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RESUMO

Investigamos a possibilidade de geonetrizac.Sc> do

eletroiuapnetismo utilizando uma geometria de Cartan quadri.ir.eD

sional.

Construiaos una densidade lagrangiana, que apre-

senta a invariância dual, para a eletrodinámica dos dyons formu-

lada em termos de dois potenciais. Descrevemos esta teoria í-rra

ves da associação dos dois potenciais com o traço e com o pseudo

-trace úi. torção, t do campo com o divergente covariante àh *»cr-

ção.

Depois, procuramos obter o acoplamento mínireo do

campo gravitacional, de partículas, áe campos escalares e de caro

pos espinoriais com a teoria geométrica dos dyons através do aco

plamento mínimo destes campos coro a geometria de Cartan. Porém,

cs resultados à& tecrifc àe Einsteirt-Maxwell nic são obtiôos.

Também tentamos conseguir estes resultados atra-

vés àí imposição da invariância conforme, a fim de interpretar as

transformações, de gauge do 4-vetor potencial como decorrentes das

transformações conformes das tetradas. Nas verificamos que a ob-

tenção do acoplamento mínimo é incompatível COD & interpretação

geométrica das transformações de gauge.
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A partir do surp intente d;. 1 cor ia d:. Rtl atividade

Geral, as interações fundamentais da natureza ficara» descritas

por duas maneiras distintas. A pravitaçâo passou a ser conside-

rada coroe urns manifestação da estrutura geométrica de espaço-te*

T»C. enquanto as outras interações continuara» a ser tratadas co

roo estruturas exteriores ac espaço-tempe. Mas a geometria does

paçc--teiJipo não ficou completamente determinada pela Teoria da

Relativiòade Geral, exceto para o vazio, pois a determinação do

tensor momentum-energia das fontes do campo gravitational não

pode ser realizada sen: o auxílio de outras teorias.

Insatisfeito com tal situação. Einstein conside-

rou a Teoria da Relatividade Geral como sendo imcompleta e pro-

visória, afirmando que eia apenas era urc& teorié; âc c&icpo gravi^

tacional onde este campo estaria artificialmente isolado de um

campo total. que unificaria todas as interações através de uma

teoria que ele aindí. desconhecia (6_) •

A fin de solucionar tal problema ele procurou ob-

ter ume teoria que descrevesse geometricaroente a gravitação e c

elejLX£s:&£netismo, e chamada teoris do campe unificado • Entretan-

to, nem ele nem muitos dos seus contemporâneos, que tentaram tam

bem atingir este obletivo, conseguiram sucesso (2S).

Cor. o surgimento àí mecânica quântica este pro-

blema saiu do cent:c> òas atenções e a maioria das pesquisas pa£

sou a ser reaiirad?. no estudo dos fenômenos atômicos » nucleares,

e de partícuia? eifmentares. Estas pesquisas leveraiE s descober-

ta de duas novas interações fundamentais que, contrariamente ar

.•••*.



qui ocorri con. a pravilação e o clclroBiapntlismt», sà«» dt turtc»

akamr: a; interações fraca c forte.

Ass in., atualmentt acreditt-st qut cxistt-n, quatro

interações fundamentais: a interação forte, que nan têm o núcleo

atõmico unido: a interação eletromagnética, responsive] pela for

r.ação òt átomos e moléculas; a interação fraca, responsável pele

decaimento £ do neutron e pela existência de diversos elementos

radioativos; e a interação gravitaciona], que ê o elemento deter

roinante cs estrutura do universo ea. larpe escala .

Estas interações podem ser formulada? através das

físicas qu&ntica e clássica. As interações fraca e forte são des

critas apenas em termos ôa física quãntica. A interação gravata-

cional é descrita apenas em termos da física clássica, pois até

o momento não se obteve uma teoria quãntica da graritação satis

fatória. 0 eletromagnetismo admite tanto u&a formulação quãntica

quanto una clássica.

A descrição das interações r>a física quãntica e

Tealizaàí através ca teoria quãntica de campos. Foi neste contex

te que. recentemente, notáveis progressos foram obtidos na fornu

lação de uma teoria unificada do campo. As interações fraçae el£

tromagnética foram unificadas através de uma teoria de gauge, no

modelo de Glashov-Heinberg-Salam, com grande sucesso* .

Este fato reviveu as tentativas de obter-se uma

teoria unificada, agora em um contexto diferente daquele imagina

do por Einstein.

C) Uma revisão deste assunte pode ser encontrada n& referência
(3D.



Ka concept a'» dt I.iiiMciii u tiroijii uitif )t aú.~; dt * -

crcvoTia ar. inttracõts através da associação das xiesnaf- con c-Jt--

ncntof. da estrutur?i pt'omftTicu dc> espaço-tempo. Ntstt cas&.atmi

ficarão seria de tipo forte- quando interações diferente;- fosse»

descritas através de um único elemento da estruture geométrica,

e xerife do tipe fraco quando isto não ocorresse (2Sj.

No «odeio dt Glashov-tveinberg-Salam as interações

fraca e eletromagnética tem a mesma intensidade e as constantes

de- acoplaroento destas interações téra if uai ordem de prandeza pa-

ra altas energias, diferindo entre si apenas para baixas ener-

gias- Este é c sentido de unificação eletrofraca. Mas, considera-

se- que. devido & existência de duas constantes de acopiaroento in-

dependentes, estas interações não são realnente unificadas.

A descrição das interações fortes através da Cro-

rjocinâmica Quântica e & teoria eletrofract ot o-asnov-fceinDerg -

Saiam foram o ponto de partida para a formulação de teorias que

procuram unificar as interações forte, fraca e eletromagnética ,

rhariadas de Teorias CÍ cr^áí Jnificaçãc. Nestas teorias, para ai

tas energias-.tocas esias interações têm a mesma intensidade e só

existe uma constante de acoplamento.

P&ra baixas energias esta constante ôe acoplaroento

dá origem às vaTias constantes de acoplamento das diversas intera

ções. um fenômeno semelhante ocorre coir as intensidade* das inte-

rações.

Entretanto, as interaççes fundamentais da nature-

za não são completamente unificadas através das teorias de Grande

Unificação, pois estas teoriar não levam em consideração & fraxi-

tação. Este problema pretende ser superado pelas teorias de super
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gravidade qut- procura» realizar uaa unificação dt toda» as £

rações; fundamentai5 da natureza.

Embora as Teorias de Grande Unificação e as teo»

rias de supergravidade possa» ser descritas em termos geo»êtri-

côs, elas não representa» u»a unificação no sentido proposto por

Einstein. Os caapo de gauge são associados a conexão de u» fibra

do principal, que é u»a variedade diferenciãvel con 4*n di»en»

soes. onde n é" o número de dimensões do espaço das siattvias in-

ternas (SI). A supergravidade ê descrita em um superespaço que

além das coordenadas do espaço-tempo, apresenta também coordena-

das espinoriais (£2-* •

Portanto, permanece o problema da dicotamia exis-

tente na descrição das interações fundamentais: a gravitação i

associada ã estrutura do espaço-tempo e as outTas interações são

tratadas come estruturas exteriores ac espaço-tempo, embora pas-

síveis de interpretação geométrica. Associadas a este problema £

xistem as questões da geometrizaçâo das outras interações funda-

mentais (condição necessária para a formulação de uma teoria uni

ficada de acordo com a concepção de Einstein), e da formulação de

uma teoria quántica da gravitação (necessária para a unificação

an gravitação com as outras interações de acordo com as concep-

ções atuais (£_8j .

Talvez por este motive, as tentativas de obter-se

uma teoria unificada clássica da fravitação e do eletromagnetis-

mo nunca tenham sido completamente abandonadas, apesar dos insu-

cessos. Em particular, recentemente,surgiram novas possibili-

dades com a» tentativas de associação entre o eletromagnctismc e

a torção - aparte anti-simétrica da conexão - em uma geometria

de Cartan com quatio dimensões (21.H-££.H.1Z^ •
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O conceito de torção foi utilizado pela primeira

vez por E. Car tan. procurando obter uma teoria geométrica de «2

po semelhante ao spin T*9). £, atualmente, a geometria de tar-

tan ê utilizada na chamada Teoria de Einstein-Cartan, onde o

spin é introduzido na geometTia através da torção, no contexto

d^ Teoria da Relatividade Geral "fSO).

Mas a utilização de una geoaaetria de Cartaa ctta

dimensão quatro na formilaçic de U M teoria unificada da grami

tação e do eletromagnetismo não é recente, T»OÍS a primeira ten-

tativa foi realizada por Exnstein es 1928 (28).

Podenos classificar estas teorias cos relação a

ausêncis ou não áe decomposição da torção, e con relação ao fs

to do tipo da decomposição realizada ser arbitrária ou não. As pri-

meiras teorias propostas não realizara» a decomposição da tor-

ção. Elas fora» abandonadas t>or não sereu compatíveis com os f£

sultados experimentais Í2B). As teorias recentes utilizam a de-

composição da torção com a finalidade de associar o campo ou o

4-vetor potencial com alguma das partes em que a torção édecom

posta. Contrariamente ao que ocorre com a associação de 4-vetor

potencial, a associação do campo eletromagnético com a torção só

é possível através de uma decomposição arbitrária da mesma»Além

disso, quando o potencial é associado ã torção o campo é 4efini

de con o auxilio de hipóteses ad hoc, e vice-versa. Em geral, es

tas teorias não conduzem aos resultados da teoria de Einstein-

Maxwell , entre outras dificuldades.

Em nosso trabalho procuramos dar continuidade a

estas Tentativas, especialmente a realizada por NovelIo (1£.£2),

que procura descrever geometricamente a eletrodinãmica clássica
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dos dyons (partículas que apresentam tanto carga elétrica quanto

carga magnética). Investigamos a possibilidade de associação er>

tre o eletromagnetismo e a torção, de um *odo compatível com a

teoria de Einstein-Maxwell e com o acoplamento mínimo de partícu^

Ias, campos escalares e campos espinoriais com o campo eletromag

nético, procurando não recorrer a hipóteses ad hoc qut permitam

a obtenção deste resultados. Acreditamos que, através deite pro-

cedimento, poderemos contribuir pars o esclarecimento das razões

que levaram as teorias unificadas que utilizam ura geometria com

dimensão quatro ao insucesso.

Apresentamos uma teoria geométrica dos dyons onde

os potenciais da eletroâinámica dos óyons são associados ao tra-

ço e ao pseudo-traço da torção em uma geometria onde a parte sem

traço e sem pseudo-traço da torção e identicamente nula, análoga

mente ao que ocorre na teoria proposta por Kovellc (1^27) onde

esta geometria t chamada de Geometria de Cartan Restrita.A fim-ie

evitaT a adoção de hipóteses ad hoc, procurados encontrar um ten

sor anti-simétrico de segunda ordem, linear nas derivadas primer

ras dos potenciais, e formado a partir óa curvatura ou da torção,

que possa ser associado ao campo eletromagnético. Verificamos que

o tensor procurado é o divergente covariante da torção.

Como a eletrodinâmica dos dyons é invariante sob

rotações duais dos campos e das fontes, procuramos formular uma

densidade de lagrangiana para o campo que também apresentasse es

ta invariância, pois é através de uma escolha adequada do ângulo

da rotação dual que a eletrodinâmica dos dyons coincide com a

eletrodinâmica de Maxwell (gauge de Maxwell) , quando a razão *n-

tre as cargas elétrica e magnética dos dyons for uma constante u_

niversai. Uma das dificuldades das teorias anteriores originava-
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se justamente do fato das densidade* lugrangianas proposta* não

apresentarem esta invariãncia*

Portanto, contrariamente ao que ocorre co» as ou-

tra* teorias propostas» mostramos que as equações de campo da

eletrodinãmica dos dyons nodem ser o^fiâsir a partir de um prin

cípio variacional onde a ação é invariant» dual, e que tanto o?

potenciais quanto o campo podem ser associados a torção sem o au

xílio de hipóteses ad hoc.

Entretanto, o sucesso de ura& teoria geométrica do

eletromagnetismo também depende do seu acoplamento coro outros

campos e com partículas, que deve estar de acordo com os resul-

tados experimentais. Assim, procuramos verificar se o acoplamen-

to do campo gravitacional, de partículas, de campos escalares e

de campos espinoriais com a teoria geométrica dos dyons é compa-

tível com os resultados da teoria de Einstein-Maxwell.

Inicialmente, procuramos determinar se o acoplaoen

to mínimo, dos campos escalares e espinoriais. com a Geometria de

Cartan Restrita, coincide com os resultados desejados. Verifica-

mos que o campo escalar não apresenta acoplamento com o campo

eletromagnético e que o acoplamento obtido para o campo espino-

rial não satisfaz às invariâncias da eletrodinâmica dos dyons, ne

cessárias para a obtenção da equivalência com a teoria de Maxwell.

Mas é possível a formulação de uma densidade lagrangiana para c

campo gravitacional que conduz as equações oe Einstein-Maxwell.

Depois, procurando dar uma interpretação geoaétri

ca para as transformações de gauge do 4-vetor potencial, investi-

gamos a possibilidade do acoplamento mínimo da gravitaçio, de

partículas, de campos escalares e de campos espinoriais coma teo
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ria geométrica dos dyons. poder ser obtido através da imposição

da invariãncia conforme. Recentemente, demonstrou-se que o compri^

sento t conservado sob transporte paralelo quando transformações

conformem das tetradas sio realizadas em uaa geometria de Cartan

e que, neste caso, as transformações do traço da torção asseme-

lham-se às transformações de gauge- do 4-vetor potencial (34,55).

Verificamos que os resultados obtidos a partir da imposição -da

invariãncia conforme.coincidem com os da teoria de Einstein-Jéax-

weli, se o traço da torção for imaginário puro. Mas, neste caso ,

há uma irocompatibilidade entre a obtenção do acopl&mento mínimoe

a interpretação geométrica das transformações de gauge. Porém,

formulamos densidades iagrangianas para o campe gravitacional >e

para partículas carregadas, invariantes sob transformações con-

formes, que conduzem aos resultados da teorias de

Logo. podemos afirmar que a teoria geométrica dos

dyons sõ é satisfatória na ausência de fontes, pois a mesma não

reproduz os resultados obtidos através do acoplamento mínimo em

nenhmr dos casos considerados.

/. fim de facilitar a comparação dos resultados

que obtivemes com a eletrodinãmica clássica e a teoria da Relati^

Yídaóe Geral, apresentamos um resumo dos principais resultados

destas teorias nos capítulos 1 e 2. Em especial, o capítulo 1 com,

tem uma exposição da eletrodinâmãca dos dyons e uma demonstração

de que a mesma é quivalente & teoria de Maxwell, quando a razão

entre as cargas magnética e elétrica dos dyons for uma constan-

te universal, t neste capítulo que formulamos una densidade ]&-

grangiana. para a eletrodinãmica dos dyons, que apresenta a in-

variãncia dual. Também apresentamos a teoria de E ins te ir.-Maxwell

uc capítulo 2. onde as fontes consideradas são partículas, cart-
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pos espinoriais e campos escalares.

No capítulo 3, apresentanos as teorias unificada»

da gravitaçio e do eletromagnetismo qu* utiliza» una geometria de

Car tan quadrimensional, com ênfase nas teorias mais recentes qut-

decompõe» a torçio. Ale» disso, fazemos us resuno dos trabalhos

que relacionam transformações conformes das tetradas COB a tor-

ção, sugerindo que o traço da torçio comporta-se como um campo

de gauge neste caso. *

No capítulo 4, formulamos uma teoria geométrica

dos dyons, na linha de pesquisa dos trabalhos apresentados noca

pítulo anterior, e investigamos o acoplamento do campo eletroma^

nético con c campo grívitacional, coro partículas, coro campos es-

calares e com campos espinoriais, de acordo com o princípio do

acoplamento mínimo com a Geometria de Cartan Restrita e de açor*

do coro o princípio da invariincia conforme.

Finalmente, apresentamos as conclusões a que che-

gamos em virtude deste trabalho, a respeito da possibilidade de

obtenção de uma teoria unificada da gravitaçâc e do eletromagné-

tismo através de uma geometria quadrimensional. A partir das hipcT

teses consideradas, podemos afirmar que uma descrição geométrica

satisfatória do eletromagnetismo não pode ser obtida ent uma geo-

metria de Cartan quadrimensional.

No apêndice A, fazemos um resumo de vários resul-

tados e definições da geometria diferencial, que são utilizados

nesta dissertação.
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CAPlTülO J

ElETROPIAfAMlCA CLASS7CA

7.1 - IWTKOPÜÇAO

Neste capítulo fazemos usa revi.sáo da eletrodini*

nica clássica e apresentamos diversos resultados que adotarei»©?

coao critérios necessários para a fornulação de una teoria geoaf

trica do eletromagnetismo.

Inicialmente, desenvolvemos a formulaçac covarian

te da eletrodinimica de Maxwell a partir de um princípio variacio

nal e apresentamos o acoplamento mínimo do campo eletroroagnéti-

co com partículas, campos escalares e campos espinoriais.

A seguir, apresentamos a eletrodinâmica das parti

cuias que têm tanto carga elétrica quanto carga magnética, chama

das de dyons. Esta teoria I invariante sob rotações duais e, quan

do formulada em termos de dois potenciais, sob transformações de

gauge generalizadas.

Depois, formulamos uma densidade lagranpiana para

a teori2 que é invariante sob estes dois tipos de transformações.

A invariância dual não foi considerada nas pesquisas anteriores

sobre z existência de um princípio variacional, quando as fontes

têju cargas elétrica e magnética.

Finalmente, mostramos que a eletrodinâmica de Max

well e dos dyons são equivalentes, através de uma escolha da ro

tação dual e das transformações de gauge generalizadas, quando a

razão entre as cargas magnética e elétrica do» dyons .for uma

constante universal.
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Antes do surgimento da Teoria da Relatividade Hef

trita, admitia-se que o espaço e o teapo era» absolutos (indepen

denies entre si e coa relação aos devais constituintes do uníver

so) e acreditava-se que a separação entre eles era u» dado obje-

tivo da Realidade (1). Be acordo coa esta concepção, Maxwell

f omul ou a eletrodinâaica ea ternos das intensidades de caapo e-

létrico l(x,t) e aagnético Ü(x,t) cuja dinâmica e dada pelas e»

quações(

V.I * 4irp (1.2.1)

Iil«ilJ • (1.2.2)
c 3t c

V.H - 0 (1.2.3)

l í l - o (1,2.4)
c ít

Nestas equações as fontes dos campos são as £

dades de carga p(x,t) e de corrente elétrica 3(x>t). * £ i a ve-

locidade da luz no vácuo (2) .

As equações de Maxwell implicam na conservação da

carga elétrica, expressa através da equação de continuidade

(*) Estamos utilizando o sistema de unidades gaussianc neíta dis
sertaçâo.

