
λ2 Mφ
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1 + 2fB
,
16π
Mφ2
2

(171)
(172)

onde manteve-se para este caso a contribuição bosônica, com o efeito de ilustrar como
esta é menor que a contribuição fermiônica na dinâmica do reaquecimento, sendo esta
afirmativa válida para todas as outras fases iniciais onde a amplitude do campo obtém
valores maiores. Para os gráficos que serão apresentados a seguir, quando quisermos
considerar os processos no regime de amplitudes pequenas como um todo, a notação será
útil: ΓRAP = ΓFRAP + ΓF + ΓB .
Para a taxa de decaimento perturbativo mais simples, quando calculado à temperatura zero, ou seja, T = 0, a taxa de dissipação será expressa por
ΓC =

λ2 Mφ
.
8π

(173)
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4.2.3 Fase dominada pelo inflaton ρφ > ρr
Ao longo de toda a fase de reaquecimento, a energia do inflaton domina a expansão
√
do Universo. Desta maneira R  Φ, o que implica H(N ) ∝ ΦeN , sendo que enquanto
Φ > R, Φ ∼ ΦI , onde ΦI é valor inicial da energia do inflaton no inı́cio do reaquecimento.
Então, a equação (158) pode ser simplificada para
R0 + 3P − κ1 Γ¯φ e5N/2 = 0,
q

3
8π

(174)


Mpl
Mφ

√

ΦI . Assim, para o caso mais geral de taxa da dissipação
onde definiu-se κ1 ≡
e viscosidade volumar tem-se que
Z
R(N ) ∼ κ1

N

e

5N 0
2

0

0

0

Z

Γ̄φ (Φ(N ), T̄ (N ))dN − 3

0

N

P (N 0 )dN 0 .

(175)

0

Assumindo o caso mais simples Γφ = Γφ(C) e Π = 0, é possı́vel encontrar soluções analı́ticas
para o comportamento da densidade de energia da radiação. Denotando NI o instante do
inı́cio de reaquecimento e Nreh o ponto onde a temperatura de reaquecimento é atingida,
analisa-se dois intervalos: NI  N < Nreh e Nreh < N . A solução para os dois regimes é
dada por
3
3
Mpl3 Γφ(C) e 2 (NI −N ) , para NI  N < Nreh ,
20π
dr
4(Nreh −N )
, para Nreh < N.
ρr (N ) ≈ ρd−i
r (Nreh )e

ρdi
r (N ) ≈

(176)
(177)

onde os ı́ndices di e dr significam domı́nio do inflaton e domı́nio da radiação, respectivamente. Se a quantidade Γφ depende de T (N ) e/ou φ(N ), o que geralmente é o caso,
ela não pode ser extraı́da da integração em R na expressão (174). Para adquirir tais
resultados com Π 6= 0, os problemas são similares. Por exemplo, aplicando as mesmas
aproximações na equação de Eckart (161) quando o inflaton domina, o resultado implica
que P (N ) ∼ R3/4 /eN/2 e não é possı́vel integrar R
R0 − κ2 Cb R3/4 e−N/2 − κ1 Γ¯φ e5N/2 = 0,

(178)

q 
3/4   √
Mφ
30
8π
onde κ2 ≡ 9 3 g∗ π2
ΦI . Tais dificuldades não irão permitir que se enMpl
contrem expressões analı́ticas para as temperaturas máxima e de reaquecimento quando
expressões mais complexas para Γφ = Γφ (φ, T ) e a hipótese Π 6= 0 são consideradas,
restando como opção encontrar somente suas soluções numéricas.
Assumindo uma taxa de decaimento constante Γφ = Γφ(C) e fazendo-se, por simplicidade, Γφ(C) , κ2 , κ2 ∼ 1, com o objetivo de ver apenas a influência da viscosidade volumar
na solução da equação (178), a figura 9 apresenta o comportamento de R para diferentes
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Figura 9 - R versus número de e-folds N
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Legenda: Diferentes soluções de R (equação 178) para distintos valores de Cb . O caso
sem viscosidade também está incluı́do para comparação.
Fonte: O autor, 2017.

valores de Cb . Os resultados demonstram que R aumenta com Cb até determinado instante
N , onde todas as soluções convergem para o caso Cb = 0. O intervalo de atuação de Π na
expressão (178) também depende de Cb . Assim, para Cb = 10, o sistema experimenta os
efeitos da viscosidade até N ∼ 4, enquanto que para o maior valor Cb = 106 , estes efeitos
são sentidos até N ∼ 20. A partir de Cb & 107 , instabilidades numéricas demonstram
que os valores da constante de viscosidade volumar não podem ser grandes de forma arbitrária. Tais instabilidades se originam do próprio tratamento teórico da termodinâmica
fora do equilı́brio. Caso o desvio da condição de equilı́brio, geralmente caracterizado pela
razão |Π|/pr , seja excessivo, os modelos de viscosidade podem ser incapazes de descrever o
comportamento do fluido viscoso. Para o estudo das análises de estabilidade de um fluido
viscoso, assim como seus limites de validade, levando-se em conta as mesmas teorias para
Π utilizadas neste trabalho, ver Bastero-Gil et al. (2012).
Os resultados numéricos da equação (178) permitiram mostrar que, dependendo
do valor de Cb , a atuação da viscosidade pode ocorrer para amplos intervalos de tempo
na fase em que a densidade do inflaton domina sobre a densidade de energia da radiação.
Por conta da diluição e−N/2 , para maiores valores de N , o segundo termo em (178) tornase desprezı́vel e retorna-se ao caso padrão do reaquecimento onde Π = 0. Se a diluição
completa de Π ocorre antes de N < Nreh , a evolução de ρr é dada pela expressão (176),
enquanto que para N > Nreh , a forma correta é a (177), onde a radiação segue a sua
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evolução usual ρr ∝ e−4N .
Retornando-se à equação (174), onde ainda considera-se uma taxa de decaimento
constante, mas agora P descrito pela teoria de Eckart (equação 161) a integral de R é
dada por
Z N

2  5N
R(N ) ∼ κ1 e 2 − 1 − 3
P (N 0 )dN 0 .
5
0

(179)

A inclusão dos efeitos da viscosidade aumenta o valor da densidade de energia da radiação
e um dos objetivos aqui propostos é saber se estes efeitos são desprezı́veis ou relevantes nos
cálculos das temperaturas máxima e de reaquecimento, assim como os instantes 
em que es
RN
5N
2
0
0
2
tes ocorrem. Definindo −3 0 P (N )dN ≡ PS (N ) então R(N ) = PS (N ) + 5 κ1 e − 1
e reescrevendo (179) como função de ρr o resultado fornece

2
ρr (N ) = ΠS e−4N + κ01 e−3N/2 − e−4N ,
5

(180)

onde ΠS = Mφ4 PS (N ) e κ01 = Mφ4 κ1 . Aplicando a derivada dρr (N )/dN = 0 no resultado
acima, obtém-se o ponto onde se localiza o máximo de ρr (Nmax ) e, consequentemente,
instante onde ocorre a temperatura máxima Tmax = T (Nmax ),
0=

Π0S e−4Nmax

−4Nmax

− 4ΠS e



2 0
3 −3Nmax /2
−4Nmax
+ κ1 4e
− e
.
5
2

(181)

Para o caso sem viscosidade volumar, o ponto de máximo ocorre em Nmax (Π = 0) = 0.40,
enquanto que para o caso com viscosidade, para uma escolha relevante de Cb , Nmax (Π 6=
0) > Nmax (Π = 0). Substituindo R(N ) em termos de PS (N ) na equação (160) obtém-se
a expressão para a temperatura T como função de N ,

T̄ (N ) =

30
g∗ π 2

1/4 

2 −3N/2
e
− e−4N + PS (N )e−4N
5

1/4
.

