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A P R E S E N T A Ç Ã O



O tratamento semiclássico da gravitação é um assunto bastante

estudado em teorias de campo, sendo uma maneira de se entender

algumas das propriedades dos sistemas físicos na presença da

interação gravitacional. Seria, talvez, o primeiro passo na

compreensão de uma teoria completa, quantizada, que incluísse esta

interação.

É de se esperar, entretanto, que as dificuldades existentes

já nas teorias usuais, não só devam persitir como também

nescessitem de tratamento mais cuidadoso quando aplicamos estes

modelos em espaço-tempo curvo. Por exemplo, o processo de

regularização e renormalização dos infinitos que surgem nos

cálculos se torna muito mais complexo neste caso.

Além disso, podemos encontrar novos aspectos das teorias,

aspectos estes que surgiriam pelo fato de estarmos agora num

tratamento mais geral. Um destes aspectos é o comportamenro dos

sistemas sob a transformação de Weyl. É sobre estas transformações

e suas conseqüências que trataremos aqui.

No primeiro capítulo, introdutório, discutimos a motivação

para a escolha da aproximação semiclássica como primeira abordagem

quântica da gravitação e em seguida como uma conseqüência desta

escolha, veremos como tratar os modelos que nos interessam em

espaço-tempo com curvartura.

A seguir apresentamos a transformação de Weyl e fazemos isto

a partir da generalização do grupo conforme. Sendo uma das partes

mais importantes deste trabalho, mostramos de maneira bem simples

como determinar o comportamemto dos campos frente a estas

tranformações. O entendimento deste comportamento é fundamental



para as aplicações posteriores

No capítulo III damos à transformação de Weyl o mesmo

"status" que às transformações de gauge. A combinação deste

conceito com as propriedades das teorias em espaço curvo resulta

em conseqüências bem interessantes e também permitem um melhor

entendimento dos resultados.

O tratamento quântico dos modelos discutidos no capítulo III

é feito, via integração funcional, no quarto capítulo. Exploramos

aqui uma conseqüência da quantização, a anomalia de traço, e

mostramos como pode ser calculada para diversos casos.

Aproveitamos, como surge a nescessidade, para discutir um pouco a

regularização no espaço curvo.

Por último, fazemos mais uma aplicação dos conceitos de

transformação e invariância de Weyl, neste caso nas teorias de

cordas e membranas e usando estas idéias, apresentamos um modelo

alternativo para descrever estes objetos. O tratamento é

totalmente clássico, mas feito visando uma possível versão

quantizada. Após este capitulo, fazemos uma conclusão, não muito

extensa, onde fazemos alguns comentários de caráter geral.

Para finalizar esta apresentação, devemos mencionar que esta

tese está baseada principalmente em 4 trabalhos publicados por nós

em [17,33,35,41], cujos conteúdos estão distribuídos entre os

quatro últimos capítulos.



C A P Í T U L O I

ASPECTOS GERAIS DAS TEORIAS DE CAMPOS EM ESPAÇO-TEMPO CURVO



1-1 A idéia da aproximação semiclássica na gravitação

Um dos maiores objetivos na física moderna é encontrar uma

teoria unificada para todas as interações. As interações

eletromagnética e fraca receberam uma descrição unificada nos anos

60, dada pela teoria de Salam-Weinberg-Glashow [1], com o uso do

grupo de simetria SU(2)xU(l). Também a interação forte, como

descrita pela cromodinâmica quàntica (QCD), está sendo

incorporada, com sucesso a estas outras duas numa teoria de gauge

mais abrangente, onde o grupo de simetria é SU(3) XSU(2) X.UC1).

Entretanto, estas sucessivas unificações nunca levam em conta a

gravitacão, e, mais ainda, não se consegue sequer uma teoria

quàntica da gravitacão isoladamente.

Mas, mesmo não havendo uma teoria completa para a gravitacão

quàntica, não seria possível dizer alguma coisa sobre a influência

do campo gravitacional sobre os fenômenos quânticos? No inicio da

teoria quàntica, muitos cálculos foram feitos considerando-se o

campo eletromagnético como um campo clássico, de fundo, que

interage com a matéria quantizada. Tal aproximação semiclássica

nos dá resultados em concordância, numa primeira aproximação, com

aqueles obtidos pela eletrodinâmica quàntica (QED), esta sim, uma

teoria quàntica completa [4].

Podemos, portanto, adotar um procedimento semelhante e supor

que pelo menos alguns aspectos quânticos da gravitacão possam ser

estudados. Desse modo o campo gravitacional é mantido como um

fundo clássico, enquanto os outros campos são tratados



quânticamente. Isto nos leva a uma teoria quântica em espaço-tempo

curvo, e não mais do tipo Minkowsky.

Por sua vez, o campo quântico possui um tensor

momento-energia, "?„ v , o qual devemos esperar que seja a fonte de

gravitação e que pode alterar o campo gravitacional via as

equações de Einstein. Isto se dá ao considerarmos a equação

IV '£

onde (.TVy/̂ 1 é o valor esperado (logo uma quantidade clássica) do

tensor momento-energia para os campos. É importante observar que

alguns autores acreditam que a gravitação não deva mesmo ser

quantizada e propõe a equação (1.1) como exata e não uma

perturbação. Cálculos perturbartivos, entretanto, mostram que o

campo gravitacional contribui para a polarização do vácuo com a

mesma ordem de grandeza que os outros campos e, portanto, uma

teoria que não leve em conta estes efeitos, deve sempre ser

considerado como aproximada [5].

A titulo de ilustração apenas, citamos uma outra maneira de

atacar o problema que consiste em considerar uma teoria completa,

no formal ismo covariante, onde Q̂ .\/ é considerado um operador.

Neste formal ismo, o funcional gerador tem a forma

J, (<i"xiFj(/2 .4 , A }
"ft J ^ r '

(i -i)
com



onde Q ...j é a solução clássica da equação de Einstein, e Q̂ ,/ o
0£ O *

campo a ser quantizado. Este funcional gera todos os vértices e

funções de Green da teoria.

Mesmo em relatividade clássica é comum se discutir a

propagação de ondas gravitacionais num fundo gravitacional. As

ondas são tratadas como um fluido, como qualquer, outro se sua

contribuição pode ser colocada de tal forma que se consegue

passa-la para o lado direito da equação de Einstein e trata-la

como uma fonte, isto é, parte de T' ,, .

Embora este método também seja uma aproximação, existe uma

diferença fundamental em relação ao primeiro: naquele, o campo

gravitacional é considerado todo clássico e no segundo existe uma

perturbação da solução clássica, que nos daria os efeitos

quânticos de Q ̂^ . Este procedimento, embora mais próximo da

linguagem de fisica de partículas, não será usado neste trabalho.

A razão é que a teoria não é renormalizável.

Fica claro, pelo procedimento que escolhemos, que uma das

mais importantes quantidades é o tensor momento-energia "T̂ / e seu

valor esperado sT̂ y). Como já dissemos, além de descrever parte da

estrutura física do campo quântico, ele também age como fonte de

gravitação nas equações de Einstein via equação (1.1). Assim,

qualquer tentativa de se construir uma dinâmica envolvendo o campo

gravitacional acoplado ao campo quântico deve passar pelo estudo

de V .

O cálculo de TMV, e de seu valor esperado, entretanto,

apresenta dois problemas fundamentais que são as anomalias e as

divergências. Sobre as anomalias trataremos mais adiante de uma

maneira mais completa. Quanto às divergências, não deveria nos



surpreender, pois elas já aparecem no espaço-tempo chato. Por

exemplo, o valor esperado no vácuo £V ^y para o campo escalar

apresenta uma divergência ultravioleta [4], e tal comportamento,

sabemos, é sintomático de cálculos de valor esperado de um

operador quadrático nos campos. Neste caso particular, o problema

é resolvido simplesmente reescalonando ( ou renormal izando ) o

ponto zero de energia por uma quantidade infinita. Isto na prática

significa subtrair a quantidade infinita, ou de uma maneira mais

elegante, usar a operação de ordenamento normal. Como na fisicsi

não gravitacional a energia não é medida, mas somente a sua

diferença, as quantidades observadas não são alteradas.

Quando o espaço-tempo é curvo, não podemos usar este

procedimento. A principal razão é o papel que o tensor

momento-energia faz na gravitacão. A energia é fonte de gravitação

e portanto não temos mais a liberdade de redefinir o zero da

energia. Ao contrário, temos que usar esquemas mais elaborados de

tratar os infinitos. De uma maneira geral, o processo é o

seguinte [5,6]:

Classicamente, temos a equação de Einstein:

com

Esta forma, com a presença da constante cosmológica A , é mais

geral que (1.1), e na maioria dos casos clássicos podemos tomá-la



como zero [8]. A sua utilidade aqui, entretanto, é outra, como

veremos mais adiante.

A equação (1.3), de acordo com a nossa aproximação, se

transforma em

Esta relação pode ser obtida da ação

5 = 5̂  v S^ U-s>

pela condição

_ 0 (1-6)

Do primeiro termo de (1.5) temos a ação gravitacional

"3 q z
Q

e nos dá o lado esquerdo de (1.3). O segundo termo em (1.5) é a

ação clássica da matéria

Para o caso semiclássico, onde queremos obter (1.4), substituímos

k por k, ̂ em (1.7) e definimos uma quantidade, a ação

efetiva \A/ , que discutiremos em detalhes mais tarde, de modo

que



- /

Esta relação é divergente e não pode ser usada diretamente na

equação (1.7) como fonte de curvatura. Podemos entretanto usar o

processo conhecido como regularização, para separar os termos

potencialmente divergentes daqueles finitos, lembrando que, por

estarmos no espaço-tempo curvo, este processo não é tão simples

quanto o que citamos anteriormente.

No caso do campo escalar [5] os termos divergentes são de

origem puramente geométrica, ou seja, não dependem dos campos de

matéria. Por isso podemos considerá-los como parte da ação

gravitacional, modificada com a introdução de dois contratermos. A

seguir, fazemos a renormalização das constantes gravitacional e

cosmo lógica, escrevendo

(MO)

Definimos, agora, o valor esperado do tensor momento-energia como

sendo a seguinte quantidade finita

Na ação (1.12), podemos tomar o(. e A como zero. Na verdade, os

possíveis efeitos destes termos mostram que elas devem ser muito

pequenas [7]. Retornamos, então, à equação de Einstein, que agora

é escrita como

10



onde ^ e (C são as constantes renormalizadas.