• f.ví •.
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(2.2.S)

Os campos elétrico e magnético podem ser descri-

tos em termos de um potencial escalar • e Ca um potencial vetor

% de acordo com

I ií

(1.2.7>

Os potenciais não são univocanente definidos,

pois a um mesmo campo podem estar associados diferentes poten-

ciais relacionados por

* M • - - a.2.t)
c 3t

e
1 ^1 - Va 0.2.9)

onde ci£,t) é uma função arbitrária. Estas são as transfoimaçdes

de gauge (calibre) dos potenciais. Só têm significado físico as

grandezas que forem invariantes sob as mesmas (3).

Nas Einstein (4) mostrou, ao formular a Tfcoria da

Relatividades Restrita, que os conceitos de espaço e tempo não

são absolutos. Contrariamente ao que se considerava, o espaço e

o tempo estão de tal modo relacionados entre si que as medidas de



comprimentos e de intervalos de teapo dependem do referencial

inercial utilizado. Vm fenômeno semelhante ocorre com es campei

elétrico e magnético, que estio intimamente associados» pois e

surgimento ou o desaparecimento de um desses campos também de-

pende» da escolha do referencial inercial.

Tendo em vista os resultados mencionados ao parí^

grafo anterior, pode-se concluir que a formulação da eletrodimi/

mica apresentada tem o incoveniente de não indicar explicitam*»

te a existência das relações entre espaço e tempo, e entre os

campos elétrico e magnético. Tal problema não existe com rela*

ção a uma formulação que seja covariante em relação às transfer^

mações de Lorentz. quando as mesmas são encaradas como transfer

mações de coordenadas em uma geometria quadrimensional de acor-

do com os resultados apresentados por Ninkowski "(5) .

Embora o espaço e o tempo não sejam absolutos,

eles podem ser combinados para formar o espaço-tempo de N£nk0wski

que é absoluto. Em um referencial inercial, o elemento infinite^

simal de comprimento deste, espaço-tempo é dado por

ds2 * T» dxvdxv 0.2.10)

onde a coordenada temporal é xc • et e as espaciais s5o as caTte-

sianas xl * x, x ^ y e x ' - z ^ ' . A métrica é dada por

(*) Nesta dissertação utilizamos as seguintes convenções: índices
gregos assumem os valores 0,1,2 e 3: índices latinos minúsculos
tomara os valores 1,2 e 3; cada par de índices iguais representa
uma soma e» todos os valores que esses índices podem assumir.



V ' di8n-(*i' -1- -*• -') (1.2.11)

Ne espaço-tempo de Minkowski t> eletromagnetismo €

fomulado en termos de in tensor F , anti-siaetrico, chaaado de

campo eletromagnético cujas componentes sâo

Foj • Ej (1.2.12)

(1.2.15)

sendc £. as componentes do campo elétrico. H as componentes

do campo magnético, e c..^ o tensor completamente anti-simétrico

com c » - 1 .
1 23

As equações de Maxwell, expressas eie termos do cam

po eletromagnético, sâo formuladas no espaço-tempo de Mínkowsfci

de acordo com

(1.2.14)

í F^v - 0 D.2.15)

0 dual do campo eletromagnético é definido por

(1.2.16)
2 op

sendo c u v a p o tensor completamente anti-simétrico com e * 1 8 > * l .
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A fonte do canpo eletromagnético ê o 4-vetor den-

sidade de corrente

fJV) » (cp. 3) (1.2.17)

que relaciona as densidades de carga e de corrente elétrica.

A lei de conservação da carga passa a ser expres-

sa em termos do 4-vetor densidade de corrente por

3 Jv • 0 (1.2.18)

Analogamente ao que ocorre con os campos elétrico

e magnético, que podem ser expressos em termos do potencial «sca

lar $ e do potencial vetor A, o campo eletromagnético pode ser

expresso em termos de um 4-vetor potencial

de acordo coro

» A • * A íl#2-íB)

Neste caso, as transformações de gauge dadas pelas eqs.(8) e (9)

assumem a forma

A * A • 3 o (1.2.21)
V V V



A f omul ação âo campo eletromagnético em termos

âo 4-vetor potencial torna possível a obtenção das equações de

Maxwell através de um princípio variacional .

A ação para o campo livre deve ser construída com

invariantes sob transformações de Lorentz formados a partir âo

mesmo, a saber

-4 í.fi (1.2.23)

Como o invariante dado pele eq.(23) ê uma divergência total, a

ação é formulada apenas em termos do outro invariante de acordo

com

(1.2.24)
16itc " '

onde à"x ê o elemento infinitesimal de volume do espaço-tenpo de

Minkowski.

Através do princípio da ação mínima obtem-se a

eq.(14). na ausência de fontes, variando-se o 4-vetor potencial

na ação acima. A eq.(15) I uma decorrência da formulação do cam-

po em termos do potência] dada pela eq,(20).

Devido a linearidade das equações de Maxwell, as

equações do movimento das fontes do campo eletromagnético deve»

ser postuladas independentemente das mesmas (£). Em vista deste

fato, a ação para o sistema formado pelo campo e sujis fontes de-

ve ser composta de três partes: uma que descreve o campo livre



(dada pela eq.(24)) e outras duas que representa» as fontes li-

vres e a interação entre o campo e as fontes, respectivamente.

A seguir, apresentaremos os sistemas onde as fon-

tes do campo eletromagnético são partículas, campos escalares e

campos espinoriais.

As equações do movimento di uma partícula, co» mas

sa m e carga q, em um campo eletromagnético podem ser obtidas

a partir da ação

dS - I q
c vAdZ

v (1.2.25)

onde dS * /dl dZv ê o elemento infinitesimal de comprimento da

linha de universo da partícula. A forma desta ação não pode. ser

obtida apenas com base em considerações gerais (3). Ela é cons-

truída de modo que as equações do movimento resultantes, obtidas

através da variação da linha de universo da partícula de acordo

coro o princípio da mínima ação, sejam dadas por

roc âVÜ , £ Fpvv (1.2.26)
dS c v

onde Vv é a 4-velocidade da partícula. Este procedimento justifi

ca-se pelo fato de a eq.(26) estar em concordância com os resiri

tados experimentais, pois as suas componentes temporal e espa-

ciais sic, respectivamente, a variação da energia cinetica da pajr

ticuia

dt

(A*



:*,;

"

e • força de Lorentz

a 5X « q (f 4 i vxfi) (1.2.2E)
dt c

onde v é 8 velocidade da partícula.

Considerando-se que esta partícula também seja fon

te do campo eletromagnético, o 4-vetor densidade de corrente fi-

ca dado por

q

onde 6"(X) * 6(xo)6(x )CÚ )<(x ) . A hipótese de que esta corres

te seja conservada implica na invariância da ação descrita pela

eq.(25) sob as transformações de gauge dadas pela eq.(21), e vi-

ce-versa. Há uma estreita associação entre a conservação da car-

ga e a invariância sob transformações de gauge.

Contrariamente ao que ocorre com as partículas xar

regadas, as densidades lagrangianas que descrevem as interações

de um campo eletromagnético com campos escalares e campos esnino

riais, são determinadas a partir da exigência de que as densidades

lagrangianas desses campos sejam invariantes sob transformações
- f*1

de Lorentz e sob transformações de gauge de segunda espéciev '.

Seja 4 um campo escalar complexo ou um campo es-

pinorial. Uma transformação de gauge do campo • é definida por

(*) Maiores detalhes poderão ser encontrados na referência {]
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(1.2.3»)

Esta transformação sera de segunda espécie se o parâmetro o for

dependente das coordenadas do espaço-tempo; em caso contrario ,

ela é chamada de primeira espécie. A invariimcia da densidade Ia

grangiana do campo f sob estas transformações traduz a arbitra-

riedade da escolha da fase do campo. No primeiro caso. esta esco

lha pode ser realizada localmente, sem referencia ao restante do

espaço-tempo.

A densidade lagrangiana deus campo escalar complexo

t livre, com massa m, é

i « * v * a V - •'••* (1.2.31)

Esta lagrangiana é invariante sob transformações de gauge de pri

meira espécie, mas não é invariante sob as transformações de se-

gunda espécie porque as derivadas parciais nío se transformam do

mesmo modo que o campo, neste caso.

0 mesmo fenômeno ocoTre com relação a um campo e£

pinorial f, com massa m, que satisfaz a equação de Dirac. A den

sidade lagrangiana deste campo, livre, i

Sendo yv as watTires constantes de Pirac e t • #>°o espifior con

jugado a i>.
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A invariâncio sob transformações dt- gauge dt st-

{funda espécie pode ser obtida para as densidades 3 abrangi anas do?

campos escalares t espinoriais através do princípio do acoplamen

to mínimo.

Dad£ a densidade lagrangiana de um campo t livre,

escalar . . espinorial, realiza-se o acoplamento mínimo do mesmo

com o campo eletromagnético através da substituição

V (1.2.33)

na densiâaõe lagrangianõ. As derivadas parciais são substituídas

pelas derivadas covariantes sob transformações de gauge de segun

da espécie

(1.2.34)

nas quais o potencial eletromagnético desempenha uro papel seroe-

lbante ao realizado por uma conexão afim na geometria diferencial,

compensando a não-covariãncia das derivadas parciais através das

transformações de gauge dadas pela eq.(21).

Neste caso, a densidade lagrangiana do campo esca

lar $ em interação com o campo eletromagnético resulta

* " ***** U.2f3S)

0 4-vetor densidade de corrente deste campo é dado por
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Jp * *<»<*V* * •*%•) (1.2.36)

Analogamente, a densidade lagrangiana do campo es

pinorial ty em interação com o campo eletromagnético f

L - I {$yvj) i> - (D
2 v

A densidade de corrente do campo espinorial e

A conservação das correntes dos campos escalares

e espinoriais dadas, respectivamente, pelas eqs.(36) e (38) é

uma conseqüência da invariância das densidades lagrangianas des

tes campos, sob transformações de gauge. Como ocorreu no caso de

uma partícula carregada, verifica-se aqui novamente a associação

entre a invariância de gauge e a conservação da carga elétrica.

3.3 - ELETROPIWAMICA VOS VYOHS

As equações de Maxwell, na ausência de fontes, são

invaTiantes sob rotações duais do campo eletromagnético definidas

por

• • * • > • : • ; • . . - . . ' •



cos6 scnfi

I-sene cose j

(1.5.3)

nas quais considera-se que o parâmetro 6 não depende das coorde

nadas do espaço-teapo.

A invariancia dual pode str estendida para as e-

quações de canpo na presença de fontes, postulando-se a exiitên-

cia de vau 4-vetor densidade de corrente nagnética

(1.3.2)

formado coro as densidades de carga X e de corrente £ magnéticas.

Neste caso, as equações do campo eletronagnético

ficam dadas por ;

eW

li Jv

c

(1.3.3)

(1.3.4)

Estas equações serão invariantes sob as rotações duais dos can-

pos se, simultaneamente a estas transformações, as fontes se

transformarem de acordo con

cose senP

r

sen6 cose

(1.3.5)
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Mas, para que a invariancia dual seja válida parir

o sistema formado pelo canpo eletromagnético e suas fontes, deve

ter-se a invariancia dual das equações do movimente das fontes

além da invariancia dual das equações de campo.

Contrariamente ao que ocorre na eletrodinâmicft de

Maxwell, o campo eletromagnético gerado por cargas elétricas c

magnéticas não pode ser formulado em termos de apenas um potên-

cia] não-singular, pois tal hipótese equilave a ausência de ear

gas magnéticas (8). Entretanto, este campo pode ser descrito em ter-

mos de dois potenciais, A e B . de acordo com (£

r A - Bvv y (1*3.6)

onde

V

B

A* • Bpv pv

a B - a B
v v v y

(1.3.7)

(1.3.8)

(1.3.9)

Nesta formulação, as rotações duais do campo, da-

das pela e q . O ) , podem ser obtidas a partir das rotações dos po

tenciais, definidas por (l_0)

Bf

cose sene ) • A,.)

-sene cose B

(1.3.10)

•V.;..
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O campo eletromagnético agora torna-se invariants

sob transformações de gauge generalizadas dos potenciais defini-

das por

\ * \ • \ a.3.

* \

onde Z e V sio canpos que deven satisfazer a condição de caa-

po nulo

Esta condição tem como decorrência a exigência de que os rotacio

nais dos campos Z e K satisfaçam as equações

3 Z v v - 0 (1.3.14)

^ - 0 (13.15)

Os campos Z e W não são univocamente determina-

dos pela condição dada pela eq.(13), pois a mesma ê* satisfeita

por diversos campos associados pelas transformações

Z|f + Zv • 9ye (1.346)

e

» * * • »,.P (1^3.17)
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onde o e p são funções arbitrarias. Por esta ratão, desigiMHcmos as

transformações apresentadas acima,eqs. (26) t (17), por transfer

•ações de gauge residuais.

Analogamente ao que ocorre na eletrodinãmica Ae

Maxwell, a formulação do campo eletromagnético em termos êe -po-

tenciais permite que as equações de campo seja» obtidas a partir

de um principio variacional (11,12).

A açio para o campo eletromagnético livre € dada

por

1OHC

onde n e h são parâmetros adimensionais. Neste caso o invariante

F Fvv não é uma divergência total. As equações de campo são ob

tidas, de acordo com o princípio da ação mínima, através dá varji

ação dos potenciais A e B . que são as variiveis independentes .

As equações de campo resultantes são

n3pF
VV * bayF

VV - 0 (1.3.19)

• 0 (1.3.20)

Este sistema de equações tem apenas a solução trivial, dada pe-

las equações de campo na ausênsia de fontes, pois o determinante

n b
- - (n2 • b2) (1.3.21)

h -n
••'. •*
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§ não-nulo, considerando-se que n e h nio podem ser ambos

Embora a ação para o campo livre, eq.(18), se j» in

variante sob as transformações de gauge generalizadas, ela mio

permanece invaxiante quando os potenciais sofrem uma rotação dual.

Neste caso, os invariantes do campo sob transformações deLoreatr

também apresentam uma rotação dual dada por (13)

F1pv

F1
liv

cos26

sen 26

i

sen 26

cos 2 6

pv

F FV*V
pv

•

Contudo, as equações de campo obtidas a paTtir desta ação são

invariantes duais.

A seguir, examinaremos a validade da invariância

dual para as equações do movimento das fontes. Admitiremos duas

possíveis interpretações para a origem das densidades de corren-

te elétrica e magnética, considerando que as fontes são constitu

idas apenas por partículas. Uma delas si*?õe que estas densidades

de correntes são geradas por dois tipos de partículas que compor

taro-se, respectivamente, como monopolos elétricos e magnéti-

cos (1£). A outra baseia-se na hipótese da existência de apenas

um tipo de partícula fdyon), que possui tanto carga elétTÍcaqun_

to carga magnética ,(15).

Também procuraremos f ormul ar uma densidade lafrangit-

na que apresente a invariincia dual, âã qual possam ser obti-

das as equações de campo e as equações do movimento das partícu-

las. Este aspecto não foi abordado poT outros autores.
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Inicialmente, consideraremos a teoria onde as par

tículas são monopolos elétricos e magnéticos. E» geral, supõe-se

que os monopolos elétricos te» as mesmas propriedades das par

tfcuias carregadas da teoria de Maxwell, sendo as suas equações

do movimento dadas pela eq. (2.26). Quanto aos monopolos magaétí

cos, usualmente admite-se que as suas propriedades são anilogas

as dos monopolos elétricos. Postulasse que as equações do movim»

to de u» monopolo magnético, com aassa N e carga b, sio dadas

por (B)

Mc * £ - à F^u (1.3.2S)
dT C V

onde Up e a 4-velocidade e dT ê o elemento infinitesimal de com-

primento ao longo da linha de universo de monopolo magnético. Nes

te caso, as equações do movimento dos monopolos elétricos e mag-

néticos são invariantes sob transformações de gauge generalizadas,

mas não são invariantes sob rotações duais, como constata-se fa-

cilmente-

Considerando-se a existência de um monopolo eletrí

co e de um monopolo magnético, as densidades de corrente elétri-

ca e magnética ficam dadas, respectivamente, pela eq.(2.2°) e

por

-Y)dT (1.3.24)

Contrariamente ao que acontece na teoria de Max-

well , não existe um princípio vara acionai do qual possam ser ob-

tidas tanto as equações de canpo quanto as equações do movimento
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dos monopolos elétricos e Magnéticos, a menos que seja» assumidas

condições subsidiárias (16,12). Este resultado foi obtido supôs»

do-se que as cargas elétricas e magnéticas té» propriedades aná-

logas ãs das cargas da teoria de Maxwell. Abandonando-se esta stt

posição, pode-se formular u» principio variacional se» a necessi-

dade da inposiçio de vínculos '(11,12).

Vamos considerar um sístena formado por dois mono

polos: um elétrico e outro magnético. 0 monopolo elétrico tem

•assa m, carga e, e move-se coa 4-velocidade Vv ao longo de uma

linha de universo cujo elemento infinitesimal de comprimento é

dS. 0 monopolo magnético tem massa"M, carga b, 4-velocidade Uv e

a sua linha de universo ten o elemento infinitesimal de comprimen

to d T . As equações do movimento destes nonopolos podem ser obti_

das a partir da ação

-me

-Mc

dS *

dT ->

- hBy)V
vdS

(hAp - nBp)ü
vdT (1.3.25)

onde n e h são os parâmetros da eq.(16). Variando-se as linhas

de universo dos monopolos elétrico e magnético nesta ação, obtêm

-se, respectivamente, as seguintes equações do movimento

dS
(1.3.26)

M c (1.3.27)



onde A y v é definido pela eq.(8) e B u v pela eq.(9).

A ação dada pela eq.(25) e as equações do movimen

to obtidas a partir da mesma não sio invariantes nem sob transfor

nações de gauge generalizadas nem sob rotações duais.

As equações do campo eletromagnético Ba presença

das fontes, obtidas a partir da variação dos potenciais A e B

na ação formada pela soma das eqs.(18) e (25), resulta» ea

„ (A ayv _ 1 eyv} + b J_
4n v c 4TI

h (JL 3 pi"» -I eVv) - n (-L i / v -I büv) «0 (1.3.29)
4ir v c 4 v c

0 sistena fcrmado pelas equações acima, eqs.(28) e (29), sõ ad-

mite a solução trivial que é dada pelas eqs. (3) e (4).

Portanto, constatamos que a teoria dos monopolos

elétricos e magnéticos não apresenta a invariãncia dual, e que a

invariância sob transformações de gauge generalizadas sõ e vali-

da, quando as equações do movimento forem dadas pelas eqs.(2.2 6)

e (23). Estas equações não podem ser obtidas a partir de ia prin

cípio variacional (17).

Considerando os resultados anteriores, investiga-

remos agora a possibilidade da invariância dual S»T válida para

a eletrodinãmica dos dyons. Em geral, supõe-se que as cargas dos

dyons têro propriedades análogas às das cargas da teoria de Max-

well, e postula-se que as equações do movimento de un dyon, coin



massa », carga elétrica e e carga aagnética b,i»o dadas ]K>T (1£,

dS c
(1.3.30)

onde Vp é a 4-velocidade do dyon ao longo de sua linha de üniver

so, cujo eleaento infinitesimal de comprimento ê dS.

