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Resumo

Nesta disserta$o trataremos partículas de Dirac em espaços de Riemann-

Cartan, que são espaços métricos riemanniânos onde não se impõe a restrição

de que a conexão seja simétrica. Inicialmente mostrâmos, a título de revisão,

como a equação de Dirac pode ser generalizada para tais espaços, parlsando

a seguir ao estudo do acopla,mento dessas partículas à geometria de fundo.

Enquanto que na Relatividade Geral o acoplamento à curvatura do espaço

leva simplesmente a uma alteração da massa efetiva de repouso do férmion, a

introdu$o da torção dá origem a mudanças mais profuadas. Isso é também

compro\¡ado analisando o ìimite não relativístico da equação de Dirac. A

seguir, estudamos o comportamento do spin da partícula, determinando sua

equa$o de movimento na presença adicional de um campo eletromagnético

de fundo.

Finalmente, obtemos as leis de conservação associadas aos gmpos de movi-

mento nesses espaços, isto é, construímoe o Teorema de Noether para férmions

em espaços de Riemann-Cartan. O enfoque ê o de Jackiw e Fleming, e é par-

ticula¡mente confortante obsen¡a¡ que, apesar das complicações introduzida^s

pelo caso não trivial aqui tratado, a simplicidade e a clareza da formulação

original não são perdidas.



A bstract

In this dissertation we shall be concerned mainìy with Dirac particles in

Riemann-Ca¡tan spaÆes, which are riemannia¡ manifolds where the connec-

tion is not requi¡ed to be sy--etric. After reviewing how the Dirac equa-

tion can be consistently generalized to such case, we study the coupling of

these particles to the background geometry. While in General Relativity it
is known that the coupling to the cun¡ature amounts solely to a contribution

to the fermion rest mass, we notice that torsion gives rise to more profound

modifications. This is also verified by going to the non-relativistic limit of

the Dirac equation. At next, we study the behaviour of the particle apín,

determining its equation of motion in the presence of a further background

electromagnetic field.

Finally, we turn ou¡ attention to the problem of obtainig conservation laws

associated with groups of motion in these spaces, that is, to a formulation of

Noether's Theorem for fermions in Riemann-Ca¡tan spaces. The approach is

the one devised by Jackiw and followed by Fleming, and it is pleasing to see

that, in spite of the complications brought in by the non trivial case treated

here, the original simplicity and neatness of the formulation are not lost.



Errata

Na página 6 a numeração correta a ser atribuída à nota de rodapé ê I (o-).

Na página 46: onde se Iê grtitacíonal, entenda-se grcvitacíonal.

No Apêndice A, página 58, onde se lê: No sistema local de coo¡denodas

(Minkowskiøno) a métriæ ê denotøda por..., entenda-se: No sistema local de

coo¡denadas (Minkowakiano) ø métricø é denotado por...

Ao longo do texto, as seguintes expressões devem substituir aquelas indicadas:

Página 1?, equação (1.19):

Lpb = e'tr(ll"o¡ - Oo¡" + O¡-) : -Tpbn (1.19)

Prígina 26, imediatamente antes da $1.4.4:

tt, = f,lútovr)tþ -Yçúu¡úf - nu,t

Página 40, equaçao (2.16):
,ì



"\

6YrV : -Y^-.þvn{^ - fÀv^Vnø - 2t\ sxu' v,:tþ

Página 50, primeira equação:

6 (ú { ú) :=',^ 
^?ff ;ì,..'::;r; ;l) + z(, s 

^.u 
(ú t. ú)

Página 53, equação anterior a (3.8):

ó^s = | rr'{{- f,Wr,-t^ tr,/ -r,\u *r\,,\+It*\on*

* (1"*, * rlp)o*u"^ - c^a^c)

Página 54, Primeira equação:

ó^9 = I oo'r¡{("*' * !'in)o*u'^

*{- }ro*-t^ trr/ - r,\ u + r\uu)l + 
å

*ffill, + 6û # . ffioutÞ 
+ tonq ffi

)
tuu 6s"

Mesma página, equaS,o (3.9):

6s : lt,lu,("ffi)oø+ "ffio,at'
+6úu,("ffi) * "auogWl
t Al' Af\
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Introduçã"o

gauge com 8rupos unitários compactos são renormalizáveis e a gravitação em
[/a pode ser formulada como uma teoria de gauge (do grupo de Poincaré,
como vimos), a teoria Ua passou a ser encarada como uma possível al.terna-
tiva com base na qual se poderia elaborar um programa de renormaltzaçãn
com chances de sucesso.

Ainda hoje, a construção de uma teoria quântica da gravitação continua
sendo um dos mais importantes problemÍN em aberto da física teórica. Entre.
tanto, embora não conheçamos uma versão quântica livre de problemas para
a gravitação, é usual tratarmos a influência desta sobre sistemas quânticos
adotando um enfoque do tipo ucampo de fundo", tal como se Qaz com relação
a,o ca,mPo eletromagnético em espaços de Minkowski. Acredita-se que esse

enfoque funcione bem, isto é, que a influência da gravita$o como campo
externo é representada corretamente imergindo-se os sistemas quânticos no

espaço-tempo curvo apropriado, nas seguintes condições:2

a ) os efeitos da gravidade não devem ser de naturøa quântica, o que

exigiria uma teoria quântica renormalizâver da gravitação;

b ) r, previsões feitas devem ser de natureza macroscópica.

Nesta dissertação é nosso objetivo estudar partículas de Dirac (referidas
generica.mente como elét¡vns) imersas em uma y¿riedade de fundo caracte.
rizada por uma geometria de Riemann-Cartan (Ur). Nesse sentido, apre.
sentemos no capítulo 1 a equação de Di¡ac em espaços com torção [21],
introduzindo também todo o formalismo necessário para tal. As tetradas
são definidas d la Weyl e, a fim de garantir a invariância da derivada de

objetos portadores de índices não holonômicos3 sob transformações locais de
2Para uma recente (e excelente!) diæussão, bem como referências aoe trabnlhoe origi-

naie, veja o livro de Birrel e Daviee [2EJ.
8Næsa^B convençõee matemóticas Eeguem as de Schouten [2?].

2



Introdução

Lorentz, somos levados a introduzir uma nova deriyada covariante, associ-

ada a uma nova conexão definida no espaço tangente local conexão de

spin. Com isso, podemos então obter uma derivação de spinores que é cova-

ria¡te tanto sob o grupo de transformações gerais de coordenadas como sob

o de Lorentz local. Ainda nesse capítulo, usando a Lagrangeana da teoria de

Einstein-Cartan, obtemos ta.rnþ16 as equações do campo gravitacional e as

expressões das suas 'fonf,ss" - os tensores de spin e momento-energia.

No capítulo 2 analisamos a interação do spin de elétrons de Di¡ac com o
campo gravitacional de fundo enriquecido com um campo eletromagnético.

Com respeito a um câmpo eletromagnético em um espaço-tempo de Minkows-

ki, Bargmann, Michel e Telegdi [29] obtiverôñ, no contexto da eletrodinâ.mica

e mecâ¡ica clássicas, a equaçã.o de movimsato para partículas com spin car-

regadas, bem como a equação para a precessã.o do quadrivetor de polariza,çã,n.

Mais tarde, R¿fanelLi e Schiller [32] deduziram essas equações clássicas dire.
tam¿atrs da mecâ¡ica quântica, trabalhando com soluções WKB da equação

de Dirac no [mite clássico (ñ. -+ 0). O problema análogo de partículas com

spin interagindo com o campo gravitacional de fundo no â.mbito da Relativi-
dade Geral foi ñnalmente resolvido em 1981 por Audretsch [30J. Partindo da

equa$.o de Dirac covariante em Va e usando uma aproxima$o tipo WKB,
Audretsch deduziu as equa@es que retratem a influência do spin sobre asr

trajetórias de elétrons em um campo gravitacional, bem como a equação de

movimento do spin: embora o spin seja ele próprio transportado paralela-

mente ao longo da trajetória, ele induz sobre esta um comportamento nã,o

geodesico, via uma força do tipo Mathisson-Papapetrou.

Por outro lado, Hayashi e Shirafrrji [19], considerando um ca^so especial

de espaços de Riemann-Cartan - o espaço-tempo de Weitzenböck com te
leparalelismo (r4.a), e partindo de uma equa@o de onda de segunda ordem

3



Introduçã,o

para spinores a duas componentes, encontrarâ.m para o spin um movimento de
precessão causado pelo acoplamento com a torção da va¡iedade de fundo. Au-
d¡etsch [31], estendendo então seu trabalho a r¡ariedades de Riemann-Cartan,
generalizou o resultado de Hayashi e Shiratì1ji para tais espaços, partindo en-
tretanto da equação de Dirac de primeira ordem, e sugeriu ainda experiências
que poderia.m servi¡ de base paJa medição da torção.

Nessa disserta@o' usarnos o método de Hayashi e Shirafqji para obter a
equa@o de movimento do spin em espaços de Riemann-Cartan genéricos, na
presença ainda de um campo eletromagnético externo. Analisamos também
como o acoplamento spin-ca.mpo de fundo se reflete na equação de segunda
ordem (tipo Klein-Gordon) para o elétron (quanto a esse aspecto, lembramos
que no âmbito da Relatividade Geral ocorre apenas uma altera@o d.a massa
efetir¡a do elétron [20]). Finalmente, consideramos também a aproximação
não relativística da equação de Dirac, obtendo ainda mais detalhes acerca d.a

interação com a variedade de fundo.

Na terceira e última parte, voltamos nossa atenção para a formulação do
teorema de Noether em tais espaços, isto é, obtemos as leis de conservação

associadas aos grupos de movimento em variedades de Riemann-Cartan.
Seguimos o tratamento dado por Flem.ing [12,13], gue por sua vez é baseado

na formulação de Jackiw [1a] do respectivo teorema para o espaço-tempo de

Min-kowski. Em [13] uma primeira tentatir¡a foi feita no sentido de estender

o formalismo para spinores no contexto da Relatividade Geral. Havia en-

tretanto algumas dificuldades relacionadas com a determinação da variação

de forma de spinores e tetradas e, por outro lado, fez-se uso de um sistema

localmente geodesico para eliminar localmente ar¡ conexões de Christoffel, o

que simplifica notavelmente os cálculos. Em espaços de Riemann-Cartan
esta simplifica@o não é possível, pois a conexão contém uma parcela de

4



Introdução

caráter tensorial, eu€ obviamente não pode ser el.iminada por uma escolha

adequada de um sistema de referência. Nosso tratamento resolve esses prqn.

blemas na medida que obtem uma expressã,o consistente tanto para a variaçã,o

de forma de spinores quanto de tetradas e, através de uma escolha a.dequada

da dependência funcional da Lagrangeana, consegue manter uma razoável
simplicidade ao longo de todo o desenvolvimento. É cla¡o que tudo pode

ser imediatamente particularizado para a Relatividade Geral (Vn), bastando
para isso desptezaÍ a torção em todos os termos.