11



1-2 Campos em espaço-tempo curvo

Como vimos no item anterior, a aproximação semiclássica da

gravitacão nos leva a teorias de campos em espaço-tempo com

curvatura ( vamos nos restringir a espaços "bem comportados" ).

Isto implica em levar em conta os efeitos da gravitacão nos

sistemas físicos, e em linhas gerais o procedimento para

determinar tais efeitos é o seguinte [8]: Dadas as equações

covariantes de Lorentz, que governam o sistema na ausência de

gravitacão, fazemos o chamado acoplamento mínimo, que consiste em:

i) substituir os tensores de Lorentz por objetos que se comportam

como tensores por transformações gerais de coordenadas;

ii) substituir as derivadas por derivadas covariantes, e

iii) trocar M/^v por t] w v •

Dessa maneira, as equações serão covariantes frente às TGC, e

portanto, levam em conta a. gravitacão [8].

Este procedimento, válido para qualquer quantidade tensorial,

não pode ser aplicado para campos spinoriais. Isto porque,

enquanto os tensores por TGC se comportam também como tensores (de

mesma ordem) de Lorentz no limite de espaço chato, não existe

nenhuma quantidade tensorial na relatividade geral que se comporte

como spinor, sob este mesmo limite. Assim, apesar de o problema

não ocorrer com campos vetoriais ou escalares, como iremos

descrever partículas como o elétron e o neutrino, de spin

semi-inteiro?

A resposta está no uso de uma diferente maneira de determinar

12



os efeitos da gravitação sobre sistemas físicos através do

formalismo de tetradas [5,8], que descreveremos a seguir. Este

formalismo consiste em escolher um sistema de coordenadas inercial

em cada ponto do espaço-tempo. Assim, para cada ponto

X construímos um conjunto de coordenadas T , inerciais em

X

A métrica em qualquer sistema não inercial é:

o. b
cr-ia;

onde

(I- IS)

Quando, como no nosso caso, T são coordenadas de espaço-tempo
o.

chato, os vetores £• são chamados de tetradas e Mab é a métrica

de Minkowsky. Para que fique claro a diferença entre os índices,

usaremos letras gregas para índices de TGC, e latinas para os

locais.

Quando mudamos nossas coordenadas de X para X ̂  » as

Q
derivadas parciais c M se transformam como

e assim devemos interpretar <2. v como um conjunto de 4 vetores

covariantes.

Podemos usar as tetradas para relacionar as componentes de um

A /A
em um sistema qualquer não-inercial com

13



as componentes T , em um sistema localmente inercial,

A" = £% A" (I- 16)

Esta relação pode ser vista como a contração de um vetor

contravariante com 4 vetores covariantes . Isto tem o efeito

de substituirmos um quadrivetor A^ por um quadrivetor com

índices locais.

Esta mesma idéia se aplica a vetores covariantes e tensores

gerais:

A - A^ j»

u-
Da relação (1.5) podemos ver que

A métrica de Minkowsky pode ser usada para levantar e baixar

índices no sistema inercial:

A

que pode ser facilmente demonstrado:

^cx ~ *• AA.

14



v Cr-

escrevendo a última relação na forma

temos

3 )

Portanto, da mesma maneira que <3MW é usado para levantar e baixar

os índices ( A»^ , V ) , a métrica tf <\ij levanta e baixa os índices

locais ( (J. , b ) . Segue, como conseqüência, as relações:

Agora que sabemos como relacionar tensores de Lorentz com

tensores de TGC, vamos ver como proceder para construir uma ação:

- Usamos as tetradas e transformamos as quantidades com índices de

TGC nas correspondentes, com índices locais. Devemos lembrar que

um spinor de Lorentz é um escalar por TGC.

15



-Estes quantidades podem ser tensores ( ou spinores ) nos

indices locais ( de Lorentz ). Como a ação deve ser invariante com

respeito a redefinição do sistema local, ela deve ser um escalar

de Lorentz. Assim, também os índices locais devem ser contraídos.

Como usamos a métrica de Minkowsky para construir a ação

escalar, o efeito da gravitação só aparece porque é nescessário

introduzir derivadas na teoria. Veremos como isto acontece:

Uma derivada é um vetor por TGC, pois se transforma como

l» — >r

Se os campos que aparecem na ação forem escalares ( TGC ) ,

como é o caso do spinor, não haverá índices para contrair com o da

derivada. Usamos então as tetradas e transformamos os índices,

M

Sob uma transformação de Lorentz, a derivada de um campo

qualquer ^(f.\ se transforma como

4 =

= A b

onde



se transforma como um vetor de Lorentz , e

q. _;> T) o) ̂  (i- 30)

onde ,D é a lei de transformação para L̂

Entretanto, o sistema inercial é escolhido para cada ponto do

espaço-tempo, de modo que a matriz /\ pode depender de X •

ou seja

/\ E A U"\ U' 30

Então, quando permitimos esta dependência, a relação (1.28) não é

válida, e teremos agora

4- ] --

Entretanto, podemos introduzir uma derivada covariante J^)(^.

modo que a sua lei de transformação seja a mesma que (1.28):

6-33)

Verificamos em (1.28) que se a derivada for da forma



onde T se transforma como

teremos a propriedade desejada em (1.28)

Podemos escrever a matriz

_

onde £. são os geradores do grupo de Lorentz. Sua forma depende

da quantidade onde está atuando, por exemplo [9]:

- escalar

£** = o (I-̂ l

-spinor

(r-wj

-vetor

*y(
d = 1

A quantidade lA/̂ c,b é chamada de conexão de spin e sua forma esta

dada no apêndice 1.

Então, a regra geral para se determinar os efeitos da

gravitacão nos sistemas físiccs é:

Dada a ação para o sistema, na ausência de gravitacão, supomos a

mesma forma para a ação num sistema inercial local, com as

quantidades com indices de Lorentz relacionadas com as de TGC como

dada por (II. 4) e (II. 5) e usamos a definição da derivada

18



covariante para cada caso. Finalmente, multiplicamos por

= obit i, Cl- <io)

Faremos, a seguir, alguns exemplos importantes:

-escalar

A ação sem a presença de gravitação é

5 ;

usando a regra geral

1^ ) (l- q,)

- campo de Dirac

A conexão, neste caso, é nula, pois

'- o
(1-3»)

A ação toma a forma

19



No espaço chato

s =

e, novamente pela regra

/u

Neste caso a derivada deve ser modificada para

com

' b ( \ V<* Vb 1

- ;, L* < Y j
Podemos definir

que satisfazem a relação de comutação

e são, de certa forma, uma generalização das matrizes ^ para o

espaço curvo. Usando tudo isto, a ação se torna

5 -.

20



Ê fácil perceber que nos casos do campo escalar e vetorial, o

uso do formalismo de tetradas é opcional. No caso do campo

espinorial, entretanto, ele é obrigatório.

21



C A P Í T U L O I I

A SIMETRIA CONFORME

22



II-1 Introdução

Quando desejamos construir uma ação que descreva um sistema

físico qualquer, devemos impor certas condições básicas. Por

exemplo, na ausência de gravitação a ação deve ser invariante por

transformações de Poincaré. E, quando levamos em conta a

gravitação, por transformações gerais de coordenadas ( conforme

visto no cap. l ).

Entretanto, há sistemas que possuem mais simetrias do que as

do grupo de Poincaré e as do grupo de transformações gerais de

coordenadas. Por exemplo, o eletromagnetismo, no espaço-chato,

possui a simetria do grupo conforme, um grupo de 15 parâmetros,

que é uma extensão do grupo de Poincaré. Faremos neste capítulo

uma introdução aos grupos de Poincaré e conforme, e veremos também

quais as conseqüências quando passamos a usar estes conceitos num

espaço com curvatura. Trataremos aqui somente os casos clássicos,

deixando para o próximo capítulo o estudo de alguns efeitos

quânticos, com uso de integrais de caminho.

23



1 1-2 O grupo de Poincaré

O grupo de Poincaré é o grupo de transformações que deixa

invariante o intervalo

dx" d** (u- O

com < V , - \ e é dado porMV,

V

onde A,^ é um quadrivetor arbitrário constante e está relacionado

com as translações uniformes no espaço-tempo . AAA s °̂ ̂

parâmetros constantes.

A parte homogênea de (I1.2) é chamada de transformação de

Lorentz

Levando (II.3) em (II.1)

que pode ser escrito como

24



Comparando (II. 4) com (II. 5)

que nos dá 10 equações ( M ̂  Q é simétrico ), e pode ser usado

para eliminar 10 dos 16 parâmetros independentes e definem

completamente uma transformação. Por exemplo, 3 para uma rotação e

3 para os "boosts".

Vamos considerar transformações inf initesimais, isto é,

aquelas que podem ser escritas como

A v -'V ~ /*• (u -

onde, simbolicamente, l W ̂  | << l

Como a relação (I1.6) continua válida, temos

ou

Tomando



temos

onde usamos

Podemos usar também que

ou

"A — *7 . , 'x / f* ^. i M^i^. /^A\/ )( - y

para reescrever (II.3)

(a-«0

Usando (11.11) podemos escrever (11,15) de uma maneira mais geral

V -- V * í

26



onde

são os parâmetros, infinitesimals da transformação.

-r T"
As quantidades J_ ' são chamados de geradores infinitesimals

das transformações de Lorentz, e podem ser escritas de várias

maneiras. Por exemplo, se quisermos, podemos considerar (11.15)

como uma equação matricial

M -- (i -i £^I"'V) „ (*) Ôr-n)

-p* p
e a matriz J. terá a forma

Dizemos, neste caso, que os geradores estão na forma matricial. Se

quisermos, podemos considerar (11.15) como uma relação entre as

coordenadas /̂  dos vetores / e X , e escrever

X

onde agora,

27



Dizemos agora que os geradores estão na forma operatorial.