As densidades de corrente elétrica e magnética ge

radas por un dyon pode» ser escritas, respectivamente, cowo

í VV«*CX- 2)dS (1.3,51)

b Vy6*(X-Z)dS

Adnitindo-se a hipótese da existência dos dyons ,

a rotação dual das fontes pode ser definida apenas em ternos das

cargas de acordo com

e1 cose sene

rsene cose

(1.3.33)

Neste caso, pode-se verificar facilmente a valida

de da invariincia dual para a eletrodinSnica dos dyons, pots tan

to as equações de campo quanto as equações do movimento permane-

ce» inalteradas,quando realizam-se rotações duais pira os ctftpos

e as cargas (18).
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Embora alguns dos resultados» acerca te inexistên-

cia de un principio veriacional*obtidos para a teoria do* monopo

los também seja» validos para a eletrodinimica dos dyons,as duas

teorias nío sio equivalentes. A validade da invariincia dual lia-

ra a eletrodinâmica dos dyons permite que a equivalência da

nessa com a eletrodinâmica de Maxwell (onde existe um principio

variacional) seja demonstrada. Levando em consideração este fato,

procuramos construir uma ação para a eletrodinâmica dos dyons que

seja invariante dual. V

Admitindo que a ação para o campo livre da eletro

dinâmica dos dyons seja dada pela eq.(18), procuramos encontrar

parâmetros n e h que transformam-se sob uma rotação dual de modo

a compensar as transformações dos invariantes do campo sob trans

formações de Lorentz dadas pela eq.(22). Só nos foi possível en-

contrar tais parâmetros, a partir da suposição de que a razão en-

tre as cargas elétrica e magnética dos dyons é uma constante uni

versai. Neste caso, encontramos que

n - itÜL Cl .5.34)
1 + Y*

2Y (1.3.3S)
1* Y5

onde Y é a constante universal, definida pela razão entre as car-

gas elétrica e magnética dos dyons. Considerando um sistema com

N dyons, tem-se (não somar os índices repetidos)

b.
T " — (1.3.361

ei
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para i * 1,2 N. As transformações das eqs.(34j e (35.) sio ob

tidas a partiT das trasfor»açõe.< da eq.(3t>). Estas, por sua vea,

resultam das rotações duais das cargas dadas pela eq.(33).

Substituindo es eqs.(34) e (35.) na eq.(18), pode-

mos escrever a ação para o campo livre como

yv

A ação que descreve o norúsenio de ua dyon pode

ser obtida a partir da ação dada pela eq.f25), considerando-se a

existência de apenas una massa e igualando-se as 4-velocidades e

as linhas de universo dos aonopolos. Verificamos que a ação re-

sultante apresenta a invariância dual quando substituímos os pa-

râmetros n e h, respectivamente, pelas eqs.(54) e (35). Ntste C£

so, ela pode ser escrita na forma

-ac j dS - i (eA • bB )^d*x (1.3.38)
J c J v v

As equações do movimento de um dyon que resultam

da eq.(38) são dadas por

• c ^ - - i (eAvv* bBvv)Vv 0.3.3»)
dS c v

e jí tinha» sido obtidas anteriormente por Leiter (1£), também

a partir de um princípio VBriacional. Nas ele não considerou «»

•r'"ti: I-



transiormações de gauge generalizadas nem construiu U M açío in-

variante dual para o campo. Estas equações difere» da eq.(30)por

não apresentarem o t e m

existente naquela. Está demonstrado que tenaos como este aio po-

de» ser obtidos a partir de m a densidade lagrangiama local |lfr>

Analogamente ao que ocorre com a teoria dos aofco»-

polos elétricos e magnéticos, quando as equações do movimento são

obtidas a partir de int princípio variacional. verificamos que

nem a ação dada pela eq.(38) nem as equações que dela resultam

são invariantes sob transformações de gauge generalizadas, embo-

ra apresentem a invariãncia dual.

As equações de campo da eletrodinãmica dos dyons,

na presença de fontes, são obtidas a partir da ação formada pela

soma das eqs.(5?) e (38). 0 cálculo é análogo ao realizado na ob

tenção das equações de campo da teoria dos monopolos elétricos e

magnéticos.

Portanto, constatamos que a teoria dos dyons apre_

senta a invariãncia dual. Analogamente ao que ocorre com a teo-

ria dos monopolos, a invariãncia sob transformações de gauge ge-

neralizadas só existe quando o movimento dos dyons é descrita pe

Ia eq,(30), que nãc pode ser obtida a partir de um princípio va-

riacional, por apresentar o termo dado pela eq.(40).

Também verificamos que existe uma ação qut apre_

& inv&ri&ncifr duzl, da qual podes ser obtidas as equa-

ções de campo d» teoria, quando a razão entrt as cargat «li



trica e magnética dos dyons for uma constante universal. Mas,ne*

te caso, a ação que descreve o movimente das partículas não ê

invariante sob transformações de gauge generalizadas.

A teoria dos monopolos elétricos e magnéticos e a

eletrodinâmica dos dyons não diferem apenas com relação à inva-

riancia dual. Elas também se diferenciam com relação aos result8

dos experimentais. A teoria dos monopolos se distingue da eletro

dinâmica de Maxwell porque admite a existência de monopolos mag-

néticos que, ate o momento, não tem uma comprovação experimen-

tal (20). A teoria dos dyons conduz aos mesmos resultados experi

mentais que a teoria de Maxwell, se a razão entre as cargas elé-

trica e magnética dos dyons for uma constante universal (15,18).

As equações de campo da eletrodinâmica dos dyons

coincidirão com as equações de Maxwell, se todas as cargas magné

ticas dos dyons pjòerem ser eliminadas através de uma única esco

lha do ângulo de rotação dual. Neste caso, considerando a existên

eis de N dyons, devemos ter (não somar os indices repetidos)

b.
e.cose(1 • — tge) - qi (1.3.41)

bl- * e.cosed-— tge) • 0 (1.3.42)

para i * 1,2,...,N. Isto só será possível, se a razão entre as

cargas elétrica e magnética dos dyons for uma constante universal.

Assumimos esta hipótese quando construímos una ação invariante

dual para a teoTia e denotamos esta constante por y.
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Admitindo que a hipótese- mencionada acima seja vá

lida, verifica-se que todas as cargas magnéticas são anuladas por

uma rotação dual cujo ângulo e dado por

B « arctgY (1.3.43)

Associada à rotação dual da- cargas, existe ̂  uma

rotação dual dos potenciais, que gera uma transformação do cam-

po eletromagnético de acordo com

(1.3.44)

Considerando-se a invariância dual das equações de

campos e a eliminação de todas as cargas magnéticas, através de

uma rotação dual cujo ângulo é dado pela eq.(4 3), segue-se que o

campo dado pela eq.(44) deve satisfazer às equações de Maxwell

3V*.... * JV (1.3.4 6)

0 (1.3.4 7)



onde Jv é a densidade de corrente elétrica gerada pelas cargas

dadas pela eq.(41). Neste caso, resulta da eq.{4 7> que o campo

4 pode ser descrito apenas en ternos de um 4-vetor potencial

4 , de acordo con

•yv * Vv " V ,

como na eletrodinãmica de Maxwell.

Mas, a rotação dual definida pela eq.(43) nio eli_

nina nenhum dos dois potenciais, pois tem~se

Vv - Vv * Biv . (1-J-50)

onde A'v e B
1 são, respectivamente, os rotacionais dos potência^

is

(A, * rBu) (1.3.51)
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Portanto, apenas podenos considerar que o potencial $ ê determi-

nado, implicitamente, pelos potenciais A' e B' através da eq.(49)-

Entretanto, a eliminação de um dos potenciais e a

conseqUente obtençio do potencial $ de forma explícita podem

ser realizadas através de uma escolha adequada da transformação

de gauge generalizada, dada pelas eqs^ll) e (22). Nas um dos po-

tenciais só poderá ser eliminado através de uma escolha adequada

do campo Z , ou do campo W se ele satisfizer a eq.(14), ou a

eq.(15), que é válida para este campo.

A fim de verificar qual dos potenciais satisfaz

à condição mencionada no parágrafo anterior, substituímos as eqs.

(49) e (50) nas eqs.(46) e (47), e tivemos como Tesultado as e-

quações dadas por

(1.3.53)

- 0 (1.3.54)

Este resultado foi obtido levando em consideração as identidades

(1.3.55)



As eqs.(S3) e (54) nos mostra» que apenas o pote»

cia] B' pode ser eliminado através de una escolha adequada da

transformação de gauge generalizada.

A eliminação de B' e a obtenção de + de fonaa ex

plícita resultam de uma transformação de gauge generalizada dada

por

BV * \ ' ° (1.3.57)

Zy - *v (1.3.58)

Nesta transformação W ê determinado pela eq.(5 7), considerando-

se que B' é dado pela eq.(5 2). 0 campo Z é determinado em ter-

mos de W através da eq.(13).

Chamaremos de Gauge de Maxwell as escolhas da ro-

tação dual, dada pela eq.(45), e da transformação de gauge gene-

ralizada dada pelas eqs.(57) e (58).

Na Gauge Maxwell, a eletrodinâmica dos dyons é in

variante apenas sob as transformações de gauge residuais dadas

pelas eqs.(16) e (17). Neste caso, as transformações do poten-

cial <t> coincidem com as transformações de gauge do 4-vetor po-

tencial da eletroâinâmica de Maxwell.

A equivalência da eletrodinâmica dos dyons com a

de Maxwell ainda não esta completa, pois ainda falta demonstrar

que as equações do movimento dos dyons coincidem com as equações

das partículas da teoria de Maxwell,
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As equações do movimento obtidas a partir do prig

cfpio variacional, depois de realizada a rotação dual definida pe

Ia eq.(43), ficam na forma

dS

onde

(1.3.60)

e a carga elétrica do dyon. Estas equações não são equivalentes

âs equações da teoria de Maxwell, pois apresentam uma dependência

explicita do potencial A*. Ou do potencial B' , quando a eq.(49)

é substituída na eq.(59)> Neste caso. a transformação de gauge ge

neralizada dada pelas eqs.(ll) e (12) não pode ser aplicada.

Mas quando as equações do movimento do dyon são

dadas pela eq.(30), tem-se a equivalência com a teoria de Maxwell*

Estas equações são escritas na Gauge de Maxwell como

dS

onde a carga elétrica observável é dada pela eq.(60).

Portanto, concluímos que a teoria dos dyons é

equivalente a eletrodinãmica de Maxwell quando a razão entre as

cargas elétrica e magnética dos dyons for uma constante univer-

sal, e quando as equações do movimento destas partículas forem

dadas pela eq. (30).



POT fim, ohservamos que, do mesmo modo que as car

gas mftgnéticas foram eliminadas através de uma rotação dual, te»

bén pode-se eliminar as cargas elétricas. Nesta caso, a teoria

pode ser expressa através de apenas um potencial COB O auxílio de

umn transformação de gauge generalizada que elimina o potencial

A . Logo, tendo em vista estes resultados, verificamos que a ele

trodinâmica pode ser formulada em termos de monopolos elétricos

ou monopolos magréticos ou dyons, cuia ratio entre as cargas *lé

trica e magnética é uma constante universal. Estas três formula-

ções são índistinguíveis experimentalmente, pois as diferenças

entre elas resultam apenas de diferentes escolhas de gauge.
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TE0KIA PA GftAVITAÇAO

Í.J - 1UTKOVUÇAO

Neste capítulo apresentamos m a revisão da teoria

da gravitaçio de Newton e da Teoria da Relatividade Geral, Co»

ênfase nesta última.

Estes resultados serio utilizados em uma posterior

coaparaçio con teorias unificadas da gravitaçao e do eletromagne

tismo que utilizam una peometria de Cartan cosi quatro dimensões.

A partir dos problenas existentes na teoria da gra_

vitação de Newton, devido a sua incompatibilidade cos a Teoria da

Relatividade Restrita, desenvolvemos a Teoria da Relatividade Ge

ral procurando reproduzir os passos dados por Einstein na formu-

lação desta teoria e analisando as características da grativação

que possibilitaras a obtenção de uma interpretação geométrica pa

Ta esta interação.

A seguir, mostramos que a Teoria da Relatividade

Restrita t valida em referenciais inerciais definidos localmente,

onde são definidas as medidas dos intervalos de tempo e de com-

primentos, bem como as componentes físicas do5 tensores. Também

apresentamos o acoplamento mínimo do campo gravitational com as

suas fontes.

Depois, formulamos a teoria de Einstein-Maxwell e

obtemos o acoplamento minuto de partículas, campos escalares e

campos espinoriaís com esta teoria.
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t.t - TEORIA PA GftAPITAÇÃO PE NEWTON

Antes do advento da Teoria da Relatividade Geral,

os fenômenos gravitacionais era» descritos através da Lei da Gr£

vitação Universal de Newton. Na linguagem da teoria de campo, es

ta lei afirma que a matéria tem uma propriedade universal, chama^

da de massa gravitacional, cuja densidade p(x) origina um campo

gravitaciona] g(x) em todo o espaço de acordo com as equações

V.g «-4irGp (2.2.1)

Vxg « 0 (2.2.2)

onde £ é a constante universal da gravitação.

Estas equações diferem das equações da eletrostá-

tica apenas pelo fato de não existirem massas gravitacionais ne-

gativas, enquanto as cargas elétricas podem ser tanto positivas

quanto negativas. Portanto, a interação gravitacional é sempre

atrativa.

0 campo gravitacional pode ser expresso em termos

de um potencial gravitacional U(x), em decorrência da eq.(2), a-

través da equação

f - -VU (2.2.3)

Neste caso, as equações da Teoria da Gravitação de Newton redu-



zem-se a equação

(2.2.4)

A interação entre as fontes do canpo gravitacional

e una partícula, ca» massa gravitacional m , é descrita em ter-

nos de uma fcrça gr arv it acionai, que atua na partícula, dada por

»gi (2.2.5)

As equações do novinento de una partícula são ob-

tidas a partir da segunda lei do movimento de Newton. De acordo

con esta lei, a aceleração de uma partícula, que move-se sob a

ação de uma força, é diretamente proporcional a esta força e in-

versamente proporcional ã massa inercial da partícula. Esta mas-

sa é uma medida da inércia da partícula, que é uma propriedade da

matéria responsável pela tendência que a partícula tem de perma-

necer em repouso ou em estado de movimento retilínno uniforme.

Neste caso, as equação do movimento de uma partí-

cula, com massas gravitacional e inercial dadas, respectivamente,

por m e m., em um campo gravitacional g são

i« — - a, | (2.2.6)
- dt2 *

onde x é o vetor posição da partícula.

Considerando que a razão entre as massas gravita-

cional e inercial dos corpos é uma constante universal (21),
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Tifica-se quo a aceleração jjravjt aciona) de um corpo independe

d» composição e estrutura do jaesno. A Teoria da GravitaçSo de

Nevton não ten uma explicação para este fato, que yã era de co-

nhecimento de Galileu.

Nas o principal problema da Teoria da Gravitaçío

de Newton reside na suposição de que a interação gravitacional

ocorre através da ação-a-distância, implicando em uma velocidade

infinita para a propagação do campo gravitacional. Portanto, a

Teoria da Gravitação de Nemon não é uma teoria de canmo, e está

em contradição com a Teoria da Relatividade Restrita que prevê

uma velocidade finita para a propagação das interações.

Surgiram várias teorias de campo para a gravita-

ção na tentativa de solucionar este problema, mas apenas a Teo-

ria da Relatividade Geral mostrou-se compatível com os resultados

experimentais, tanto com relação ã previsão de fenômenos até en-

tão desconhecidos quanto com relação aqueles explicados pela Teo

ria de Nevton.

2.5 - TEORIA PA ttlATIVIVAVE GERAL

A teoria da Relatividade Geral fundamenta-se,essen

cialmente, no princípio de equivalência que admite duas formula-

ções. Na forma fraca, ele estabelece que a aceleração gravitacio

nal de um corpo independe da composição e estrutura do mesmo, e

tem como suporte experimental a igualdade entre as massas gravi-

tacional e inercíal. Ns forma forte, ele afima a equivalência .

existente,localmente. entre um referencial não-inercial e um re-
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ferencial inercial, quando neste ultimo existe im campo gravita-

cional e a aceleração do primeiro coincide com a aceleração di

gravidade (21).

COTO as forças inerciais também independe* da es-

trutura e composição dos corpos em que atua», pode-se concluir

que as forças gravitacional e inercial são indistingurveis, lo-

calmente. Has, apesar deste semelhança, elas se distingues do pon

to de vista global, pois apenas as forças inerciais pode» ser e-

liminadas através de una mudança de referencial.

A equivalência local entre gravidade e inércia, in

dica que existe una intina relação entre estas propriedades da ma

teria e implica na impossibilidade da aceleração de uma partícu

Ia ser decomposta, de modo unívoco, em uma parte com origem gra

vitacionai e em outra com origem inercial. 0 mesmo acontece com

a distinção entre referenciais inerciais e não-inerciais. Neste

caso, as leis da física devem ser expressas por equações que se-

jam covariantes sob o grupo das transformações contínuas de coor

denadas. Este é o princípio da covariância geral, e pode ser en-

carado cano uma extensão do princípio da relatividade, cujo grupo

de simetria ê o grupo de Poincarê (22)•

Esta equivalência também permite que as forças gra

vitacionais sejam interpretadas geometricamente, de modo análogo

ao que ocorre com as forças inerciais. Tanto na teoria de Newton

quanto na Teoria dá Relatividade Restrita, as forças inerciais

s£o introduzidas com a finalidade exclusiva de tornar possível a

aplicação das leis da física em referenciais não-inerciais. A ú-

nica exceção é a lei da ação e reação (3* lei de Newton), pois es

tas forças não resultam de uma interação entre os constituintes
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da matéria e admite-se que elas sio originadas pelo espaço-tempo.

Neste caso, o espaço~tempo ê tio absoluto quanto o espaço da teoria

de Newton, tendo a propriedade peculiar de influenciar campo* e

partículas se» ser, por sua -vez, influenciado pelos mesmos (23).

Assim, analogamente ao que ocorre com as forças i

nerciais, a existência de ua campo gravitacional estfi relaciona-

da com o fato das componentes da métrica serem funções das coor-

denadas do espaço-tempo, pois em um referencial nío-inercial tem

-se

ds2 - gogCx)dx°dx
6 (2.3.1)

onde SggOO são as componentes da métrica

A diferença que existe, globalmente, entre os cam

pos de força gravitacional e inercial também pode ser interpre

tada geométricamente. Ela significa que o espaço-tempo é curro

na presença de um campo gravitacional. Neste caso, nio existe um

referencial que seja valido para todo o espaço-tempo, como ocor-

re no caso em que apenas existe um campo de forças inerciais, on

de as componentes da métrica sejam dadas pela eq.(1.2.11).