5



C apítulo 1

A Equa de D irac na

P resenç

No espaço de Minkowski, a equaçã.o de Dirac2

(rrrar-*),þ@)-o

pode ser obtida, no formalismo Lagrangeano, a partir da seguinte ação:

s -- | dn L : I Ê, {}{ørr ar,þ - orúth,Ð - *,þ,þ}

ção

ade Torção

( 1.1)

( 1.2)

A ação (1.2) é construída de modo a ser inr¡ariante por transformações

globais de Lorentz. O campo r/ é um spinor em relaçã.o ao grupo de trans-
formações de Lorentz do espaço quadridimensional de Minkowski.

No contexto da Relatividade Geral ou de outras teorias sobre variedades

com estruturas mais ricas onde ainda se aceite a va[dade da princípio da

equivalência, como a de Riemann-Cartan, a invariância de Lorentz p¿Ésa a

2Todas Es convenções utilizadaa neaaa diesertação eetão deacrita.B no Apêndice A.

6



EquaçÅ,o de Dirac

ser válida apenas locaJmente. De fato, invariância sob transformações globais
de Lorentz é, fisicamente, uma condição suficiente para que a geometria da
variedade sob consideração seja considerada plana, isto é, a métrica da va-

riedade de fundo pode ser reduzida, em qualquer ponto, à de Minkowski.
As Lagrangeanas devem possuir agora invariância com respeito ao grupo
de transformações gerais de coordenadas, e os campos físicos passam a ser

aSora tensores com relação a esse grupo. Mas e quanto aos spinores, que sã,o

essencialmente representações do grupo de Lorentz [8,10]? A generalizaçã.o

do conceito de spinor para espaços-tempos curvos nã,o parece ser tão óbvia.
Como construir então uma equaçã,o de Dirac covariante sob transformações
gerais de coordenadas?

1.1 Tetradas

Devemos a Weyl [1] a solu$o mais simples para esses problemas. Ela consiste

basicamente no seguinte: um spinor de Dirac ú(x) deve transformar-se como

um escalar sob transformações gerais de coordenadas:

,þ'(r') - ,þ(r),

e como um'spinor de Minkowski'sob transformações locais de Lorentz. Para
descrever essas transformações locais, introduzimos bases locais, constituídas

de quádruplas de quadrivetores, denominadas tetrudas (vierbein):

eo\(x), Ø:0,...,3

O índice latino (não holonômico) denota o vetor da base em particular, en-

quanto o índice greSo especifica a componente daquele vetor. Exigimos que

os vetores êoþ formem uma base ortogonal

7

eoþ ebp : Qobt



EquaçÅ"o de Dirac

onde loa é o tensor métrico de Minkowski (ver Apêndice A). Definimos os

vetores eot' da base recíproca como

eoþ : ¡lob ebu,

isto é, os índices não holonômicos são abaixados e levantados com a métrica

de Minkowski do espaço tangente local, enquanto os índices gregos (holono-

micos) o são pela métricz gu, da variedade:

êo,

8

g¡tv eo'

As seguintes relações são imediatas (e úteis):

e! eb,

e", e!

eoP êbp

êot, êo,

4oö

0 tt,

:62
:6i

(1.3)

Em geral, dado um tensot QìiYr...);, as suas 'componentes tetrádicas'

Q'"'r?;::!;, no espaço tangente local de Minkowski são obtidas diretamente por

contração dos índices com as¡ tetradas

Q'"'r?;:.!:r: eor,'eo{' ..,eo!'eb'^reb'\r...eò'À, qlriì:"1'.'.lr'r, (1.4)

e reciproca^mente:

a - "o'u, "o"r" 
. . . êorrr, ebt^t eb], . . . 

"r), Q'"rr?;::!:,

A equa@o (1.3) pode ser escrita como

lr)2...À'
ltr ltz.,.ltz

gt,: eour¡obebu.



EquaS"o de Dirac

Considerandea como uma equação matricial e tomando o determinante, te.

mos

9

det(g¡,,) - det(e"¡, ) det(q"5) det(eö, )

ou, denotando det(e"u ) pot e(x),

ou a.inda

uma granàeza que é útil na construção de elementos invariantes.

L.2 Derivação Covariante de Spinoreg

As matrizes de Dirac presentes na equaç.o (1 .2) satisfazem a

jtjb +.rh.l; - 2rlt'

A genereìizaqãn para espaços curvos é um tanto óbvia: as matrizes de Dirac

de Va ou U4 devem satisfazer

'll^lu * "l"Y' - 2gu' (1.5)

Em vista de (1.3) e (1.4), é aparente que uma possível definição de 7ts que

satisfaça (1.5) é

jþ : eo|^lo

Duas modificações adicionais são necessá¡ias para a generaltza4ãn da ação

(1.2) para espaços curvos:

i ) troca"r, na ação , dU pelo elemento de volume inr¡a¡iante em espaços

curvos, Uc¡ ab.

g: -e2

Fî:",



ii ) trocar as derivadas parciais â, por 'derivadas covariantes' Vt, que

garantam a invariâ¡cia da ação tanto sob transformações gerais de

coordenadas como sob transformações locais de Lorentz (princípio do

acoplamento rnínimo).

Verifica-se facilmente que apenÍÉ (i) " a troca dos 7" pelos 7p já" sãn

suficientes para tornar a açáo (1.2) inr¡ariante sob transformações gerais de co-

ordenadas. Concentremos pois nossa atenção sobre as transformaSes de Le
rentz, isto é, consideremos uma transformação de Lorentz no espaço tangente

de Minlowski

g,to : l\" txb

As tetradas transformam-se correspondentemente como

et"þ(xt) : ,b,

Equafi,o de Dirac

ou seJa

0x'"
ñ

10

( 1.6)

( 1.7)

e

,'"r(r'):#rr,,

"'"r(r') 
: Lob€bt,

"tou(r') 
: Ìt! eu,

A transformação é local e no espaço tangente, não podendo alterar a métrica
da variedade. Devemos ter portanto:

,ton qobe'b' eo lobeb'
It

que condtz a

lvo. ê'tseoöLb¿ ed' : etPfl.¿ed' ,



Equa$,o de Dirac 11

isto é:

Ì:t".1o¡Lb¿ : Íla

ou, equinalentemente

Ào" Âod - 6!

Podemos obter ainda, facilmente, a seguinte relação:

,\"d 
^i 

: 6:

Em Minkowski, admitimos que os spinores de Dirac ee traneformâ.m como

[2,3]

,þ'(r') : U(lY)ú(x),

onde U(^) é uma matriz (constante) que representa a transformação de Lo-

rentz. Impondo inr¡ariância de forma da equa@o de Dirac sob transformações

de Lorentz obtemos entao [2,3J

U'' "1"(J -- .lb ly" a ( 1.8)

No espaço curvo temos uma complicação adicional introduzida pelo fato

de que as transformações de Lorentz sãa loeais, isto é, U - U(r) e Âo¿ :
À'¿(t). Conseqüentemente, 0u4:(x) não se tra^nsforma como um spinor, mas

@mo

orrþ' ("') : u (t)ïprþ(x) t ïru (t)rþ(r)

Para obtermos a lei de transforma$o desejada, substituimos 0, por uma

'derirra.da covariante' Vp deûnida de modo a termos

v ¡Þ' (r') - U (x)V rtþ(o) ,

com o que (1.8) continua a ter r'¿lidade também no ca,so curvo.



Equaçã.o de Dirac \2

(1.e)

A fim de descobrirmos o que é a derir¡ada cor¡ariante do spinor ,þ(r),
consideremos uma transformação de Lorentz infinitesimal

Âoö * u"¡lo,b

onde lr"¿l <4 1, ø1oa) : 0, e escrerramos U na forma

(J:L+f,s"rr",

Os øo¿ são seis parâmetros infinitesimais e os ,S"ö são os geradores da trans-
formação infinitesimal. A condição (1.8) é satisfeita, podese verificar [3],
pelo seguinte conjunto de matrizes:

^9oò 
: 

f,l!"fl : -loor =, !{r"t' - 
.tb.r")

A variação infinitesimal de um spinor sob uma transformação de Lorentz
é portanto

1: ,r",6rþ : rþ'(r) - rþ(r) S"b rþ

ou

6tþ : lru¡t"'rtl4 (1.10)

Por outro lado, obtemos de (1.6), (1.2) e (1.g) a variação de forma da
tetrada eop que se transforma como um vetor de Lorentz com respeito a,o

índice latino:

6eor - ,'so bebu ( 1.11)

sejam P e Q dois pontos infinitamente próximos , e rþ(p) e ú(q os campos
spinoria.is referidos às respectivas tetradas locais e"r(P) E êot (8). Doloque.
mos aSora a tetrada eo, (P) paralelamente ao longo de dsP (o vetor que une
P a Q), obtendo assim uma no\/a tetrada que denotamos por d"r(Ø;.þ,@)



EquaçÃo de Dirac 13

será o spinor emQ, referido a e'"u(Q). ,þ'(Q) depende de eou(p), mas não

de eor(Q). Assim, temos para a diferencial covariante [4,5] do spinor ry'

Drþ : dxþY¡Þ : tþ'(Q) - rþ(P) : lrþ@) - rþ(p)l - Írþ@) - rþ,@)l

O termo tþQ) - ,þ(P) representa uma translação, enqurn to ú(e) - lt,@)
referese a uma rotação loc¿l das tetradas.2 Temos portanto:

,þ@) - rþ(P) - dxþïpú : dx"|otþ

e, de (1.10) :

,þ@) - rþ' (q : I, ur!".t't rþ

Resta agora apenas obter uma expressão explícita para &ro¿, elt€ relaciona

"'"r(Q) 
e êot,(Q), d" acordo com (1.11).

A fim de obtermos esta relação, observemos que a derivada de um objeto
geométrico portador de índices de Lorentz nãa holonômicos não se transforma

como um tensor com respeito aos índices de Lorentz. Consideremos por

exemplo um vetor de Lorentz contravariante Vo, que se transfonna como

v'o : L"tvb sob transformações locais de Lorentz, onde À - Â(c). Então

(ôuv")' : ôr(Â" r!') - lv" ¡otv' + v'orÌr" r,

pois o índice p é um escalar sob transforma$es locais de Lorentz.