Tanto na forma matricial quanto na forma operatorial, os

geradores obedecem a seguinte regra de comutação:

(n -21)
A forma dos operadores também depende do objeto sobre o qual

eles estão atuando, No exemplo anterior, os geradores, nas duas

formas, estão na representação vetorial ( ou auto-representação )

[10]. As quantidades que formam o espaço de representação são

chamadas de vetores de Lorentz. Assim, as coordenadas de um ponto,

no espaço-tempo de Minkowsky formam as 4 componentes de um vetor

de Lorentz [10].

O conjunto das transformações de Lorentz /l formam um grupo

[11], e os elementos deste grupo ( próximos da unidade ) são

escritos como

- r + £ ,- c,,
e.-\

com |£ l « l - O s geradores obedecem a regra de comutação
iw

-1-1 - L C ̂
onde KS são as constantes de estruturas do grupo. Um grupo que

tenha esta propriedade é chamado de grupo de Lie. No caso do grupo

de Lorentz, basta verificar que na representação vetorial
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W

onde usando

t -i

I '̂1^ j =
x~ f —r—

As constantes de estruturas são
/fti^S

É importante notar que para todas as representações do grupo de

Lorentz as constantes de estruturas são dadas por (11.2"??.

Vamos considerar agora a parte não homogênea da transformação

de Poincaré (II.2), a translação

V/' M. _ ,/ M !/!/*•

Para um deslocamento infinitesimal, escrevemos (11.28) na forma

(II.2.0)

onde

- l O*. (Q-3o)
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sào os geradores da transformação e

os parâmetros desta transformação

As transformações de Poincaré formam o grupo de Poincaré e os

geradores deste grupo são os geradores do grupo de Lorentz mais

(II.30'

A álgebra do grupo é dada por

.*f x-v

L -^O/f, l "K i

e as constantes de estruturas têm a mesma forma que (II.

= -v
Onde, agora, os índices estão variando de l a 5 e fizemos a

identificação

''
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-O to-a)

Os geradores dados por (11.21) e (11.30) estão na forma de

operadores e podemos generalizar (11.19) escrevendo (II.2)na forma

matricial. Para isto, usamos o seguinte artifício [18]:

Consideramos um vetor X com 5 componentes, as 4 primeiras como

sendo as conponentes do vetor de Lorentz )( . Uma transformação

de Poincaré leva o vetor / a um novo, X' ̂ • Como queremos os

geradores na forma matricial, vamos escrever uma relação

semelhante à (I1.3):

«V
W w
M é 5X5, com elementos

A
\A/

M

O

M \

o

Podemos ver que

\A/M r AA.
fJ

K , M - l , L , 3 (U-36)

são as matrizes que aparecem em (I1.2) e

W/ (n-»)
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são os parâmetros que caracterizam o deslocamento. Também usamos a

condição

W° - o
NJ

Podemos obter (II.2) da relação (11.34) escrevendo, de (11.34),

X' K _- XM f VV/M

e considerando

M - yu, J N/ - v, 5

em (11.39)

De (11.35) identificamos

e fazendo

32
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temos finalmente a relação (I 1.2)

X'M - XM

Os geradores são obtidos da mesma maneira, escrevendo (11.34)

como

X'" - l A t. c "P r ~\ x"' i

onde as matrizes _Ly . são a generalização de (11.19)

Este procedimento, além de dar às transformações de Poincaré a

forma matricial, faz com que elas sejam homegêneas, como às de

Lorentz.
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I I -3 O grupo conforme

Como dissemos, as equações de Maxwell são invariantes não só

pelas transformações de Poincaré mas também por uma do tipo

Se P for constante, o ângulo entre dois vetores fica invariante

sob (11.46)

U'l\y'\ \x\\yl

e, neste caso, é chamada de dilatação. Se f depende do ponto,

para que o ângulo entre dois vetores continue constante, devemos

ter a transformação na forma

x
J_ 4 Z"o.X 4 b lX L

Isto pode ser verificado usando, de (11.48), que

lyl - l y ll y l ' -̂

em (11.48)
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Loj #L ~

ÇZT-S^s)
Neste caso a transformação tem o nome de transformação conforme

especial

O conjunto de transformações formado por:

- transformações de Poincaré

Xv

- dilatação

- transformações conformes especiais

X
u -^ -t- Ia x -»- b z x.

forma o grupo conforme, um grupo de 15 parâmetros.

Para obtermos a forma dos operadores, consideramos, em

(11.46), uma dilatação infinitesimal

x1 - C n-e) x

ou
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Comparando com (11.43), conseguimos a forma para

Para a transformação conforme especial, escrevemos (II.48)

x1

\ i- l b X -V t?x L

ou

Escrevendo ( I I . 53 ) como

e comparando com a expressão anterior, obtemos o operador

Conhecemos, então, todos os geradores do grupo ( na forma

operatorial ) :
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A álgebra de Lie deste grupo é dada por
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I1-4 A transformação conforme para campos de spin arbitrário

Veremos agora como os campos se comportam frente às

transformações conformes. Faremos isto de maneira análoga a que

é feita para obtermos as leis de transformações para o grupo de

Lorentz. Neste caso particular podemos considerar, para um campo

qualquer, a transformação como

1)

onde T) w é uma matriz que deve depender dos parâmetros que
/*•

caracterizam a transformação (11.23). Considerando uma

transformação infinitesimal, podemos escrever (11.58) como

f* v --*7> J^

onde £, l são os mesmos parâmetros que aparecem em (11.23) e as

matrizes !",» têm uma forma para cada campo onde atua e é obtida a

partir do comportamento específico desejado para wit] • Por

exemplo, quando (W/-} é um escalar, impomos que

e levando em (11.59) e (11.60), temos

-O
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Para o caso vetorial, a lei de transformação para Ç(x } é a mesma

que para )̂  , que é um vetor de Lorentz

" ) A v - y w " y/, % *_ ^
No caso spinorial, a lei de transformação é obtida impondo-se que

a equação de Dirac fique invariante frente à (11.59) [4]. Ela toma

a seguinte forma

J Ir r lL v < J

Estas diferentes formas para são representações dos geradores

do grupo de Lorentz. O importante aqui é notar que o que fizemos

foi uma expansão, em torno da unidade, em termos dos parâmetros da

transformação (11.23). A forma dos operadores é obtida impondo-se

as propriedades desejadas dos campos.

Vamos repetir o procedimento para a transformação conforme,

fazendo inicialmente para a dilatação, que para um campo qualquer

tem a forma

sendo uma transformação infinitesimal, temos
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3> = J- f é JL (p-ts)

onde é. é o parâmetro P de ( 1 1 . 46 ) . Na expressão

(11.65), y£. tem o mesmo papel que os geradores (11.56) e, como

veremos adiante, é um número, e é chamado de dimensão conforme do

campo.

Para determinarmos J^ usamos o fato que as ações para

vários sistemas de interesse, sem massa, são sempre invariantes

por (11.65), com um adequado valor para £ . Vamos usar o

teorema de Noether [12] para mostrar esta invariância e determinar

a dimensão /L para cada caso.

O teorema de Noether diz que, no formalismo lagrangeano, uma

lei de conservação é conseqüência da invariância da ação frente a

determinada transformação. Vamos considerar a variação mais geral

^ - X^ 4- àX^ fr-66)

para as coordenadas e

V) -

para os campos. No formalismo lagrangeano, a ação é escrita como

onde
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A variação (11.67) pode ser colocada, usando (11.66), como

e expandindo o Io termo

- f U)

Em primeira aproximação podemos fazer

e, portanto, a variação (11.67) se torna

onde O^P é a variação funcional de (J) e AX íL ̂  é chamado

de termo de transporte.
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A variação da ação é:

ÍS = 5'- S

que pode ser escrita como [12]

i 5 =- UMx ̂  Ŝ P i- â£

Usando

e integrando (11.76) por partes

(f S-

substituindo (11.74) acima temos

Os dois últimos termos podem ser rearrumados

+
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e da definição do tensor momento-energia

Se os campos obedecem a equação de Euler-Lagrange, a variação da

ação, usando-se (11.81), é

Se 5 é invariante frente à (11.66) e (11.67), ou seja

£2-0

podemos escrever (11.82) como

onde

é a corrente conservada.

Como não especificamos as transformações (11.66) e (11.67), a

definição (11.85) é a mais geral possível. Por exemplo, para

deslocamentos infinitesimals, escrevemos para (11.66) e (11.67)

v

43



e levando em (11.85)

Como 6~ é constante, a equação (11.84) pode ser escrita como

e, portanto, l ̂v é a corrente conservada que tem sua forma, para

cada caso,dada por (11.81).

Para tratarmos a transformação conforme vamos considerar uma

dilatação infinitesimal

*•

Usando (11.64) e (11.65), a variação do campo é

ou
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As variações (11.91) levadas em (11.85) nos dão a corrente

conservada:

A divergência desta corrente é

que pode ser escrita, usando-se Euler-Lagrange, como

A forma da corrente e de sua divergência ainda não estão

definidas, pois estão escritas em termos de /O . A seguir

especificaremos a forma de -ó para alguns casos.

Para o campo escalar (bf* } , a lagrangeana é dada por

Á -

usando-se (11.81), o traço de

r
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Levando (11.95) e (II.96)em (11.94), a. divergência da corrente é

Para que a teoria seja invariante

y e^ --o

o que, por (11.97), implica que

UA - O

A lei de transformação para o campo é facilmente obtida levando

este valor de £, em (11.90)

ou

O-é J </>(/)

que ainda pode ser escrito como

- £.*') r e
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Para o campo spinoriai

com

_. M / — __ ^ ^_

^ 2. V r r^ \ \ * l

que levado em (11.94)

. ^—. / ^_ y

/7 Ç) ~ / Í P V L (L + P dJL D (L T1

^ ^ c— ^^^7" 7 <^ ^ — v ^/> To. ~ ' , .