Com a interpretação geométrica da gravitação o e£

paço-tempo perde o caráter absoluto e torna-se um elemento dinâ-

mico da teoria da gravitaçio de Einstein.

0 espaço-tempo da Teoria da Relatividade Geral tem

as seguintes características: é uma variedade diferenciável qua-

dTimensional dotada de uma conexão métrica, sem torção, onde a

métrica pode ser assinatura +2 ou -2, dependendo da convenção a-

dotada (ver apêndice A).
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A exigência de uaa conexão métrica garaate a eai*

tine ia de uma unidade de comprimento invariaate aoa transporte

paralelo (ver apeadice A), e esta associada a hipótese dê que os

intervalos de tempo e comprimentos medidos por réguas e relógios

independem das histórias dos mesmos ~C*3).

A imposição de que a métrica tenha assinatura + 2

ou- 2 tem a finalidade de permitir que, através de «ma escolha

adequada de coordenadas, ela possa sempre seT expressa locelmea-

te como a métrica do espaçe-tempo de Ninkowski.

Por fim, a ausência de torçie resulta da exigéacia

de que paraleiogramos infinitesimals possam ser construídos (ver

apêndice A) (23).

A geometria do espaço-tempo deve ser ̂ determinada

pelo tensor momentum-energia das fontes do campo gravitacioaal,

pois na Teoria da Gravitaçlo de Newton o campo gravitacional é

gerado pela massa e, de acordo com a Teoria da Relatividade Res-

trita, a massa é aquivalente i energia. A partir de considerações

semelhantes e procurando obter as equações da teorra da gravita-

çio de Newton como a primeira aproximação através da associação

da métrica com o potencial gravitacional, Einstein postulou as

seguintes equações (chamadas de equações de Einstein)

J T C2.3.2)
nv 2 *

v c* *v

*
onde T é o tensor moaentum-energia das fontes, R é o tensor

de Kiccí e R é o escalar de curvatura do espaço-tempo da TeoTia

da Relatividade Geral definidos, respectivamente pelas eqs.(AJ2)

e (A.33)-
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As exigências de que as equações de Einstein sejam

lineares nas derivadas segundas da métrica e satisfaça» o princf

pio da covarüncia geral, sio suficientes para garantir a unici-

dade das mesmas, a nenos de m a constante cosBolSgica (22).

As equações de Einstein, na ausência de fontes, 50

den ser obtidas através da vaTiaçao da métrica, de acordo coa o

princípio da ação «Inibia, a partir da seguinte açío

S « ~ /=iid*x (2.3.3)
* 16#6

Além das equações de campo para a gravitaçlo as

equações de movimento de uma partícula de teste em um campo

gravitacional também foram obtidas por Einstein.

Inicialmente, ele postulou que elas seriam dadas

pelas equações da geodesica

• CvlW-- 0 (2.3.4)
dS

onde Va é a 4-velocidade da particula, dS t o intervalo infinity

simal do seu tempo próprio, e {yv} é o símbolo de Chriftoffel de

segunda espécie definido pela eq.(A. 30). Estas equações -podem

str obtidas a partir da ação

S - dS (2.3.S)
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•través da variaçio da linha de universo da partícula. Hat depois

ele verificou que estas equações também podia* ter obtidas a par

tir das equações de campo, em vista da não-linearidade destas ú_l

timas.

A ação do campo gravitational sobre o movimento de

partículas de teste vizinhas resulta da curvatura do espaço-tem-

po, tornando desnecessário o conceito de força gravitacional, de

acordo con a equação do desvio geodesico

Nesta equação n° e Va são, respectivamente, o vetor posição e a

velocidade de una partícula es relação a outra, cujo tempo pró-

prio é dado pelo parâmetro S , e R (tyv são as componentes do ten-

sor de curvature definido pela eq.(A. 31).

De acordo com o princípio dá covariância geral,

todos os referenciais são igualmente validos para a formularão

das leis da física. Mas, no referencial de Tepouso de uma partí-

cula em queda livre (sem girai-), devido â ausência do campo gra-

vitacional -inercial na vizinhança da mesma, esta formulação coin

cide com a dn Teoria da Relatividade Restrita. Este é o chamado

referencial inercial local da partícula.

No referencial inercial local de uma partícula que

move-se com 4-velocidade Vv, o elemento infinitesimal de linha

entre dois pontos do espaço-tempo pode ser escrito como

ds2 - d*2 -di2 (2.3.8)



Nest ti equação

f v intervalo infinitesimal de tempo próprio da partícula. fc

õll —h davdxv> (2.3.9)

ê c comprimento meei cr por uraa repus eir repouse eje rei ação £ par

t ícula. onde.

• VI 12.3.10)

Os vetores que formait a base de referencial iner-

cial local são usualmente chamados de tetradas e distintuídos eri

tre si, e com relação £ base cc- sisiems de cocrâenaôas do espaço

-teropo. através de letras latinas maiúsculas que assumem os valo-

res 0fl .2. e 3.

No sistema de coordenadas ixa}, definido na vizi-

nhançÊ do ponto V ocupado pela partícula, as componentes das te-

tradas oodem ser escritas na forma

e<fA1 ' ̂ 4 ip (2.3.11)
1 J

ncí O-') e c sistema de coorde^aess cc referencial inércia! lo-

al dfííTiióc na virinhanca d& osrtíf:.]?.. Tôwber tem-se oue



(A) ?2L I

As- eqy.(3 3j t (32) s&tisf uies: a* sepr-int.es rela-

çôe.c

I curvature àc espaço-tempo as tetradasnao

são int&cráveis, isto ê, as transformações das coordenadas X •

» X (aa) e • 3c° • x a(^ ) não podetn ser obtidas- a partir da in

tegraçãc das eqs.(lí) e (12) na virinhanta CE partícuit.

"Mas pode-se transformar as coaponerites de uro ten-

SOT, por exemplo, de UTÍ destes sistemas de coordenadas para o ou

tro. no ponto ocupadc peig partícula. Neste caso. as componentes

de um tensor nos sistemas de coordenadas do espaço-tempo e do re

et Aíerenci&l inercial local dadas, respectivamente, por T , e T « .

estãc relacionadas através das transformações

(B)J f

1 f



fero par t icular , part» a mõtrica obtên»-se que

V '(A/tF f̂ (2.3.JT)

onde as componentes ã& metrics nt base ce tctraâastr; _, coinci-

dem com &s componentes de métrica da espaço-tempo de Minkovski es

um referenciai inerci2l.

.-.? componentes õe xm tenser na base dt . tetracar

sãc chamadas de componentes físicas porque as coordenadas do re

ferencial inercial local têm um significado métrico, representam

distâncias e intervalos cc terape. que nãc existe par& ar coorde-

nadas -curvilíneas de espaço-tempo. ero jeral (6).

As tetraòas nãc sãc definidas univocaroente, pois

uma transforir.aç&c CÍ Lorent: loca: õefinida por

L BnACL"D * nBD * ^BD (2,3.1?)

onde

TiBD

implica em ume transfornação das nesmas, dada por

e.(A). LA (E) 3>2
Q o O,



que preserva a estrutura de Minkovski local.

Tendo eir. vista que b 4-velocidade da partícula é

um 4-vetor unjtáric. as componente? caí tetrades dr referenciou

inércia! local desta partícula satisfazem as relações

e^0) - V
a (2.3.22)

}y * - 6ái Í2.3.23)

onàf

a (ij f2.cr.24j

EJC geral, u» tensor pode ser expresse COJT> algunas

componentes no sistems de coordenadas de espace-teiüpc e outras

no sistema de coordenadas do referencial inerciai local. Consid£
A"rando-se uir tenser cons componentes T V . • ot-tenes as seguintes

leis de transformação

TA'U ,. I A ' M 7

T Bfv CÍJ" •* ?' Dv
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sob transformações de coordenadas da variedade e sob transform*

roes dt- Lorentz. respectrvawentc.

A derivada covariantr destt tensor f dt-finids por

Bv Bv;a Bv
A£-

Bv J av

* w aC7 Bv ' B aBT Cv
(2.3.2/)

onoe s conexão é retvresentaàE pelas coünoner.tey r**.. , . definidas

no sisteiB& de coordenadas âz variedade, e pela* componentes

u v. coji' dois índices no si stems de coordenaces do referencial

inercial ioca] e un indice no sistens de coordenadas do espaço -

tempo. Usualmente, a conexão recebe a denominação de conexão de

Lorent: ouando as suas componentes sao cacas t>or K t>f2í).

Esta derivaÕE corsriar.te é u». tenser tanto ere re-

lação its transformações de coorcenacas cs variedade quanto em re

laçâo às transforroaçôes de Lorent:.

~ derivada cevarianre das letradas é identicamen-

te nula, eiü decorrência do fato da conexão ser métrica. Neste ca

so.

Q A

e daí sepue que &* componentes ca conexão dadas por T e

estão relacionadas nor

«

V» v
e; v
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E» per a 3, as componentes do tensor dt- curratur» ,

determinada*; a partir das componentes da conexão consideradas a

r° , t u>H y. estão relacionadas através dt equação

f V e(A) - Ü e(A) - - 2 T° V c(A) *
C V V v P V Vf- O V

T2.3.30)

onde F.c. . . f definidr, Deis eo.(A. 31'-. P. \.,^ ê definido por

" -*vc»%B

e t é a torção do espaço-teropo definida pele eq.(A.lS). Consi^

derando-se que o espace-terape ds Teoria da Relatividade não têm

torção, e utilizando & eq.(2S), obter-se que

pvp (A) » Bvf

No referencial inercial local &$. equações de um

:ampc C . qualquer, podeit ser obtiôa? Í pa r t i r ás. ação

S - 1 j£(fA. it"\C'x (2.3.33)
r I
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definida de acordo com a Teoria da Relatividade Restrita, poises

ta f a forma que a ação definida no espaço-tempo curvo as suite na

base de tetTadas» Mas estc rcsuiitade nãv podt- SÍT generalizado ,

através de um procedimento único, a fin de que a forma da ação

seja conhecida en> un sistema de coordenadas qualquer da varieda-

Em geral, a forma àa ação de um campo t , em inte

ração com o campo gravitacion&l, é obtida através do princípio do

acoplamexito mínimo. I)e acordo com este- principie, a? derivadas

parciais e as componentes da métrica de Mirikovski são substituí-

das pelas devidas covariantes e as componentes de métrica defini^

aas eu: um referencial qualquer de espaço-tempe curvo. Neste case,

realizam-se as substituições

V

9 * V C2.3.3S)

Assini, de acordo coro o princípio de acomplanento

mínimo, 2 ação que descreve a interação de uir campo & qualquer

con. c caropc gravi: fciona] é dada por

f
S - I j »^g£ («A.í#A>d*jt - - »-TU'«A.»ftA,»s,g)d*x (2.3.36)

: • c •

í" e g são RS variáveis independentes.
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O sistema fornado pelo cawpo * em interação co»

c» campo pravitaciona] ê descrito peia ação fornada a partir da

soma òas rqs.(S) e (3(). Variandt «• e fyv nestL 8çio obtew st

as equações do movimento para 4- . dadas por

^ * 0 (2.3.37J

e 2S equações de Einsteir.. eq.( 2), onde c tensoT momentuiB-ener-

gia do campo e obtida & partir da definição

lz f (2.5.38)

Por fiB, consideraiíòc cs aspecicr principais ds

Teoria da Relatividade Gerai, podemos afirmar que c sucesso da

georeetrizaçSo da gravitarão esta relacionado cem dois fatos: cm

primeiro lugar, a teoria nãc esta en, àess.corde cons os resultados

experimentais: eir, Sfrrundc lugar, o acoplamento da gravitação com

outros campos e partículas independe das propriedades específi-

cas dos mesmos, come pode constatar-se através das eq.(34) e (35),

de acordo com o princípio de equivalência.

1.4 - TEORIA PE

'. :ecria de EiniíTcir;-vj£NV€:l descreve o sistema

:*ornado pejes campes pravitacioi5£l e eietrojr.agnêticc, admitindo

que a in:t-raçsc entre os nesmos ?wil:t. às. ÊT>3 icp.rãc. dr
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oo ttcopltimento mínimo.

Neste caso, a ação dc> canpo elctronapnetico nr> e?

paço-tempo curA'o f definido por

Logo. a ação do sistema c fornada pela soma das eqs.(3.3) e (2).

As equações de Maxwell resultante* àí variação do

potencial eletromagnético na eq.(l)t e da eq.(1.2.20). são

-,r;!V « d ' (2.4.2)

VpFvv - £ (2.4.3)

Ne espace-tempe curve o óuai de cajapo eletrojnagn£

t i co f ico õade T>OT

2 «P

onde

/ry

t' : i t - r . í - c r óe L e v i - C v i t a .
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As fontes do canpo gravitaciona), na teoTia de

Einstein-Maxwell, sir o tensor nontentun-energia do canpo eletro-

magnético

V - - J <fy° Fva * 7 SpvV"B) (2.4.7)

obtido através da definição dada pela eq.(3.38), a partir da ação

caco pe-ie eq.(l).

A seguir apresentarenos c acopianento níniso de

partículas, campos escalares e campos espinoriais coro a teoria de

Einste iii-Ma:rweI] .

A ação para una partícula, con nassa st e carga q,

em interação coro os campos gravitacionel e eletromagnético, é

obtida a partir da eq.(1.2.25) através òas substituições dadas

pelas eqs.(3.34) e (3.35). Neste caso, as equações do novinento

da partícula resultam ere

& V V (2.4.8)
dS w v

Considerando-se que esta partícula também seja fonte do campoelje

tromagnético. as equações de Maxwell ficam escr i tas cono

V Fuv « Jv (2 .4 .9)
P

V FV'V - 0 (2.4.10)



onde o 4-vetor densidade de corrente Jv é dado pela eq.(1.2.29).

Neste contexto, a lei da conservação da carga ele

trica fica expressa por

VpJ
v - O (2.4.11)

onde Jv é o 4-vetor densidade de corrente elétrica.

0 acoplavento mínimo de campo escalares e campos

espinoriais con a teoria de Einstein-Maxwell resulta ôas substi-

tuições, nas densidades lagrangianas que descrevem os campos li-

vres, apresentadas nas eqs.(1.2.33). (3.34) e (5.35).

Kestt caso, a densidade lagrangiana que descreve

c acoplamento de um canpo escalar complexo $ , com massa m. C O B

a teoria de Einstein-Maxwell resulta em

(2.4.12)

onde D c é definida por (1.2.34).

A densidade lagrangians de um canpo espinorial a-

copiado coro a teoria de Einstein-Maxwell não pode ser obtida de

ura modo análogo ao utilizado para a obtenção da densidade lagran

giana de um campo escalar, pois a definição de um canpo espinori

ai no espaço-tempo curvo é mais complexa óc que a de canpos esc£

lares e tensoriais. Os espinorer se poden ser definidos co» rela

ção ao grupo das transformações de Lorent: locais,

Uir- espinor ài lárac no ejrpaço-tenpo curve í deíí-

njdc come un: objeto cora quatre componentes que se comportara, sob

a* Iransi'crriacocs :'t Lcrent: locais, do mesmo modo que o* espino
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res de Dirac no espaço-tempo de Minkovski. E que, que «ofe trams

formações de coordenadas da variedade, se comportam como escala*

Consideremos um espinor • e seu conjugado • com)

componentes *a e *a, respectivamente.

COR relação a uma transformação de Lorentz locai

L lejfc-se que

,Vb

onde S(L) e uma representação do grupo de Lorentz local, dada por

UR£ TtLzriz 4 x 4 tal que

det S * 2 (2.4.15)

Em relaçãc t UTT.£ transformação de cr ordenadas da

variedade, estas ccr.poneríes coraport2it-se de acordo eras

* a ' « ^ (2.4.16)

e

(2.4.17)

A de-: ivaâa cov&Tiarte de u» espinor é oefírt5óa. &

r.'sves d£ íntrod-jçã' dt una ccnexãe espinorial F „*.. com?



A conexão espinorial se transforma de acoroo coir»

sob transformações de Lorentz locais, t coroportan;-se come um ve-

tor sob transformações de coordenadas da varieòaôe. Neste caso ,

a derivada covariante de um espinor transforma-se sob lransforna_

çõe? õe Lorer.t; Joccis e sob transferi:».1*cões de cooròenacaE da va

riedade, respectivamente, coxio un espinor e como um 4-vetor.

A derivada covariante do espinor conjugado $- po-

de ser obties adr.itindo-se que a derivada covariante de espinor if>

S£tisf22 â regra de Leibniti, e ievande-se eic consideração que
í* mm

iA é invariant*? tanto sob transformações de Lorentz locais

quanto sob transformações de coordenadas da variedade. Neste ca-

so, segue que

V a 4 V b
t t a (2.4.20)

Omâiindo-se os índices espinorisi» nas eqs.(18) e

(20), poôt escrever-se

j , « 3 f - r.i (2.4.23)
3 C J.



V' * V" * *ro (2.4.22)

A formulação covariantt- da dinâmica do campo i

ncria! nãc pode ser estabelecida sen o auxílio das matrizes cons
f A)

tantes de Diract-y
v J , que são definidas e» xm referencial inér-

cia i e satisfazem as relações de anti-cowutaçãc

onde H é £ matriz unidade 4 x 4 .

No sistema de coordenadas da variedade, estas ma-

trizes fontajü campos definidos por

que satisfazem âs relações

T V * T V - 2gVVE (2.4.25)

0 campo de matrizes de Dirac. dado pele eq.(2 4) .

comporta-se como um 4-vetor sob transformações de coordenadas da

variedade, e transfcrma-se de acordo com

b'
S c ( £ ^ b'• d (2.4.26J



sob as transformações de Lorent: locais, onde te»-se que

-3 (2.4.27)

sem alterar as matrizes constantes de Dirac.

0 espinoT conjugado de ̂  é expresso por • • • y

onde t' é o adjunto de $ e y ' é uma das matrizes constantes

de Dirac.

A compatibiliração das relações de anti-comutação

com o fato da derivada covariante da métrica S^T nula pode ser

ob;iót. Cüiisiáerandc-se out

0 C2.4.28)

Neste caso, a conexão espinorial pode ser escrita

em termos da conexão de Lorenti de acordo com

1_
8

ou pode ser expressa em termos das componentes da conexão no sis

tema de coordenadas das variedades através da equação

(v\ - V v n (2-4-30)

Agcr?. podemos definir a densidade lagrangiana pa-

ra ura campo espinorial acoplano coir, a teoria de Einstein-Maxwell,



através, àa realização do acoplanento mfnino da eq.(1.2.37) COR O

campo gravitational, de acordo com as cqs.f3.34) e (3.35). Este

procedimento resulta em

r * - \

(2.4.31)

Por fim, observamos que o tensor nontentua-energia

de campe es^inoriai nãc poôc ser obtido a par.tir á& definição d£

da pela eq.(3.38) considerando-se apenas a variação da métrica .