Entretanto, esta derivada pode ser feita covariante também com respeito

as rota$es locais de tetradas, desde que introduzamos uma norr'a conexão upob

no espaço tangente loca.l (as vezes chamada de'conexão de spin'). Definimos
então a derivada covariante de Lorentz c¡mo

DrV" : ïrV" +,rsrobVb,

2lembreee q"" /(Q) é obtido d. ,þ'(Q\ através da rotação de tetradas.

(1.12)
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w"DFvo + vD,,w"
W"D,.V" + Voï,,W" + Vou n" tWb

w"DPv

: w"AyV + voïpw"

- W"flpÇ + VùnW"
: W"ïtV"-Vur"tWö

T4

que possui a propriedade de transformação correta,

(DrV")' - Âo¿(¿)DrVt,

desde que a conexã.o se transfonne como

,'rob =' Âo" @r"d(^-t)', - (lrL)".(Â-t)"t

A derir¡ada covariante de objetos com índices de Lorentz cor¡ariantes é facil-

mente obtida de (1.12) impondo que

Dq(V"W") : |u(V"W"),

já que WW" : VpWP é um escalar tanto sob transforma@es locais de Lorentz

como sob transformações gerais de coordenadas. Temos

ou

D rV" : ïuVo - u ub oVt ( 1.1a)

Para objetos geométricos portadores de índices holonômicos e não ho-

lonômicos, escrevemos a derivada covariante usando ambas as conexões: a

holonômical), e a de spin trr"¡, d€ forma que o objeto resultante será um
tensor tanto sob transformações gerais de coordenadas como sob transforma-

@es locais de Lorentz.

Para a tetrada eot', pot exemplo, temos:

Yue! :Dnel +li¡e) :ïrel -rrboe¡, *li¡eì



Esta expreseão se transforma como um tensor misto do tipo (l) "* índ.ices

p e v sob tra¡sformações gerais de coordenadas stt + stp

(yueí),= y*ffir."¡,
e como um vetor contravariante (*- índice ø) sob uma transforma$o local

de Lorentz xo + o'o : Ilobxb :

(Yrei )' : Âot Yuê¡'.

Nas teorias que obedecem ao postulado métrico,

V¡9¡., : 0,

geralmente se exige que [6]

Yre! = Q (1.14)

O postulado métrico impõe ainda sobre upb a restrição de que ela seja an-

tissimétrica com respeito aos dois ultimos índices. De fato

Yxgpu = Y¡(e"n.ebu rlo¡) : êo, êb" V¡?o¡

: êorêbr(}xq"b -tt)\o"tl¿ - uf teo")

: -êou eb, (ux¡o * ø¡o¡) : 0,

Equa$,o de Dirac

ou seja

(,)(oö) : 0.

Notemos que, com isso, (1.13) pode ser reescrita como

DrV : ïrV + rr! U,

Vamos agora obter uma expressão para uxat. Pa¡timos de

15

(1.15)

(1.16)Ynê"u :0pê", *urr"têb" - Ile"¡ - 6
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e antissimetrizamos com respeito aos índices ¡t e v i

4r"",1 + u1r" u1 - rr)¿ €") : 0

16

(1.17)

O ultimo termo de (1.17) contém a torção Su,^. Multiplicando poÍ eope5,,

temos:
1

o"f, + j(u""t - u)b"o) - so¿" : o, (1.1g)

onde

f)oö" : eoÞ e6" Qre"r1 - OJoe¡'

são denominados coeficientes de rotaSo de Ricci (não são tensores). Baixan-
do todos os índices de (1.18) e permutando-os ciclicamente, resulta

O¿"o

(roo-u¡-)-,S"¡.:0
(rtn"-rr.t)*,S¡o:I
(roo-ua")-S-à:0

Somando estas três equaÇ&E, ler¡ando em conta (1.15), obtemos

uoù *Ooö" - Q¿"o + O*¡ - So¿" * S¿- -S"o¡ : 0

ou

onde usamos "ï"":ï;-*;*Ji:,Jï;-og termos da
expressão acima o tensor de contorção:

u)obc: Ooò" - O¿- * O"o¿ * Kob"

Assim, a expressão completa para uf;b em espaços de Riemenn-cartan fica

+å
_!

2

+i

Ooö"

O-¡

,rot : ^lu"b * Kr"' : -ul" ,
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onde

lrot : e"r(+{ì"o¡ - Oo¿, + O¿"") : -1,!"
é a parte riemannia¡a da conexão de spin.

A relação entre ø e f é obtida diretamente de (1.16):

uuobêb,:e"¡If;" -0rêo,

I7

(1.le)

ou

,uo' = e"¡eö"lf;, - eb" ïreo, : e"¡ eö'Tf;, * eo, Lrrtu

e, invers"mente,

fà : e] e¡uu,f' + "ì 0rêo,: e.À eapfb - êo,0r"ì

Expressões anáJogas ligam as partea riemannianas destas conexões:

^lno' - êo^"t" {u^,} - ebuaredy - eo\eb, {u^r} * eor0r"r,

e

{r^"} : "} eb,^f nob * eot 1nêou : "} ewlfb - eor0r"}

Podemos agora escrever a variação de forma (1.11) das tetradas sob trans-
formações locais de Lorentz com o uso da conexão não holonômica:3

6e",(x) - êo, (") - e'"u(o) : d{urf eb,

Comparando com (1.11) concluímos que

(r)ob : -dapus¡rob ,

de modo que a diferencial covariante do spinor pode ser escrita

1

/utt"t
Dtþ = doF(1utþ *

sVer nota de roda¡É da prígina l3

4"+trÐ.
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( 1.20)

A derivada cor¡a^riante de tþ ê então

1* 
nurot

Yut/:: (Ôr 4" jb\rþ.

A derivada covariante do spinor adjunto r¿, deûnido como

7(o

pode ser obtida toma¡do-se diretamente o coqiugado hermitiano de (1.20) e

multiplicando-o pela direita por t(0), ou, de outra forma, lembrando q\e$ rþ

é um escalar, de modo que devemos ter

vu(ú rþ) : Ar(V rÐ.

Resulta

Vrrþ - ôuV -Ir*rø^fol..bt.
No contexto de variedades riemannianas (na Relatividade Geral, por e.

xemplo), basta colocar Kru^ : Sur\ : 0 nas expressões acima; obtemos

lurþ : (ou * I, -u.l"-fi)ú (1.21)

e
{} 1

- 1^l wtYrú : Arø ú 4'll

1.3 A Lagrangeana e a Equação de Dirac na

Relatividade Geral

De acordo com o discutido na seção anterior, a ação de Dirac em espaços

riemannianos deve ser

s : I d+r ã L : I tæ ,f¡ {i"", @r"l,rt,-l,rr",þ) -*Vrþ\ (r.22)
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Obter as equações de movimento para os spinores tþ e$ é agora ta¡efa trivial.
As equações de Euler-Lagrange fornecem

{}
ieo|T"y¡rtþ - rntþ :0

para o spinor ry', e
{}

ie"uYrtþ j" + mtþ : 0

para o spinor adjunto r/.

t.4 A Equação de Dirac em Espaços de

Einstein-Cartan

1.4.1 A Lagrangeana

A a@o de Dirac em espaços derRiemann-Cartan é praticamente idêntica à

(1.22), bastando apenas trocar V¡,, ô derir¡ada covariante de Va, pela derivada

cova¡iante específica da r¡ariedade em questão. Assim:

s : I to fr L: I tu rp¡ {i":fTt'yurþ -y,ú^f ,þ)-*úrþ} (1.23)

Muitas vües, é útil separar explicitamente as equações em suas partes riema¡-
niana e não riemanniana. Na Lagrangeana de Dirac aparece a combinação

Úf "o,Yr: tþ"y"Y"ry' e sua co4iugada de Dirac; vejemes como ela pod.e ser

decomposta. Temos:

,þ l"Y"rþ - Y"rþ l'rþ _ ú r"è"rþ -1"ú r"rþ
1_*ä*"uú (t"],t.t 1¡tt1df)rþ 0.24)

Usando agora a seguinte identidade satisfeita pelas matrizes de Dirac

1"'lbj" : '/"1b1.| + q"b j' + qb' j" - q- lb, (1.25)
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podemos simplificar (1.24) um pouco mais. Antissimetrizando (1.25) com

respeito aos índices ò e c, resulta

.1".1Ír.l.l 
-_ 

.f".f .lcl ¡ 2rø1b'cl (1.26)

Permutando os índices de (1.25) obtemos também

.fb7..1" : .lÍb.,1..1"1 + nb. f + ,l* ^lb _ ,l"b .f.

Antissimetriza¡do no\/amente nos índices ô e c, fica

7Í'.1.17" : 1"lb.l.j"l -2r"Ib1"1,

que somada a (1.26) fornece

j" ^lÍr.l"l * 71ö 7"1r" - 21l" rb rd,

pois 7[at"'lol :'l"l:'.l. Desse mod.o, (I.24) se torna

{} {}
ú fY"rþ - Y"ú f ,þ :ú.y"v"ú - i"ú f ,þ +

1

2
Kob.ø'1"'rbflrþ

A Lagrangeana de Dirac pode assim ser escrita

/_ {} {}_ . -

(ú ""'t"vuú - úrø ",'t"rþ) * l*"uú |"lf ,þ - *û rþ

E : ;(V eoPlnLrlt - ôuú e"p.t"tþ) * lr"r"ú |"li"lrl, - *ú rþ

(r.27)

De maneira completamente análoga obtemos tamtÉm:

(1.28)

1.4.2 Algumas Expressõer Út.i"
Antes de passarmos à obtenção das equações de movimento para spinores

faremos uma pausa para deduzir algumas relações que nos serão úteis. Con-

sideremos primeiramente a densidade escalar ,Æ : e. Usando (1.8), temos
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que

2t

(1.2e)

(1.30)

(1.31)

1
0oe eo\ ïrtFl - eo\ tre gt"ïnon

2
1

2

: 
f,{r"r"¡uLrêb, - enpe6'0,"'r) : f,{"iu""r, - "o*Lb"rr)

eeoqe6\eb" lr(r'^e.u) : eeole5\ Uïp1
62

eeoþe6^ïreô¡ : eeb^ïoeb^

Por outro lado, contraindo os índices ä e c da equa$o (1.18) resulta

O"öt

Usando (1.29) e o fato de que 0t6!: }5(eo+ebr) : 0, isto fica

f),ôô : |tu* * eeb, ùe"u) : |{",ulre * eLreo'),

ou seja,

ïr(eeol) :2ego! '

Ainda, de (1.19) , concluímos que

^loob : oooö - Q"ö" + oòoo :2dlboo ,

donde decor¡e que (1.30) é equivalente a

ïr(eeoq) : -e'yb:

1.4.3 Equações de Campo

Consideremos a ação completa do sistema formado por um campo de Dirac
interagindo com o campo gravitacional de fundo

^t- [t,,Æ(E^+Er),J
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onde L^ é a Lagrangeana do campo de matéria e Ê, a do campo gravita-
cional. Como já foi dito, trataremos egpecifica-sate o caso do campo de

Dirac acoplado a uma r¡ariedade de Einstein-Cartan, de modo que ,C- será

a Lagrangeana(1.23). Seguindo Hehl [4], adotamos para a Lagrangeana do

campo gravitacional
1

Ls n
2rc

onde n:ïrG, sendo G a constante da gravitação de Newton. Esta Lagran-
geâna' muito embora seja formalmente idêntica à adotada na Relatividade

Geral, difere desta por conter termos envolvendo a torção (E = n(f)). Os

argumentos em favor dessa escol.ha podem ser encontrados na Rcf. t4l. É
bom frisar entretanto que outras escolhas sã,o possíveis, levando a teorias fisi-

camente distintas da de Einstein-Cartan (ver Ref. [15] e as demais referências

ali citadas).