(182)

Desprezando os efeitos de viscosidade, a temperatura na fase dominada pela radiação
evolui com o número de e-folds com T di ∝ e−3N/8 , enquanto que na fase dominada pela
radiação esta segue sua forma habitual T dr ∝ e−N . Para Π 6= 0, o termo PS (N )e−4N
contribui positivamente para o aumento da temperatura, porém convém ressaltar que,
como já demonstrado, a partir de determinado número de e-folds a evolução do fluido
viscoso converge para o caso ρr (Π = 0), resultado que independe da quantidade de viscosidade somada ao plasma radiativo. Em contrapartida, como a temperatura máxima
ocorre para um valor da ordem de N . 1, é sempre possı́vel escolher um valor de Cb que
permite Π aumentar ρr e consequentemente T na fase inicial do reaquecimento. Portanto,
Tmax (Π 6= 0) > Tmax (Π = 0).
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4.2.4 Término do reaquecimento ρr = ρφ
O próximo passo é ver se a viscosidade presente na radiação provoca algum efeito
na temperatura de reaquecimento Treh . Tomando novamente o caso mais simples para a
pressão de viscosidade fornecida pela teoria de Eckart, expressão (161), a equação (178),
válida para a fase dominada pelo inflaton, revela que a viscosidade só é relevante no ponto
de cruzamento ρφ (Nreh ) = ρr (Nreh ) se P prolonga-se substancialmente até o ponto Nreh .
Caso isso não aconteça, a solução para R da equação (178) será a mesma para o caso com
P ≈ 0. Derivando-se com relação a R a expressão 178 para o caso Cb = 0 tem-se que
dR0 (N )/dR(N ) = 0. Para Cb 6= 0, a mesma derivada escreve-se
dR0 (N )
= G(R, N, Cb ),
dR

(183)

onde definiu-se.
G(R, N, Cb ) =

3 κ2 Cb
.
4 R1/4 eN/2

(184)

Quando o lado direito da função G acima é muito menor que 1, retorna-se ao resultado
sem viscosidade. Nas unidades escolhidas, R ∝ e5N/2 , então G ∝ e−9N/8 . A única forma de
manter G & 1 é aumentando-se o valor de Cb . Para grandes valores de N , Cb também deve
ter valores grandes, o que pode a partir de certo ponto trazer instabilidades ao sistema.
De qualquer forma, para qualquer escolha de Cb , a solução para ρr converge para o caso
Π = 0 a partir de determinado valor de N . Apesar da função G não depender da taxa de
decaimento, ou mais precisamente para este caso de Γφ(C) , da constante de acoplamento λ,
esta é relevante pois controla a evolução de R no acoplamento com Φ, pois é bom frisar que
(178) foi obtida a partir de uma série de aproximações. Enquanto o ponto de Nmax (Π = 0)
não depende de nenhuma variável, é fácil demonstrar, fazendo-se N = Nreh nas equações
(176) e (177), que Nreh (Π = 0) ∼ 11.15/λ4/3 , ou seja, depende da constante acoplamento.
O fato de não depender da massa demonstra um efeito compensatório: massas grandes
evaporam-se mais rápido devido ao decaimento, mas por outro lado causam uma expansão
mais rápida do Universo. Para massas pequenas a relação é oposta. Como será abordado,
este efeito é a principal razão para que Π não seja relevante no instante em que N = Nreh .
Pois independentemente do valor de Cb , para valores grandes de λ tem-se valores menores
de Nreh e, consequentemente, valores grandes de ρr (Nreh ) e a expressão G  1, o que
demonstra que o comportamento de ρr (Π 6= 0) converge para a solução ρr (Π = 0). Em
contrapartida, valores pequenos de λ fornecem valores maiores de Nreh , e−9N/8 controla a
diluição de G e, novamente, a solução converge para o caso sem viscosidade. As soluções
numéricas vão corroborar estes resultados.
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4.3 Soluções numéricas
Os resultados a seguir obtêm-se das resoluções numéricas relativas ao sistema de
equações formado pelas expressões (158) e (157), considerando os respectivos modelos
apresentados nas seções anteriores para as taxas de decaimento do inflaton Γφ (T ) e a
pressão viscosa Π. Para sistematizar a análise da dinâmica do reaquecimento a partir
destas diferentes possibilidades, segue-se um tratamento progressivo, do caso mais simples,
onde os efeitos da massa térmica e da pressão viscosa são desprezados, para posteriormente
considerar ambos os efeitos de forma conjunta. O objetivo, mais uma vez ressalta-se, é
verificar a relevância destes novos processos na aquisição da temperatura máxima Tmax e
da temperatura de reaquecimento Treh e suas implicações cosmológicas.

4.3.1 Caso Mth (T ) = 0 e Π = 0
No primeiro caso em questão, desconsideram-se os efeitos da massa térmica nos
produtos do decaimento do inflaton, o que equivale a Mth (T ) = 0, e os efeitos da pressão
de viscosidade volumar, ou seja, Π = 0. A expressão da taxa de decaimento do inflaton é
dada por (128) e depende somente dos valores da massa do inflaton Mφ e da constante de
acoplamento λ. Para um maior proveito da discussão relativa aos resultados envolvendo
os efeitos da massa térmica e da pressão de viscosidade volumar trata-se de verificar nesta
seção quais os efeitos de Mφ e de λ nas temperaturas máxima e de reaquecimento para
este caso mais elementar da taxa de decaimento Γφ . O tempo caracterı́stico de duração
do reaquecimento τreh é estimado ser da ordem inversa da taxa de decaimento, ou seja,
τreh ∼ Γ−1
φ . O final da era inflacionária, inı́cio do reaquecimento, acontece em torno de
t = 10−32 segundos, enquanto o inı́cio da fase quente do Big Bang, em torno de t = 10−18
segundos (LYTH; LIDDLE, 2009). Para que o reaquecimento não afete o inı́cio da fase
de nucleossı́ntese primordial, que estima-se acontece entre 10 < t < 103 segundos após o
Big Bang, o reaquecimento deve desenrolar-se entre 10−32 s < τreh < 10−18 s, o que implica
que
10−6 GeV .

λ2
Mφ . 108 GeV.
8π

(185)

Como posteriormente trata-se de estudar outras taxas de decaimentos, onde a relação
entre as quantidades λ, Mφ e φ̃ determina qual Γφ age no sistema dinâmico, utilizase explicitamente ao longo do texto λ e Mφ , mesmo que neste primeiro momento Γφ
seja uma quantidade constante. Outro fato significativo é que a solução do sistema é
bastante suscetı́vel à condição inicial da densidade de energia do inflaton, o que por sua
vez relaciona-se com o fator de escala no final da inflação. Como será assumido que HI é da
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ordem da massa do inflaton, hipótese que serve para a maioria dos modelos inflacionários,
o valor de Mφ é peça chave nos resultados numéricos para todos os casos tratados.
A escala usada para a massa do inflaton depende da escala de energia determinada
pelo modelo de inflação considerado. Aqui, assume-se a condição final da inflação apenas como condição inicial para o perı́odo de reaquecimento sem mencionar um modelo
especı́fico para o potencial V (φ). Assim, varia-se a massa do inflaton Mφ para valores que
compreendem tanto massas pequenas, 103 GeV, quanto grandes, 1013 GeV. A princı́pio,
a amplitude inicial do campo φi no final da inflação é um parâmetro livre e não será especificado qual potencial V (φ) descreve as oscilações de φ a partir da primeira oscilação.
A única restrição, seguindo a abordagem de Mukaida e Nakayama (2013b), é que a oscilação coerente subsequente seja bem descrita pelo potencial quadrático: Mφ2 φ2 /2. Desta
q
maneira podemos fazer a aproximação φi = 2Mpl2 . Como já especificado, a amplitude
nesta situação evolui com o fator de escala através de φ̃ ∝ a−3/2 .
Para a realização das simulações, o primeiro passo é adotar valores fixos de Mφ e
ver o comportamento do sistema dinâmico quando varia-se a constante de acoplamento
λ. Na teoria térmica de campos, mesmo quando os efeitos do banho térmico são desprezados, Mφ deveria depender dos valores dos outros campos com o qual o inflaton interage,
o que implica que durante o reaquecimento este valor seria uma função do tempo e a
massa seria uma massa efetiva (MUKAIDA; NAKAYAMA, 2013a). Mas, assumindo que
o campo φ seja acoplado fracamente e que seja o único campo relevante no reaquecimento, as correções térmicas nas relações de dispersão são desprezı́veis (DREWES, 2011).
Considera-se também que a massa do inflaton tenha um valor muito maior que as massas de vácuo dos outros campos interagentes e esta assertiva é motivada pela suposição
que a temperatura de reaquecimento seja muito maior que a escala eletrofraca, ou seja,
Treh  1 TeV (DREWES, 2011). Desta maneira, para a abordagem aplicada aqui ser
coerente com as hipóteses explanadas, toma-se o 1 TeV como limite mı́nimo permitido
para a temperatura de reaquecimento.
Além do limite inferior mencionado no parágrafo anterior para a temperatura de
reaquecimento, também será considerado que os valores de Treh não podem ser maiores
que 109 GeV, temperatura esta que determina o limite da superprodução de gravitinos.
Os gravitinos são partı́culas preditas no contexto de teorias supersimétricas da gravitação
e podem ser produzidas no Universo primordial a partir de espalhamentos térmicos no
plasma durante o estágio de reaquecimento. O excesso da produção destas partı́culas
acarreta adversidades às previsões da nucleossı́ntese, já que os produtos originados dos
decaimentos dos gravitinos têm energias suficientes para causar a fotodissociação dos
elementos 4 He e Deutério (KAWASAKI; MOROI, 1995; OKADA; SETO, 2005). Assim, impõem-se para os modelos que temperaturas maiores da ordem de T ∼ 109 GeV,
excluindo-se alguns testes especı́ficos, não sejam alcançadas no final do reaquecimento.
Os resultados relativos às anisotropias da radiação cósmica de fundo em micro-
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Figura 10 - Densidades de energia versus número de e-folds N
GΦ HCL, MΦ=109 GeV
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Legenda: Evolução das densidades de energia da radiação (linha cheia) e do inflaton
(linha pontilhada) como função do número de e-folds N para Mth (T ) = 0 e
Π = 0 adotando-se um valor fixo para Mφ e dois valores distintos para a
constante de acoplamento λ.
Fonte: O autor, 2017.