As variações das tetradas deven ser levadas em consideração. Nes

te caso. o tensor iBomentuni-eneríiía fica definido por

IA")onde e « det(ev y ) . tendo en vista que

ôgvv - e ^ } é e ^ " 4 e C A He f B )
v (2.4.33)

(2.3.54)



CAPITÜIO 3

TEORIAS ÜNTTICAVAS IM UMA GlOHlTJtU VI CAVTAU

3.J - IMTR0ÜUÇÍ0

Neste capitulo fazemos u»a apresentação das teo-

rias unificadas da gravitação e do eletromagnetismo que associa»

c eletromagnetismo a torção de una geometria de Cartan quadrisen

sional.

Inicialmente, apresentamos as razões que justifi-

cam as tentativas ôe obter-se uma teoria unificada ôa gravitação

e do eletromagnetismo.

A seguir, fazemos breves comentários sobre a? tec

rias que não realizam a decomposição da torção, pois estamos in-

teressados nas teorias mais recentes, onde esta decomposição é

realizada.

Depois, apresentamos as teorias que decompõem ar-

bitrariamente a torção e mostramos diversos problemas que exis-

tem nas mesmas. £; em seguinda, fazemos uma exposição das teo-

rias onde a torção é decomposta em partes irredutíveis que, embo

ra superiores às primeiras, também apresentam diversos problemas.

Finalmente, resumimos algunas trabalhos recentes

que associam a torção e transformações conforme das tetradas,mo£

trando que as transformações do traço da torção resultantes da

transformações conforme são semelhantes âs transformações de gau

ge do 4-vetor potencial, e oue o comprimento é conservado sob

transporte paralelo, neste caso. Estes resultados sugerem uma po£

síve] interpretação geométrica para as transformações de gauge.
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5.2 - A WFCESSIPAPE PE UNA TEORIA ÜWTFICAPA

A partir do surgimento da Teoria da Relatividade

Geral, as interações fundanentais da natureza ficaran descritas

por duas maneiras distintas. A gravitação passou a ser conside-

rada coao uma manifestação da estrutura geométrica do espaço-te»

po, enquanto as outras interações continuara» a ser tratadas co

no estruturas exteriores ao espaço-teropo. Mas a geometria do es

paço-tempo não ficou determinada completamente pela teoria da

gravitaçao de Einstein, exceto para o vazio, pois a determinação

do tensor momentuni-energia das fontes do campo gravitational não

pode ser realizada sem o auxilio de outTas teorias físicas.

Insatisfeito com tal situação, Einstein conside-

rem a Teoria da Relatividade Geral como sendo imcompleta e pro-

visória, afirmando que ela era apenas uma teoria do campo gravi^

tacional onde este campo estaria artificialmente isolado de um

campo total. que unificaria todas as interações através de uma

teoria que ele ainda desconhecia t 6 ) .

A fim de solucionar tal problema relê procurou ob

ter uma teoria que descrevesse geometricamente a gravitaçao e o

eletromagnetismo, a chamada teoria do campo unificado. As Inte-

rações nucleares não foram consideradas porque, naquela época ,

a mecânica quânties estava apenas começando a surgir. Desde en-

tão muitos físicos têm tentado obter uma teoria unificada, mas

sem grande sucesso.

Estas tentativas não utilizaram a estrutura geo-

metric e oa Teoria da Relatividade Geral porque os elementos ôts

ta geometria são tão restritos que as equações de Einstein os
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determinam completamente. Logo, não há meios de ispor-se condi»

ções adicionais que resulte» nas equações da eletrodinamica (2t).

A descrição geométrica da gravitação e do eletro-

magnetismo sõ pode ser conseguida através da introdução de novos

elementos nesta estrutura geométrica. Isto pode ser feito de três

maneiras: mantendo-se a estrutura existente na Teoria da Relati-

vidade Geral e aumentando-se o número de dúaensões da geometria;

modificando-se a estrutura geométrica através do uso de uma cone

xao mais geral do que o símbolo de Christoffel em uma geometria

quadrinensional; e utilizando-se uma geonetria mais cooplexa do i\»e

a da Teoria da Re? tividade Geral com mais de quatro dimensões.

A estrutura de una variedade métrica co£ uma cone

xão qualquer apresenta três elementos principais: curvatura, ho-

ao te tia e torção (ver apêndice A ) . Estes elementos contêm graus

de liberdade en> número suficiente para tornar possível a constru

ção de uma teoria unificada.

Através de. irraa das maneiras citadas acima, e con-

siderando a existência de uís ou de vários deste* elementos, as

tentativas de formularuma teoria unificada da gravitação e do

eletromagnetismo procuraram obter, de forma rigorosa ou aproxxjaa_

da, os resultados da teoria de Einstein-Maxwell.

A formulação de uma teoria unificada da gravitação

e do eletrcmagnetismo ten como pressuposto a possibilidade de es_

crevei-se o eletromagnetismo em ternos geométricos, nos moldes

da geometrização da gravitação realizada pela Teoria da Relativi_

dade Geral. Porém, apesar da gravitação e do eletromagnetisno se_

rei» semelhantes em muitos aspectos, existem diferenças fundamen-

tais entre estas interações.



A principal diferença entre a gravitacão e o ele-

tromagnetismo, do ponto de vista da construção de uma teoria geo

métrica, reside na não existência de- um princípio de equivalên

cia para o eletromagnetismo. 0 acopüamento dt compose partículas

co» o campo eletromagnético depende das propriedades específicas

do* mesmos, essencialmente da carga elétrica.

A maioT dificuldade que existe com relaçio a ob-

tenção de una descrição geométrica da força de Lorentz reside no

fato da trajetória de uns partícula carregada ex ra campo elétro

magnético depender da Tazão entre a carga e a massa da partícula,

que não é uma constante universal.

Por outro lado, z õescriçãc geomifrict ôo acople-

merto de outros campos com o campo eletromagnético é dificultado

pelo fato deste acoplamento depender das cargas elétrica dos cam

pos que são, em geral, diferentes em sinal e em magnitude.

Por fimr pode argumentar-se que estas dificulda-

des surgem quando as fontes do canpo eletromagnético são levadas
m

em consideração. Entretanto, mesmo para o campo na ausência de

fontes, permanece a dificuldade de obter-se uma descrição geomé-

trica para as transformações de {auge do 4-vetor potencial.

Mas. apesar das dificuldades e das tentativas in-

frutíferas, a procura de uma teoria unificada da gravitação e do

eietromagnetisrao nunca foi completamente abandonada*

3.3 - TEORIAS UHTT1 CAVAS QüE ASSOCIAM 0 ELET*OHAGHETT!>HQ X TOKÇAC

Recentemente. surgiram novas proposta? ce unific£

ção do eletromaçnetiSJBO e da gravítação em rasa geometria de



Cartan quadrimensional, onde o eletroaagnetismo é associado a

torção, que adotam um ponto de vista diferente dos trabalhos an»

teriores.

Uma variedade diferenciável tem uma geometria de

Cartan quando ela é dotada de uma conexão métrica, com torção,

cujas componentes são dadas por

C5.3.1)

onde Ktt v é o tensor de contorção, determinado pela métrica e pe

'a. torção atra\fés ÕÍ. relação

Este tensor satisfaz ã condição

A derivada covariante da aetrica, na geoaetria de

Cartan, é definide por

V y v 5 «pvrcx -

Substituindo-se a eq,(l) na eq.(4), tem-se como resultado a

çâc
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Portanto, o co»pri»ento ê conservado na geometria de Car tan.

A torçio pode ser decomposta, es partes irredutí

veis, de ncordo con (3 8)

onde

é o traço da toTção,

é o pseudo-traço da torção, e

C3.3.9)

é" a pnrte se» traço e se» pseudo-traço. que satisfaz a L° • 0

• • l"À * °
O ter.soT de curvatura da geonetria de Car tan. de-

finido pria eq.(A.]i). quando a conexão é dada pela eq.(l). te»

as seguintes simetrias •B»1.
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Este tensor satisfaz, ar identidades

ÍVC.-C.'

onde

«V

são válidas as identidades de Bíanchi generalizadas, da

das por (18)

As Teorias unificadas out- utiliza» usa geometria

de Cartar. j.odem ser classificadas de scordo com a ausência ou nâo

d» decomposição da torção, e quanto ao fato desta decomposição

ser arbitrária ou não.

Inicialmente, consideramos as teorias sem decompo



sição da torção: nas faTemos apenas ureves comentários sobre as»

nessas. Maiores detalhes c- as referências originais poderio ser

encontrados nos trabalhos de M. A. lonnelat (28J e de C. G. de-

Oliveira (29,ã£). pois estamos interessados nas tentativas de

unificação mais recentes, onde a decomposição da torção é reali-

zada. A primeira tentativa de obter-se uma teoria unificada uti-

lizando uma geometria de Car tan foi realizada por Emstein. Nas

a teoria que ele propôs apresenta deis problemas principais: na

aproximação para campos fracos nãc há acoplamento entre a gravi-

tação e o eletromagnetisno e, a torção intervém nas equações ãt

campe sen comparecer nas equações do movimente das partículas .

Infielé e Mariany lambéc procurara» obter usa teoria unificada ,

através de uma associação explicita entre a torção e o eletromag^

ne ti sino, nas sem sucesso. Finalmente, existe a teoria assimétri-

ca de Einstein-Schrbdinger. onde o eletroroagnetismo é associado

ã parte anti-simétrica da métrica, também sen grande sucesso.

A seguir, apresentaremos as teorias onde a torção

é decomposta arbitrariamente, que surgira© recentemente.

Consioerandc que o campo eletromagnético deve ser

introduzido RÊ geometria através da conexão, Bstakis *(]51) utili-

zou uma geometria de Cartan cuja torção é dada por

onde



é o campo eletromagnético e b • B B(X).

A densidade lagrangiana da teoria é dada por

£ - -JL_ R (3.3U7>

onde G « - B aB
a deseapenba xm papel análogo ao da constante

tacional da teorie de Newton, e

R - R • BaB
aFvvF*

v C3.3.1Í)

c o escalaT -de curvatura da geenetria de Cartan.

Assume-se que não há la^rangiana psra o caapo

B(X) e, que c acoplaroentc õc eietTonsagnetisnc- e da p-avitação co»

a matéria é caáo por

£int ' ̂  V °

Nesta equação, J é a densidade de corrente elétrica e L^ e a

densidade lagrangjana da matéria. Esta lagranfiana não apresenta

interação com o campo eletromagnético riem cos o campo B.

As equações de campe são obtidas através das va-

riações de B(X), A . c v e dos campos cujas densidades lagrangia



nas são dadas por £ M. na açio formada co» a densidade

na dada pela soaa das eqs.(17) e (19). Este procedimento co*dui

a* equações de Maxwell e às equações

{(l/B B?) RI°). o - 0 (3.3.20)

* t S ) >

ÍEMlonde tv* 7 e o tensor aoaentua-energia do caspo eletrosa£?.etico.

é o tensoT «OBentua-energia obtido a partir de £.., e

t W - - - i _ kBoEp b.3.22)

Tosando c traço da eo,.(21), obten*se que

- 2R

onde t* ' é o traço de
imps

As leis de conservação obtidas a partir da eq»(21)

resultam ero
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Mas esta teoria apresenta una série de problemas.

Em primeiro lugar» a coaparação con a Teoria da Relatividade Ge-

ral só é possível quando o campo B(x) é introduzido de um modo

artificial. Mesmo assim, as duas teorias diferem,devido a eq.

(23), inclusive quando 6 * - BQB
a é constante.

Em segundo lugar, falta justificar a ausência de

uma dinâmica para o campo bU), e esclarecer a sua interação com

a matéria, da qual decorre a modificação das leis de conservação.

Em particular, as equações do movimento de um fluido carregadodi

ferem das equações obtidas a partir da teoria de Einstein-Maxwell,

quando G é constante (31).

Finalmente a geometrizacão do campo eletromagnêti^

co é realizada através àe uma decomposição arbitrária e artifi-

cial da torção. Uma tal associação impossibilita a interpretação

das transformações de gauge, eq.(1.2.21), em termos geométricos.

Uma outra teoria foi proposta por Hammond C32) que,

eis lugar do campo eletromagnético, introduziu o 4-vetcr potenci-

al ao nível da conexão através da suposição de que, além de uma

parte simétrica hc v que descreve a gravitação. a conexão deve

também conter termos lineares com relação a um vetor $ , em ana-

logia con; a teoria unificada de Keyl. Neste caso, a forma mais

geral da conexão i dada por
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«Vv

onde £ é una constante a4i»ensional .

A derivada covariante associada a esta conexão t

definida, para u» vetor A° qualquer, por

A°|v - \A° * O°UVAV (5.3.26)

0 tensor de curvatura desse geonetria é

R° * Cc • afic (é t + è è )

- B{
c
v(ç,, , - c.d ^ - fr,.(í,-.- 4. •/: (3.3.27)

onde

C VVD ' c c ' v% CN7 vc # ; ' p f A &v " A v v A 6P ( 3 . 3 . 2 8 J

E daí segue que o tensor de Kicci e o escalar de

curvatura, respectivamente, sâo

R • Rc • C + 5a(C * c t ) * 4> , - ̂  , (3.3.30)
yv vvc i,v V v v v VjV v;v
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R « C • 3aivjy 4 3a*p«
p • Rpvp

VY (5.3.33)

sendo C « Cl\t.ir. e C « crvC .

Impondo a condição de que a conexão seja joêtrica,

obten.—se que

e óaí results

4"' v - "'vv-" " U - i) (
£f
v
ç ~ £ v^C^ (3.3.35)

onde se impõe a condição £ f 1 a fim de que esta não seja unageo

metria de Riemann. Logo, a constante h_ pode ser eliminada atra-

vés de uma redefinição do vetor $ , resultando en

c%v * {ifv} * e V p - H^ (3.3.34)

cor: i s t o , as eq.(31'j e C32) podem ser escri tas como

(3.3,35)

. - f í 0 ^ (3.3.36}
• Cr P

respectivamente.
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A introdução do campo eletromagnético, F , ness*

geometria t realizada através da suposição dt que 4 t propor-

cional ao potencial eletromagnético, de- acordo com a seguintc-

definicão.

onde a substituiçio das derivadas pcrciais pelas derivadas cova-

riantes definidas pela eq.(26), não altera o resultado. £ * den-

siòade lagrangiana do mesmo é dada por

* /

onde K é uma constante.

A ação proposta para esta teoria é"

í
S • : /—g'(R + 6ç 4> - icF F • í '. + L^4)d\x (3.3.39)

i

sendo L.. a lajranpiaxie da matéria. Desta ação são obtidas 35

seguintes equações para o campo eletromagnético: a eq.(2.4.10) e

a equação

U M 1 11 ti
.v * •— 112^^ + B ,i ) (3.3.40)

onde E é uma constsnte tal que:

« «_ (3.5.41)
6í

V

As equações do campe gravitacional fácau
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ondt T^M-' í dado pela eq.(2.4.7).

t B 3

e A é uma constante tal que:

NÃ ausência dt icstérit. a? 2ei5 de ccnserração ofĉ

tidas £ partir da eq.(42) iaplicam na imposição da gauge de

LoTenti ao 4-vetor potencial, isto é, $a_ • 0.

Quanto ao tensor dado pela eq.(45). sugere-se que

ele é responsável pelas forças necessárias para manter uma partí-

cula carregada unida.

Mas esta teoria também apresenta sérios problemas

Eir primeiro lugar, ela não é uma geometrização do eletromagnetis

roo. mas de um campo de Procca, coso indicam a eq.(39) ou eq.(40).

EJB segundo lugar, quando o r"~ipo F é nulo a te£

ria nãc é equivalente ã Teoria da Relatividade Geral. Além-disso,

a interpretação sugerida para o tensor dado pela eq.(43) não «

satisfatória, urr.a vez que o mesmo não é nulo no caso de uma onda

eletromagnética, cnde não há carga elétrica.

Finalmente, como na teoria de I.atakis, também en-

contramos aqui umí decomposição arbitrária da torção, pois mos

mostramos que esta é uma geometria de Cartan onde o traço da to£

ção é dado por
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sendo & introdução da constante a c d& imposição da condição

complelamente artificial e desnecessária.

A partir das propostas da Batakis e Hammond pode-

mos constatar que uma decomposição arbitrária da conexão tem di-

versos inconvenientes. Entre eles o fato dela ser artificial e

de não conduzir a uma identificação da estrutura geométrica sub-

jacente a tal decomposição.

Tais problemas não existem quando a torção -t de-

composta eir- partes irreàutiveiç. como ocorre naf teorias que ago

Tb passamos & examinar.

Inicialmente,tenosaproposta de Kruger et ali (3£)

que procura geometrizar a teoria dos monopolos elétricos e magné

ticos, considerando o campo eletromagnético como sendo associado

a dois potenciais de acordo com a eq.fl.3.6).

As densidades de corrente são geradas por campos

espinoriais, coro carga elétrica e con carga magnética que apresen

ta acoplamento mínimo com a geometria da teoria.

Para tanto, é utilizada uma estrutura geométrica

cuja conexão é dada por

tfv>4ü%v (5.3.46)

onde UQ são funções das coordenadas, que podem ter partes simé-

tricas e anti-simétricas com relaçic aos índices inferiores.

Supondo-se que Ra
& - 0 e que a conexão 5 métri-

ca, obterc-se que
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en unt referencial inercial global, onde as componentes da cone-

xão são dadas apenas por

.(3-3.41)

Com a suposição adicional dt que a derivada cova-

riante das matrizes constantes de Dirac é nula. segue que t33)

IT «-li* (3.3.4S;
yv vy

Considerando a relação, dada pela eq. (48). entre a

conexão e ü° no referencial inercial global e z condição descri

£á pela eq.(49), verificamos que a torção desse espaço é dado por

a « üa C3.3.50)

a qual deve ser completanente anti-sinétrica, tendo eu vista a

eq.(X7), podendo ser escrita como

onde r é um campo proporcional ao pseudo-traço definido pe

Ia eq.(8). e c° « é o símbolo de Levi-Civita.

A conexão espinoriai desta geometria é dado por

'7



onde C t- um vetor aTbitraTio t y « y y y y

A introdução dos potenciais eletromagnéticos A e

?• na geometria ocorre através da associação do? mesmos c m osve

tores C e I de acordo com

Cy « - ieAp (3.3.53)

(3-3.54)

cnde e e o são constantes reais. Tal escolha e motivada pelo

fato do acoplausento mínimo de- me campo espinorial com a geometria

resultar em una densidade lagrangiana

£ * £ -iH^r * C3.3.55)
c v

cujas parcelas são, respectivamente, as densidades lagrangianas

do campo livre e de interação, sendo esta última dada por

£int * -eA^v
v* • q B ^ Y , » C3.3.56)

quando se considera a geometrização dos potenciais segundo a es*

pecif icação dada pelas eqs. 053) e ("54) .

A lagrangiana do campo eletromagnético é definida

como

onde, para uir. campo espinorial.