OT-/OS)
onde

H-, = H-

Usando (11.103) encontramos a divergência da corrente

cf ê) - i ^-^

e para que a teoria seja invariante

-O

V

A lei de transformação é obtida levando-se este valor em (11.90)
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Repetindo o procedimento para o campo eletromagnético teremos

~ O

As leis de transformações (11.102), (11.109) e (11.110) foram

obtidas para dilatacões, cujo parâmetro é constante. Para o caso

das transformações conformes especiais, cujo parâmetro agora

depende do ponto, consideramos os campos como tendo as mesmas leis

de transformação dos casos anteriores ( da mesma forma como

fazemos em teorias de gauge ). Dessa forma, para os casos

tratados, temos

(J)' ix1) _ £- $\*\ CZT-//O

4-' (x'1) : e.

/
A (x1) - Ai, (O
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II 5 A invariância conforme e o traço de T7 ̂  .

No item anterior obtivemos a lei de transformação para

diversos campos, ou seja, a dimensão J^ dos campos. No caso

especifico do campo spinorial com £=-— e a lagrangeana dada por
2*

(11.95) a expressão para a corrente de dilatação (11.92) é

e a divergência

"G.. - X",
^

Como

ro

temos

03 -

Assim, pelo menos neste caso, podemos afirmar que a teoria é

invariante conforme quando o traço de T.̂  ̂  é nulo. O mesmo

resultado é obtido para o eletromagnetismo.

Este critério, baseado no tensor momento-energia é
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interessante, pois quando estivermos trabalhando em espaco-tempo

curvo e fizermos a extensão do conceito de invariancia conforme

para este caso, o conceito de massa não tem mais a mesma

importância que tem no caso chato: é o tensor T ^ que assume

este papel através da equação de Einstein.

No caso do campo escalar, a corrente de dilatacão é

com divergência

= 7 " + J

que não tem a mesma forma que (11.117) mas difere desta por uma

*—̂divergência. Por isto podemos modificar l i , > adicionando um

termo de superfície [11]

Este novo tensor tem as mesmas propriedades do antigo: a

divergência é nula

1̂ A* TI ~̂\ X> —77 yO0 \ - c / T - C ?
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e o traço, que tem a seguinte forma

-i a, 3'

é proporcional à massa

(ZZ-/23)

Substituindo (11.122) em (11.118), temos a expressão da

divergência proporcional ao traço

A nova corrente também tem a mesma forma que os outros campos

fi
A./

e só difere da antiga por uma divergência, sem alterar a teoria

3, x* a" -x "a
-

Podemos, portanto, usar o mesmo critério para todos os

campos: se o traço do tensor momento-energia é nulo, a teoria é

invar iante conforme.
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I I. 6 A transformação conforme no espaço-tempo curvo

É importante, como veremos adiante, saber como se aplica o

conceito de transformação conforme no espaço com curvatura. Nos

casos de interesse trataremos sempre com variedades Riemannianas,

quando podemos definir o intervalo (II.l) como

No caso do espaço-chato, (II.l) se transforma frente à (11.46)

como

6/5 2 - > âs'L -

Para uma dilatação infinitesimal, dependente ou não do ponto,

d x- = (u » d *"

OU

(3,30)

que levada em (11.128)
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e, comparando com (II. 1), obtemos a relação

z e.

Impondo que esta mesma relação seja válida no espaço- tempo com

curvatura, onde o intervalo é dado por (11.127), podemos escrever

para (11.132)

J s"- .

ou

Comparando com (11.127), temos

Devido às duas últimas relações, podemos considerar que o

equivalente, no espaço curvo, da dilatação é fazer uma

transformação na métrica como (11.135). Esta transformação é

chamada de transformação de Weyl [15].

A transformação (11.135) mais as transformações gerais de

coordenadas formam as transformações conforme no espaço-tempo

curvo e as teorias que são invariantes por estas transformações

são, no limite de curvatura zero, invariantes pelas transformaçães

do grupo conforme.
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Para que a relação

(̂b r (i
* '- V

continue válida, devemos ter

t'

Para associarmos a invariãncia da ação frente a (11.135) ao

tensor T7.̂ ^ , vamos usar a sua definição no espaço curvo [8]

(/

Para uma transformação infinitesimal, dependente do ponto,

a variação funcional da métrica é

&J-/VD;

Se a ação é invariante

-o

e levando (11.140) em (11.138), temos, sem mostrar os detalhes [8]
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que é a conservação co variant e de l

Considerando agora (11.135) e levando em (11.140), temos

pois só a variação funcional contribui.

Levando este resultado em (11.138)

n <— _
Ô ~3 - ~ 2, i - " Q AS

\ l *

üe, como (Xl é arbitrário, para que ü se anule, devemos

ter

-T7 /A _v ~-°
Embora não tenhamos aqui uma lei de conservação como em (11.142),

esta relação nos permite usar o mesmo critério usado no espaço sem

curvatura: se o traço de TV^ é nulo, a ação é invariante por

transformaçães de Weyl.
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C A P Í T U L O I I I

A TRANSFORMAÇÃO DE WEYL E CAMPOS DE GAUGE
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111-1 Introdução

O conceito de transformação de gauge e consequentemente o de

campos de gauge tern um papel importante na teoria de campos. Neste

capítulo discutiremos como podemos considerar a transformação de

Weyl (11.124) como uma transformação similar a de gauge. Usando

esta idéia vamos construir uma ação invariante por (11.124), mais

geral, para o campo escalar. Estenderemos a mesma idéia para

campos spinorial e eletromagnético.

Este capítulo se baseia na extensão feita por nós em [17] a

partir de [21].
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II1-2 A invariância de gauge para o campo escalar

A ação para o campo escalar complexo sem massa é dada por

que é invariante sob uma transformação de fase global no campo

^ x l <*f —> f f re

onde íK, é constante.

No formalismo de campos de gauge [19], desejamos que (III•1)

seja invariante também por transformações de fase local

(-ar-3;

A invariância da ação pode ser obtida neste caso, introduzindo-se

um campo de gauge, /H , através da derivada covariante
ÍV.
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A substituição da derivada ordinária pela covariante, na ação

original, nos dá

5 -- J

que dessa forma se torna invariante por (III.3), desde que o campo

se transforme como

A*—> A*! = A<* - ̂  3<x* (nr-6)

Podemos ainda introduzir um termo cinético para o campo A ̂  que é

feito escolhendo-se o mais simples termo que seja invariante por

(III.6)

* ' *

onde

A

À ação (II1.5) podemos adicionar (III.7)

esta ação, além de ter o termo cinético, é invariante por (III.3),
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De acordo com o capitulo II, no espaço com curvatura podemos

escrever uma ação equivalente

onde agora os índices são de TGC. Por ser um campo escalar a única

alteração na derivada é (II1.4).

Para sabermos como (III.lO) se comporta frente a uma

transformação de Weyl, vamos considerar, sem nos preocupar com a

invarianciã de gauge,

A transformação (II. I35"j para a métrica é:

e para os campos ( cuja dimensão é -l )

não deixam (III. 11) invariante, pois

n̂ -/v;
A maneira de tornar (III.11) invariante é usar o acoplamento

não-mínimo [20], que modifica a ação original para
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s =

onde

- - R 1

é o escalar de curvatura, que se transforma como

R.1 - a A

A ação agora é invariante por (III.12) e (III.13). Interessantes

efeitos do acoplamento não-mínimo podem ser encontrados em [20].
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II1-2 A transformação de Weyl como uma transformação de gauge

Embora a transformação de Weyl seja similar à de gauge, a

ação (III.14) é diferente da ação invariante de gauge local. A

razão é que não foi usado um campo auxiliar para assegurar a

invariância conforme.

Vamos tentar repetir o procedimento usado para campos de

gauge e introduzir um campo auxiliar. Como a transformação de Weyl

é real, podemos, sem perder generalidade, considerar o campo real

em (III.14) e definir uma derivada covariante [21] análoga a

(III.14):

onde Ai>v é um campo de gauge. Levando-se (III . ?) em (III. 11)

podemos escrever

5 - J
2

Esta ação é invariante por (III. 13) desde que AM se transforme

como

Usando (III. \q) e (III. ZO^ em (III. i}-' podemos obter a lei de

transformação para a derivada covariante
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) (*-**

A ação (III.17) se transforma como

s' = ^x v^' fl U (Vf^ ÜV f")

e usando (II1.19) e o fato que

:e

podemos escrever

~' í zz Vv-- 5

o que mostra a invariância conforme.

Podemos adicionar um termo cinético a (III. l ) da mesma forma

como foi feito em (III. 8)

ÍD

com

Podemos notar que (111.2*1) tem a mesma estrutura que (III. 9) e é

invariante por transformações de Weyl como (III.9) por

transformações de gauge locais. Entretanto esta ação não contém

63



termo cinético para q .
O

Vamos tentar construir este termo de modo que seja invariante

por (III. 9), definindo uma derivada covariante para CÁ M :

que, como pode ser verificado, tem a seguinte lei de transformação

Com esta definição, podemos construir os seguintes objetos

invariantes

- f ' f« * f

Com (III. 29) podemos formar um escalar ( por tgc ) que se

transforma como

- - ilc -
R. R. =

isto é, tem dimensão -2. Como o campo / tem dimensão -l, o

termo do tipo ^P K, tem dimensão -4. Como todos os termos da ação

são multiplicados por V-S , ele terá dimensão zero ou, em outras
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palavras, será invariante e será usado como termo cinético para

M •

A ação mais geral é então

5-

Se quisermos, podemos escrever R. em termos das quantidades

originais 1^~ e &í M ,/

Levando em ( 1 1 1 . 3 ) e fazendo 3 - l

S =

Esta ação, mais geral, invariante por (III. 13), tem pelo menos

dois casos particulares:

- Se fizermos <̂ ( ' KI a ação se transforma em

s -- y -,'E

que nos dá (III. 14) mais um termo cinético para A/^

completamente desacoplado do campo escalar.