ondas favorecem uma massa grande para o inflaton, da ordem de Mφ = 10−6 Mpl . Independente deste resultado, as análises aqui apresentadas abrangerão grandes variações
para a massa do inflaton: 103 GeV ≤ Mφ ≤ 1013 GeV. A princı́pio, a relação (185) impõe
restrições às possı́veis escolhas de λ; por exemplo, para os valores extremos de massa
do inflaton tem-se que 10−4 . λ . 103 , para Mφ = 103 GeV, e 10−9 . λ . 102 , para
Mφ = 1013 GeV. Por conta das imprecisões das escalas de tempo relativas às transições
entre as diversas fases evolutivas do inı́cio do Universo, a única restrição para a constante de acoplamento será λ ≤ 10−3 , que como já mencionado anteriormente, preserva o
potencial V (φ) das correções radiativas (YOKOYAMA, 2004).
Para uma massa Mφ = 109 GeV, considera-se os seguintes valores para a constante de acoplamento λ : 10−10 , 10−8 , 10−6 e 10−4 . As condições iniciais, em unidades
adimensionais, para as densidades de energia do inflaton e da radiação são fornecidas por

R(NI ) = 0,

3 HI2 Mpl2 NI
e ,
ΦI = Φ(NI ) =
8π Mφ4

(186)

onde o ı́ndice I representa os valores das quantidades no instante inicial e NI = 0. A taxa
de Hubble HI no inı́cio do reaquecimento, ou seja, quando o inflaton começa a oscilar
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Tabela 1 - Resultados para a taxa de decaimento constante.

λ
10−10
10−8
10−6
10−4

Γφ(C) , Mth (T ) = 0, Π = 0
Mφ = 109 GeV
N (Tmax )
Tmax
N (Treh )
0.4
1 × 108
33.7
9
0.4
1 × 10
27.7
0.4
1 × 1010
21.6
11
0.4
1 × 10
15.4

Treh
3.7 × 102
3.4 × 104
3.4 × 106
3.5 × 108

Legenda: Valores para o número de e-folds N onde ocorre a temperatura máxima
N (Tmax ) e a temperatura de reaquecimento N (Treh ). As temperaturas são
dadas em Giga elétron-volts.
Fonte: O autor, 2017.

de forma coerente em torno do mı́nimo do potencial é da ordem da massa do inflaton,
já que φI ∼ Mpl , assim HI ∼ Mφ (KOLB; NOTARI; RIOTTO, 2003; MAZUMDAR;
ZALDı́VAR, 2014).
A figura 10 apresenta os resultados numéricos para este primeiro conjunto de dados.
O intervalo NI ≤ N ≤ Nreh marca o perı́odo do reaquecimento caracterizado por ρφ ≥
ρr . O campo começa a oscilar de forma coerente no instante HI−1 e quando o Universo
−1
atinge a idade Γ−1
≤ t ≤ Γ−1
φ , as oscilações de φ “cessam”. Assim, o intervalo HI
φ
di
−3N
di
representa o domı́nio de φ e as evoluções das energias são dadas por ρφ ∝ e
e ρr ∝
−3N/2
e
. Portanto, da relação entre a densidade de radiação e a temperatura, infere-se
que a evolução desta última quantidade ao longo do reaquecimento tem a seguinte forma
T di ∝ e−3N/8 . Quando a energia da radiação passa a dominar sobre a energia de φ,
−3N
ρdr
e a temperatura retorna à forma usual para a sua evolução T dr ∝ e−N .
φ ∝ e
Dos resultados destaca-se que quanto maior o valor de Γφ(C) ou, analogamente,
quanto maior o valor da constante de λ, para uma determinada massa constante Mφ , mais
rápido termina o reaquecimento, instante onde ρr ≥ ρφ . Isto decorre do fato que taxas
de decaimento maiores representam mais eficiência no processo de conversão da energia
fornecida por φ para o plasma relativı́stico. A temperatura máxima Tmax , onde ocorre
o máximo da densidade de energia da radiação ρr , acontece em torno de Nmax ∼ 0.4,
sendo este valor independente dos parâmetros de entrada λ e Mφ quando utiliza-se a taxa
de decaimento constante. A temperatura de reaquecimento ocorre em torno de Nreh ∼
11.15/λ4/3 e independe do valor de Mφ . A explicação para este efeito é que um inflaton
pesado tem uma vida mais breve que um inflaton leve, mas por outro lado esse efeito é
compensado por uma expansão mais rápida do Universo na fase inicial do reaquecimento.
Para um inflaton de massa menor o efeito esperado é o oposto (MAZUMDAR; ZALDı́VAR,
2014).

91
Figura 11 - Evolução das densidades de energia do inflaton e da radiação versus número
de e-folds (caso Π 6= 0 e Mth (T ) = 0)
GΦ HCL, MΦ=109 GeV, Λ=10-7, Cb=104, Θ=0.1
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Legenda: Evolução da densidades de energia da radiação (linha cheia) e do inflaton (linha
pontilhada) como função do número de e-folds N para três diferentes teorias
para a pressão de viscosidade Π. O caso Π = 0 é incluı́do para comparação.
Fonte: O autor, 2017.

As expressões analı́ticas para a temperatura máxima e a temperatura de reaquecimento estão de acordo com os valores numéricos apresentados na tabela 1. As de√
p
pendências em λ para Tmax e Treh são dadas, respectivamente, por Tmax ∝ Mpl Mφ λ
p
e Treh ∝ Mpl Mφ λ. Para as escolhas usadas, um incremento de 100 no valor de λ gera
um aumento de um fator 10 na temperatura máxima e de 100 na temperatura de reaquecimento. Pode-se perguntar qual escolha de parâmetros fornece Treh > Tmax , mas
comparando-se as proporções isso implicaria que λ & 1, valor muito maior que 10−3 ,
condição superior imposta para λ. Em sı́ntese, o ponto Nmax onde ocorre Tmax independe
da escolha do par (λ, Mφ ), enquanto as quantidades Nreh , Tmax e Treh dependem do valor
da constante de acoplamento.
Além dos aspectos gerais já analisados, a tabela 1 revela dois problemas para
os resultados envolvendo a temperatura de reaquecimento. Comparando-se a tabela 1
com a figura 6 observa-se que, para o valor Mφ = 109 GeV utilizado, a partir de λ ∼
10−8 os valores de Treh tornam-se problemáticos, pois Treh & 109 GeV. Assim, para este
determinado valor de massa deve-se restringir a escolha para a constante de acoplamento
λ ≤ 10−8 .
A taxa de decaimento utilizada até o presente estudo assume uma conversão instantânea de energia do inflaton para o plasma relativı́stico. Tanto a temperatura máxima,
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quanto a temperatura de reaquecimento, neste caso em questão, são valores superestimados em relação aos modelos mais realistas para a dinâmica de φ, que incluem a produção
de partı́culas e a interação destas partı́culas com o próprio inflaton.