Jw - err11* (3.3.S8)

K* • - q •tpT • (3.3.59)

Nas enquanto as equações de Maxwell obtidas a par

tir da eq.f57) implicam na conservação das densidades de corren-

te dadas pelas eqs.(58) e (S9) r as equações do campo espinorial

resultantes da eq.(5S) conduzem a não conservação a corrente maj

nética onde

3 Kv -- 2imq*rv* (3.3.60)

sendo m a massa do campo espinorial. Portanto, as cargas elétri-

ca e magnética devem estar associadas a campo espinoriais distin

tos, tendo massa nula o campo correspondente a esta ultima.

A conservação das cargas elétrica e magnética es-

tá associada a invariância da densidade lagrangiana com relação

as transformações de gauge do potencial, eq.(i.2.21), e as trans_

formações

•T - e i c* T (3.3.61)

C3.5.62)

definidas oara os cs*r>̂ s com carra elétrica e magnética, respec-

ticamente. oiide c t constante.

Os problemas apresentados por essa teoria são vá-
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rios. Eabora a geoaetrizaçâo do potencial B através da eq.(S4 )

seja aceitável o aesao não ocoTre COB relação «o potencial A

que c associado a u» caapo ve tori ai arbitrário, a aenos do qual a

conexão espinorial é deterainada pela conexão do espaço-teapo e

pelas aatrizes de Dirac Ç26). Outro ponto fraco reside no fato

ca lagrangiana do caapo eletromagnético, eq.($7), não resultar de

condições iapostas a ua eleaento da estrutura geoaétrica. For fia,

nesta teoria todos os caapos existente devea ter cargas iguais e

não nulas, ea vista d«s eqs.(55), C54),(58) e (S9).

Una nroposta aais elaborada do que a anterior foi

formmlada por Novel Io que. procurando geoaetrizar a eletrodi^

námica dcs dvons. considerou que a razão entre as cargas elétri-

ca e aagnética dos dyons deve ter ua papel na geoaetrizaçio do

eletronagnetisao análogo ao que a razão entre as aassas inér-

cia} e gravitacional das partículas teve cos relação ã foraulação

da Teoria da Relatividade Geral, por sere* aabas as razoes cons-

tantes universal 5(2.8^7).

Cs potenciais eletromagnéticos são introduzidos na

geoaetria através da associação dos aesaos coa o traço e coa o

pseudo-traço da torção* Considera-se que a parte, sea traço e sea

pseudo-traço da torção é identicaaente nula, através do arguaen-

to de que não se pretende geoaetrizar outros caapos aléa do caa-

po eletromagnético, não sendo necessário, portanto, a introdução

de grau? de liberdace adicionais. Esta estrutura geoaétrica foi

chamada de Georaetria de Cartan Restrita.

Ke<ta geometria a contorção dada pela eq.(3.2) .fi-

ca descrita de acordo coa



f
Aléa disso, o tensor de Ricci e o escalar de curvatura, respects

Tuente, podea ser escritos coao

R « R + 4 T ° + ^ (4T 2 - I*) (3.3.65)
;o 3

onde T 2 - gvvt T e r2 - g°Pr Ie .

0 caapo eletromagnético da eletrodinãaica dos

dyons, eq.(1.3.6), é associado a parte anti^sinetrica do tensor

oe Ricci, dada por

i ( Í T - a - r + I f , 8 Í J I ) (3.3.66)

devido a hipótese de geoaetrização dos potenciais considerada. Es

te fate leva a consideração da necessidade da lagrangiana do caa

po eletroaagnético ser, pelo aenos, quadrãtica no tensor de cur-

vatura.

Por sua vez, devido a simetria dual da eletrodin£

nica dos dyons, o traço e o pseude-traço da torção não são vnívo

caroente determinados, sendo associada una classe de equivalência

de geometries de Cartan ao canpo eletroaagnético. pois a cada



escolha áo ângulo de Totação dual correspondende n a dada geoae-

tria de Cartan.

Sao propostas duas densidades lagrangianas para

n u teoria unificada da gTavitaçío e do eletToaagnetisao, a sa-

ber

I « — - (R • oa]1 k
(3.3.*7)

-i- [R- o2(RpvR
wv - 1 R2)] + (eAy

onde o é uaa constante coa diaensão de coapriaento.

A geoaetrizaçâo dos potenciais é realizada de açor

do COM

Z - i 6B C3.3.70)
V 2 ^

onde P é usa constante dimensional« No caso da lagrangiana dada

pela eq.(67) considera-se que í « 1 e que a constante y,dada pe-

la eq.(1.3.36).c igual a unidade.

As equações de canpo são obtidas através da supo-

sição de que os potenciais eletromagnéticos são paralelos, tal

que

(3.3.71)



Nesii caso. as lagrangianas fica» dadas, a atnos de u»a diverjtên

cia total, por

S « {R • o*R, R f f -* o2A...%A • ) (3.3.72)

J
k

[P. R*v - 1 R*

* (I • bBv)V
v (3.3.73)

onde f é dado pela eq.(1.2.20). Considera-se que o potencial

eletromagnético satisfaz a gauge de Lorentz. no caso da lagranpia

na S .
i

A partir das eqs.(72) e (73) obtero-se respectiva-

•ente as equações de campe

AV « 0 (3.3.74)

(3.3.75)

f f"v - e Y*

i ;v e o l

f v*v - o

(3.3.76)

(5.3.77)

com relação à densidade lagrangíar.a £ define-se a carga renoi-

r.&j iznâb



(3.3.78)
V - 2 -

e considera-se que

Rpv « 0 (3.3.79)

Por firo, também é* estudado o acoplamentc de un.

campo espinorial de Dirac com o eietromagnetismc. admitindo - se

que o mesmo é obtido através do acoplamento mínimo do campo

norial con a geometria de Cartan Restrita, isto é, fazendo-se

n H. g (3.3.80)

-àv - v^ (3.3.81)

As equações de movimento para c campo espincria]

são obtidas a partir àh densidade lagrangiana

L s ij/YyV ¥• C3.3.82)

cujo termo de in t e r ação é dado por

(3.3.83)

Admitindo-se a geometriiação dos potencia is e l e -

tromagnéticos àt acorde com as ecs.(t<9) e (70) . escolhenóc-st a

constante í como
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B • a- (3.3.84)
e

onde c e a velocidade da luz, e e a carga do elétron e a e m a

constante adimensional, a densidade lagrangiana do campo espino-

rial, eq.(82), reduz-se a da teoria de partículas con carga du-

pla {IT).

A existência de partículas sea carga elétrica efe

tiva, dada pela eq. (1,3,60), é considerada COMO resultando da divi

sio dos dyons em duas classes para as quais tem-se, respect iwaen

te,

Y* = 1 (3.3.85)

Y2 * -1 C3.3.86)

Assim, as partículas se» carga elétrica efetiva

são aquelas cuja razão entre as cargas magnética e elétrica é um

número imaginário puro. Como só a carga elétrica efetiva é obser

vãvel este fato não trai problemas.

Embora esta seja a melhor de todas as propostas de

unificação através da torção, ela também apresenta uma série de

problemas. EJD primeiro lugar, as lagrangianas propostas não apre

sentara simetria dual. Logo a hipótese de que os potenciais são

paralelos. eq,(71), não corresponde a uma escolha de gauge dev£

do a este fato, embora formalmente pareça como tal, e é uma res-

trição Ê teoria. Este problema se evidencia quando constata-se

que as equações de campo obtidas tam^'m não apresentam a sime-



iria dual ale» de sere» obtidas considerando-se a restrição dada

pela eq.(79) e a imposição da gauge de Lorcntz.

Ero segundo lugar, a explicação para a existência

de partículas se» carga elétrica efetiva viola a condição que e-

xige a universalidade da razão entre as cargas magnética e elétri

ca dos dyons. Além disso os caapos espinoriais existentes deve»

ter cargas iguais e não nulas.

Por fin. ness a teoria de Maxwell e nem .a Teoria

da Relatividade Geral são casos partículas das teorias unificadas

propostas.

J.4 - TttAKSfOnHAÇÜES CONTOKHES E A TOKÇAO

Recentemente, mostrou-se (J54,_35) que o traço da

torção de una geometria de Cartan comporta-se, sob transforma-

ções conformes das tetradas. de um modo análogo ao do 4-vetor po

tencial do eletromagnetismo. quando são realizadas transformações

de gauge.

As transformações conformes das tetradas são defi

nidas por (3£, 35̂ ,

onde o(x) é xm campo escalar. Estas transformações induzem as

transformações conformes ás métrica óadaf por



que- implicam na transformação do elemento de linha

d.*' • e° ̂ d í (3.4.3)

Admite-se que, sob transformações conformes das

tetradas, a conexão de Lorentz permanece invariante. Isto é, tem

-se tu, 35}

por outro lado, as componentes da conexão em um referencial qual-

ouer da variedade trans form arc-se de acorde cor:

r'%%v

Este resultado ê obtido através da substituição das eqs. (1) e (4)

na eq. (2.5.29) .

Considerando-se as eqs. (4) e (5) , podemos obter 85

transformações da torção, eq. (A.15), e do tensor de curvatura,

eq. (2.5.21), que resultam em

,,V

respectivamente. Tendo em vista a decomposição da torção em par-

tes irredutíveis dada pela eq. (5.6). verifica-se através da eq.

(?) que apenas o traço da torção e afetado pela transformação
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conforme, variando de acordo con

-* v
Na verdade, na sua origem, as transformações de

gauge do potencial eletromagnético estavam relacionadas con as

transformações conforme da métrica, eq.(2), pois surgiram em uma

teoria unificada da gravitação e do eletromagnetismo proposto por

Weyl pouco depois da formulação da Teoria da Relatividade Geral

por Einstein (36).

Nesta teoria, o 4-vetor potencial foi introduzido

em una geometria cuja conexão, dada poT

'r\.v - O -\

é invariante sob transformações conforme óa métrica, através da

associação do mesmo com o vetor u.̂  - Esta e a chamada geometria

de Weyl, sendo o vetor u também denominado de vetor de Weyl.

Da derivada covariante do determinante da métrica,

com relação a esta conexão, obtem-se que f57)

7 Kln\t\ (3.4.10)
4 •*

donde segue as transformações

w' - w * 23 c f3.4.11)
V V V

para o vetor de Weyl, em decorrência das transformações conformei
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da métrica eq.fHt Estas transformações, juntamente com as trans-

formações dadas pela eq.(3), foram chamadas de transformações

de gauge por Veyl, sendo a unidade arbitraria de comprimento em

cada ponto do espaço-tempo denominada de "gauge". Depois que a

teoria de Neyl foi rejeitada, as transformações do 4-vetor po-

tencial dadas pela eq.(ll) continuaram a receber esta óenomina-

çío, que já não tinha mais nenhum significado geométrico.

0abandono da teoria de Weyl resultou do fato das

variações das unidades de tempo e de comprimento através do trans

porte paralelo, presente na mesma, implicarem na dependência dos

resultados de uma medição com relação a história dos aparelhos

de ntdids. -DCÍ*

* Sog *
 tó E a g (3.4.12)

Este resultado está em contradição cons a Mecânica Quántica, uma

vez que os espectros atômicos não dependera da história passada

dos Itonos e indicam a existência de padrões de tempo e de compn

mento invariantes com relação ao transporte paralelo t23).

Contrariamente ao que ocorre com a teoria de Weyl,

as transformações conformes dadas pelas eq.( 1 ) definidas na geo

metria de Cartan preservam a estrutura geométrica e, conseqüente

sente, resultam na conservação do comprimento sob transporte pa-

ralelo (55). Isto ocorre porque a derivada covariante da métrica

na geometria de Cartam se transforma de acordo com
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tendo em vista as eqs. (5.4) , (4) e (5) . Portanto, o problema da

bistoricidade não ocorre neste caso.

Finalmente, observamos que a derivada covariante

da métrica, com relação ao símbolo de Christoffel,comporta-se de

acordo com

* *° 0.4.14)

sob transformações conformes da métrica.

Portanto, admitindo-se a associação do potencial

eletromagnético com o traço da torção, sugerida por NovelIo e

Obuchov, existe a perspectiva de se obter uma interpretação geo-

métrica para a» transformações de gauge do potencial através das

transformações conformes como foi realizado na teoria de T>"evl,.mas

mantendo a conservação do comprimento e sen introduzir um campo

vetorial adicional na geometria como o vetor de Keyl.



CAPITULO 4

GEOIIETRIZAÇA0 VO ELETROJIAGWETISM0 ATJtAVtS VA TORÇÃO

4.7 - TWTROPÜÇAO

Neste capítulo apresentados uaa interpretação geo

Métrica para a eletrodininica dos dyons (formulada em termos de

dois potenciais) onde os dois potenciais são associados ao traço

e ao pseudo-traço da torção e o campo é associado ao divergente

covariante da torção. Assim, mostramos que tanto os potenciais

quanto o campo podem ser associados a torção, ser. o auxílio de

uma decomposição arbitraria da mesma e sem recorrer a hipóteses

ad hoc, como ocorreu nos trabalhos anteriores.

A seguir, mostramos que as rotações duais e as

transformações de gauge generalizadas podem ser interpretadas geo

métricajnente através de transformações da conexão de Lorentz que

preservam a estrutura geométrica.

Depois, procuramos obter o acoplamento mínimo do

campo gravitacional, de partículas, de campos escalares e de cam

pos espinoriais coro a teoria geométrica dos dyons através do aco

plamento mínimo destes campos com a geometria de Cartan. Porém,

os resultados da teoria de Einstein-Maxwell não são obtidos.

Finalmente, tantamos conseguir estes resultados

através da imposição da invariãncia conforme, a fim de interpret

tar as transformações de gauge do 4-vetor potencial como decor

rentes das transformações conformes das tetradas. Mas verificamos

que a obtenção do acoplamento mínimo é incompatível com a inter-

pretação geométrica das transformações de gauge.
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4.f - TEORIA GEOMÉTRICA VOS VVOHS

A fin de que a geonetrizaçao do eletronagnetisao

•través da torção não seja realizada de ua »odo arbitrário e ar

tificial, deve-se procurar associar ou o campo eletromagnético

ou os potenciais com as partes irredutíveis da torção obtidas a

partir da decoaposição dada pela eq.(3.3.6).

Ea geral, a associação do campo eletromagnético

con a conexão do espaço-tenpo,.e enparticular coro a torção, apre

senta diversos inconvenientes. Un deles é o fato desta associa

ção só ser possível através de una deconposição arbitrária da co

nexãc. que não ten ua tensor de segunda orden cono parte irredu

tível. Este fato pode ser constatado considerando-se a decompo-

sição da torção, dada pela eq.f3.3.6.). e realizando-se a decoa

posição do tensor de não-aetricidade, dado pela eq.(A.29), en

partes irredutíveis. Alén disso, a introdução dos potenciais na

geometria deve ser realizada através de hipóteses ad hoc que d£

finest o campo ero ternos dos nesnos, o que inpossibilita qual-

que tentativa de obter-se una interpretação geométrica para as

transformações de gauge.

Por outro aado, os dois potenciais da £letrodinã

nica dos Dyonspoden» ser naturalmente associados ao traço e ao pseu

do-traço da torção, permitindo uma possível interpretação geoné

trica paia as transformações de gauge. Neste caso, a geometriza

Ção do campo através da associação do mesao con algum elemento

da geometria torna-se un resultado difícil de obter-se. En Ge-

ral, c campo é definido em termos dos potenciais com o auxílio

de hipóteses ad-hoc.
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Estes problemas surgira» nos trabalhos mencionados

no capítulo anterior. Nas mostramos que tais dificuldades pode»

ser superadas, obterdo uma interpretação geo»étrica tanto para

os potenciais quanto para o campo a partir de hipóteses gerais.

A fim de evitar o surgimento de varias constan-

tes dimensionais, utilizamos o sistema de unidades onde a cons-

tante de Planck e a velocidade da luz no vãcuo são, respectivamtn

te, iguais a unidade. Neste sistema, a conexão do espaço-tempo e

o 4-vetor potencial têm a mesm» dimensão.

Neste caso, a geometrização dos potenciais da ele

trodinãmica dos dyons é obtida através da associação dos mesmos

COBI t trace e o pseudo-traço õa torção, de acordo coro

A * T (4.2.1)

I (4,2,2)

Para que a torção esteja associada apenas ao eletromagnetisnocop

sideramos que a prrrte sem traço e sen pseudo-traço da torção, eq.

(5.3.9), seja idênticamente nula, obtende uns Gtoroetria de Cartan

Restrita.

0 campo eletromagnético deve ser associado a um

tensor anti-simétrico de segunda ordem obtido a partir de condi-

ções impostas na eu/vatura ou na torção, a fim de que não seja

necessária a adoção de hipóteses ad-hoc. Admitindo que este ten-

sor £ linear nas derivadas primeiras dos potenciais, as hipóteses

anteriores implicam em duas possibilidades: a parte anti-simétri

ca do tensoT de Ricci dada pela eq.fõ.3.66) , e o drvergente covia



riante da torção dado por

-1 < v, - Vv - v"\V C4•
Estas duas possibilidades estão relacionadas entre si através da

equação

• v . - v * C4-2-4>
obtida a partir da contração dos índices v e p na identidade do

tensor de curvature dada pela eq.(3.3.12).

Con a finalidade de tornar explícita a associação

entre a torção e o eletraaagnetisao considerados que o caspo el£

tronagnético da eletrodinãnica dos dyons, eq.(1.5.6), é descry

to geametricanente pelo tensor

• - f V % v C4-2-5)

As equações de campo são obtidas a partir da ação

dada pels. eq.(1.5.57), quando a eq.(5) c substituída na mesma,

através da variação do traço e do pseudo-traço da torção. Neste

caso, ten»-se as equações de canrno
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Nas, COMO a eletrodinãmica dos dvons é invariante

sob rotações duais e sob tTansfOTaações de gauge generalizadas, a

geometrização da teorie sõ estará completa se ambas as transfor-

mações puderem ser interpretadas em termos geométricos.

Em feral, as transformações da conexão de Lorentz

definidas por

onde Ca * c(*(A)e v uB ' ° tensor <lue «âtisfaz a condição* c ( A ) e v uB

T'a - I a C a
r T 3* 0 (4.2.9)

preservam a estrutura da geometria de Cartan. Isto ocorre porque

a substituição da eq.(9) na eq.(3.3.2), resulta em

Portanto, as transformações definidas pela eq.(8) levais una geo-

metria de Cartan em outra.

As rotações duais e as transformações de gauge ge_

neralizadas correspondem a escolhas de C° dadas, respectiramen

te, por

TVv s c n e

onde d f * 0, e
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c\_n - 4 C«%zv - «°vzv) - i „•*_». (4.2.12)

Os vetores Z e W satisfazem a cor^ição descrita pela eq.(1.3.

13).

A eletrodinâmica de Maxwell resultará de uma esco

lha de gauge dada pelas eqs.(1.3.43), (1.3.57) e (1.3.58), que

fixa a conexão da geometria. Neste caso, as transformações de

gauge do 4-vetor potencial descritas pela eq.Cl.2.21), podem ser

interpretadas como sendo una decorrência das transformações con-

formes da tetradas, ec.(3.4.1), de acordo cora os resultadas apre

sentados na seção quatro do capítulo anterior.