A ação completa tem a seguinte apa^rência

^s It,tr¡ (-*.* r)
I tr' {- }n + 

}e"-(Ø ^fy,ú - vrú f ,þ) - *V,t'\ (1.32)

As equações de campo são obtidas, cÆmo sempre, igualando a zero asr

nariações da ação com respeito aos carnpos físicos dos quais ela depende.

Como Ec : -*R não depende explicitamente dos sempos de matéria, as

equa@es que resultam de 6sl6tþ: 0 e 6Sl6V : 0 são independentes das

demais e serão obtidas na próxima seção.

variando (1.32) com respeito à métrica gp" da variedade, resulta

I ó(eR) 6(eE)
2rõ:õ' (1'33)

ou, tendo em vista a definiSo do tensor de momento-energia dinâmico,

I ófe,R)

;õ - Ktpv (1'34)



Da mesma forma, variação com respeito à contor@o implica

1 ó(e^R) _ 6(eL) : ,.. ,vp2rc6Ku,^ 6Kr,\ v'^

Equafi"o de Dirac

O cálculo das '¿'¿riações indicadas conduz a a

Gr,-ü ("u,^ - 7 ,\u +T^pu¡- nt¡,,

Trv\ : -RTþ'\

oenlinao

Et , : tr,- t^ (rrl - r,\ t, * r\p,),

a equa@o (1.35) pode ser reescrita como

23

(1.35)

e

(1.36)

(1.37)

Gtr: nE¡ru

Veremos mais tarde o significado físico a ser atribuído ao tensor E¡,,, eü€
geralmente é assimétrico:

Elr,l: Æ-' GIu,l- - ü^ 
"u,^

A relação (1.36) indica que, na teoria de Einstein-Cartan, torção e spin são, a

menos de uma constante, sinônimos. Esta situação pode mudar, entretanto,

quando outros tipos de acoplamento entre o campo material e o campo gra-

vitacional de fundo são permitidos-é possíuel entõo ter torção Eem spin. A

referência [16] ilustra um caso onde, devido a um acoplamento do tipo ^R{2

entre o campo gravitacional de fundo e o campo escalar massivo @, resulta

uma torS,o não nula, embora o campo { seja ele próprio destituído de spin.

{Ver Apêndice B.



A relaéo (1.33), mais adequada para o c¿ìr¡o de campos de matéria ten-
soriais, pode ser facilmente adaptada para o caf¡o de matéria spinorial. Nesse

caso gera'lmente escrevemos a Lagrangeana como função das tetradas ao invés
da métricà, gttv. Entretanto, da relação (1.3), decorre que

* 
:2e"¡n6f,7'

donde

6(eL) 
- 

6(eL) ùsn, _ ,6(et) ^ co
6.% : 6@--'ñedPÒ\

: _etp, eo1r 6f,y,

de modo que

.o" 
6("L) 

-- P 6eo. -êêoPe"¡6f,1tq' - -etpo

A definição do tensor de momento-energia pode ser então generaliza.da pa.ra

campos spinoriais como

tP' : -!"o' 9e òeo,! (1'3s)

Analogamente

tt,:I""nffi (1.3e)

Com estas definições a equacão de cempo (1.34) fica inalterada. Ainda, em-

bora as exPressões (1.38) e (1.39) não sejam explicitamente simétricas nos

índices F e u, esta simetria é garantida pela inr¡ariância da aqão sob rotação
de tetradas (transformações locais de Lorentz) [4,6].
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Tensores de Spin e Energia-Momento para o Campo de Dirac po-

dem ser obtidos di¡etamente e sem dificuldades das respectirras definições. De
(L.27), calculamos

L 6(eL) L6 i
-e4

Tltv\
e6K¡,n eK\rtt

Koþt$ j'f 7Àr¡t
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de modo que

rP'\ : -iø rrr"i\lrþ (1.40)

Em vista de (1.40) a equação de campo (1.86) fornece

[{ttv\ : iiúlbf l^trþ _ ybvxt (1.41)

Vemos que, tal como na Relatividade Restrita, o spin associado ¿e enmpo
de Di¡ac é totalmente antissimétrico. Devido a este fato, uma partícula de
Di¡ac não se acopla completamente à parte não riemanniana d.a conexão, mas

apenas à sua parte totelmerte antissimétrica.6 Esta é amzão de obtermos um
resultado incorreto para a equação de Dirac em espaços de Riemann-Cartan se

tomarmos simplesmente a equação (1.1) e substituirmos as derir¡adas comuns
por derivadas covariantes-isto levaria, entretanto, a um resulta.do correto
na Relatividade Geral, onde a partícula se acopla totaìmente à geometria de

fundo.

Para o tensor de energia-momento, podemos usar a forma (1.23) da ação,

obtendo

W : lr(úroy,,þ -v,úf,þ) + c,#
Por outro lado, sabemos que [9]

1
6e ê9p,6gP' ,

2

donde, de (1.3)

i_ !r r

4tÞ'l' '1"^l'llþ,

6e

õA torçõo pode eer decompoeta de forma irredutível na suÈ parte totalmente antþ
simétrica, na torção modiffcada e no vetor de torção-ver Ref. [4].

-T"nr,r"ol6eo' * eou 6eop)

-I"r"", 6eo' * eou 6eop) - -.êêot- 6eo|,
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De (1.28) é imediato que

26

de modo que

#- -eêor

Portanto, resulta para tnr;

ttu: |lørr"or)rþ -Yoúl")] - e¡,,8

!.4.4 Equação de Movimento Para os Spinores

Estamos agora, finalmente, aptos a deduzir as equa@es de campo para os

spinores de Dirac num espaço-tempo cmvo e dotado de torção. lmpondo

6(et)16ú : 0, obtemos a equação de Euler-Lagrange

0p
0(eL)
AA,,tþ

0

: ,{il"a"rþ + lr"u'tlo't''l"l'þ - *.þ\

= -Ur(i"r"""rrþ) = -Lrt"0r("e,r)rþ - *"r"0"'þ

Usando (1.31), as equações acima fornecem

I* a'"uí1" 0"rþ .,/"^/.,1"1ú _ !rt"r! ú _ mú : o

Com (1.20) isso fica

i't'Y"tþ * lr"r"
,ll".lr.l"l - .1".11, l"l l, - |t"tr! ,þ - ¡uþ :0,

-ù¡ol61C, eq.(1.2S)

lsto é

i
i'"i'y"Y"rþ " 

"^1"1þ
f%:ú-m,þ

I

2
0

0í^t"Y"tþ + |@r! - n! )f ,þ - rn$
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0
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(1.43)

ou, finaìmente,

,r" (v"rþ * I*r: ,þ) - ntþ : o (1.42)

que é a equação satisfeita por um spinor de Di¡ac num espaçotempo de

Riemann-Cartan. Um cálculo análogo para o spinor diunto cond.uz a

; (vø + f,x,:ú) ," * mE : ¡
Podemos ainda escrever estas equações em termos da parte riemanniana da
derivada covariante. Basta usa,r (1.21) e (1.26):

{}
1í l"votþ + K o*'1"^ll'.ltl + K "! j'ú - mtþ 0
2

1

4

t(ri"l, -T*""r.tor1'.r'l *t *"*r"r'.r'trþ) -rng : 0

{}
I 'l"Yotþ - T*"., (t"l'f -2r¡o!b¡"t) ú) - mg

ou seJa

t v"lþ + K ob"^ll".l'1¡lrþ - ntþ :0('"
{} 1

4

Estas equações se simplificam ainda mais com o uso de (1.40) e (1.a1). pri-

meiramente, como a contor$o é totalmente antissimétrica, temos

Kxp

o que possibilita reescrever (L.42) como

i7"eoþVuú - mrþ :0

Por outro lado, (1.43) fica

À : Kàoò :0,

4"1"rþ - fr6lo'rt7"7tÞ'r1"^r' 
."Lrþ - mú : 0 (1.44)
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Usando a identidadeo
I
ãt"*"^l"l¿: i'Iu',"

é fácil obter que

j o"l t1 r^ll".l' .l"l : 6(?, ?" Xlu'y' ),

de modo que (L.44) se torna

28

(1.45)

{} 3
ntþ jo'l"tþ.ld.l"?þ - ntþ : 0i1"Y"ú

8

Formas anáJogas destas equa@es podem ser obtida¡¡ para o spinor a.djunto.

6Ver Apêndice A



Capftulo 2

O Comportamento do Spin

Neste capítulo a¡alisaremos o acopla^mento do spin de pa,rtículas de Dirac

com o sa.mFo'gravitacional externo, bem como o movimento do qpin e sua

influência sobre a trajetória da pa^rtícula. Em aþuns ca,sos consideraremos

ta^mbém a presença de um campo eletromagnético externo além do gravitaci-

onal. A título de completæa e ta,mbém com fins de comparação de resultados,

inicia¡emos revendo a interação dos férmions com o câ.mpo eletromagnético

em um espaço-tempo de Minkowski.

2.1 Acoplamento spin-geometria de fundo

2.1.1 Acoplamento spin- campo eletromagnético em

Ra

A geometria de fundo é caractertza,àa pela ausência de torSo e métrica dada

por

gp, = Tp, = dirg (+1, -1, -1, -1) (2.1)

29
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A escolha óbvia das tetradas é

(2.2)

e temos ainda que

0p''1" : 0.