χ
4.4 Caso Mth
(T ) = 0 e Π 6= 0

A presente seção discute os resultados para o caso onde os efeitos da pressão viscosa são considerados, Π 6= 0, enquanto os efeitos da massa térmica continuam sendo
desprezados, Mth (T ) = 0. O principal parâmetro que constitui a intensidade da pressão
viscosa no sistema de equações acopladas é a constante de viscosidade volumar Cb . Como
Mth (T ) = 0, assume-se novamente o modelo simplificado para a taxa de decaimento Γφ(C) .
Os seguintes valores são utilizados para a constante de viscosidade volumar Cb : 0, 10, 100,
1000 e 104 . O caso Cb = 0 é incluı́do com a finalidade de observar quantitativamente os
efeitos de Π ao longo da evolução de temperatura no reaquecimento. A constante θ = τ H,
definida anteriormente, tem como condição θ < 1. Variações desta quantidade em diferentes ordens de grandeza não alteraram significativamente os resultados, então para todas
as simulações a seguir considera-se o valor θ = 0.1.
A figura 11 exibe o comportamento das densidades de energia para Cb = 104 ,
para todos os modelos de pressão de viscosidade volumar considerados. O primeiro ponto
de destaque é que o efeito de Π é aumentar a quantidade de energia da radiação ρr
nos primeiros instantes do reaquecimento, resultado este que reflete-se no aumento da
temperatura durante o perı́odo em que Π é relevante. Dentre as teorias para a pressão de
viscosidade Π, a de Eckart é que a proporciona a maior temperatura, enquanto a NLCDH
a menor. Posteriormente, a expansão controlada por H dilui os efeitos da viscosidade e
para todos os modelos em questão seus efeitos não são experimentados pela temperatura
de reaquecimento, convergindo para o caso Cb = 0 praticamente no mesmo instante. Estas
questões serão tratadas a seguir.
Como mencionado, Π influencia na dinâmica de ρr nos instantes iniciais do reaquecimento e consequentemente na evolução da temperatura. Os resultados da figura 12,
para dois casos distintos Cb = 500 e 5000, revelam que a inclusão da pressão viscosa Π no
sistema dinâmico do reaquecimento tem como papel principal aumentar a temperatura
máxima Tmax em um fator proporcional à constante de viscosidade volumar Cb , ou seja,
quanto maior o seu valor mais radiação é adicionada nesta fase inicial do reaquecimento
logo após o final da inflação. Então, de uma maneira geral, Tmax (Π 6= 0) > Tmax (Π = 0).
As simulações também expõem diferentes comportamentos de T (N ) quando considerados
distintos modelos de Π. Para um mesmo valor de Cb , o modelo de Eckart é o que produz
maiores temperatura ao longo da fase inicial do reaquecimento quando comparados com
os modelos de Israel-Stewart e NLCDH. Por outro lado, estes últimos dois modelos pouco
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Figura 12 - Temperatura versus número de e-folds (caso Π 6= 0 e Mth (T ) = 0)
GΦ HCL, MΦ=109, Λ=10-7, Θ=0.1
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Legenda: Evolução da temperatura como função do número de e-folds N para diferentes
modelos de pressão de viscosidade volumar Π.
Fonte: O autor, 2017.

diferem entre si. Para grandes valores de Cb , o modelo de Israel-Stewart tem valores
maiores que o modelo NLCDH. Conforme o universo se expande e o valor de N cresce,
Π se dilui e seus efeitos desaparecem bem antes do Universo entrar na fase de domı́nio
da radiação. Assim, Π não exerce qualquer tipo de influência no valor da temperatura de
reaquecimento e no ponto onde esta ocorre, para todos os modelos de pressão viscosa.
Na subseção 4.1.4 definiu-se a função G(R, N, Cb ), expressão 184, e mostrou-se
que se G(R, N, Cb )  1, R(Π 6= 0) → R(Π = 0). Para ver que a convergência acontece
antes do final do reaquecimento, situação que já é clara a partir da análise da figura 11, o
gráfico 13 exibe a evolução de G(R, N, Cb ) para três diferentes casos de Cb : 1, 103 e 105 .
A linha tracejada azul indica o momento em que G = 0.01, ou seja, valor suficiente para
fazer R(Π 6= 0) ∼ R(Π = 0). Para o menor valor de Cb = 1, ao longo de toda a evolução
da radiação no reaquecimento, a viscosidade é desprezı́vel. Este resultado está de acordo
com os critérios de escolhas de Cb fornecidos na seção relativa à eficiência de Cb , já que
valores da ordem de Cb ∼ 1 só são importantes para valores de massa Mφ > 1013 GeV
considerando λ = 10−3 . Para os outros valores maiores de Cb , a pressão Π atua no sistema
até determinado ponto mas logo o fator ∝ e−9N/8 dilui G.
A tabela 1 contém os resultados das simulações numéricas para Mφ = 109 e λ =
10−7 . Como já apontado, a expansão do Universo dilui a eficiência de Π e esta não provoca
efeitos relevante em Nreh e Treh . No caso em questão, todos os modelos apresentam
Nreh = 23.8 e Treh = 3.6 × 105 Gev. A posição de Nmax sofre um desvio, sendo que
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Figura 13 - G = dR0 /dR(Π 6= 0) versus N
GΦ HCL, MΦ=109 GeV, Λ=10-3, Eckart, Θ=0.1
1000
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Legenda: Comportamento da função G = dR0 /dR ao longo do reaquecimento para três
casos de Cb : 1 (linha vermelha cheia), 103 (linha vermelha tracejada) e 105
(linha vermelha pontilhada). A linha azul marca o momento onde G = 1. A
linha pontilhada cinza marca o final do reaquecimento. A taxa de dissipação é
dada pela expressão (173).
Fonte: O autor, 2017.
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Figura 14 - Comportamento de F (ρr , Π) versus número de e-folds (caso Π 6= 0 e
Mth (T ) = 0)
GΦ HCL, MΦ=109, Λ=10-7, Θ=0.1
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Legenda: Evolução da razão 3|Π|/4ρr como função do número de e-folds N para
diferentes modelos de pressão de viscosidade volumar Π: Eckart (linha
vermelha), Israel-Stewart (linha azul) e NLCDH (linha roxa). Cada um dos
modelo atua com distintos valores de Cb = 500 (linha cheia), 5000 (linha
tracejada).
Fonte: O autor, 2017.
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Tabela 2 - Resultados para a taxa de decaimento constante para o caso Π = 0 e 3
diferentes teorias para Π.

Cb
0
10
100
1000
10000
10
100
1000
10000
10
100
1000
10000

Γφ(C) , Mφ = 109 GeV, λ = 10−7
Π=0
N (Tmax )
Tmax
N (Treh )
0.40
2.6 × 109
23.8
Eckart
0.40
2.3 × 109
23.8
0.57
3.4 × 109
23.8
10
0.79
2.1 × 10
23.8
11
0.81
2.1 × 10
23.8
Israel-Stewart
0.42
2.3 × 109
23.8
9
0.63
3.1 × 10
23.8
0.98
1.5 × 1010 23.8
1.1
1.4 × 1011 23.8
NLCDH
0.42
2.3 × 109
23.8
9
0.62
2.9 × 10
23.8
10
1.1
1.2 × 10
23.8
1.2
9.6 × 1010 23.8

Treh
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105
3.6 × 105

Legenda: Valores para o número de e-folds N onde ocorre a temperatura máxima
N (Tmax ) e a temperatura de reaquecimento N (Treh ) para diferentes modelos
de pressão viscosa. As temperaturas são dadas em Giga elétron-volts.
Fonte: O autor, 2017.

o valor máximo Nmax para o modelo NLCDH para Cb = 104 causa um aumento de
∼ 2.2 no fator de escala a(Tmax ). Os resultados estão de acordo com o atestamento
realizado anteriormente que Nmax (Π 6= 0) > Nmax (Π = 0). Os incrementos nos valores da
temperatura máxima na terceira coluna da tabela aumentam com o valor do coeficiente
de viscosidade volumar podendo a diferença chegar a duas ordens de grandeza quando
são comparados os casos Cb = 0 e Cb = 104 para o modelo de Eckart. Este resultado
também já foi previsto através da equação (182), onde o termo PS (N ) representa estes
incrementos encontrados para a temperatura máxima.
A figura 14 apresenta os resultados relativos à função F (ρr , Π), definida pela expressão (152), para diferentes modelos da viscosidade Π. Foi enfatizado que se F (ρr , Π) 
1, o sistema dinâmico não sente a ação de Π de forma considerável. Para o modelo de
Eckart e para ambos os valores de Cb , a função F (ρr , Π) torna-se muito menor que 1 a
partir N & 1, enquanto para os outros dois modelos, Israel-Stewart e NLCHD, o mesmo
ocorre para N & 5. Da tabela 2 verificou-se que a temperatura máxima acontece no intervalo 0.4 < N < 1.1, o que confirma o fato de Π ser capaz de exercer efeitos no sistema
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a ponto de aumentar Tmax . Por outro lado, a temperatura de reaquecimento ocorre em
Nreh = 21, ponto este onde a expansão já diluiu completamente os efeitos de Π no sistema.
−3N
−3N/2
Para ilustrar, na fase dominada pelo inflaton, ρdi
enquanto ρdi
. Como
r ∝ e
φ ∝ e
di
di
di
−3N/2
id
di
1/4
ρφ  ρr então H ∝ e
. Para o modelo de Eckart, FE (ρr , Π) ∼ Cb H /(ρdi
,
r )
de tal maneira que Π ∝ e−9N/8 . Uma grande quantidade de radiação é gerada pelo processo de aquecimento instantâneo já na primeira oscilação do campo φ, processo este que
é rápido o suficiente para que a expansão não afete a ação de Π em ρr . Em seguida
−3N/2
(ρid
supera completamente o efeito de Π ao longo da expansão.
r )