-O outro caso surge quando usamos a invariância conforme da ação e

substituímos o campo (fl por um valor particular:



(ffl-36)

e fazendo (III. 34) se torna

J. R ^i-'
2.

5=

que é a ação de lira campo vetorial massivo interagindo com a

gravitacão [21].
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I I 1-4 A transformação de Weyl para o campo de Dirac

Vamos estender a idéia desenvolvida no item anterior para o

campo spinorial. Do capitulo II, temos a ação invariante

S z ^ t o e J T o g U fo-38)

onde

'

é a derivada covariante por TGC e T̂  é a conexão de spin dada

por (11.25). Podemos usar, das relações acima, a derivada na forma

(m-vi)

A lei de transformação para p e " f°i obtida.no capitulo

II e é:

- 3. * -J. A —
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As tetradas têm a lei de transformação dada pela relação

obtida de (II. " f/3 ), que nos dá

t -- «~ « (a

A ação transformada é escrita como

e usando ( I I I . 42 ) e que

e.' - € d

em (III. 45)

. e** e, "

podemos ver que a condição para que S seja invariante é que

Usando (III.41) para escrever a derivada como

i tt >v-' - (K
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e de (III.4 )

Então, para que a ação seja invariante, a conexão deve se

transformar como

A forma de foi dada no capítulo II:

e da expressão para V̂/ ^/ (11.32), podemos ver que a lei de

transformação para a conexão ^ é exatamente (I II. ,$"/). Assim, ao

escrevermos a ação invariante por TGC, isto é, quando introduzimos

a derivada covariante, garantimos a invariância por transformações

de Weyl [17]. A conexão de spin faz o papel do campo compensador ,

de gauge.
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C A P Í T U L O I V

A ANOMALIA DE TRAÇO
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IV-1 Introdução

Para as teorias tratadas nos capítulos anteriores vimos que

a invariância conforme ( ou de Weyl ) está relacionada relacionada

a campos de massa nula e acarreta ou, de maneira equivalente, ao

traço do tensor momento-energia nulo. Entretanto, quando fazemos a

versão quântica destas teorias, de acordo com as idéias do

capitulo l, o valor esperado do traço de 7? ̂  § diferente de zero

para teorias sem massa. À este comportamento chamamos de anomalia

de traço.

Mostraremos neste capítulo a origem desta anomalia baseado no

método desenvolvido por Fujikawa [27,28], que usa para isto o

formalismo funcional, aplicando então para vários casos de

interesse. Reproduziremos aqui os cálculos feitos por nós em [17],

[33] e [35], com um pouco mais de detalhes, é claro.
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IV-2 O valor esperado de ~rMÍ/

Uma das maneiras mais elegantes de se tratar quanticamente

uma teoria é através do formalismo funcional [23-25]. Neste

formalismo, o valor esperado no vácuo do produto ordenado de

operadores é dado por ( para dois operadores )

)

/L4J *
(pz-ij

A expressão para o tensor momento-energia, no espaço-tempo curvo,

é [8]

- À

e o seu valor esperado, ^"^/^v/ i é obtido usando-se a

relação (IV.1).

/ L— l-i (J ̂i o i l rO^h (—
/̂w / - ~ <\ r-- N - ~ _ 1 D_ (07-3)

onde S ~ l c<Vx NpL /6>
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A equação (IV.3) ainda pode ser escrita como

,r "•* s

Definindo [26]

o valor esperado pode ser escrito como

P

temos

i S

ou

i S

— Gr-

Usando
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Comparando (IV. 9) com (IV. 2), notamos que V\/ tem um papel

análogo a S e por isto é chamado de ação efetiva [26], e é um

funcional de MWV e dos campos <2> . A importância desta relação

é que através dela podemos introduzir correções quânticas, sendo

uma das maneiras mais usadas a aproximação em "loops" que pode ser

visto como a versão, para teorias de campos, da aproximação WKB da

mecânica quântica.

O funcional gerador para estas teorias é definido como [5,25]

e é interpretado como sendo a amplitude de persistência do

vácuo \OOT,o |Oy lü y ..isto é, a probabilidade de um estado

inicial de vácuo, perturbado por uma fonte externa, continuar como

estado de vácuo. A corrente \ (*} pode causar instabilidade no

sistema de modo a permitir a criação de partículas. Quando

l - O , isto é, na ausência de fontes externas, temos

<OOT / 0 \ O, 10 > - £ L O] - J- (l"'")

Esta relação, entretanto só é válida no espaço-tempo chato, pois

quando existe curvatura, em geral /0/OoT^ yf /Of/V/> mesmo na

ausência de fontes externas [5].
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Assim podemos considerar \-O em (IV.10) e considerar

i 5

que, comparando com (IV.8)

i UJ

ou

uo -

O valor esperado de T7 ̂  pode ser escrito em termos do

funcional gerador 2,1̂  j usando-se (IV.9)

OU
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O traço de (IV.7) é obtido facilmente

Mv/ - E v. a _j_
\rrr ^ fTT

<v

Para o caso onde a métrica varia devido a uma transformação de

Weyl

- e.
O

A expansão ( de Volterra ) [25], em torno de

de -Q-z \ ) é

( ou

JV

De ( I V l f), obtemos

a - 2
J^ \/

SSL -M)

e levando em ( IV .18 )

i n -
(l/-
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Usando a definição de variação funcional

= a"*
fru

a relação (IV.2 ) pode ser escrita como

A> v

ou

A*. V

Comparando com (4.18) e usando

a expressão (4.7) se torna

/T Q

Esta definição será usada a seguir no cálculo que faremos a titulo
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de exemplo.

78



IV-3 O cálculo da anomalia. Um exemplo

Vamos calcular explicitamente o traço ^ T ** /• para um caso

simples, que é o campo escalar sem auto-interação. A ação

invariante conforme neste caso é

O tensor L,v é calculado usando-se (IV. 2), e neste caso

3
*

usando a equação de movimento, derivada de (IV. 26)

= Q
6 x .

U/-2 y)

podemos ver que o traço de (IV.27) é nulo

--o

Tudo isto foi calculado classicamente. Para calcularmos os efeitos

quânticos devemos definir para (IV. 26) o funcional gerador
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\ s
^ (iv.

Lembrando que a integração funcional é feita somente nos campos

com a métrica Q ,.,, deixada clássica, conforme está no capitulo
ft AA v(l

1.

Sob uma variação (IV. 19), Z.*-°J se transforma como

ZLo]

A ação é invariante

5 "

mas a medida funcional ) não é. Esta é a origem da anomalia.

Para podermos calcular esta variação, vamos expandir o campo

em autofunções dadas pela equação

v\

deduzida a partir da ação (IV.26)
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onde

"0 - á <V c SL ú"-' J" M

Podemos expandir tanto <h quanto W

cj)

A medida funcional -D'o) e a transformada ^^> podem ser

escritas em termos dos coeficientes £X\A e (Â̂  [29]

-] = Tr

Para uma transformação infinitesimal

e, combinando (IV.35) e (IV.36)
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Z <*„

Multiplicando a relação (IV. 40) por iM̂  e integrando

como )̂  formam um conjunto completo

e usando (IV.42) e (IV.41)

= z:

Podemos ainda, de uma maneira mais compacta, escrever

â

com
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Usando (IV. 44), a medida funcional TÍ 0-<X pode ser escrita em

termos de Tf dd :

«A.
/VA

(Ad.

OU

Usando a relação

A

em (IV.47) escrevemos

w

Como $. é infinitesimal
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*

e levando em (IV.49)

Esta última relação nos dá uma expressão para a nova medida

funcional, quando realizamos uma transformação nos campos (D

Esta é a única alteração no funcional gerador.

Invertendo (IV.54) e levando na expressão para o funcional

Z Lol

e, de (IV.25), a anomalia pode ser facilmente calculada

Este cálculo nos mostra que anomalia é um efeito quântico,

pois surge quando permitimos contribuições ao valor esperado dos

campos (p(*\ Que não sejam somente aqueles que pertencem à
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"trajetória clássica". Podemos dizer, também, que o resultado

(IV. 50) é válido para qualquer teoria, pois não especificamos a

expressão para ̂  . Isto não implica, entretanto, que a anomalia

tenha o mesmo valor: a quantidade que aparece em (IV.56) é

divergente ( é a soma do produto de campos no mesmo ponto ) e

precisa ser regularizada. No processo de regularização, que

faremos a seguir, usaremos uma expansão em autovalores,

autovalores estes do operador obtido da equação derivada de uma

determinada ação.
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IV-4 A regularização da anomalia

Para calcularmos a quantidade (I V. 56) usaremos o processo de

regularização conhecido como método da função zeta generalizada,

ou simplesmente, função zeta. Este método, por ter uma continuação

analítica em seus passos intermediários, nos dá o resultado

finito, de modo que não é nescessário realizarmos uma

renormal i zação nas constantes da teoria [31,32]. O mesmo não

acontece com outros métodos, como por exemplo, a regularização

dimensional, onde além da parte finita, que é idêntica à calculada

pela função zeta., temos uma parte infinita. Tal ambigüidade é

resolvida fazendo-se a renormal ização da da teoria. Alguns

autores, por este motivo, chamam o método da função zeta de

regularização sem renormal i zação [31]

Para definirmos a função zeta, vamos considerar um operador

A, cuja equação de autovalores é:

Estes autovalores formam um conjunto completo

(l v-it)
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A função zeta associada a A é:

r;-to

onde a soma é entendida como sendo sobre todos os possíveis ̂

Podemos definir ainda uma outra quantidade, usando-se (IV.60)

T

^

U O

ou

\A.

\v-62

Se usarmos (I V. 58) para V\ - \AA em (I V. 62)

concluimos que
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Vamos considerar agora a seguinte integração:

s-i ~^L i /i. ;.ò''dl T <L - -c cífc t e

/o

no lado direito aparece a definição de \ fs) , logo

Usando a normalização para 0)-̂  e somando para todo

ZI a^ vR Ato

Trocando a ordem da integração, podemos escrever

s

(..-

Se usarmos a definição de YU, s"̂  em (IV. 64)
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>U,« r (H
J

5"' " "

1(5))-.Jo

e definindo

v\.

podemos escrever (IV.69) como

5o

I / .IT T
5H

l (5 ) O

que nos mostra que IKi^) está relacionada com K l <i*,"̂  / através de
sj

com Kl<i*,"W

uma transformada de Me11 in.