A equação de Dirac na presença de campo eletromagnético, obtida de
acordo com o procedimento paùão de substituição minimal 1

0u - 0u * i(elh)Au, (2.3)

é simplesmente

4uùurþ-eAuj\tþ-rruþ:0

Aplicando à eiquerda desta equação o operador (ip - el * *), temos

(iluï, - eAr"y, * m)(iy"A,rþ - eA,{ú - mú) : 0,

donde obtemos a equação de segunda ordem satisfeita pelos férmions:

(0u * ieAr)(oF * ie+F)g + *rrþ + |oyFu"ú 
: o

Notamos que o termo de Pauli

|on,Fn'rÞ 
: (;a. Ê + õ . Ê) rþ

(na representação usual), aparece naturalmente e é o rinico termo dependente

do spin.

tAqoi e Repregenta a carga do férmion; pa¡a o elétron, por exemplo, e ( 0.

ênP : 61,



O Comportamento do Spi¿ 31

2.1.2 Acoplamento spin-campo de fundo na Relativi-
dade Geral

Na Relatividade Geral a equação de Di¡ac na presença de campo eletromag-
nético fica

{}
i'fuYptþ - eAp.fþtþ - mtþ :0

Aplicando à esquerda desta equação o operador (l7r$u - eArlp * m),
temos

{} {}
(i'ruyu - "Au.lu 

* m)(i1'v,tþ - eA,,l'ú - mú) :0,

{}{} {} {)
-'lP'l"YpVú - ie^rrVu(A"l'rþ) - ieAry+.y"yrtþ + e2 AnArlp^(tþ

{} {}
-irnluYrrlt + emyrArrþ * imyPgurþ - ernlrArrþ - mrú :0

Ler¡ando em conta que

,o'yu) : gP'

{) {}
e a definição de o\u , o termo 1p1"y¡ryrú se desenvolve da seguinte forma:

ou

trlul"þ 
: !':.r"' ,:,lir^ll,l"o:âú 

- ¡on'lroi^r

A 1þ - ioe' 
fiR*apooqrþ,

onde

Notando ainda que

{} {}
3 ú : gu'Y,rY,rÞ.

{}
Wn¿=4,oA,l=Tru,
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chegamos finalmente a

{} {}
fv + ieAu)(ip + ieAt')rþ + rnzú + |o*Fu,rþ -lnu,,uotvooÊtþ - 0

Observa.mos, além do termo de Pauli, eu€ representa o acoplamento do spin
com o campo eletromagnético, o surgimento de um novo termo dependente do

spin, tLrropoþuoo9, que representa um acoplamento do spin com o campo
gravitacional de fi¡¡do (note que este termo não desaparece \o referencial
localmente geodésico). Usando as propriedades aþébricas do tensor de Rie-
manDr podemos simplificí-lo como se segue:

R¡ruopoPu ooP : - Rpr,.p.lbr"l7lo7ul, - -Rrrr,,p.fp.l"lo^lþ
: R¡,,op (lT{f) + -rb"r"r'l) f
: 

@r0'r'7o)1P * Rpr,,p(g'"^lo + g"o^ln - go..,l")^rP

=0
: 0 * R,rp^l''lÊ ¡ RrÊ'l"lÊ :2¿pr.lbr") :2R

Com isso, resulta que o efeito do acoplamento do spin com o sampo gravita-
cional de fundo se resume na alteraSo da massa efetiva do férmion [20]:

{} {) e+ro(%+íeA)(yr+ieAn)tþ p;Ft'"{: * (^' - Rl4)tþ - g

2.1.3 Acoplamento spin-campo de fundo ern espaços

corn torção

Vejamqs agora como se altera esse quadro quando permitimos à variedade de

fundo a estrutura mais rica de um espaço de Riemann-Cartan. Ao invés de

partirmos da equação de Dirac (1.23), varnos escreve.la numa forma alterna-
tiva, fazendo uso do vetor de torção øp, definido como o vetor axial associa.do



à parte totalmente antissimétrica da contorþo:

øþ : 
*.ru,o^ 

*,r^

Multiplicando ambos os membros porc raÞ't obtemos

øP € ¡,'p1: la P'P\ e ^o&1K yp¡g!" - FaFt

donde

Kl..prl : -e paplaq

O Comportamento do Spin

Assim,

Como (ver equaçao (1.45))

!-nK6"xllu ̂ ,1"'l^ : - lno u e .,p-, r^lo 1,þ'l'

33

(2.4)

resulta finalmente que

K ¡rr\'lbi"'l\l : op'l¡"lp

Com isso, a equação de Di¡ac (1.23) pode ser escrita na forma

*.' 
u"'^''7 p'f x : i'yd'f''

ijntþ;u - eAr.l'r/, +f,ogr^lt'tþ - mú = 0

3

2

I,

4

(2.5)

{}
Multiplicando essa equação pela esquerda pelo operador í1+yp - eAu^y, -
ïor'lr'1, * rfl, obtemos desta feita

{}{} {) {) a {}
-^lu^l"Yuv,tþ - ielu^l"YrA,rþ - ie¡'r' A,Vrtþ * irrrr" 1¡uyr(o,rþ)

-íe1þ7'Aul,rþ + e2 ArAtrú - T"rrr'rsa,Ayú - lrrurur, oul,rÞ

*T"r' r r''l' ø r A, ú - Io ro,r 
u.l 

u.l' .l urþ + !r* o 11 
r.l 

utþ

+|^o,1'^lsrþ - rn2rþ :0,

SERVICO I]E
B!3L¡O.Ì'J*¡ E

INFOR.¡AçÃ0
4 tute.4

o

t;
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onde aþuns termos já foram simplificados. Separando os termos que en-

volvem o vetor axial de torção, esta expressã,o fica

{} {}
fV + ;eA)(úu * ie+F)g + 9rou,Fr"rþ + (*, - nijj) I 4)ú

-Trr' r' l, o 
" 
rþ - lr r' r' 1 uzo 1,l r)rþ + I", 

u r' r r2a q, A ¡,¡l:
I

-=o'rþ-3mau1þ.latþ-04

Usando novarnente a relaçáo lr.l' : gtt' - ioP' , temos finalmente:

rü, * ieAn + f,;1roux$' * ieAP + 
f,fiuøu)4t

e {) {}
*iou,Fu"rþ + (*' - n@)14)ú - Siyt aurþ - ïiluouvrrþ

3 {}
-lou'vnaurþ -3rnar1þ70ú: o (2.6)

É iot"t"tsante notar nesta expressão, além dos novos termos de interação

entre o spin e a tor@o de fundo, que torção e campo eletromagnético não se

misturam, isto é, não há termo de interaSo envolvendo o spin, a torção e o

campo eletromagnético.

2.2 Aproximação não relativística

A fim de entendermos melhor o que é e como é a inter a$o do spin com a

tor@o de fundo, varnos examinar equação de Dirac na aproximação não re.

lativística em espaços de Riemann-Cartan onde a métrica é aproximada pela

de Minkowski. Esta aproximação adicional, além de simplificar os cálculos,

põe em evidência os efeitos introduzidos pela torção. Com isso são válidas,

pelo menos aproximadamente, as equações (2.1) e (2.2); a distinção entre as

matrizes gama do espaço tangente e as do espa,ço curvo já não existe mais-
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denotaremos em geral uma matriz ge.ma por f , o:0,...,3, mas deixaremos

de escrever os parêntesis envolvendo os índices quando nos referirmos a uma

matrizem particula¡. A derirra.da covaria¡te de V, ,lnrse torna a derivada

comum âr, tanto para teneores como para spinores. Assim, a equação de

Dirac na forma (2.5) fica

if# +;f 0¡¡ - e^f Aotþ - e.teAaú *Toorrrorþ +To^rur^rþ - mú :0

Multiplicando por 70 = P à esquerda, temos

.otþ 3tã : -ia"06tþ r eAs$ + m7tþ * ea"A6ú + ilr(øo * aõd")1þ, (2.7)

onde

a" : þlo

Escrevamos agora o spinor ,þ na forma

tþ- (1) -imt

Daí decone que

e

)

(

0t

e

e - tfn (1)
0ól0t

-ílr¿t -imte
axl

oarþ - -i¡¡l

Na representação de Pauli-Dirac, a matriz 7, tal como definida no Apêndice

A tem suas componentes dadas por

-I

ôþ10x"

0X I ôxã
e

0
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onde .[ representa a matriz identidade 2 x 2. Denotando por oo as matrizes

de PauLi 2 x 2, as operações matriciais indicadas na equaçãD (2.7) produzem,

explicitamente:

oã Ô^E -

'a'\þ:( l)
î)(?^:) :(",^^?^'r):G0

oo

)(1):(
0

1dd"rþ : -o"ó
-oax

Com tudo isso, (2.7) fornece as seguintes equa@es:

,# : -iõ.üx- eõ.Ãx*Iu.õó+eAoó-To,* (2.8)

t# : ¿a . iö - eõ . Ã.0 *Tu. õx + eAox - T"r, - 2rnx (2.e)

Na aproximaS,o não relativística o termo cinético e o potencial eletro
magnético podem ser desprezados em face a mc2. Logo, (2.9) pode ser escrita

@mo

a
-o

2rnX - -iõ. (ü - ¡eÃ)ó

,: *u .ñó - **oor,

3
, ooÓ,

ou seJa

onde

ñ=í-"Ã:-¿(ü -;e,î)
Desse modo, podemos reescrever (2.E) como

,#= 
"r,
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@m

H - ry * eAs - *^fõ . i) **r. õ +fi";
O termo (õ 'i)'pode ser desenvolvido como de costume, fornecendo o valor

clássico correto para o fator giromagnético do elétron:

f,or,(o, * e, * ,io,) + -] o,

(õ.i)' 12 e õ.8
2m 2m 2m

2.3 Propagação do spin

Vamos agora obter uma equação de propagação para o vetor de spin de

partículas de Dirac num espaço-tempo genérico com torção. Para isso, fare.

mos uso de uma expansão tipo WKB na equação de segunda ordem (tipo
Klein-Gordon) para o elétron descrito por spinores a duas componentes [17].

Para obtermos esta formulação, introduzimos o spinor Q através da seguinte

expressão:2

(2.10)

onde Q, denota a parte vetorial do tensor de torção ^9r,1 :

A equação de Dirac para Q fica

[rñr"(% +Q)- 4"Ao-mJ [tot'(o, +Q¡) - elbA¡+-] Õ:0 (2.11)

Nesta equação podemos eliminar todos os produtos de matrizes garna em

favor d" g* e opvi como 76 comuta com opv ,t sempre existirão soluções de

(2.11) que são também solu$es de

7uQ: *0

1
tþ--

rn

Q t, : Su¡) : Lr*^r^

2Nesta seçõo escreveremoe explicitnrrente todos æ ñ
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É portanto sempre possível escolhermos soluções de (2.11) que satisfaçam

(1-7r)o:o
Com isto, para cada ,þhá' um único o satisfazendo (2.10) e (2.11). De fato,
multiplicando (2.10) por (1 + fr), vems

(I + t)rþ
1

{rnr,(o,* eu*rio,)(1 -ru)Õ*nz(1 +?,)o} :2(Þ,
fn

donde

temos então

o:|tr +%)ú

)(i):(-I
I _C

C

com ( : +(Ó - X). Isso demonstra que O possui apena{¡ duas componentes

independentes; portanto, as equações (1.23) para $ e (2.Ir) para o são equi-

rr¿lentes em termos de informações.