χ
4.5 Caso Mth
(T ) 6= 0 e Π 6= 0

Dos resultados obtidos para o caso onde a viscosidade faz parte do sistema, se
constatou que a sua relevância acontece somente no inı́cio da fase de reaquecimento, onde
a densidade de energia do campo escalar φ domina sobre ρr . Tais resultados levaram em
consideração o caso mais simples de taxa de dissipação Γφ(C) . Como visto no capı́tulo
anterior, o coeficiente de dissipação Γφ , agora tratado em sua forma mais genérica, é uma
função de φ e T e sua forma depende da amplitude do campo:
• λφ̃  Mφ , o regime de amplitudes pequenas (RAP);
• λφ̃  Mφ , o regime de amplitudes grandes (RAG).
Ambos os regimes já foram tratados, sendo o primeiro em Yokoyama (2006) e Drewes
(2011), enquanto que o segundo em Mukaida e Nakayama (2013b). Para os próximos
resultados numéricos vamos trabalhar para dois casos extremos de massa novamente: 103
GeV e 1013 GeV. Para o caso Mφ = 103 GeV: λ  10−15 (RAP) e λ  10−15 (RAG),
enquanto para Mφ = 1013 GeV: λ  10−5 (RAP) e λ  10−5 (RAG). Lembrando que a
condição para não haver o ressonância paramétrica é Mφ  αλφ̃, para a massa Mφ = 1013
GeV trabalharemos só com λ  10−5 .
A inclusão da viscosidade Π aumenta a quantidade de radiação no sistema na fase
inicial do reaquecimento; assim, o objetivo neste momento é ver a sua influência nos distintos regimes de amplitude e observar se há alterações significativas nos comportamentos
das taxas de decaimento durante o reaquecimento. A teoria usada para descrever Π será
a de Israel-Stewart, já que os resultados obtidos para as todas as três teorias não foram
substancialmente diferentes.
Os resultados numéricos, como organizados na tabela 2, demonstraram que, apesar
do instante onde ocorre a temperatura máxima Nmax (Π 6= 0) ser sensı́vel à escolha de Cb , a
variação no número N de e-folds, quando se considera o caso sem viscosidade, é pequena,
da ordem de ∆N ∼ 0.5, para o caso de grandes valores de Cb . Portanto, para todos
os gráficos a seguir, como foram tomadas constantes de viscosidade volumar relevantes,
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Figura 15 - Densidades de energia, H e taxas de decaimento versus número de e-folds
para o caso Γφ(G) (T ) e Π 6= 0.

Legenda: Comportamento do sistema dinâmico para as densidades de energia do inflaton
(linha preta) e da radiação (linha roxa), na produção de partı́culas pelo
processo: não perturbativo ΓN P (linha verde), regime de amplitudes grandes
ΓRAG (linha vermelha) e regime de amplitudes pequenas ΓRAP (linha laranja).
A teoria usada para Π é a de Israel-Stewart (I-S).
Fonte: O autor, 2017.
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vamos assumir que o ponto onde ocorre a temperatura máxima seja Nmax (Π 6= 0) ∼ 1.
Desta maneira, a taxa de dissipação que dominar o reaquecimento, no instante N = 1, é
a fonte principal da energia de dissipação que, em conjunto com a contribuição devido à
viscosidade Π, regula os valores para a temperatura máxima.
A figura 15 apresenta os primeiros resultados para a situação onde λφ̃  Mφ . A
linha roxa pontilhada exibe o comportamento da radiação sem viscosidade, enquanto a
linha roxa cheia para Π 6= 0. Nos primeiros instantes do reaquecimento, quando N . 0.2,
o pré aquecimento ocorre pelo processo não perturbativo ΓN P (linha verde) e a radiação
formada atinge seu auge de energia, na qual as temperaturas máximas alcançadas são da
ordem de T (Π = 0) = 108 GeV e T (Π 6= 0) = 109 GeV. A taxa ΓN P age até o momento
em que a condição (133) deixa de ser satisfeita e sua brevidade é ocasionada pelo fato que
a amplitude do campo vai com φ̃ ∝ e−3N/2 enquanto T ∝ e−3N/8 , após Tmax para ambos
os casos. Quando ΓN P cessa, ΓRAG (linha vermelha) domina o fornecimento de energia
para a radiação até o momento em que o reaquecimento é atingido, o inflaton tem a sua
completa evaporação e, consequentemente, sua densidade de energia cai abruptamente
em torno de N ∼ 7. Dentre as três taxas de decaimento que definem ΓRAG , a maior é
fornecida por ΓRAG(2) ∼ φ2 /T , equação (168), como pode ser observado na figura 18, que
apresenta o desempenho de cada Γφ até o instante do reaquecimento. A figura também
demonstra que para este caso λ = 10−3 , esta mesma taxa determina tanto a temperatura
máxima, em conjunto com Π, quanto a temperatura de reaquecimento, como enfatizado
pela linha cinza, que marca o instante do reaquecimento, onde neste caso Nreh = 6.5. A
figura 15 também mostra que, de forma aproximada, no momento em que H ∼ ΓRAG ,
ponto de cruzamento entre as linhas azul e vermelha, é o instante em que ρr ∼ ρφ , próximo
do local onde as linhas preta e roxa convergem, que caracteriza que praticamente toda a
energia de φ é convertida para a radiação, como esperado.
As figuras 16 e 17, para λ = 10−5 e para λ = 10−7 , nesta ordem, apresentam
comportamentos similares para as quantidades de interesse nos instantes iniciais N ≤ 2.
Mas como visto anteriormente, a eficiência de Π, caracterizada pela constante Cb , para
um valor fixado de Mφ , atesta que, quanto maior o valor de λ, menor o rendimento
da viscosidade, como já evidenciado na figura 7. Assim, diminuindo-se a constante de
acoplamento λ, maiores os valores que T pode alcançar, tornando a condição λφ  T
favorável para ΓRAG(2) . A temperatura máxima continua sendo controlada por ΓRAG(2) ,
mas agora quem determina as temperaturas de reaquecimento são as taxas fornecidas por
ΓRAP , já que φ encontra-se no regime de pequenas amplitudes do campo.
A figura 18 engloba todos as dissipações envolvidas na evolução do reaquecimento
para os casos λ = 10−3 e λ = 10−7 . Ilustra-se que diferentes taxas Γφ podem atuar de
forma simultânea, mas somente uma de fato é relevante na caracterização das temperaturas máxima e de reaquecimento. A quantidade Π tem a função de aquecer o plasma
de forma mais eficiente, assim seu papel é reconfigurar os regimes de amplitudes que são
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Figura 16 - Evolução das densidades de energia, parâmetro de Hubble H e taxas de
decaimento Γφ versus número de e-folds (caso ΓG e Π 6= 0)

Legenda: Comportamento do sistema dinâmico para as densidades de energia do inflaton
(linha preta) e da radiação, para o caso Π = 0 (linha roxa pontilhada) e Π 6= 0
(linha roxa cheia). O ponto de cruzamento entre ρφ /ρT = ρr /ρT marca o final
do reaquecimento. A linha azul cheia representa o parâmetro de Hubble,
enquanto as linhas cheias coloridas restantes as taxas de decaimento. A teoria
usada para Π é a de Israel-Stewart (I-S). Para as notações utilizadas para cada
Γφ ver texto.
Fonte: O autor, 2017.
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Figura 17 - Evolução das densidades de energia, parâmetro de Hubble H e taxas de
decaimento Γφ versus número de e-folds (caso ΓG e Π 6= 0)

Legenda: Comportamento do sistema dinâmico para as densidades de energia do inflaton
(linha preta) e da radiação, para o caso Π = 0 (linha roxa pontilhada) e Π 6= 0
(linha roxa cheia). O ponto de cruzamento entre ρφ /ρT = ρr /ρT marca o final
do reaquecimento. A linha azul cheia representa o parâmetro de Hubble,
enquanto as linhas cheias coloridas restantes as taxas de decaimento. A teoria
usada para Π é a de Israel-Stewart (I-S). Para as notações utilizadas para cada
Γφ ver texto.
Fonte: O autor, 2017.
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Figura 18 - Evolução das taxas de decaimento Γφ versus número de e-folds (caso ΓG e
Π 6= 0)