Embora a estrutura geométrica seja invariante sob

as transformações dadas pele. eq.(8). o mesma não ocorre com a

geometria. Estas transformações aJteram os invaríantes, sob trans

formações de coordenadas, da geometria. 0 'escalar de curvatura

transforma-se sob rotações duais e sob transformações de .gauge,

respectivamente, de acordo com

TC - R • 4Ta.aCcose - 1) • 4r
a.Qsen6 •

11 (r2 - T2) Sen
2e • 2T

ar sen26 C4.2.13)
3 °

R- « R • 42» • i C4Z2 - W2) • Í ( 4 T Z a - T K*) ( 4 . 2 . 1 4 )
• 3 3

Com relação as transformações conformes das tetra

d a s , d e v i d o á s e q s . ( 3 . 4 . 2 ) e ( 3 . 4 . 6 ) . o b t e m - s e que
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ea°R (4.2.

Nas. adotando o mesmo ponto de vista que NovelIo

ÜjO, quando o mesmo problema surgiu em seus trabalhos, podemos

considerar que todas as geometria* relacionadas pelas transforma

çôes dadas pelas eqs.$.4.1),.'Q)> c (ty formam uma classe de eqüivale»

cia com relação a eletrodinâmica dos dyons. Estas -geometrias não

poderão ser distinguidas entre si a partir de resultados obtidos

desta teoria.

Entretanto, o sucesso de uma teoria geométrica do

eletromapnetismo depende- também do seu acoplamento coro outros cam

pos e coro partículas, que deve estar de acordo com os resultados

experimentais. Tendo em vista esta exigência, verificados se a

tecria geométrica dos dyons reproduz os resultados da teoria de

Einstein-Maxwell.

4.5-0 TKJNCtnO Vt ACOPLAUZNTO

0 acoplamento entre a teoria geométrica dos dyons

e a gravitação, partículas, campos escalares e campos espinoriais

pode ser obtido através do princípio do acoplamento mínimo des-

tes campos e destas partículas cora a Geometria de Cartan Restri-

tfe, descrito pelas eqs. (3.3.80) e (3.3.82). Além disso, as den-

sidades lagrangíanas dos campos e partículas devem ter as mesmas

invariant:ias que a eletrodinamrca dos dyons, pois a escolha da

Gauge de Maxwell implica em uma transformação da geometria que

não deve alterar as equações da física.

As exigências de acoplamento mínimo entre a teoria



geométrica do? dyons e a gravitaçãc, e dt invariância da densià*

de lagrangiana do campo gravitacional sob rotações duais e sob

transformações àt gauge- generalizadas, impede* que o escalar de

curvatura dado pela eq. (3.3.65) se ia escolhido como densidade Ia

grangiana, em analogia com a Teoria da Relatividade Geral. Isto

ocorre porque o escalar de curvatura apresenta termos quadrãti-

cos na torção que não satisfazem às invariancias desejadas.

Este problema pode ser solucionado escolhendo -se

como densidade lagrangiana do campe gravitacional o escalar

onde
m 2

3

W - i Ci' - 21') «.3.3)

são os únicos termos quadrãticos na torção independentes entre

s i . Os coeficientes dos mesmos são escolhidos de modo que as exî

gências requeridas sejam sat is fe i tas . Esta densidade lagrangiana

coincide com a lagrangiana de Einstein. eq.f2.5.5), a menos de

uma divergência total.

Logc, uma teoria unificada da gravitação e do ele

tr©magnetismo poderia ter como densidade lagrangiana -a soma da? eqs

(] ) e Cl.5.31). onde T é substituído neste ultima equação p£

Ia eq.('2.5). Os resultados desta teoria são inôistinguíveis dos da

teoria de Einstein-^axwell, neste caso.
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Cens relação ao acoplamento con partículas admiti-

mos a? seguintes hipóteses: as equações do movimento das par

tículas carregadas são dadas pela eq.(1.3.30j. admitindo-se- que

f- * dado pela eq.(2.S;; e as equações do movimento das partículas,

sem cargas são obtidas a partir da ação descrita pela eq.(2.3.5),

coincidindo com as equações da Teoria da Relatividade Geral.

Quanto ao campo escalar, não obtem-se o acoplamejn

te do mesmo com o eletromafnetismo atTaves do princípio do acopla

mento mínimo, pois a densidade lagrangiana resultante é

i* - n7èi* C4.3.4)

Os resultados obtidos para o campo e spin or i al atra

vés do princípio do acoplamento mínimo são mais satisfatórios do

que os do campo escalar. Neste caso é conveniente considerar a

possibilidade da torção ser um campo complexo.

A conexão espinorial. na geometria de Cartan, * é

por

0 procedimento realizado para'óbtê-la é análogo ao realizado pa-

ra a obtenção da conexão espinorial. ec.(2.4.50). da Teoria da

Relatividade Geral (3£) , onde supõe-se- que

, yV . rt ^v_- vt + v « r , p (4.3.6"!
o' Ü\ a o
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Assim, na geometria de Cartan as derivadas cova-

ri antes dos espinores f t • ficam dadas..respectivamente, por

V ' V - V 4 \ "VA.

v - v

onde r é definido pela eq.(2.4»30), K*v e o complexo conjuga-

do de KVfv. . e y
v ê o campo de matrizes de Dirac dado pela eq.

(2.4.24).

Utilizando as propriedades das matrizes de Dirac

Y » ' 2Y , (4.3.9)

(4.3.10)

onde Y5 . V J V , , obtem-se que

(4.3.11)

(4.3.12)
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Nestas equações vj e VJ sio definidos, respectivamente» pe-

las eqs.(2.4.21) e (2.4.22).

Assin. considerando estes resultados, a generali-

zação da densidade lagrangiana dada pela eq.(1.2.32) para a Geo-

Betria de Cartan Restrita, de acordo COB O princípio do acoplanen

to nínino, fica dada por

£ * i { ̂ Y \ * - (V *)r% • 2i»ft> (4.3.13)
2

Esta densidade lagrangiana pode ser decomposta, uti l izando as

eos. f 11) e (12). em

£ - - í

(4.3.14)

onde

- K. * TD (4.3.15)

C4.3.16)

Considerando-se a eletroâinãnica dos dyons na Gau

ge de Maxwell, pode-se concluir através da comparação da eq.(2 .

4.31) con a eq.(14) que os resultados da teoria de Einstein-Mas-

wel] serão obtidos se o trace da torção for imaginário puro e se

a geometrização do 4-vetor potencial for realizada de acordo con.
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\ • i\ (4.3.17)

em lugar de ser através da eq.(2.1).

Pa/a que uma tal escolha não invalide a associação

entre o campo eletromagnético e o divergente covarjante da tor-

ção, nem viole a invariância dual, e necessário substituir as

eqs.(2.2) e (2.5) pelas equações

iB (4.3.18)

(4.3.19)

Além disso, os campos 2 e K . dados na eq.C2.12), também devem

ser imaginários puros. Neste caso, o campo espinorial não intera

gc com c pseudo-potencial B , e não apresenta a invariância dual

Nas a simetria dual pode ser preservada através

de outra geometrização dos potenciais dada por

v J
J

(4.3.20)

onde Y é a razão entre as cargas magnética e elétrica dos dyons

definida pela eq.(1.3.36). Substituindo a eq.(20) na eq. (2.3),

e comparando com as eqs, (1.3.6) e (1.3.7), obtem-se que

1

A
s»(F • vT* )

3

3
(4.3.21)
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Passando a lagrangiana da eletrodinâmica dos dyons. eq.(1.3.37),

a ser identificada com

£ « - -J-.l-(i-i)*rifc V . T ^ (4.3.22)
16»c 4 o vv p

Agora a interação do campo espinorial COB O ele-

tromagnetismo torna-se

(4.S.Z3)

Esta segunda hipótese da geoaetrização dos poten

ciais impede que as rotações duais recebam una interpretação geo

•étrica, pois a torção ê invariante sob as nessas de acordo cor»

a eq. (20). embora todos os resultados obtidos apresentes -es£a

invariãncia. Quanto às transformações de gauge generalizadas,eq.

(2.12), verifica-se que a lagrangiana do campo espinorial não

é invariante sob as mesmas.

Portanto, o acoplamento do campo espinorial com a

Geometria de Cartan Restrita, neste caso, não satisfaz as 'Lxrz

riâncias da eletrodinãmica dos dyons impedindo que a passagem ã

Gauge de Maxwell possa ser realizada.

4,4-0 PKINCJTJO PA IWVARlAVCIA COHtORHE

Considerando a teoria geométrica dos dyons, apre-

sentada na segunda seção deste capítulo, na Gauge de Maxwell, in

vestigamos a possibilidade de interpretar ceometricamente as
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transformações de geuge dt 4-vetor potencial como decorrentes de

transformações confones das tetradas. tendo como motivação os

resultados apresentados na última seção do capítulo anterior.

Supondo que esta interpretação também deva ser vã

lida na presença de campos gravitacionais, partículas, campos ejs

calares e campos espinoriais, procuramos obter o acoplamento des

tes campos e destas partículas com a teoria geométrica dos dyons

a partir da imposição da invariância conforme nas densidades la-

grangianas dos mesmos.

Pode interpretar-se que o conjunto de transforma-

ções dadas pelas eqs.(3.4.1) e (3.4.4) origina uma mudança das

unidades de tempo e de comprimento, realizada nos referenciais i_

nerciais locais associados através destas transformações, dada

por

àV * e°àt (4.4.1)

d f - ecdX C4.4.2)

Estas equações são obtidas através da substituição das eqs.(3*4..

2) e (3.4.5) nas eqs.(7.3.8) e (2.3.9).

Como as mudanças de unidades ocorrem localmente ,

as transformações dadas pelas eqs.Cl) c (2) implicam no uso de

um sistema de unidades diferente em cada ponto do espaço-tempo.

Logo, as unidades de todas as grandezas variarão de ponto para

ponto, formando campos definidos em todo o espaço-tempo, análoga

mente ao que ocorre com as unidade de tempo e de comprimento.

Neste caso, o princípio da homogeneidade dimensio

nal, que implica na invariância das equações da física sob trans
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íoraações de unidades e que usualmente é considerado do ponto de

vista das transformações de unidades definidas globalmente, deve

ser estendido para o caso em que estas transformações sâo defiTÚ

das localmente e apresentam um fator de conversão dependente das

coordenadas do espaço-tempo.

Porém, enquanto e possível dar uma interpretação

geométrica para as transformações das unidades de tempo e de con

primento, o mesmo não ocorre com as unidades das outras grandezas

fundamentais, pois elas não estão associadas a elementos da geo-

metria.

Adotando esta interpretação para as transformações

conformes, Bekenstein e Meisels (£0) fizeram uma analogia rentre

o princípio da invariância sob transformações de gauge de segun-

da espécie e o princípio da invariância sob transformações de sis

temas de unidades locais que eles chamaram de princípio da inva-

riância conforme.Nas eles não chegaram a apresentar o campo de

gauge que corresponderia ao 4-vetor potencial do eletromagnetis-

mo, embora tenham demonstrado que as dinâmicas das partículas fun

damentais fléptons e quarks) e dos campos através dos quais elas

interageic (Maxwell, gluon, K e Higgs), de acordo com as teorias

atuais das interações fortes, fracas e eletromagnéticas, satisfy

zero ao princípio da invariância conforme.

Além disso, eles demonstraram que a imposição da

invariância conforme ao campo que determina a variação das mas-

sas dos campos e partículas conduz necessariamenteâ Teoria da Rela

tividade Geral admitindo-se que este campo também descreva 8 gra-

vJtação. Neste caso, será impossível distinguir-se os sistemas de

unidades diferentes entre si, a partir das equações da física.
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A seguir apresentamos os principais resultados ob

tidos por eles tendo em vista una posterior adaptação para a teo

ria geométrica dos dyons, onde procuramos identificar o traço da

torção como o campo de gauge necessário para a implementação do

princípio da invariãncia conforme.

Verifica-se que, sob transformações de unidades Io

cais, a velocidade da luz no vácuo jc, a constante de Planck h, e
»

a carga elétrica são invariantes. Entretanto, as massas de repou

so e a constante gravitacional varia», respectivamente, de acor-

do coro

ro' • e~°m (4.4.3)

- e"2C6 (4.4.4)

Estes resultados estão em concordância com a análise dimensional,

e já tinha sido obtidos anteriormente por diversos pesquisadores

(Ü..42) •

As transformações das massas não implicam em una

quebra da invariância sob transformações de escala da métrica e

representam uma restrição que um campo deve satisfazer a fim de

apresentar uma dinâmica conformalmente ínvariante, a saber

_«,,«.„ (4.4.5)
6gM Ôro

onde £ é a densidade lagrangiana do mesmo. Logo, -o traço do

sor mojnento-energie deve conter apenas termos de massa.

A fim de que o princípio de equivalência, na for
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•a fraca, nio seja violado, todas as massas devem ser expressas

COMO

(4.4.6)

onde mo é una constante adinensional específica, característica

de una partícula ou campo, e 0(x) é um campo escalar, que se

transforma de acordo com a eq.(3). chamado de campo de massa.

Neste caso os sistemas de unidades naturais utilizados na físi-

ca atônicaena física de partículas são equivalentes. Adicionai)

do-se à hipótese descrita pela eq.(6) a suposição de que a cons

tante gravitacional também í determinada pelo campo de massa de

acordo com

G - GoP~
2(x) C4.4.7)

obtém-se a equivalência dos sistemas de unidades naturais de Par

ticuias e de Planck-Wheller. Neste caso, pode-se formular a din£

mica dos campos gravitacional e de massa em termos de uma única

ação dada por

(3 63a$ -"I Rp2) V ^ d - x (4.4.8)
66

Quando o campo de massa for constante o mesmo ocorre com todas

as massas de repouso, e a ação para o campo gravitacional, eq,(8),

coincide com a ação da Teoria da Relatividade Geral. Este resul-

tado eqüivale a fixar o parâmetro o das transformações conformes.

Nas, como a ação dada pela eq.(8) ê invariante sob estas trans-



formações, pode concluir-se que a aesaa conduz a resultados equi

valentes aos da Teoria da Relatividade Geral independentemente

dessa escolha, chamada por Dirac {AS) de Gauge de Einstein. Este

fato foi descoberto através de diferentes aaneiras, por diversos

pesquisadores.

Ua resultado análogo ocorre con as equações do

moviaento de una partícula de teste sea carga que sio dadas poT

à rnVy _ { vi } vPvc . 3Ve . 0 (4.4.9)
dS

Estas equações são obtida? a partir da ação

- m PdS C4.4.10)

que é invariante sob as transformações dadas pela eq.(3.4.3).

A invariãncía conforme da eletrodinâmica resulta

da suposição de que o 4-vetor potencial não é alterado pelas

transformações conformes, isto é, quando

A1 • A C4,4.11)

Neste caso, a ação dada pela eq.C2«4.1] não é* alterada pelas

transformações conformes.

A dinâmica do campo espinorial apresenta a ínvaH

ância conforme quando as matrizes constante de Dirac não são a^

teradas pelas transformações conformes e quando o campo espinori

ai varia de acordo com
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(4.4.12)

onde o é o parâmetro das transformações confonaes das letradas

definidas pela eq.C3.4»l), supondo-se que a densidade lagraogia

na deste caapo é" dada pela eq.(2.4.31).

Embora seja possível obter-se a invariância confçor

me do5 cnpos espinorial e* eletromagnético adiai tindo-se oue os

mesmos apresente» o acoplamento mínimo can a gravitaçio, o mesmo

nío ocorre com o caapo escalar cuja ação deve apresentar um aco-

plamento não-síniao dado por

(4.4.13)

onde o escalar de curvatura atua coso im caapo de gauge para COB

pensar as variações do campo escalar que são definidas por

• ' - e " % (4.4.14)

A fim de TeTificaT a validade â» hipótese de que

as transfornações de gauge do 4-vetor potencial da teoria geo-

métrica dos dyons, na Gauge de Maxwell, são resultantes de trans

formações conformes, procuramos estender os resultados que aca-

canos de apresentar para o contexto da Geometria de Cartan Re stri

ta.

Antes, porém, é necessário desenvolver um calculo

simultaneamente covariante sob transformações de coordenadas e

sob transformações conformes, usualmente chamado de calculo co-

covariante



Os tensores ou espánores Y Tomâtinos os .índices

tensoriais e espinoriais) que transformam-se de acordo com

V - en°Y (4.4.1S)

onde n é um número real, quando e realizada -una transformaçío con

foiT da métrica, são chamados de co-tensores ou de co-espinores

de potência n.

Em geral, as derivadas cevará antes de co-ter.sores

e de co-espinores são não, respectivamente, co-tensores e co-es-

pinores. Neste caso, é necessário definir uma derivada com estas

propriedades chamada de derivada co-covariante.

Para um campo co-escalar $ de potência n, tem-se

que

(4.4.16)

Mas, considerando-se que sob as transformações conformes da roétri

ca o traço da torção se transforma de acordo com a eq.(3.4.8), se_

gue que

V " Í C V T ; } C4-4-17)

Logo, através de um procedimento análogo ao realizado para se de

finir a derivada covariante, eq.(l.2.34). de um campo escalar sob

transformações de gauge de segunda espécie, define-se a derivada

co-cevariante de um campo co-escalar de potência n por

V * (V "nV* C4.4.18)
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que é um co-vetor de potência n, isto e, transforma-se de acordo

con

(»,*)* - entJ(])pí,, (4.4.19)

Com relação a um campo co-vetorial Aa , de potên-

cia n, a derivada covariante se transforma de acordo com

r A'a - eno(VMa • nA^o) (4.4.20)

onde

Att« V ° * r ' Q
v / (4.4.21)

Substituindo-se a eq.(3.4.5) na eq.C21), pode escrever-se a eq,

(20) como

V A'a - *nCl\ * ( n + l ) 3 o ] A° (4.4.22)

Portanto, tendo em vista a eq.(17) a derivada co-ccvariante de

UJJI campo co-vetorial A° de potência n é definida por

+ " Cn+ 1 ) TV^ A ° C4.4.23)

Analogamente, para um co-tensor de segunda ordem,

tem-se que

[Vo • 1 (n+2)Ta]Tvv C4.4.24)

(4.4.25)
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£» particular, como j- e guv são co-tensores de segunda ordem

com potências +2 e -2 , respectivamente, sepue que

Vyv

Logo, a métrica é UIA tensor co-covariante constante. En vista des

te resultado, pode subir-se e descer-se índices livremente, antes

ou depois de realizar-se a derivada co-covariante de um tensor.

A regra de Leibnitz também permanece válida para a

derivada co-covariante, e tem-se

D (TU} * CD T)U + T(D U] C4 .4.28)
Q ' u a

para o produto de quaisquer tensores T e U, onde os índices fo-

ram omitidos.