Procu¡arnos então uma solução semiclássica para Q da seguinte forma:

o = edelñQo, (2.I2)

admitindo que l.Sl > ) h, ^9 e R,.

Substituindo (2.L2) em (2.11), temos

líhy\(Y, + Q ò - elp At, - ml

,f;h'(rttl^v,o o + 
fta,sedslñoo 

* e,¿ist. ao)

-"""/^ j'A,(Þo + meislito] : O

slembree€ qo" {7r,?r} = 0,Yp .
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o Primeira ordem (lit)t

-;tu{ {@uS * eA)(v, + e) + vt (A"s * eA,)

+(ô,s * eA,)Yu + Q t (A,S+ eá"))oo : 0

39

(2.t4)

lihlþ(Yr+Qù-e1PAp-ml
x {edslt [ih1"(Y"* 8,)Õo * nzÕs -{(a"s * eA,)eol} : g

Desenvolvendo e simplificando, obtemos

-'y'ùrS [íhy"(Y, + Q") * nt, - {(A,S * e.4,)] Oq

*ihyþ {t'lhvr(% + Q,) -Yu(O,s * eA,) - (0"s * eA,)yul + rngl oo

+(iIrTPQp-e.yPAp-n)

x {ih1" (V, * Q,) + [rn - {(0,5 + eA,)l} Oo : 0

Igualando a zeto cada ordem de l[, resulta:

o Ordem zero (lio):

lgn'(0rS + eA)(0"5 + eA,) - rn2]oo: ¡

Devemos ter então:

gr"(ïrs * eA*)(O,s + eA,) - m2 : 0, (2.13)

que é a equação de Hamilton-Jacobi para uma partícula relativística

sem spin. Notamos, como era de se esperar, a correspondência

Ttr: tuUtr: Pp - eAu: -ùpS - eAu
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ou, com (2.I4),

"'lu"l' {uu(V + Qr) + Yru, * urvu * Q t u,}(Þo : o

Usando agora j\"y' -- gt" - ioþ', obtemos

l2uþYu*2uPQu- ioþ"Y¡u,l* up¡¡ulOs - Q (2.15)

É int".osante escrever (2.15) em termos de derivadas cova¡iantes de 7a. Isto
pode ser feito usando as relações conhecidas do Capítulo 1: para spinores,

temos

V,oo : Lu(Þo * Ir,"r?fo?öloo 
: (Þo;, * I*,"r7[o7ôloo;

para vetores covariantes,

{}
Vru, : ïnu, - Tìru) : ynu, * Krr^ ut,

e finalmente para a divergência:

{}
Ynuu : ïru\ + fri uÀ : yru, - Kut, u) : ur;, - 2euu,

Substituindo em (2.15) e simplificando, obtemos

1 {}
2uP(Þs.r*uþ;¡,Qo* uP K ¡roa ^l" 1b Q o - ío'u \uv rl - íoP' K ¡rr\ u¡ os - 0 (2. 16)

2

Mas, de (2.14),

{}
\ru"7

{} {}

-*uu,s);n - @,s)y * e(A,., - Ary)j

-*rurA, - o,Ar): -*ru,,

pois Ç(ô",S) : p"(Ar^9). Por outro lado,
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K ,-t^l"ll - K.,þy^lo.,lþ

-T**uooþ - iKpp¡roop - -!r{x*o + Koþt, -þ)o"p

1

2

+K p¡,o

4T

(2.18)

-Ir*r.ptoop

onde se fez uso de (2.4). Com isso, (2.16) fica

(zr'1, + u';t, - lrr,un,trps'6oe + ifiop' rr,)oo : 0 (2.LT)

Conhecida a solução pa.ra Qe, podemos determinar a expressão semiclás-

sica para a função de onda do spinor de Dirac através de (2.10). Definindo

'þ 
: ,"1^,þ0,

: 
T" '¡'oP(tr'ooP '

temos

,ttl^rþo
1

;t* * ihl,(Y, + Q u) - el, Atl (erslÈoo)

-;slÀ

1l* - .,tuôrS - elq At, * íh1p(yu * eu)]Oo,

donde, até primeira ordem de ll:

tþo: (I + l\uu)Oo

A corrente jtt : tþ'fPtþ toma a forma

j, : Oot(t + ?'t,r,) .,/o) jt'(I + 1Êup)eo : pup,

onde

p-260(1 +7ouo)Oo
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Verifica-se facilmente, como não podia deixar de ser, que esta corrente é

conservada: {}
Y'j' :0

Introduzimos o spinor normalizado

42

1

,/P

n,f,O+x)p't'úo':ob om oiiltt * .tr) pt t' rlh'

tþo 01þ
t (2.1e)

A normalização é tal que

-rþot'ynrþo' -- rLP.

4\' é o spinor normalizado que descreve a polarização de spin. De (2.17)

{} {} e
2upirtÞs+ Ynupo o - !r;r,,¡^uh o^ odi oo +, *oPF¡,,(Do 

: 0

Como tþo: prl'rl,o': (1 * 1lu)rÞo e (Do = å(I + l)rþ0, temos

oo : |tt * 
.tr)pttrrl.b,,

donde

zrulu[]tr * .tu)p't'rþo'l+ u';,]tt * ^t)p't'rþo'

3.
- lte ;¡rmu *t* oíi

Como

[t' o"1 : g, (2.20)

vem, sucessiva.mente

u'p-'l'p;rr{)o' +
{}

2u'p'l'in þo' + ur inp'l'rlro'

f,;r,,r^uÈo^oii 
p'l2rlh' + ;fioti F,¡P'l'rþo' : 0

u' pirtþo' * 2uP prþo' in * u' ;nP1Þo' - Itor rr¡^1th ø^ o'i ,þo' * if*eo;i F;i'þo' : 0
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¡ l) {, ,i'
(zpu'ir*.%(P --T,or;¡r,ntrhomoii +;fio;i r';).¿o' : o

=0

ou, finalmente

{}
V 3

ie;¡¡,ouhø^oii + ;fiotrnr) tþ0, : 0, (2.21)

{} {)
pois upVu - * é a derivada cor¡ariante ao longo da congruência up, parame.

trizad,a pelo tempo próprio r. [r*(r) é a trajetória semiclássica].

A equação (2.2I) representa uma precessão do spin introduzida em parte

pelo acopla.mento do spin com a torção da variedade de fundo e em parte
pela presença do campo eletromagnético. Para visualiza¡mos melhor esse

fato, vauìos introduzir o vetor de spin:

,So: f,hr,ør,uuffi,
que' a menos de um fator de normahzaS"o, pode ser escrito em termos d" úo'
como

^go: Lrhr'/.r"upúo,orrrlro, (2.22)

Este vetor possui apenas três componentes independentes devido ao vínculo

Sþu, - 0, (2.2J)

que é uma decorrência imediata de (2.22). Podemos ainda reescrevèlo em

uma forma mais conveniente observando que, de (2.1g) e (2.1g),

lrlh' : p't'l! + /)Oo - p,l,(+ 1)oo : ,1b,,

pois /2 - .lq.l'uþuy: gF'lttur: 1. Ta.mbém

,þo'lt - ,þo'.

dr- 4
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{}
vo,
dr

44

Obsen¡ando ainda a identidade

€iib^o't :'faob^, (2.24)

(2.22) fi,ca

so -ihup$o'.luooÊrl,b' - hupÚo'^lrkt' jP - l1l')rþí
1- 1- 1_ 1

Zhrþo' 
l rl' ltþo' - ihúo, rull' rþo, : 

rhúo, rslo rþo, * inú/ flu.to tþo,

hrlh'^lr^l'rþo'

{}: u'g,gp - l, (u"ú{y7s7þ{){ +-rl.b,^lujru"rþo,y)

: -l;nr rrr^ub a^-rþo' (oii 1¡r' - .ld.lþ o;i )rþo,

+i fir,iúo' (o'i ^t u.lP - %lu o;i )rþ0,

: -l;nr rrr^ub ø^úo'^lr(oii ,t' - lu o'i )rþo,

+;{*r,i[o"ru(o;i lL - i,o;i)rþo'

Usando novarnente (2.2$ e lembrando que (l), = l, esta equação ûca

{}

]s, - |nuro^"1ú;(o,^| + .ri ok^) + ;fln¡ú;(o,i.,t, - .rroíi)rþ.,

O anticomutador das matrizes oh^ e ii é calculado facilmente como se segue:

{o,^,rr} : }{rrl^t' -.r^tf +.,ri.yr.r^ - .ri.y^.,rk)

Somando e subtraindo 1^1if - 1rh'li'y^ aos termos entre parêntesis, isso fica

{or^,1) : i{urrr.,r^.ril +.rr.ri.,r^ - .r^ ji.r*) : 2i1lb1^1i1,

í
2

1

2

Tþmos então,usando (2.20) e (2.2L)
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pois, de (1 .25),rlrlfrl^l -- ^lk1'i1^l - -71r1^7i1. Por outro lad.o, o comu-
tador dessas matrizes pode ser obtido com base tamþ{¡ em (1.25), primeira-
mente simetrizandoa com rela$o ao primeiro e terceiro índices do primeiro

membro:

,0'lr'rlÊ) _ (^lu^lt",lÊ +.,1þ.,lt",lr) : guo.,lþ - guþ"lo

Basta aSora antissimetrizar com respeito a a e 0, multiplicar por ¿ e lembrar
gue ooÉ - ij'fl; resulta

'fP ooþ + o7ol' : llu , o'þf : 2igrl'rÊl - 2igr? 7'l ,

ou seJa

lr', o'uf - 2i(gr"",lÞ - guþ ^l') - 4¡grl"rgl

1

2

{}
Desse modo, *Su se torna

: -|nuro^e!' úo, (zr4, r^ lt)ú., + t*-rþr' e{ F;¡4iru¡¡rt; ritr¡, 
t

= - Sihu ¡ a 
^ 

e l' -rþo' ( - i e 
L 
^ i' ^l o^l )ú0, - fr " 

t F; ¡ qo-rþo, ̂ y u."j rþo,

: (-s. b^iíuhø,nej' - ft"f rit)húo,,ts.t;tþo,

Reconhecendo neste último termo o vetor de spin, temos finalmente

{)

ls, : 3e 
oþtpuoaÊ,S7 - lpr.'so (2.2s)dr q P-t rn

Notamos agui, novamente, que os efeitos de torção e sa.mpo eletromagnéti-

co não se misturami o primeiro termo representa a contribuição isolada da

tor$o e o segundo do campo eletromagnético. Este último, aliás, conserva a

mesma forma que possui em n{ [29], e já é conhecido desde há muito.