Legenda: Comportamentos para diferentes taxas de decaimento Γφ ao longo do
reaquecimento. A linha pontilhada cinza marca o instante onde acaba a fase de
reaquecimento. As linhas pontilhadas coloridas são os resultados para Π = 0,
enquanto as linhas cheias para Π 6= 0. A teoria de Israel-Stewart (I-S) foi usada
em ambas as simulações. Para as notações utilizadas para cada Γφ ver texto.
Fonte: O autor, 2017.
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dependentes da temperatura e a consequência deste efeito é tornar mais breve o processo
de decaimento pelo método não perturbativo (linha preta) com a contrapartida de prolongar a atuação as taxas relativas ao regime de grandes amplitudes de φ, sendo esta
amplificação inversamente proporcional à λ. Fisicamente, a presença da viscosidade volumar no plasma estimula a formação de partı́culas, já que uma menor pressão de radiação
estimula o termo de fonte nas equações originais de nosso sistema. A consequência direta
é a supressão do decaimento perturbativo, já que o plasma atinge maiores temperaturas
em breves intervalos de tempo. Mesmo com a diluição de Π com a expansão, a presença
da viscosidade é relevante nas taxas de dissipação e na formação de partı́culas, já que
a pressão de radiação é menor do que na situação usual de equilı́brio até Π de fato ser
considerado insignificante momentos antes do final do reaquecimento. Após o final do reaquecimento, a fricção em torno do mı́nimo do potencial do campo é pequena e o regime de
pequenas amplitudes domina para todos os casos restantes no pós-reaquecimento. Como
alegado anteriormente, a taxa de produção fermiônica domina sobre a bosônica. Isso
acontece para todas as fases do reaquecimento, quando não há a produção exponencial
de bósons no fenômeno de ressonância paramétrica nos instantes iniciais.
A figura 19 apresenta o mesmo regime, mas agora para uma massa grande, Mφ =
1013 GeV, com λ = 10−7 . Neste caso a temperatura de reaquecimento é sempre determinada pela produção de partı́culas através do processo perturbativo, cuja taxa de decaimento é fornecida por ΓRAP , onde novamente a produção de férmions domina. Destaca-se
que, devido às altas temperaturas atingidas nos instantes em que a pressão de viscosidade
é relevante, a condição Mth & Mφ é satisfeita e a partir de determinado ponto a produção
de partı́culas pelo processo ΓF e ΓB é suspenso, sendo substituı́da pelo processo ΓFRAP .
Importante destacar que a fase constante de temperatura, gerada pela anulação do processo de decaimento quando Mth > Mφ , não acontece para regimes de altas temperaturas,
como apresentado na figura 4. Mesmo com o bloqueio cinemático imposto pela espaço
de fase das equações para ΓF e ΓB , o processo de dissipação pode prosseguir através de
espalhamentos eficientes entre o inflaton e as quasipartı́culas do plasma térmico. Neste
contexto, ΓRAP é o mecanismo que determina tanto a temperatura máxima, em conjunto
com Π, quanto de reaquecimento. Neste regime, o processo não perturbativo não ocorre,
sendo substituı́do pelo processo perturbativo usual na formação do plasma primordial do
reaquecimento. Para um olhar mais detalhado sobre os processos que dominam a dinâmica
de cada processo dissipativo, a figura 20 apresenta o conjunto de todos os decaimentos
relevantes até o final do reaquecimento. Ambas as figuras mostram que a temperatura
máxima é determinada por ΓFRAP , já que as altas temperaturas do fluido viscoso satisfazem
2gMth > Mφ .
A tabela 3 sumariza os resultados encontrados até aqui. Primeiramente, na seção
de aquecimento instantâneo pelo processo perturbativo, onde a taxa de decaimento é
fornecida por ΓC = λ2 Mφ /8π, afirmou-se que esta fornece limites superiores para as tem-
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Figura 19 - Evolução das densidades de energia, parâmetro de Hubble H e taxas de
decaimento Γφ versus número de e-folds (caso ΓG e Π 6= 0)

Legenda: Comportamento do sistema dinâmico para as densidades de energia do inflaton
(linha preta) e da radiação, para o caso Π = 0 (linha roxa pontilhada) e Π 6= 0
(linha roxa cheia). O ponto de cruzamento entre ρφ /ρT = ρr /ρT marca o final
do reaquecimento. A linha azul cheia representa o parâmetro de Hubble,
enquanto as linhas cheias coloridas restantes as taxas de decaimento. Para as
notações utilizadas para cada Γφ ver texto.
Fonte: O autor, 2017.
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Figura 20 - Evolução das taxas de decaimento Γφ versus número de e-folds (caso ΓG e
Π 6= 0)

Legenda: Comportamentos para diferentes taxas de decaimento Γφ ao longo do
reaquecimento. A linha pontilhada cinza marca o instante onde acaba a fase de
reaquecimento. As linhas pontilhadas coloridas são os resultados para Π = 0,
enquanto as linhas cheias para Π 6= 0. O modelo para Π é o de Israel-Stewart.
Para as notações utilizadas para cada Γφ ver texto.
Fonte: O autor, 2017.
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Tabela 3 - Resultados para a taxa de decaimento constante e geral para os casos sem e
com viscosidade volumar Π

λ

N (Tmax )

Tmax
N (Treh )
ΓC , Π = 0
2.1 × 108
11.6
2.1 × 107
17.7
6
2.1 × 10
23.8
ΓG , Π = 0
3.1 × 108
6.5
7
3.1 × 10
16.3
6
3.1 × 10
23.1
ΓG , Π 6= 0 (I-S, Cb = 3 × 108 )
4.3 × 109
6.5
9
4.1 × 10
16.3
3.8 × 109
23.2

Treh

10−3
10−5
10−7

0.4
0.4
0.4

3.4 × 106
3.6 × 104
3.6 × 102

10−3
10−5
10−7

0.4
0.4
0.4

10−3
10−5
10−7

1.1
1.1
1.1

1.6 × 108
9.4 × 104
6.1 × 102
1.7 × 108
9.5 × 104
6.1 × 102

Legenda: Valores para o número de e-folds N onde ocorre a temperatura máxima
N (Tmax ) e a temperatura de reaquecimento N (Treh ) para diferentes modelos
de pressão viscosa. As temperaturas são dadas em Giga elétron-volts.
Fonte: O autor, 2017.

peraturas máxima e de reaquecimento. Mas, de fato, isto só é verdade se o reaquecimento
é caracterizado pelo cenário padrão, onde o processo perturbativo é o processo relevante
na produção de partı́culas e no aquecimento do Universo, caracterizando assim tanto
Tmax , quanto Treh . Para o regime de altas temperaturas, quando λφ̃  Mφ é satisfeita,
outros processos são relevantes, tais como o decaimento não perturbativo ΓN P . Isso explica porque as temperaturas de reaquecimento para ΓG , para grandes valores constantes
da acoplamento λ, diferem bastante do caso ΓC . A diferença para as temperaturas de reaquecimento para o caso λ = 10−3 tem quase duas ordens de grandeza. Para os outros dois
casos de λ, o processo perturbativo usual passa a dominar o processo dissipativo e, assim,
ΓC pode ser usada como uma boa estimava para Treh . Para as temperaturas máximas,
comparando-se novamente ambos os casos sem considerar a viscosidade, os resultados não
são tão diferentes. Isto porque a fonte de energia nestes casos é a mesma, altera-se somente a forma da dissipação ao longo do reaquecimento. Neste sentido, ΓG (Π 6= 0) tem a
maior temperatura entre todos os casos porque a viscosidade atua como uma fonte de dissipação extra que aumenta a quantidade de radiação e consequentemente a temperatura.
Mas como esse processo se dissolve rapidamente com a expansão do Universo, sua evolução
torna-se desprezı́vel no final do reaquecimento, não afetando o valor da temperatura neste
instante de transição entre as fases dominadas pelo inflaton para a radiação.
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CONCLUSÕES