Mostraremos agora que K U,*1, T./ é o kernel de uma equação

do tipo calor:

,*', -O -i- A K t <,*•', -c)

onde A é o operador que aparece em (IV. 72). Naquela relação,

k U, x', I ) ter a seguinte propriedade
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e usando (IV. 59)

L

a solução para (IV.72) que obedece a (IV.73) é:

U, X',

que mostra que K. (. } é o kernel de (IV.72), conhecido como "heat

kernel". Então para calcularmos T(<(Si precisamos conhecer

' ') •

No espaço chato, o kernel pode ser escrito como [30]

JL tK.x jO

No espaço curvo, \CC ") será escrito como [42]

^l
v -P t*.

A1") ecr<,^0 são quantidades definidas no apêndice II. A

função ~CL. pode ser expandida para

/ /? /v ^-t] -r/ M v\ ^ / ̂  ' ̂
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onde

-> x

*-•> x

Levando (IV. 78) em (IV. 76) e na definição (IV.71)

5X> r-, .

"
O integrando pode ser escrito como

90

^ T

b-fl)

e integrando por partes e levando em conta que _Í2_ — >o, ~C -* °°

oo

,.

onde usamos

Podemos agora tomar o limite S—i>O em (IV. 83)
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O único termo que não vai a zero é:

[ai]

Para calcularmos Qjí<(<'^ ( e depois L^ J ), usamos como

operador A o operador obtido da ação (IV.27), cuja equação de

movimento é:

(o -i «O - o

e o operador escolhido é

A r Q + ± R-

Usando a expressão para o kernel e a expressão para A,

tomamos em (IV.72) os termos de mesma ordem em ~£ , chegamos à

seguinte relação de recorrência para ^ :

onde At^i^') está definido no apêndice II

O resultado do cálculo para l&v* \ é:
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Ca0] '- i

Cl V- <?o)

U. 3 -- o

A. l/ * T

Levando (IV.90) em ( IV.84) e usando que

temos que o valor esperado <̂ T * /> vale

ou

que é o valor da anomalia.
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IV-5 A anomalia para uma teoria escalar com autointeração

Um dos exemplos mais estudados em teoria de campos é o campo

escalar com autointeração [11]. Como veremos adiante, a equação de

movimento neste caso não é linear, o que acarreta em algumas

dificulades. O procedimento para contornar tais dificuldades foi

proposto por nós em [33], onde calculamos a anomalia para este

caso.

A ação para esta teoria, invariante conforme, é:

i-*r)*• j
IV- 1H

e a equação de movimento

•z, T i v-

Poderíamos, a partir deste ponto, seguir todos os passos do caso

anterior e na hora de regularizar a anomalia, usaríamos a expansão

em autofunções do operador derivado de (IV. 45)

A = R 4 t ̂  + T

Isto, entretanto não pode ser feito, pois na expressão que nos dá

a anomalia (IV. 25) podemos ver que o resultado (IV. 54) é um valor
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esperado, porque aparece como

'

No exemplo anterior usamos para calcular a quantidade Z <&* rn_

um operador que não contem termos nos campos ò(<) , logo,

pudemos tirá-lo da integral, obtendo o resultado (IV. 56).

i ̂Neste caso agora, o operador contém termos em (p , que

não podem sair da integral. Na verdade, apareceriam termos no

resultado final como <<f>*> e ^ 'CÇ4 )> , que novamente são

divergentes. Uma maneira de se evitar estas divergências é tomar a

primeira contribuição de uma aproximação em loops para a

teoria (IV. 94) [33]: Fazemos uma expansão de Volterra da ação em

torno de (pc e consideramos a contribuição quantica ao campo

como uma perturbação

A expansão funcional da ação portanto é

5 = 5̂  *• UV is \ A"XtAS. . TCuc,

O segundo termo é zero pois a solução clássica deve obedecer ao

principio da ação minim^ 55 = O . o segundo termo nos dá
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(IV-/00)

A equação para CÜ^ agora é

= O
IV-101

Podemos substituir o operador (IV.96) pelo que aparece em

(IV.101), onde o campo é clássico

A -- D

Como este campo não será quantizado, pode sair da integração

(IV. 97). Dessa forma, o termo Jl (D é somente um termo
Z ̂  t-

multiplicativo como -̂  R/ . Assim, a relação de recorrência fica
b

análoga a (IV.90), adicionando-se o novo termo:

I V - 1
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Os coeficientes são

[ao] -i

DM! = -Eft-

A anomalia pode ser obtida usando-se a relação (IV. 93)

t ,(w.loj)

Podemos notar que no limite fl - Q , voltamos, como era de

se esperar, ao caso anterior.
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IV-6 A anomalia para uma teoria escalar mais geral

Construímos no capitulo III uma teoria para o campo escalar

aplicando o conceito de invariância de gauge à transformação

conforme, resultando na ação:

5 - -J -v*,

Faremos neste item o cálculo da anomalia de traço para esta

teoria, cálculo este apresentado por nós em [17].

Vamos escrever a ação na seguinte forma

5 - -J M \íy (j) M (j)

onde n é, comparando com ( I V . 106)

H = Q* 4 R, «-«-("V.^A" i e- AVA^ (W.|c8)

com (KO - \ . Este operador será usado para o cálculo da

anomalia. O cálculo será feito deixando-se como fundo clássico,

além do campo gravitacional, o campo A/x

A relação de recorrência (IV.90) neste caso será
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IA H V

Usando as relações do apêndice II, podemos calcular

nos dá a anomalia

J ,

f

ÍV-
Devido a liberdade de escolha no parâmetro conforme, podemos fazer

- O

O resultado final é

n

°\

Fazendo 0(1 ~ O teremos a anomalia para o caso mais simples.

Também uma outra possibi

que elimina o termo U

Também uma outra possibilidade é fazer, em (IV. 111), «f, = _i
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£ importante notar que tanto neste caso como no anterior, a

anomalia tem, além dos termos puramente geométricos, presentes em

todos os casos, outras contribuições para a anomalia.

No primeiro caso isto pode ser entendido como sendo a contribuição

que a autointeração dá quando separamos o termo A 9 em uma

parte quântica e outra clássica, deixada como fundo, da mesma

forma que fazemos com o campo gravitacional. Com isto este campo

também contribui como uma fonte de energia.

Na expressão (IV.Ill), a anomalia contem termos devido ao campo

auxiliar A.*. , introduzido na derivada covariante. Como este

campo também é deixado como fundo clássico e interage com u)(*) e

, ele também contribui como fonte de energia.
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IV-7 A anomalia para o caso supersimétrico

O potencial efetivo na aproximação de um loop para uma teoria

escalar com autointeração, sem massa é dada por [34]

O potencial, na versão clássica, é dado somente pelo l? termo e

tem um mínimo na origem. O termo adicional, que vem da correção

quântica, devido ao logarítmo, faz surgir um mínimo fora da

origem. Podemos dizer que a correção em um loop gerou uma quebra

de simetria. Entretanto, para calcularmos o mínimo de (IV.112)

temos que comparar um termo de ordem A com outro da ordem de

^ -5U*. §y j. . Para pequenos valores de ^ , este mínimo irá

ocorrer para grandes valores de u\ M>c//^ L , longe do que se

esperaria de uma expansão perturbativa. Este problema surge porque

a teoria só tem uma constante de acoplamento, ^

Por isto vamos considera uma outra teoria, com 2 constantes de

acoplamento

5= í
O v-113;

onde L̂  , A- e 13 s °̂ sPÍnor> escalar e pseudoescalar

respectivamente, todos interagindo entre si. Esta teoria nos leva
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t. -,
a uma teoria supersimétrica quando t< - A

A característica principal desta teoria é que correções de l

e 2 loops não levam a quebra de simetria quando X̂ >, <X ,

entretanto quando A L <* esta quebra existe. Podemos dizer que

a supersimetria estabelece um limite entre as duas situações.

Como última aplicação neste capítulo, calcularemos a anomalia

para esta teoria em um fundo gravitacional como também veremos se

o limite supersimétrico altera esta quantidade. Este cálculo foi

apresentado por nós em [35].

A ação no espaço-tempo curvo é

(ÍV- IH)

As transformações de Weyl para os campos são

^ -
- e

«/ ^ -Q(x^ - Q.
(j«/- III)

_ ,t i ̂ \
~z

—> IHX) -

U) —>^M = ̂

Esta ação é invariante por (IV.115) e o tensor momento energia

tem o traço nulo

OV-II6)

O funcional gerador para este caso é dado por
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(UM\:fl

Para o cálculo da variação da medida funcional escrevemos os

campos em termos de autofunções apropriadas, obtidas da ação

(IV. 114). Se procedermos de maneira análoga ao que foi feito no

item 5, escrevendo (IV. 114) como

5 r -J (à*x fate) i A H, A f-AHz0
^ J L

Os operadores terão a forma

W, =1^- Q ̂ b «- *-

+ v * (A - x

Podemos notar que como (IV. 119) contêm os campos A e B ,

teremos o mesmo problema que tivemos no caso da teoria com

autointeração e também a solução será a mesma: expandiremos a ação

em torno das soluções clássicas tomando o primeiro termo não nulo.

s---' (à^&tz / (p/o % @s;> " -_/ Ã 6^+3-) ̂
J. / 6

) "5a-
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Entretanto, ainda não podemos obter os operadores na forma

(IV.119) devido ao surgimento de termos cruzados A-3

Para contornarmos esta dificuldade vamos eliminar este termo

redefinindo A e £>

A __, A-vex TB.

P) -> Q - ix A

onde

Redefinindo mais uma vez A e B •

Levando esta definição em (IV.120)

(ÍV-123)
onde
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A 9 V^* A

B —> /TTk2- B

Obternos finalmente

5 = -.Lz

B

- \ Mr ( Ac-

Desta ação obtemos os operadores

Q +± R

- v

onde fizemos

(IV-US)

Para a medida funcional de (IV.116) usamos a expansão em

autovalores, de cada operador correspondemte, para os campos

A , ,-- z

Zl t- Ô*
Q
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= ZL

4- (/i ~-

Repetindo o procedimento já usado, escrevemos a medida funcional

transformada

l?B] (l V-

4 U',T u
'

Levando na expressão para o funcional gerador e calculando o traço

através de (IV. 16)

que também é divergente. Regularizando, como antes, através da

função zeta, obtemos a parte finita da anomalia

com

[a/] ,Q̂ ] - J - (
q o \

•*-!. a (
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que é semelhante ao calculado no item 5.