Do mesmo modo que a derivada covariante a deriva-

da co-covariante não i comutativa. Em particular, para campos co

-escalares e co-vetores de potência n, tem-se, respectivamente,

• 2

3

que pode seT escrita como
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Como admite-se que as matrizes constantes de DÍTBC

são invariantes, sob transformações conformes da métrica, conside-

rando-se as eqs.(2.4.24) e (3.4.1), tem-se que

y'v - e ~ V (4.4.32)

Utilizando-se as transformações acima, juntamente

coro a eq.f5.4.5), na conexão espinorial da geometria de Cartan da

da pela eq.(3.5.), obtera-se a seguinte lei de transformação

rfa - ra (4.4.33)

Para a condição dada pela eq.C3.6.), por um proee

dimento semelhante, o resultado é

v y v « e-°(VoY
V) - 0 (4.4.34)

Portanto, as transformações conformes das tetradas

preservam a condição dada pela eq.f3.6.) e a conexão espinorial da

geometria de Cartan.

Finalmente, em vista dos resultados apresentados

acima a derivada co-covariante de um campo co-espinorial de po-

tência n, I definida por

V * ÍVo * ~ T o ) V ; (4.4.35)
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Considerando-se que o espinor conjugado f também £ um co~espinor

de potência n, obtem~se que

'a * I n i a } * (4.4.36)

Apresentado o calculo ço-covariante, passamos a

estender os resultados obtidos por Bekenstein e Neisels para o

contexto da Geonetria de Cartan Restrita.

Na Gauge de Maxwell, a ação da eletroãinanica dos

dyons fica dada por

S C4.4.37)

Esta ação é invariante sob transformações conformes, consideran-

do-se as eqs.C 4.2.3). (3.4.8) e (3.4.2). Desta última equação, as

transformações conformes da métrica, resulta

(4.4.38)

Definimos a ação para os campos gravitacionais e

de massa, na Geometria de Cartan Restrita , como

g
{D &D°$ -ÍRg2)d*x (4.4.39)
a 6

onde R é o escalar de curvatura dado pela eq.(3.3.65) e

V " Ua -\\H (4'4'40)
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é a derivada co-covariante do campo de massa. Esta açio coincide

com a eq.(8), e os resultados obtidos por Bekensteiit e Meisels

permanecem válidos na Geometria de Cartan Restrita.

Quanto às partículas, campos escalares e campos es

pinoriais, o princípio da invariancia conforme será automat icamein

te satisfeito quan o o acoplamento dos mesmos com a Geometria de

Cartan Restrita for realizado através da substituição das deriva

das parciais e da métrica de Nitkowski, respectivamente, pelas

derivadas co-covariantes e pela métrica da Geometria de Cartan

Restrita. Isto é, o acoplamento ocorre quando as substituições

a. - D (4.4.41)

V

são realizadas nas densidades lagrangianas que descrevem os cam-

pos escalares e os campos espinoriais livres, respectivamente, as

eqs.(1.2.51) e (1.2.32). Chamamos a este procedimento de acopla-

mento co-covariante.

0 acoplamento co-covariante de um campos co-esca-

lar $ , de potência n, com a Geometria de Cartan Restrita resul-

ta na densidade lagrangiana

C & P f M A i TI T <O f 3 A * • TIT * A * 1 —. Hl ^ rfl <tl * í A A A X"\

3 3

A densidade lagrangiana de un campo escalar que interage com o

eletromagnetismo de acordo com o princípio do acoplamento mínimo,

eq.(1.2.33), coincide coro a equação acima quando a associação en
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tre o traço da torção e o 4«yetor potencial for dado pela eq.(3.

17).

0 principio da invariancia con fome exige que o

campo co-escalar tenha potência n»-l, transformando-se de acor-

do com a eq.(14). Neste caso, todos os campos co-escalares exis-

tentes devem ter cargas iquais e não nulas.

Campos co-escalares sem carga, de potência n * ri,

são acoplados com a Geometria de Cartan Restrita de acordo com

£ « D *D°* - (m* • i * ) • * (4.4.44)
° 6

Esta densidade lagrangiana coincide com a da ação dada pela eq.

(13), a menos de uma divergência total. Este resultado pode ser

verificado através da substituição das eqs.(3.3.65) e (40) na

eq.(44) acima.

Por sua vez, a densidade lagrangiana de u» campo

co-espinorial de potência n, obtida através do acoplamento co-co

variante, é dado por

£ - 1 { Í T ° V " OL*)Y% " 2iW> (4.4.45)2 o o

e pode ser escrita, considerando-se as eq. (36) e (34), como

£ M A { *-y v V" ( V ^ ) Y % n̂ Y fliT - 2uD^) (4.4.46)
2 o o T &

Substituindo as eqs.(3.7) e (3.8), na eq.(46) acima, obtem-seque

£ - i { ̂y°v • - (V t)y f (n-^) tY •!•!. - 2iaW) (4.4.47)
2 o a 3 2 a
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A exigência de que a açio do caapo co-espinorial

seja invariante sob transformações conformes elimina todos os

campos co» potências diferentes de n* -3/2, e implica no fato de

todos os campos existentes terem cargas iguais e diferentes de

zero. Neste caso, os campos sem carga podem seT considerados co

mo campos co-espinoriais de potência -3/2 que não acoplam com a

torção, sendo as densidades lagrangianas dos mesmos dadas por

(4.4.48)

Esta densidade lagrangiana é invariante sob transformações con-

formes, a menos de uma divergência total»

A densidade lagrangiana de um campo espinorial

que apresenta o acoplamento mínimo do mesmo com o eletromagnetís

mo e a gravitação, eq.(2.4.31), coincide com a eq.(45) quando a

geometrização do 4-vetor potencial dor dada pela eq.(3.17). -

Por fim, as equações do movimento de partículas

carregadas podem ser a partiT da ação

PdS + q -1
dS

que e invariante sob transformações conformes, e onde

+ 1 T Vv)dS
dS 3 v

(4.4.49)

(4.4.SO)

Neste caso, as equações do movimento ficam dadas por
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— (*VV) • ía^vV - »VP - -i (Vt B 1 )X (4 .4.SI)
dS m ° v

UB& ação formalmente igual a eq.(49) foi apresentada por Dirac,

no contexto da teoria unificada de Weyl C*_3) •

Embora não haja problemas na obtenção das equa-

ções do movimento das partículas em una forma ínvariante sob

transformações conformes, o mesmo não acontece com os campos es-

calares e os campes espinoriais.

A obtenção do acoplamento mínimo destes campos com

o eletromagnetismo, eq.(1.2.33), sõ é possível quando o traço da

torção dor inaginãrio puro, eq.(3.17). Esta hipótese implica em

transformações de gauge do 4-vetor potencial incorretas, -pois

substituindo-se a eq.(3.17) na eq.(3»4.8) o resultado

iA1 - iA - - 3 a (4.4.S2)
o o 2 a

coincidirá com a eq.(1.2.21) apenas quando o parâmetro o também

for imaginário puro.Mas isto não é possível porque este parâmetro

deve ser real, em vista da eq.(3.4.3).

Portanto, há uma incompatibilidade entre a obten-

ção do acoplamento mínimo e a obtenção das transformações de gau

ge do 4-vetor potencial. Este problema é uma decorrência do fato

do grupo U(l), das transformações de gauge de segunda espécie,

não ser isomorfo ao grupo GL(l.R), das transformações conformes.



CONCLUSlO

Bmbora a teoria geométrica dos dyons, formulada no

capitulo 4, seja superior en vários aspectos as teorias apresen-

tadas no capítulo 3, ela também apresenta diversos problemas.

Considerando a existência apenas do campo eletro-

magnético e do campo gravitacionai, a densidade lagrangiana for-

mada pela soma das eqs,(4.4.37) e (4.4.39) conduz aos resultados

da teoria de Einstein-Maxwell (na Gauge de Einstein) e permite

que as transformações de gaupe do 4-vetor potencial sejam inter-

pretadas em termos geométricos através das transformações confor

mes das tetradas. Além disso, tanto o 4-vetor potencial quanto o

campo eletromagnético são associados â torção de um modo natural.

Entretanto, a teoria é formulada em uma geometria onde a parte

sem traço e sem pseudo-traço da torção é idênticamente nula, o

mesmo ocorre com o pseudo-traço. A eliminação do pseudo-traço,

que é associado a um dos potenciais, poderia ser explicada atra-

vés de uma rotação dual, com a densidade lagrangiana do campo

gravitacional sendo formado por uma combinação das eqs.(4.3.1) e

(4,4.39), mas este é um procedimento artificial. A elijninaçao da

parte sem traço e sem pseudo-traço é mais arbitraria ainda, pois

não há uma interpretação física para a mesma.

Por fim, o maior problema desta teoria e das teo-

rias anteriores reside no fato de o acoplamento mínimo entre o

eletromagnetismo e suas fontes não poder ser obtido de um modo na

tural, através do acoplamento mínimo destes campos com a Geome-

tria de Cartan Restrita ou através da imposição da invariãncia
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conforme. Além disso, os resultados obtidos implicam na ip.u*Ida-

de das cargas, de todas as fontes constituídas por campos, as

quais devem ser não nulas. Portanto, não há lugar pa-a canpos se»

carga, a menos que procedimentos artificiais sejam adotados para

superar esta dificuldade. Este problema está relacionado con a

ausência de um princípio de equivalência para o eletromagnetismo,

contrariamente ao que ocorre com a gravítaçío, e constitui o prin

cipal obstáculo no caminho da geometrizaçao do eletronagnetisao.

Portanto, podemos afirmar que não existe uma teo-

ria geométrica do eletromagnetismo, de acordo com as hipóteses

formuladas no capítulo 4, que seja satisfatória. Acreditamos que,

em geral. a associação entre o eletromagnetismo e a torção não

conduz a uma teoria aceitável, pois qualquer que seja a hipótese

adotada, a obtenção do acoplamento mínimo entre o campo eletromag

nético e suas fontes só será possível através de procedimentos ar

bitrãrios e artificiais.

Considerando que a geometria de Cartan tem a es-

trutura mais geral possível que é compatível com a preservação do

comprimento sob transporte paralelo, e que as outras geoaetrias

apresentam características semelhantes as da geometria de Iteyl,

os resultados obtidos no nosso trabalho indicam que a geometri-

zaçao do eletromagnetismo através de uma geometria quadrimensio-

nal não pode ser obtida de um modo satisfatório. Entretanto, uma

conclusão definitiva a respeito desta questão ainda não pode ser

formulada, pois existe a possiblidade de que geoaetrias do tipo

da de Weyl sejam utilizadas sem que a não conservação do compri-

mento sob transporte paralelo conduza a resultados incompatíveis

com as experiências, como ocorre no trabalho de Gregorash e

ni
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Be qualquer forma, a geometrização do eletromagne

tisao en uma geometria de Cartan, ou em una geometria semelhante

i de Weyl, conduziria a una teoria unificada do tipo fraco, e hí

que» considere que tais teorias nlo representa» una -verdadeira u

nificaçio da gravitação e do eletTomagnetismo que so existe em

teorias do tipo forte.

Por fia», como observamos na introdução, a unifica

çio das interações fundamentais da natureza é uma questão mais

complexa do que a formulação geométrica do eletromagnetismo e ejs

tã associada ao problema da obtenção de uma teoria quântica da

gravitaçao, que ainda não apresenta solução.



AFENPZCE A

MOTAS PE GEOMETRIA PZFEftENCXAl

Apresentamos neste apêndice algumas definições e

resultados de geometria diferencial, que sio utilizados nesta mo

nografia, sem demonstração e de usa maneira suscinta. Maiores deta

lhes e as demonstrações poderão ser encontrados em Tonei lat (28)»

Lovelock e Hund (4_5) , Oliveira (29,50) e Rebouças (46).

Uma variedade é um conjunto N de pontos, dotado

de um atlas, que é localmente homeomorfo a R .

Um sistema de coordenadas em um subconjunto aber-

to S da variedade é definido através de uma aplicação biunívoca

f de S sobre um subconjunto aberto de Rn. As coordenadas de cao o —

da ponto P e S são definidas como sendo as coordenadas do ponto

fo(P) " Cx
1, x2, •••, x11) de R11 que é associado univocamente ao

mesmo.

Denomina-se carta ao par (e »S ) , « chama-se de

atlas ao conjunto de todos estes pares quando

U S a (A.l)

Dadas duas cartas (f .SJ e (ffl,Sfl), diz-se que
ao p P ^

uma variedade é diferenciãcel quando as coordenadas de uma des-

tas cartas puderem ser expressas como funções contínuas das coor

denadas da outra, nos pontos pertencentes i interseção S n 5»
Neste caso, a aplicação composta f o i " c diferenciãvel e tem

inversa também diferençaável.
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Na variedade pode» ser definidos diversos objetos

geométricos co»o, por exemplo, esealares e tensores.

Ua caapo tensoTial contravariante de orde» 2 (onde

segunda orde») e c ovar i ante de orde» 1 (ou de oriaeira or de»), por

exeaplo, te» componentes T a p que sob transformações do --sistema

de coordenadas íxa) para o sistema ix* °), transformam-se de acordo

co»

T.P«r

E» geral, u» tensor pode ser contravariante de orde» ». e covari-

ante de orde» n_t onde » e n são dois inteiros positivos quaisquer.

U» escalar é u» tensor de orde» nula, e ua vetor é u» tensor de

priseira orde».

Dados dois tensores de »es»a orde», A°_ e Ba_, de-

fine-se a so»a dos »es»os co»o sendo o tensor

(A.3)

0 produto destes tensores é definido co»o sendo o tensor

Igualando-se u» índice contrariante a u» índice covariante de u»

tensor e fazendo-se ua soaatório de todos os valoTes que o índice

resultante pode toaar, operação de contração, obtea-se ua outro

tensor. Contraíndo-se os índices o e 0 no tensor cujas componentes

são dadas pela eq.(A. 4 ), o resultado I o tensor
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Em geral, as derivadas parciais das componentes

de um tensor não constituem-se em .um novo tensor. Para que pos

sa definir-se derivadas e diferenciais covariantes, sob transfor

mações de coordenadas, é necessário dotar a variedade de uma co-

nexão afim, através da noção de transporte paralelo.

A diferencial absoluta de um campo vetorial A e

definida por

« dA,. - «A.. (A.6)

onde dA * 3 Avdx
v ê a variação do campo devido ao deslocamento

infinitesinal e

r V « d x V ÍA-7)

é a variação do campo devido ao transporte paralelo do mesmo ao

longo do deslocamento infinitensimal. As quantidades ra são

as componentes da conexão afim definida na variedade.

A derivada covariante do campo vetorial A é* um

tensor cujas componentes são

CA-8)

definido por

D \
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Como o transporte paralelo depende do trajeto ao

longo do qual este transporte ê realizado, a direção de um vetor

A varia quando o mesmo é transportado ao longo de um contorno in

finitesinal fechado de acordo COB

1
2

onde ds é* o elemento infinitesimal <* área e

(A.10)

voB
ar11o av r r

oo

são as componentes do tensor de curvatura da variedade. Este ten

sor tem as seguintes contrações

(A.12)

(A.14)

Estas duas últimas contrações são chamadas, respectivamente, de

tensor de RLcci e escalar de curvatura.

Alêa da curvatura a variedade diferenciavel tam-

bém pode ter uma torção, definida pelo tensor formado pela par-

te anti-simétrica da conexão

- r° (A.15)
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Dados dois vetores infinitesimals, Vpdç e.Wp.dx.

não é possível construir-se vm paralelograno con eles e con os

vetores obtidos através do transporte paralelo de cada um destes

vetores da direção do outTO, quando a variedade é dotada de tor-

ção

A soma de V do con o vetor resultante do transpor

te paralelo, na sua direção, de VPã\ é" dada por

- rv
av(ir

vdx)(v0do)} CA.16)

Analogamente, a sona de JT̂ dX cora o resultado do transporte de

vvdo, é

• {Vvâo - l*vaCV°dff)CW
vdX)} (A.17)

Considerando que, neste caso, o elemento infinite

sinal de área é dado por ds v o • OfVdX) (Vado), pode escrever-se a

diferença entre as eqs.Clõ) e (17), como

CA.1B)

Medidas de comprimento e de ângulos só pode»

ser efetuadas se a variedade tiver uma estrutura geométrica,cons

tituída por um tensor métrico com componentes gvy) simétricas.

As componentes contravariantes e covariantes de

um tensor são relacionadas entre si através da métrica. Por exem

pio, a relação entre as componentes A^ e A° de um vetor é dada

pela equação
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(A.I*)

Através da métrica pode deterninar-se o quadrado

do comprimento do intervalo infinitesimal entre os pontos corn co

ordenadas xv e xw • dxv, de acordo ca»

ds* - • dxvdxv • (A. 20)

O quadrado do comprimento de um -vetor Av ê definido por

Além da variação da direção de um vetor, o trans*

porte paralelo também pode provocar uma mudança do seu comprimen

to de acordo com

Uât ' (%^AV * S V V
( A 1 I* A V * A V 5 A V ) (A'22)

Substituindo a eq.(7) na eq.(22), a variação do comprimento de

um vetor pode ser escrita como

Uál ' CD«pv)A
VAv (A.23)

onde

e a diferencial absoluta da métrica.
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Em um contorno infinitesimal fechado, tem-se

«*•»>

onde P . é definido pela eq.(12} e esta relacionado com a deriva

da covariante da métrica

através da equaçio

7
(A. 2 7)

Portanto, o fato da derivada covariante da métri-

ca ser nula implica na preservação dos comprimentos através do

transporte paralelo. Neste caso, diz-se que a conexão é métrica.

Uma conexão não-Métrica, com torção, pode ser ex-

pressa em termos da torção, da métrica e de suas derivadas de a-

cordo com

onde

\ •"cw * <W - W



€ o tensor de nio-«etr£ciáaâe e

é o símbolo de Cbristoffel de segunda espécie. Este resultado t

obtido através da seaa de peraUtações cíclicas da eq.(A.29).

Quando a variedade tea uaa conexão aetrica sea tor

çío, a conexão fica coapletaaente de te minada pela aetrica, sendo

idêntica ao siabolo de Christôffel, dado pela eq.(A.3O). Nesta ca

so, o tensor de curvatura, o tensor de Ricci e o escalar de CUT-

vatura ficaa dados, respectivanente, por

CA.32)

R - gVeRvp (A.33)

Mas, em geral, una variedade diferenciãvel dota-

da de conexão e óe métrica é caracterizada por:

Ci) uma torção, eq.(15), que torna impossível a

construção de paralelogrmo;

Cii) uma curvatura, eq.(ll), que é responsável pe

Ia variação da orientação de um vetor quando este sofre um trans
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porte paralelo; e

Ciü) m a tonotetia, eq.(12), que provoca

çôes na unidade de coapriaento quando a aesaa desloca-se

vés do transporte paralelo. Eabora m a rotaçío nula iaplique

uaa honotetia taabéa nula. a recíproca não e TerdadeiTa.
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