A presente tese de doutorado teve como objetivo principal estudar o efeito da
pressão de viscosidade volumar na evolução da densidade de energia da radiação no contexto do reaquecimento do Universo após o término da fase de inflação cósmica. Para
tal foram utilizadas diversas taxas de decaimento Γφ do inflaton que dependem tanto das
amplitudes de φ ao longo de seu processo de oscilações em torno do mı́nimo do potencial
V (φ), quanto da temperatura T atingida pelo banho térmico.
Os resultados demonstraram que a inclusão de Π tem um efeito produzir mais
radiação nos perı́odos iniciais da fase de reaquecimento, portanto, a temperatura máxima
em um modelo com pressão viscosa é maior do que nos modelos onde esta quantidade é
desconsiderada. Assim, se o valor de Cb é suficiente para que o sistema experimente o
efeito de Π, onde a eficácia de Cb depende dos valores da massa do campo escalar Mφ e de
Γφ , Tmax (Π 6= 0) > Tmax (Π = 0). Por outro lado, a expansão do Universo dilui os efeitos
da viscosidade, resultado este que independe dos valores de Mφ , Γφ e Cb considerados.
Então, em geral, Treh (Π 6= 0) ∼ Treh (Π = 0), exceto para os casos onde a constante de
acoplamento é grande, tal como ∼ 10−3 (ver tabela 3).
As simulações levaram em consideração 2 casos principais: a taxa de decaimento
constante usual oferecida pelo processo perturbativo Γφ(C) à temperatura T = 0 e a taxa de
decaimento geral Γφ(G) ; onde nesta última função estão incorporadas as dependências com
o campo φ e a temperatura T , processos estes provenientes do tratamento microscópico
da teoria quântica de campos à temperatura finita. Enquanto Γφ(C) atua durante todo o
perı́odo de oscilações de φ de forma inalterada, com sua intensidade caracterizada somente
pela constante de acoplamento λ entre o inflaton e as partı́culas produzidas, a taxa Γφ(G)
depende dos regimes de amplitudes considerados, sendo estas divididas em dois regimes: o
regime de amplitudes grandes, λφ̃  Mφ , e o regime de amplitudes pequenas, λφ̃  Mφ .
A análise da pressão de viscosidade Π no sistema revelou que seus efeitos são somente relevantes nos instantes iniciais do reaquecimento, assim sua influência nas taxas
de dissipação também está restrita às taxas que fomentam a produção da radiação neste
perı́odo. Neste regime, para valores pequenos de Mφ e para grandes valores das constantes de acoplamento, o modelo padrão do reaquecimento não é mais controlado pelo
decaimento perturbativo. Em geral, para as primeiras oscilações do inflaton, o decaimento de φ é coordenado pelo processo não perturbativo Γφ(N P ) , já que no instante inicial
do reaquecimento não há um plasma formado e assim a massa térmica é nula Mth = 0.
Para o caso sem viscosidade, o intervalo de tempo em que Γφ(N P ) atua como principal
mecanismo de formação de dissipação de energia no plasma depende do tipo de interação
microscópica que acontece no plasma relativı́stico. Quanto maior a densidade de energia
do plasma formado nas primeiras oscilações de φ, menor o valor de Γφ(N P ) , assim como
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menor o intervalo de tempo de sua ação. Para um plasma com viscosidade volumar, essa
supressão de Γφ(N P ) acontece de forma mais abrupta, porque Π acelera a formação do banho térmico, assim como proporciona a este temperaturas mais altas. No entanto, com a
expansão do Universo e consequente diminuição da temperatura, os efeitos da viscosidade
Π diminuem e o fluido converge suas propriedades para um fluido equivalente a Π = 0
antes do reaquecimento finalizar.
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APÊNDICE A – Fluidos perfeitos relativı́sticos e leis de conservação

Em um fluido perfeito, efeitos de dissipação são desconsiderados e seus processos
são reversı́veis. O trajeto de uma partı́cula qualquer deste fluido é representado por
xµ = xµ (τ ), onde τ é o tempo próprio, tempo medido por um relógio comóvel que movese junto com a partı́cula. O campo de velocidades médias do fluido é representado pela
4-velocidade hidrodinâmica uµ , sendo esta a expressão da velocidade cinemática de uma
partı́cula do fluido. Sua forma covariante é dada pela equação
uµ =

dxµ
,
dτ

(187)

onde a restrição uµ uµ = −1 é válida, já que uµ é um vetor tipo unitário em cada ponto
do espaço-tempo. A 4-densidade de número de partı́culas N µ é
N µ = nuµ ,

(188)

onde n é a densidade de número de partı́culas. Como não há processos de criação ou
aniquilação de partı́culas na evolução do fluido em questão, a quantidade n se conserva.
Matematicamente, a equação de continuidade reflete essa propriedade através de N µ;µ = 0,
cujo resultado fornece
ṅ + 3Hn = 0.

(189)

Como H = ȧ/a, a equação acima implica que na3 é comóvel e constante. Assim, N ∝
na3 = constante. As quantidades que descrevem todas as propriedades do fluido são: a
4-velocidade uµ , a densidade de energia ρ, a pressão p, o número de partı́culas N e a
entropia S. O tensor energia-momento para um fluido ideal é
Tµν = ρuµ uν + phµν ,

(190)

onde hµν ≡ gµν + uµ uν é o tensor de projeção. Este tensor obedece as seguintes propriedades
uµ hµν = 0,

hµν = hνµ ,

hµν = hνµ ,

hµν = 0.

(191)

A lei de conservação T µ;µ = 0 fornece
ρ̇ + 3H (ρ + p) = 0,

(192)

(ρ + p) u̇µ + hνµ p,ν = 0.

(193)
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A primeira equação acima reflete a conservação da energia, enquanto a segunda a conservação do momento. Por último, a entropia especı́fica S também é conservada. Sendo
µ
a 4-entropia dada por S µ = Snµ , esta tem que obedecer S;µ
= 0, o que implica que Ṡ = 0
ao longo da trajetória da partı́cula.
O fluido então caracteriza-se pelas quantidade nµ , S µ e T µν , ou, de forma equivalente, por n, p, ρ, S e uµ . Mas pode-se estabelecer novas relação entre as variáveis
termodinâmicas até aqui apresentadas. Por exemplo, a equação de Gibbs relaciona a
temperatura com a entropia, a densidade de energia, a pressão e o número de partı́culas
através de
 
ρ
1
+p
.
(194)
T dS = d
n
n
O sistema pelas expressões das conservações de energia, momento, número de partı́culas
e entropia, mais a equação de Gibbs, precisa de mais uma relação para tornar o número
de equações igual ao número de variáveis. Esta equação restante é a equação de estado.
Escolhendo-se duas variáveis independentes, a equação de Gibbs fornece as outras quantidades em função destas escolhas. Assim, com o conhecimento de uma destas relações,
todo o resto do sistema está determinado. Usualmente, a equação para a pressão p = p (ρ)
é utilizada, o que através da equação de Gibbs fornece uma entropia constante. A relação
entre a pressão e a densidade de energia frequentemente utilizada é dada por p = ωρ,
onde ω é uma constante que depende da natureza do fluido que está sendo tratado. Por
exemplo, para um fluido composto por radiação, o valor da constante é ω = 1/3, enquanto
que para a matéria não relativı́stica, o resultado é ω = 0. A equação de conservação de
energia ρ fornece para cada um destes casos as seguintes relações com o fator de escala a:
ρr ∝ a−4 ,

(195)

ρm ∝ a−3 .

(196)

Para um universo plano, o parâmetro de Hubble H depende somente da densidade de
√
energia. Como H ∝ ρ, temos que o fator de escala evolui com o tempo para a radiação
e para a matéria não relativı́stica, respectivamente, através das seguintes dependências
a ∝ t1/2 , [radiação],

(197)

a ∝ t2/3 , [matéria].

(198)
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APÊNDICE B – Elementos de teoria térmica de campos

De uma maneira geral, na natureza, sistemas estão imersos em um meio que pode
ser caracterizado como um ambiente térmico. Nestas situações, a teoria quântica de
campos usual tem que levar em consideração propriedades da fı́sica termodinâmica e da
mecânica estatı́stica. Esta teoria de campo é denominada teoria térmica de campos ou
teoria quântica de campos a temperatura finita. De forma mais especı́fica, a teoria térmica
de campos é o estudo dos efeitos quânticos e térmicos na produção de partı́culas leves,
bósons ou férmions, assim como transições de fase envolvendo quebras de simetria quando
há mudanças de temperatura do sistema.
Há dois formalismos que baseiam-se em diferentes concepções analı́ticas em relação
ao tempo na teoria térmica de campos: imaginário e real. No primeiro caso, incorpora-se
no operador evolução temporal, que será definido em seguida, uma variável puramente
imaginária. O segundo formalismo difere do primeiro pois fundamenta-se na escolha de
um caminho temporal fechado no plano complexo do tempo. O uso do segundo formalismo
permite uma abordagem para a dinâmica do inflaton para uma situação fora do equilı́brio
a partir de um estado quântico inicial bem definido (CALZETTA; HU, 2008). Para mais
detalhes a respeito dessas diferentes abordagens, consultar Bellac (1996), que serviu de
base para a exposição deste apêndice.
A média térmica de um observável correspondente a um operador Ô, ou seja, a
média sob todos os possı́veis estados do ensemble 34 , com relação a matriz de densidade
estatı́stica ρ̂ é dada por
hÔiβ = tr{ρ̂Ô} = Z

−1

i
h
−β (Ĥ−µN̂ )
,
tr Âe

(199)

onde Z é a função de partição, β = T −1 em um sistema de unidades onde a constante
de Boltzmann kb = 1, Ĥ é o operador hamiltoniano que contém cargas N̂ com potencial
quı́mico µ̂. A evolução dinâmica do valor esperado no cenário de Heisenberg35 é

 Z


0
0
hÔH (t)i = tr ρ̂TC exp −i dt HI (t ) ÔI (t) ,

(200)

C

onde os subescritos H e I significam, respectivamente, a representação de Heisenberg e

34

Um ensemble é um grande número de cópias virtuais do sistema iguais macroscopicamente, mas diferentes microscopicamente, sendo que cada uma representa um estado fı́sico possı́vel em que o sistema
pode estar.