A contribuição da parte fermiônica é

-f

Para a expressão final de (IV. 132) temos

<T-> -uV

Podemos notar que da mesma forma que aconteceu nos casos

anteriores, a anomalia contem termos além dos geométricos que

surgem da interação dos campos com o fundo gravitacional, como

também da interação entre eles. No limite supersimetrico, fazemos

)(- o( , o que levado em (IV. 113) não leva à nenhuma restrição,

como à de [34] .
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C A P Í T U L O V

A TRANSFORMAÇÃO DE WEYL EM TEORIAS BIDIMENSIONAIS
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V- l Introdução

As teorias bidimensionais formam um assunto de bastante

interesse em física teórica. Primeiro, por serem consideradas como

"laboratórios teóricos" para modelos mais reais. Além de manterem

algumas de suas características de quatro dimensões, são, em

grande parte solúveis exatamente.

Além desta motivação, temos um grande número de aplicações em

modelos de física estatística e de estado sólido, de técnicas

desenvolvidas em teorias de campos em duas dimensões. Tais modelos

são usados para descrever sistemas físicos reais que têm

comportamento bem próximo da bidimensional idade. Os resultados

obtidos têm grande concordância com as medidas experimentais.

Poderíamos passar a tratar estas teorias em espaço curvo,

como fazemos em modelos mais tradicionais. Muito do que se

aprenderia em 2 dimensões poderia ser aplicado em alguns dos

problemas que ocorrem em teorias mais reais. Uma das vantagens em

se trabalhar em 2 dimensões vem do fato que a métrica

neste caso, é conformai mente plana, ou seja, se transforma numa

métrica de espaço plano através de uma transformação de Weyl

A dependência no ponto é dada pela função, escalar,

chamada de fator conforme.

Surge entretanto uma dificuldade extra se quisermos estudar
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dinâmica deste campo, Q^vln] • A equação de Einstein não pode ser

usada, pois em 2 dimensões é identicamente nula.

Por outro lado nada nos impede de estudar uma teoria num fundo

gravitacional, considerando a métrica como dada, sem nos preocupar

com sua dinâmica. Outra alternativa seria encontrar uma equação

que desse, em 2 dimensões, o comportamento de G\M{. [38].

Podemos também aplicar as propriedades de espaços

bidimensionais e da métrica conformaimente plana em outros cases

além dos modelos de teoria de campo. É o caso das teorias de

cordas, objetos extensos, onde aparece naturalmente a

bidimensional idade no espaço dos parâmetros, um espaço interno.

Discutiremos neste capítulo estas aplicações.
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2- Cordas e Objetos extensos

O interesse em se estudar as cordas é devido ao fato que,

além de ser uma generalização natural do ponto, surge como uma

possibilidade de se obter teorias unificadas, através de modelos

de cordas supersimétricas [39], A aplicação da idéia para objetos

extensos, como membranas ( ou n-branas ), surge como um passo a

mais na generalização do ponto. Sem entrar em detalhes,

descreveremos a idéia.

Começamos com a ação para um ponto, descrito por X "(t) » onde

é um parâmetro. Esta ação é tomada como sendo proporcional ao

comprimento da trajetória descrita pelo ponto no espaço-tempo:

l . u \ • â
5 = --VAA / - df^ dj< } dl y.

A ação (V.3) é invariante por transformações de Poincaré, como

também por reparametrizações do tipo

que significa, como esperado, que a fisica não deve depender de

como a trajetória é parametrizada.

Da mesma forma que a ação para um ponto é proporcional ao

comprimento do arco podemos supor que a ação para uma corda

seja proporcional a área descrita por ela ao se deslocar no

espaço-tempo. Esta superfície é descrita por uma função ){ (t\4\ de
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dois parâmetros e a ação, com a mesma forma de (V.3) é:

I
5 - -l T / di de *i~" x^ *^ v-s

i U

onde T é um fator de proporcionalidade e

V-6

y — -V a

x1

A quantidade (V. 5) é invariante de Poincaré, mas não sob

reparametrizações do tipo

( também não esta claro que (V. 5) seja proporcional a área ). Para

resolver este problema, podemos definir um tensor métrico

Q (.t^} , onde os valores de ^ e A correspondem aos
W f
parâmetros <T e T . Usando este tensor podemos escrever a

ação como

S = -A T \dTd-T: "l v> 1 ^X ^ xv y'J

com

3-

A ação (V. 8) é conhecida como ação de Polyakov e é invariante por

(V.7).
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Temos agora um espaço interno, dos parâmetros, de 2

dimensões, que surge naturalmente com (V. 8). É claro que, por

ser bidimensional, esta métrica é conformalmente plana:

- e,

Se levarmos (V. 10) em (V. 8), a ação de Polyakov se torna

5 = -J -rdvài y

e o fator conforme não aparece, mostrando a invariância de (V. 11),

e a teoria agora esta definida no espaço plano, portanto mais

simples.

Fazendo a variação de em (V. 8), encontramos a equação de

movimento para a métrica

v-.z,

que substituída de volta em (V.8)

,.-Tj

ou se quisermos

-/Y

Nesta forma, (V. 13) ou (V. 14), a ação é conhecida como ação de

Nambu-Goto e é exatamente a mesma obtida calculando-se a área

descrita pela corda, de maneira análoga a (V.3).
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V-3 Membranas e invariância de Weyl

O passo seguinte na generalização do ponto é considerarmos o

movimento de uma membrana ( ou, se quisermos ir mais adiante,

n-branas). Para isto, consideramos a ação como sendo proporcional

ao volume descrito pela membrana ao se deslocar, e, pode ser feito

a partir da ação de Nambu-Goto (V.11) generalizada

5 r -•

onde temos objetos com (/l/H-Ü dimensões internas de parâmetros,

descritos por X ($ >com \ parâmetros Para <A - o t erros o

ponto, ^l-\ a corda, U - t uma membrana e assim por diante.

Usando as mesmas definições para o caso particular da corda

X" = £X" *_- o,..-- «• v.|t

Podemos também escrever uma ação tipo Polyakov, equivalente a

(V. 15). Fazemos isto definindo, como antes, um tensor métrico

para a ação

\lr\"\

Q termo extra é nescessário para podermos passar de (V.17) a

(V.15) e é chamado de termo cosmológico, por ter a mesma forma da

constante da equação de Einstein ( mas a relação não passa
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disto) Este termo faz com que a ação não seja invariante de Weyl,

o que acarreta dificuldades adicionais quando tratamos da

tratamos da versão quantica da teoria [40]

115



V-4 Uma ação invariants de Weyl para n-branas sem constante

cosmológica

Seria interessante encontrarmos uma ação que descrevesse as

n-branas, que, mantendo as características de (V.17), como a

equivalência com a ação de Nambu-Goto e a invariância por

reparametrização, fosse também invariante de Weyl. Para isto vamos

introduzir a seguinte ação [41]

5.- -
v\+i

Ê claro que ao usarmos o tensor Q p ̂  ( e também rV- )

garantimos a invariância por reparametrização. Notamos também que

uma transformação de Weyl na métrica não altera a forma de

(V. 18), ou seja , é invariante de Weyl.

Para sabermos se ela é equivalente a de Nambu-Goto,

precisamos encontrar a equação para a métrica em (V. 18). Temos

como resultado

^ V/» 1 " V 4 V = h X" 9 f. x r

Tomando o determinante de ambos os lados de (V. 19)

\'lo
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e a raiz quadrada

Levando na expressão da ação original (V.18)

\J

que é uma ação do tipo Nambu-Goto (V.15) para o caso mais geral de

n-branas.

Esta ação, além de equivalente a (V. 15), não tem a constante

cosmológica, e portanto, é invariante conforme.

Poderíamos perguntar qual das ações, (V.17) ou (V.18), é a

mais apropriada para descrever as menbranas. Para responder a esta

pergunta, teríamos que conhecer mais detalhes das duas teorias,

como por exemplo, os seus espectros, o que não é simples, em

virtude da não linearidade das equações. Entretanto devido à

importância da simetria conforme atualmente em teorias de campos,

acreditamos que (V.17) possa ser mais importante. Esta ação

continua sendo estudada, inclusive com versões quantizadas [40].
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C O N C L U S Ã O
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De uma maneira geral, podemos dizer que a simetria de Weyl é

a idéia que esta presente em todos os capitules e cálculos feitos.

No caso do traço do tensor momento energia, a anomalia surge como

um efeito quântico e, como ficou claro, devido a não invariância da

medida funcional. Uma maneira simples de visualizar o surgimento

desta anomalia pode ser obtida do próprio conceito de integração

funcional: A equação de movimento clássica, sem massa, só é válida

na trajetória clássica, onde f 5 = O e o traço é nulo. Quando

permitimos outras trajetórias, além da clássica, como é feito no

processo de quantização, temos contribuições diferentes de zero ao

traço do tensor momento energia.

No último capitulo, onde discutimos modelos para as cordas

bosônicas, podemos ver que a simetria conforme surge naturalmente,

pois estamos tratando de espaços bi-dimensionais. Para o caso mais

geral perdemos esta simetria quando queremos que as duas teorias

apresentadas sejam equivalentes. Conseguimos uma outra ação

equivalente à de Polyakov onde mantemos a simetria por

transformações de Weyl e como esta simetria é restaurada ainda na

versão clássica, devemos esperar que a teoria quando quantizada

deva também apresentar uma anomalia.

Não podemos esquecer, entretanto, que a transformação

conforme e suas conseqüências formam apenas um aspecto de uma

abordagem do problema principal, muito mais complexo, que é a

quantização da gravitação, sendo que muito esforço está sendo

feito na tentativa de se entender melhor teorias conformes, em

duas dimensões, importantíssimo para o estudo das cordas.
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APÊNDICE I

A conexão de spin

Mostraremos aqui, de maneira simplificada, como obter a

expressão para a conexão de spin (II.32 ), cuja forma tem papel

fundamental no capítulo II [37].

Da relação (11.23 ) para a derivada covariante em um sistema local

Al~ '

com

Mr

onde

Z ítfa y

são os geradores do grupo de Lorentz e ŷu. «b a

conexão de spin. As letras latinas significam índices de TGC e as

gregas, índices de Lorentz, locais.