{)
vo,
dr"
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consideraremos agora a particulaÅzação de (2.25) para o ca^eo de uma

pa^rtícula não relativística, isto é, para a qual vale

tLF - (1, d)

em uma região de camPo eletromagnético nulo e calnpo grvitacional fraco'

paraoqualpodemostomareo|-6l.De(2.23),resultaentãoqueSg:0,
donde

SP = (0, ,í)

Nestas condições, (2.25) fornece

,9P :3e oP1o ort, - 3rþ1î oþs',
{}
v
dr

ou

X:3õ x í
mostrando que a precessão do spin se dá com uma velocidade angUlar de

ú :3d [4,18,19].



C apítulo 3

O Teorema de Noether para
S p inoreg

Neste capítulo tentaremos obter o teorema de Noether[ll] adaptado para

o caso de spinores numa variedade de Einstein-Cartan. O tratamento aqui

segue a formulação de Fleming [12,13] segundo o enfoque de Jackiw [14]. O
teorema de Noether é uma forma sistemática de obtermos grandezas conser-

vadas associadas a simetriasl apresentadas por um determinado sistema. A
prova do teorema é construtiva, no sentido de que fornece também a expressão

da corrente conserrada, e pode ser encontrada na literatura tI2,Tl.

3.1 Variações de Forma

Vamos considerar agora a variação de forma sofrida pelos diversos objetos

envolvidos na ação (1.32), quando de uma transformação geral de coordena-

rDüemæ que uma tra¡sformryõo de coordenadas a --+ ,t = u + € é uma gimetria de

um sistema deecrito por uma Lagrangeana, L æ 6(eL) = B'LF para alguma deneida.de

quadrivetorial 
^.
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( 3.1)

das

EF + t't' -- xP + tu(n)

3.1.1 Spinores

Vimos na seção 1.1 que os spinores supostamente se transformam como es-

cala¡es sob transformações gerais de coordenadas. A variação de forma de

tais objetos sob transformações gerais de coordenadas é facilmente obtida da
lei de transformação

ó'(r') - ó(x),

expandindo o primeiro membro em série de Taylor em torno de c. Resulta:

6ô(r) : dþ) - ó(r) - -e,\0^ö.

Poderíamos pensar em escrevet 6rþ, em analogia com esta expressão, como

6rþ : -t^}xrþ

Entretanto, embora (3.1) seja um escalar sob transformações gerais d.e coor-
denadas, 6tþ nãa se transforma como um spinor sob transformações locais de

Lorentz. Adotamos, ao invés, a seguinte expressão:

6rþ : -€^V^,y', (3.2)

que satisfaz a ambos os quesitos. Analoga-ente, para o spinor a.djunto es-

crevemos

6rþ = -f^V^ü
No desenvolvimento do teorema de Noether pa,ra o câmpo de Dirac, prs

cisaremos t¡mbém da variação de forma da derir¡ada covariante de um spinor,



e
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6Vrrþ. Para determiná-la, tomemos como base a variação de forma de um

vetor contrar¡ariante Ar. Da lei de transformação

A,(r,): ffio^tr)
obtemos, expandindo em série de Taylor

6A, - -Axlrt\ - €,^0^Au (3.3)

Esta expressão não é muito conveniente por não estar numa forma explicita-

mente cor¡ariante sob transformações gerais de coordenadas. Usando

Vrf^ - ôr€^ +tì,e"

YxAu:â¡Ap-fírA"
podemos reescrever (3.3) sucessivamente como

6 A, _ -A¡v¡,{À - e ^v^¿ t, + (,'l ì, As - ìr i,, A,

_ -Á^vr{^ - f^v^Á, + fÀ(r í^ - tír)A,

ou

6Au - -A^Vu€^ - f^V^Á, - 2(^S\t' A,,

que é explicitamente covariante. Desse modo, a expressão para 6Yrrþ, consis-

tente com (3.2) e que se transforma corr'ariantemente tanto sob transformações

gerais de coordenadas como sob transformações locais de Lorentz é

6Vrrþ - -VrVu rþ€,^ - (^V^Vuú' - 2(,^ Sxn'V,ú

Da mesma forma, para o spinor f
6vt$ - -vrvnú €,^ - gÀv¡vnØ - 2(,\ sxu" v,ø

Como conseqüência de tudo isso, a quantidade Ú rþ t" transforma como um

escalar, como não poderia deixa¡ de ser.



Desenvolvendo e simplificando, temos sucessivamente:
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3.I.2 Tetradas

A variação de forma das tetradas, consistente com as apresentadas para os

spinores, pode ser obtida exigindo que -rþ lurþ se comporte como um vetor

contravariante sob transformações gerais de coordenadas:

6(rþ l'rþ) _ -€^a^(Ø ,yrú) + îx€,r(ú j\rþ)
_ -{^v^(ü l'ú) + yxtu(6 ìrþ) * 2Sx,p (ú { rþ)

-Ûf 
tþ6eoP -úf ,þ(-{^V^r.P + 2Ss,u (,^ e! + VÀ€ne.À )

donde

6eo\ : -f ^V,*ro 
P + 2S¡r' e\ "i * V¡{PeoÀ

ou, como V¡eol : Q,

6eo, : Vr{ueoÀ *25¡,þ t\ "i (3.4)

Uma outra forma de (3.a) também nos será útil. Para obtðla, expandimos a

derivada cor¡ariante presente naquela equação:

6eo' : }x€,'eÌ + ff €""ì * 2Ss,P e^"í

- ôx€ueì + rÍ¡ t^"i * 2S¡,P €^rl ,

ou seJa,

6eo, : ðx€,'rì + fl, (,^r!
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3.1.3 Lagrangeana

Consideremos agora a variação de forma da Lagrangeana de Dirac num espaço

de Riemann-Cartan. A ação do campo material é

s- : [ ¿a eþ) Lþþ,$ ,y¡,?Þ,vuú ,eo') (J.5)
J

Tendo em vista a dependência funcional de L, podemos escrever

6t, _ ac.
6eo'

0eott

)

ffior + 6v # . ffior,tþ + 6vtø # .
- {^ 

{ ffio^r * #o,r¡,o^Y 
"þ 

+' #rr t 
^ 
u' Y 

"þ

{*ø #.v^vpú#+2v,ú ^9\¡t ")

OL

A""'-Vu€^ eoþ
l,- 2 

-
,tÞ t"V>tÞ - iV^rþ l"rþ + (V^(utj * .9.r,P €^ri )

AL
o"ì

Reorganizando os termos, desenvolvendo e simplificando, temos sucessiva-

mente:

-€
I

-f'

6L -4,ry*Ytþ + 
ffi"^Yu,þ 

+Yxú#.YxY,ú

-{^ (

-2(,^ s^u" (ffiY,ú + v,v ml - Yu(\ eo' #
+2{)S¡,, ": #* vu{^." r#

ffir^r * ffio^Yu,þ 
+vxv#.vtY,ú Wl

-2€\ Sx, ,þ t"Y"rþ - lr"ø r"f) * 2t\ Sx,, ": #" "r(;
OL

aqt
vrú+ 

ffiuv,,þ+v*þ
OL

o1þ
+vr%ü ml
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_2e,^("",#Sxuu - ei ffit^,'

^(ffio^,þ.ÆYxY,þ-€,

AL *ffio^":)+ VrØ :
arþ

+ VrVrü

A adição do último termo é lícita devido a (1.1a). Assim, reconhecemos nesta

última equação, devido a (3.5),

6L : -frV^[,

isto é,

6L : -€^0^L. (3.6)

Isso mostra que a Lagrangeana é realmente um escalar sob transformações

gerais de coordenadas. Para transformações que sejam também isometrias, a

variaçã^o de forma da ação se reduz à integral de uma quadridivergência:

6(eL): e6L - -e{Àôr L: -ôxke^C),

pois, para isometrias, valem 6e :0 e ô¡(e{^) - 0. Isso mostra também que

todas as isometrias são, a nível infinitesimd, simetrias da açã,o.

3.2 Teorema de Noether

Consideremos a ação completa de um sistema composto por um campo de

Dirac interagindo com o campo gravitacional de fundo:

s-- Itun(*'*')
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csm L dada por (1.23). Como sabemos, as dependências funcionais de ^R e

L sãn,, respectivamente,

R = R(g'u , ôxg\' , K ,r^ ,ïpK tru^ )

: L(rþ,,1;,vptþ,Yuú, €oP)

: L(rþ,$,ô¡,tl:,0uú,K r,^,êoP,ôxeop)

Êx

" (ffitr + 6o # - oLu,rou,?þ 
+ 6 a Pú

lffitK,.^+ffil,",f

Variando todos os campos, a ação responde, lembrando (3.6) com

L

Ió^9:- tz 0^þe^ L).

Por outro lado, de (3.7), podemos escrever também

( 3.7)

(3.8)

ó,s : I o, 
loç"cl - fiof"nll

6s : I tr'{{- }V*- t^ (tu,^ -T,^u +T\r,\+It,"}on'"

* (lt*' * riP)o*u,^ - ,e^o^c\

Para isometrias temos 6gF" :0 e 6Krr^ - 0, de modo que isto se reduz

simplesmente a

6L
6S^

+l
:T
+l

tx e (#w + 6ø # . ffiou-ú 
+ aa,g Wl

Êx e(riu 6Kpu\ * t"t,6e"u)

trpêo 6eo\ : tpr¡e"' 6eoL

Lrtr,6(e"" eo') : 
Iru,onu"

Mas

tou 6eoP
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0L1

Desse modo, resulta para ó,S : ó,Se + 65-,

ó^t : la'",Æ{ ("*, *Ïrr,)o*u,^

+{- }w*- ü (r"/ - r,\, + r\u,)+l!tu,}on,'

*ffiw + 6ú # . ffiou,ú + oa,g w¡
As equações de campo que resulta.m de 6Ê,16tþ:0 e 6El6ú:0 são, como

já vimos,

54

(3.e )

ôP
ôrþ

ÔL

0rþ

Com o uso dessas e das dema^is equa@es de campo, 6^9 se simplifica para

ó,s : I rzlu,("ffi)ot, +,ffiu,r
+6v'r("ffi) * "ouo'#l: la^,u,("ffi6*+",Vffi)

: - | r, o,{"e^ (ffi"^tþ + v^ú 

^¡,llSubtraindo (3.9) de (3.8), resulta

I a."a*{"€^(ffi"^ú +v\,þ # - ,iïL)} : o,

e

-!a,

donde concluímos que

onde

1r{e¿^e¡ } : o,

oxu: ffi"^tÞ+v^g#-6lL
;__ 
2""r(rþ 

j"Yxtþ - Vrú l"rþ) - 6KÊ
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Este tensor coincide, pode'se mostrar,2 com aquele definido pela relaçã.o

(1.37). Ele é portanto o candidato natu¡al para a generaltzaçäo d.o tensor
de energia-momento pa¡a espaços de Einstein-Ca¡tan.