35

Neste cenário a evolução dinâmica está contida nos operadores, assim o Ô é descrito por Ô(t) =
eiĤt Ô(0)e−iĤt
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interação. A integral é realizada em um contorno fechado C e TC denota a ordem de
integração neste contorno. Assumindo que o sistema tem uma invariância de translação
espacial, a condensação homogênea de ϕ̂ é representada como φ = hϕ̂i. Nesta situação,
as funções de correlação de 2-pontos que serão definidas abaixo dependem somente da
variação espacial de coordenadas, x − y.
O propagador de Schwinger-Keldysh G(x, y) é definido como uma correlação de
dois pontos conectada com o contorno de caminho fechado, tal que
G(x, y) = hTC ϕ̂(x)ϕ̂(y)i − φ(x)φ(y),
S(x, y) = hT ψ̂(x)ψ̄ˆ(y)i.
C

(201)
(202)

Através da combinação dos propagadores acima podemos reescrever dois outros propagadores: Jordan ou função espectral e Hadamard ou função estatı́stica. Os propagadores
mencionados são
GJ (x, y) = h[ϕ̂(x), ϕ̂(y)]i,
S (x, y) = h{ψ̂(x), ψ̄ˆ(y)}i,
J

GH (x, y) = h[ϕ̂(x), ϕ̂(y)]i − φ(x)φ(y),
i
h
SH (x, y) = h ψ̂(x), ψ̄ˆ(y) i.

(203)
(204)
(205)
(206)

O propagador de Schwinger-Keldysh pode ser reescrito em termos dos propagadores de
Jordan e Hadamard através dos seguintes resultados
1
[GH (x, y) + sgnC (x0 ), y0 )GJ (x, y)] ,
2
1
S(x, y) = [SH (x, y) + sgnC (x0 ), y0 )SJ (x, y)] ,
2

G(x, y) =

(207)
(208)

onde sgnC é a função sinal definida no contorno C. Os propagadores retardado e avançado
podem ser escritos em termos dos propagadores de Jordan através de
Gret/ava (x, y) = ±iθ (±x0 ∓ y0 ) GJ (x, y)

(209)

Sret/ava (x, y) = ±iθ (±x0 ∓ y0 ) SJ (x, y).

(210)

Quando certos campos encontram-se em equilı́brio térmico, estes são relacionados através
da relação de Kubo-Martin-Schwinger (KMS). Para um propagador que depende somente
de (x − y) pode ser escrito em termos do modo k, através da seguinte transformação de
Fourier
Z
d4 k ik·(x−y) th
th
G (x − y) =
e
G (k).
(211)
(2π 4 )
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A relação de Kubo-Martin-Schwinger para os propagadores apresentados até aqui fornece
B
Gth
H (ω, k) = [1 + fB (ω)] ρ (ω, k),

(212)

th
SH
(ω, k) = [1 − fF (ω)] ρF (ω, k),

(213)

onde fB e fF são as distribuições de Bose-Einstein e Fermi-Dirac, respectivamente, enquanto ρB e ρF representam as densidades espectrais, definidas, nesta ordem, por Gth
J (ω, k)
th
e SJ (ω, k). O sobrescrito th indica que tal propagador está termalizado, fato que será
assumido para todos os próximos propagadores que irão aparecer ao longo do texto. Os
propagadores retardado (209) e avançado (210) podem ser reescritos, com o uso da relação
KMS e da tranformada de Fourier, em novos propagadores como função do momento
Z

1
i
dk0
GJ (k0 , p) ± Gj (p0 , p),
2π p0 − k0
2
Z
dk0
1
i
Sret/ava (p0 , p) = P V
SJ (k0 , p) ± Sj (p0 , p).
2π p0 − k0
2

Gret/ava (p0 , p) = P V

(214)
(215)

As auto energias retardada e avançada são
Πret/ava (x) = ∓iθ(±x0 )ΠJ (x),

(216)

Σret/ava (x) = ∓iθ(±x0 )ΣJ (x).

(217)

As auto energias no espaço dos momentos então reescrevem-se como
Z

dk0
1
i
ΠJ (k0 , p) ± Πj (p0 , p),
2π p0 − k0
2
Z
1
i
dk0
Σret/ava (p0 , p) = P V
ΣJ (k0 , p) ± Σj (p0 , p).
2π p0 − k0
2

Πret/ava (p0 , p) = P V

(218)
(219)

Para um campo escalar ϕ que interage com o banho térmico através de L = δφÔ,
então a auto energia de ϕ é dada por
ΠJ (x) = h[Ô(x), Ô(0)]i,

(220)

onde assume-se que os efeitos de ϕ no meio térmico são desprezı́veis, ou seja,ϕ é um campo
leve. Nesta situação, a parte real e imaginária da auto energia retardada são
Z

dk0 ΠJ (k0 , p)
,
2π p0 − k0
ΠJ (k0 , p)
ImΠret (p0 , p) = −
.
2
ReΠret (p0 , p) = P V

(221)
(222)
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As densidades espectrais são


1
1
1
ρ (p0 , p) =
−
,
i m2 − p2 + Πret (p0 , p) m2 − p2 + Πava (p0 , p)


1
1
1
F
ρ (p0 , p) =
−
,
i mD − p/ + Σret (p0 , p) mD − p/ + Σava (p0 , p)
B

(223)
(224)

onde Π e Σ são as auto energias para os bósons e férmions, respectivamente. A quantidade
mD é a massa de Dirac e p/ = γi pi .

B.1 Equação de movimento de φ: λφ(t)  T
Para a ação efetiva temos que
δΓ[φ, Gij ]
= 0,
δφ

δΓ[φ, Gij ]
= 0,
δGij

(225)

onde Gij são propagadores térmicos, já que todos os campos, exceto φ, estão em equilı́brio
térmico com o campo de fundo formado por φ. A equação de movimento pode ser escrita
como
δΓ[φ]
δSφ δ Γ̃
=
+
,
δφ
δφ
δφ

(226)

onde Sφ é a ação clássica e Γ̃ é a soma das bolhas em termos dos propagadores. O
coeficiente de dissipação consta na parte imaginária da auto energia e é dada por
Im [Πret (ω, 0)]
ΠJ (ω, 0)
= lim
ω→0
ω→0
ω
2ω

Γφ = − lim

(227)

onde usa-se a relação de Krammers-Kronig para passar da segunda igualdade para a
terceira. A auto energia é dada por
Πret (x) = iθ(x0 )ΠJ (x),

ΠJ (x) = h[Ô(x), Ô(0)]i,

(228)

onde a interação efetiva, obtida a partir da integração dos campos χ e χ̃, é
L = δφÔ,

Ô =

A aµν a
F Fµν .
8π 2 v

(229)

O cálculo do coeficiente de dissipação é obtido a partir de
1
Γφ = lim
ω→0 2ω

Z

eiωt h[Ô(t, ~x), Ô(0, ~0)]id4 x.

(230)
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Para um universo em expansão adiabática, que obedece Γth  H, a equação de evolução
de φ no regime para grandes valores do campo é
φ̈ + (3H + Γφ ) φ̇ + Vef0 f = 0.

(231)

B.2 Equação de movimento de φ: λφ(t)  T
Nesta situação, as densidades de χ e ψ não podem ser desprezadas e tais partı́culas
no plasma térmico podem afetar diretamente a dinâmica de φ. Neste regime, os propagadores de χ|ψ podem ser aproximados como propagadores térmicos. Este é o caso quando a
dinâmica de φ é lenta o suficiente a tal ponto que garante que o plasma térmico mantenhase em equilı́brio. No regime em questão, a equação de movimento de φ é fornecida por

φ̈ + 3H φ̇ +

Vef0 f

Z
+

Πret (t − τ, 0)φ(τ ) = 0.

(232)