Quando aplicada a um campo vetorial temos
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ou, de (AI.2) e (AI.2),

C= «-^^A^í^ «•%«*» ̂  J < /AC "'*<^ f* CA- % r

como

aftb\

) à- ~ ^ ̂  l ' ü dL l A3-6

ou

, A"^ĉ  y

Usando (AI.l) em (AI.7) podemos escrever

Esta relação nos dá a forma da derivada, com indices de TGC,

quando atua em um vetor, com indices locais de Lorentz e nos será

útil mais adiante.

A principal função da tetrada é transformar quantidades com

índices locais nas de índices de TGC ( e vice versa ). Por exemplo

A,

Por outro lado, a derivada com índices de TGC quando aplicada a um

vetor, também com índices de TGC, é
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onde r é a conexão usual da relatividade geral

T7/,

Al-U
Se usarmos (AI.9) em (AI.10), devemos levar em conta que

Q, (<") depende do ponto e usarmos a lei do produto

Como

e, de (AI.8)

temos

fj.U f «"- /'•"O V

Ax-is

A J'l

que nos dá a regra de derivação para e,"'^ '•

, <,
AT-'

Podemos usar as tetradas para transformar os índices de um

tensor, formado a partir da derivada covariante, isto é, podemos

escrever
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~">A. "** l/ — V A* ' «"*•

' ^ AI-li

Se usarmos (AI.9), teremos a mesma quantidade (AI.18) como

A, A / í

e para que (AI.17) seja igual à (AI.18), temos que impor, devido à

(AI.12) que

D e.* - ®^ ̂  v M-11

ou

que pode ser escrito como

onde

P

Podemos obter a conexão (AI.22) em termos das tetradas usando
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que levada em (AI.21), nos dá

com

J.
l

Escrevendo

AN

conseguimos a expressão final para a conexão
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APÊNDICE II

Cálculo dos coeficientes

Mostraremos, com alguns detalhes, como se calcula os

coeficientes usados na expansão do "heat kernel", como também as

definições que surgem nesta quantidade. Em seguida, calcularemos

para o caso mais simples, o campo escalar, pois todos os outros

casos apresentados podem facilmente ser generalizados.

A expressão do kernel, dada no capitulo IV é [42]

v\.
4 U.xOI AJT-l

^x \ T,o

que por sua vez é uma generalização do caso plano

onde em (AII.l) T(<»K<N) é o quadrado da distância entre x. e x'

ao longo da geodésica ( dividido por 2 ). No espaço chato sempre

podemos escrever, para algum sistema de coordenadas,

T-- i v u-*j u-> ; Aff_3

e pode ser visto como uma generalização de
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Para entendermos melhor (TÍ*,*-'} .vamos definir a ação para a

partícula livre

A geodésica corresponde à trajetória onde <}S-Q

O momemtun neste caso é:

,x/* -L -- J f
' \s

Levando em (Ali.

E, de ( A l i . ) , a forma de /_ sugere que

T--C1

Da equação de Hamilton-Jacobi [22]

n - 11 »• H

OU

- "L
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T--C'

Levando (Ali. 10) em (Ali.9) temos

Vajnos definir a generalização de para 2 pontos, n (*,*') onden

AS -1

<rv - - <Ti - V

,. <r" - -sv'

De (Ali.11)

e tomando o limite
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~\j

ou

Podemos usar a notação matricial

L^^ _ L<sl 1 1 U]

ou

e portanto

= L

que é o limite desejado.

A quantidade ^>(<,f'} é definida como

D ~
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onde

e usando (Ali. 20)

como desejado.

Para facilitar os cálculos, definimos ainda o biescalar

tJU. «-1

onde vale a relação

Os limites que serão usados nos cálculos estão todos

tabelados em [42] e são calculados de maneira análoga à que foi

feita para (Ali. 20) e (Ali. 22):

" l -

VI -- t
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A relação de recorrência para &A é (IV. 89):

com

Usando (AI 1.24) temos

Para VA - O

ou

«r •

Fazendo as derivadas no lado direito

130

AI-31

-f

AJE-33



Tonado o limite X 1 —? x

t LA"Z"i La-/
que pode ser escrito como

e obtemos

U ] - o

Para \\ - \ em (Ali. )

e tomando o limite X* •> X

ou

= - í R. la« ] v I R l « a J AJ1-3I
w (y

Usando os resultados apresentados em (AI1.26)
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Oil - 1 l «• " / A A ^ ! -M l «L, l A H - v i

• . i /
usando, de (Al l .26) , o valor para o limite de A ,

'/*

/^'^- I ^O AB-Mo
L /A A

encontramos

Derivando duas vezes (All.30)

cujo l imite

AJT-i/l
onde

O limite da quantidade que aparece no lado direito de (Ali. ̂2) é

ou
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'Y A"'V ' * A"'1 A"; 7
An -

que pode ainda ser escrito como

-. u-";"] L £'1 Kl 4*"f] UV/ 1

cujo valor pode ser calculado com o uso das relações (Ali. 26)

Levando este resultado em (Ali.3^ ), obtemos finalmente o valor
AH- <Ü

para (_0. z ] :

133



REFERÊNCIAS

1- Weinberg, S., Phys.Rev. Lett. 19, 1264 (1967)

Saiam, A. , "Weak and eletromagnetic interactions" em Elementary

particle theory. Ed. N.Svartholm (1968)

2- Cline.D.B., Mills,F.E. , "Unification of elementary forces and

gauge theories" (1978)

3- Isham.C.J., "Quantum gravity- an overview" em Quantum gravity

II: a second Oxford symposium. Ed. Isham.C.J.,

Penrose.R.,Sciama,D. (1981)

4- Bjorken,J.D., Drell.S.D., "Relatvistic Quantum Fields",

MacGraw-Hill, New York, (1965)

5- Birrel.N.D., Davies.P.C. , "Quantum Fields in curved space",

Cambridge University Press, Cambridge. (1981)

6- Brown,L.S., Phys.Rev.D 15 n6 1469 (1967)

7- Alves,M.S., Vaidya.A.N. "Conseqüências de uma teoria com

" Preprint IF-UFRJ (1984)

8- Weinberg,S., "Gravitation and cosmology", John Willey (1972)

Papapetrou,A. "Lectures on general relativity", D.Reidel,

Netherlands (1976)

134



9- Lord,E.A. "Tensors, Relativity and Cosmology" MacGraw-Hi11,

New Delhi. (1976)

10- Roman,?. "Advanced quantum mechanics", Addison-Wesley,

Reading Massachusetts (1965)

11- Ramond.P. "Field theory: a modern primer", Benjamin/Cummings,

Reading Massachusetts. (1981)

12- Lourie.D. "Particle and fields", John Wiley, NY (1968)

13- Mach.G. , Salam.A., Annals of Physics 53, 174, (1969)

14- Wess.J. Nuovo Cimento 18, 6, 1086, (1960)

15- Fulton,T. , Rohrlich.F. , Witten.L. , Rev. Mod. Phys. 34, 3,

(1962)

16- Barcelos-Neto,J. Notas de curso, IF-UFRJ. (1986)

17- Alves,M.S., Barcelos-Neto. J. , Class.Quant.Grav. , 5, 377,

(1988)

18- Vaidya.A.N., Notas de curso, IF-UFRJ, (1987)

19- Huang,K., "Quarks, leptons and gauge fields", World

Scientific, Singapura

135



20- Accioly.A.J., Tese de doutoramento IF-UFRJ (1984)

21- Padmanabahan,T. Class.Quant. Grav. , 2, L105, (1985)

22- Goldstein, H. , "Classical Mechanics", Addison-Wesley, Reading

Massachusetts (1950)

23- Fried,H.M., "Functionals methods and models in QFT", MIT

Press, Cambridge. (1972)

24- Abers.E.S. , Lee.B.W. , Phys.Rep. 9, 1 (1973)

25- Farina,C. Tese de mestrado, IF-UFRJ. (1985)

26- Parker,L. "Recent developments in gravitation" , Cargese

lectures, eds. Levy.M., Deser.S. Plennum Press, NY. (1978)

27- Fujikawa,K., Phys.Rev.Let. , 44, 1, 1733 (1980)

28- Idem, Phys.Rev.Let., 42, 18, 1195 (1979)

29- Berezin.F., "The method of second quantization", Academic

Press, NY (1969)

136



30- Schwinger.J., Phys.Rev. , 82, 664 (1964)

Balachandra, A. P. , Marmo, G. , Nam,V.P. , Traban,C.G.,

Phys.Rev.D, 25, 2713 (1982)

Nielsen,N.K., Grisaru.M.T. , Rommer.H., Van Nieuweinheisen,P.,

N.Phys.B, 140, 477 (1973)

31- Treml.T.F., Phys.Rev.D, 35, 6, 2036 (1977)

32- Ford.L.H., Proc.R.Soc.Lond. , A368, 305 (1978)

33- Alves, M.S., Barcelos-Neto, J. , Mod.Phys.Lett., A4, 155 (1989)

34- Coleman.S., Weinberg.E. , Phys.Rev.D, 7, 1888 (1973)

35- Alves,M.S., Barcelos-Neto, J. , "Trace anomaly and

supersimetry", Pre-Print IF-UFRJ (1989)

36- Farina,C., Tese de doutorado, IF-UFRJ (1989)

37- Coote.N.C.T., MacFarlane,A. J. , Gen.Rel.Grav., 9, 621 (1978)

38- Jackiw,R. "Two dimensional theory of gravitation", MIT Report

CTP1203 (1984)

39- Green,M.B., Schwarz, J. H. , Witten.E., "Superstring Theory",

Cambridge University Press, Cambridge (1987)

40- Sugamoto.A., Nuc.Phys., B215, 381 (1983)

137



41- Alves,M.S., Barcelos-Neto, J., Europhys.Lett. , 7, 5, 395

(1988); Europhys. Lett., 8, l, 90 (1988)

42- DeWitt.B.S., " The spacetime approach to field theory",

Relativity, Groups and Topology II, eds. DeWitt.B.S.,

Stora.R., Elsevier Science Publishers, Netherlands (1984)

138