2Veja por exemplo a Ref. [a]



C onclusão

Ao longo deste trabalho, consideramos basicamente dois problemas distintos:

o da interação e propagaçã.o do spin de elétrons de Dirac com e no campo gra-

vitacional de fundo e o da formulação do teorema de Noether para spinores,

ambos no contexto de uma variedade de Riemann-Cartan.

Com respeito às partículas de spin 1/2 propagando-se num campo gra-

vitacional, observamos que uma torção de fundo náo nula introduz efeitos

adicionais aos já conhecidos em Va: além da alteração da massa efetiva do

férmion, temos também um acoplamento direto entre spin e torçã.o, tal como

um termo do tipo |op'ø1¡r1r7,, que tem certa semelhança com o termo de

Pauli para o caso da interaçã.o spin-câmpo eletromagnético em Minkowski,

lou' Fr, . Este termo, aliás, continua presente em U+ quando se introduz um

campo eletromagnético de fundo adicional. Além disso, a forma da equaçã,o

(2.6) sugere que, tal como o campo eletromagnético, a tor@o de fundo con-

tribua para o momento canônico do elétron com um termo do tipo -ïluourþ.
Essa interpretaÇfo, cujas conseqüências podem revelar-se surpreendentes, é

no mínimo interessante, e mereceria um estudo mais detalhado. O limite
nã,o relativístico da equação de Dirac nos traz informa$es sobre como a

Hamiltoneana do elétron poderia ser modificada sob a influência da torçã,o:

notamos novamente um acoplamento direto spin-torção da forma ,ã.õ, onde

d' ê a parte espacial do vetor axial associado à pa^rte totalmente antissimétrica
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da contorção.3 Já" a parte tipo tempo desse vetor parece estar ligada, nesta
aproximação, às contribuições ao momento canônico do elétron. Finalmente
consideramos o aspecto da propagação do spin do elétron na presença tamþ{6
de um campo eletromagnético. Como já era de se esperar em vista d.os resul-
tados anteriores, concluimos que os efeitos de torção e campo eletromagnético

se fazem sentir separadamente. O campo eletromagnético contribui com uma
parcela que é formalmente idêntica à já exaustivamente estudada para o caso

de um espaço-tempo chato [29]; a torção introduz por sua vez uma precessã,o

adicional do spin caracterizada por uma velocidade angular de ci -- gd.

Quanto ao teorema de Noether, é sabido que o grande mérito da for-
mulação aqui seguida é conseguir, através de uma ca¡acterizaçio a.dequada

do que seja uma simetria,, uma unificaçã,o do primei¡o e segundo teoremas de

Emmy Noether (respectir¡amente para grupos de simetria com número finito
de parâ.metros - simetrias globais, e arbitrariamente grande de parâmetros

- simetrias locais). Aþuns problemas técnicos presentes numa tentativa an-

terior de formulação do teorema para spinores na Relatividade Geral foram
superados, possibilitando-nos obter de maneira relativa^mente simples a quan-

tidade conservada associada aos grupos de movimento do espaço-tempo, o que

aliás é uma característica desse enfoque devido a Jackiw.

sComo uma poesível aplicação deese resultado, e€ria interegennte estuda¡ um modelo
de eepa4etempo que, ao contrário do de Einstein-Cantnnr admitiEEe uma torção dinÂtt,isr.
neee€ contexto, tal acoplamento spin-torção traria, por exemplo, uma contribuição para o
deadobramento doe níveis de energia de ótomos tipo Hidrogênio.



Apêndice A

N otações e

Exceto quando observado explicitamente em contrário, adotamos um sis-tema de unidades no qual

h':c-I
Indices gregos referem-se a coordenad.as horonônicas e variam de 0 a B.Indices latinos referem-se a coordenadas não holonômicas e r¡ariam de (0)

a (3).'

Indices com circunflexo denotam apenas as componentes espaciais de umadada grandeza tensoriar; tais índices gregos variam portanto de 1 a 3, e oslatinos de (1) a (3).

No sistema local de coordenadas (Minkowskiano) a métrica ê denotada
Por Tl"b e tem, assim como g¡tv; câÌð"cterística (+ _ __).

A derivada o¡dinária é, denotada por uma vírgura antes do Índice:

0Q
ôxt'

: ÔuQ : Q',

C onvenções

lComponentee

índice.

não holonômicas explícitas são denotada€¡ com pa.rênteeis envolvendo o
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A derivada covariante com relação a Va pode ser denotada por um d.os

seguintes símbolos:
{}
VuQ, Q iu,

enquanto que a derivaçã,o covariante com respeito a (J+ , mais freqüentemente
utilizada neste traba.ìho ,, se faz representar por

VrQ ou Qllu

Muitas vezes é útil introduzir a.inda um símbolo adicional de derivação:

a

Colchetes envolvendo um grupo de índices denotam antissimetrizaçã,o, en-
quanto parêntesis indicam simetrizaçãn com respeito aos índices em questão;

barras verticais denotam exclusão desta operação:

Aïu"l :

Bç1vlx) :

A açã,o é escrita como

(Au" - A,u)

(Apx + Anp)

S: Idan.,fr¿,
sendo ^C a densidade de Lagrangeana (ao longo do texto quase sempre referida

-por um abuso de linguagem-como a Lagrangeana) do sistema considerado.

Denotando tÆ por e, e sendo L a Lagrangeana de um campo material,

definimos os tensores de momento-energia (ou energia-momento) e de spin

associados a este campo respectivamente por:

t _ 2 6(eL) 
+Fv _ _2 6(eE)ÚPv-;t*, I'' :-¿6

e

-.utr - 
t 6(eL)

t^

25 rxë,qEvue+ À

1

,
1

2
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Matrizes de Dirac e Spinores: Adotamos as convenções e notações da
Ref. [2]. Quando seftzer necessário o uso de uma representaçã,o em particular,
usar-se-á a de Pauli-Dirac.

convencionamos ainda que os símbolos .,lo ,. . . ,.f3 referem-se a matriz,es

de Dirac no espaço curvo. Matrizes de Di¡ac no espaço tangente local são

representadas com os índices envolvidos por parêntesis: 7(o) , . . . ,7(t).
Algumas vezes usamos também a convenção de Feynman do ,slash,:

I = luor.

Tensor de Levi-Civita: o (pseudo)tensor de Levi-Civita no espaço tan-
gente local tem por definição:

a permutação par de (0129)

tação ímpar

tro caso

Em V+ o'u U+ esta quantidade não se comporta como um tensor, mas como

uma densidade tensorial de peso -1. O tensor completamente antissimétrico

é definido como

eP'N: å €F'N

'Æ
Suas componentes covariantes são então

€¡tv\o : tÆ e¡tv\o,

A matriz 7u é definida como

.lt: ^16 : fie*rx"l*.f'^l\^lo - -íf .,lr:.r1,"

sendo a sua conespondente no espaço tangente definida de forma análoga,

mas com índices latinos e com e ao invee de e.



Apêndice B

Espaços de Riemann-Cartan

Neste apêndice faremos, a título de completua, uma breve revisão a-

cerca de espaços com torção,l tratando em particular o caso de espaços de

Einstein-Cartan quando se fizer necessária uma escolha explícita da Lagran-

geana do campo gravitacional.

Um espaço tempo de Riemann-Cartan (U¿) possui uma conexão em geral

assimétrica,

onde K¡,u\: Kulrxl é o tensor de contorção.

A torção de Cartan é definida usualmente como a parte antissimétrica da

ri, : {r^"} - Kr,^ ,

conexao

S ur^ : It)rl

As relações entre torção e contorção são:

Snr^ : -Kbrf
Krr^ : -Snr^ ¡Sr^u--S^r,

lPara uma revisão mais detalhada veja, por exemplo, [Z] ou [+].
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Define-se ainda o tensor de torção modificado

Trr^ : Srr\ +26l,15rl.-o

A conexã,o é compatível com a métrica, isto é, o produto escalar é preservado

sob o transporte paralelo realizado com esta conexã,o:

Yxgp, : 0

A va¡iedade assim definida é o mais geral espaço métrico dotado de uma

conexão afim linear.

O tensor de curvatura é definido como em [a], satisfazendo a

V,,VrAo -YrVpAa : Rpv\o A^ - 2Str^ VrAo

Explicitamente, os tensores de curvatura e de Ricci são dados respectiva-

mente por

Ru,oP : 24ul 11, + 2l í,trl t',to

e a curvatura escalar é defrnida por

R - gP'Rr,.

O tensor de Riemann satisfaz às seguintes identidades

e

Rt, : R^r,^ : 24rr,ì, + 2ftìl ol Pul,,

Rqru¡o? :

R¡u,o1P _

Rrrç.,p¡ :

YÍuR,^loÊ :

0

2Y6S,,1P - 4S¡,,^ S,l^P

0

(8.1)

2Sp,o R^lo,þ , (8.2)
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sendo esta última a corlespondente à identidade de Bianchi em va G

63

pv
representa, como de costume, o tensor de Einstein:

G

Ao contrário do que ocorre em V+, ã pa^rte antissimétrica de G u, nãa se anula;
de (8.1), resulta por contração de índices:

TPv

Dentre as teorias sobre variedades de Riemann-Cartan, a mais simples é
a de Eintein-Cartan(-Sciama-Kibble). Esta denominação se refere a um U¿

com uma escolha específica para a Lagrangeana do campo gravitacional, no
caso 

lLc: -çR,
onde ,R : ,?(f).

A relaçã.o entre ,?(r) e o seu correspondente em v4 é dada por:

l?(r) : B({ \ - r;r Kuu^ . #ôueã Kt^)

A partir dessa relação é fácil deduzir as seguintes expressões:

L 6(eR) *
G r,- v^ (T pì - T,\, + T^p,)e 6gP"

I 6(eR)
-27 v

À
lL

e6K¡,,^

que são úteis na obtenção das equações de campo.

Rru

*
Vr

1

- 
'gP'R

ttv

3

2
Rpo¡rr1 ÀÀ

GIu,
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