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1 Porquê quantizar a gravitação?
Antes de mais nada, o que é a gravitação quântica? Em sua versão mais
imediata a gravitação quântica é baseada na solução de Einstein para a
charada gravitacional clássica da relatividade da gravitação, ou seja, na
teoria da relatividade geral, que pode ser descrita através de uma ação
contendo apenas primeiras derivadas da métrica g^,, com a inclusão de um
termo de superfície na ação de Hilbert-Einstein,

S = 2n2 { J *xj=-g R -

Nós abordamos primeiro a questão das razões para se tentar sua quan-
tização. Há três pontos importantes a mencionar. Devemos primeiramente
mencionar que este é um assunto na fronteira na ciência, pois não há
nenhuma evidência fenomenológica que estabeleça a necessidade da quan-
tização. Infelizmente esta é a fronteira errada, não aquela que demarca o
começo do território desconhecido, mas aquela que marca o fim da atividade
científica enquanto atividade baseada na experiência. As únicas esperanças
para a obtenção de tal evidência são ainda bastante inacessíveis e incer-
tas: buracos negros, em especial os pequenos, e a cosmologia dos primeiros
poucos tempos de Planck do cenário cosmológico do "Big-Bang". E por-
tanto uma aventura arriscada esta a que nos propomos.

O segundo ponto é que há, por outro lado, considerações teóricas envol-
vendo o problema da consistência entre a relatividade geral e a mecânica
quântica. Em termos gerais, acreditamos que toda a física deva ser colocada
sob a égide do mesmo conjunto de princípios fundamentais. Os da relativi-
dade geral (localidade) e da mecânica quântica (não-localidade inevitável)
parecem ser irreconciliáveis.

Tanto a mecânica quântica quanto a relatividade especial são bem
compreendidas e suportadas pela evidência. A relatividade geral, que ao
contrário da mecânica quântica e da relatividade especial é uma teoria de
substância e não de princípio, também é bem suportada pela evidência,
se bem que de forma mais restrita, dado que os testes observacionais são
poucos, em comparação com os inúmeros experimentos quânticos que po-
dem ser realizados no laboratório.

A unificação da mecânica quântica com a relatividade especial já é um
tópico difícil, dando origem à teoria quântica de campos (se o leitor acha que
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a teoria quântica de campos é fácil, precisamos conversar urgentemente!).
A unificação da mecânica quântica com a relatividade geral parece ser vir-
tualmente impossível, e não somente por motivos técnicos. Colocado nestes
termos gerais nosso insucesso de colocar duas teorias tão importantes jun-
tas tem sido qualificado pelo Prof. Feza Gürsey da Universidade de Yale
como mais do que apenas um outro problema, mas como um verdadeiro
escândalo na física teórica.

Em termos mais específicos, assumindo-se que a gravitarão é uma das
interações fundamentais da natureza, ou seja, que o gráviton existe e é
uma partícula elementar e fundamental, então ela tem de ser quantizada
da mesma forma que todas as outras teorias de campos. Este é um exem-
plo típico de preconceito teórico, e devemos ter muito cuidado, pois não
há evidência de que as interações gravitacionais existam em processos de
altas energias. Mesmo a eventual detecção de ondas gravitacionais pelos
grandes interferômetros que estão atualmente em construção não provará a
existência de grávitons, dada a baixa energia dos processos envolvidos. De-
vemos manter em mente claramente as hipóteses das quais partimos, pois
ela? poderão acabar mostrando ser falsas.

Dado o enorme, mesmo milagroso sucesso da série perturbativa na
eletrodinâmica quântica, mesmo se em bases matemáticas incertas, grande
parte do esforço de quantização da gravitação tem sido via técnicas pertur-
bativas. Neste caso a incompatibilidade da mecânica quântica e da relativi-
dade geral tem aparecido como o insucesso de todos os esforços de se efetuar
a renormalização da íérie perturbativa da teoria. E presentemente um fato
bem estabelecido que existe pelo menos uma incompatibilidade perturba-
tiva entre a mecânica quântica e a relatividade geral e suas extensões.

Haverá então uma alternativa? Sim, pode-se tentar definir a teoria e
deduzir suas predições de uma forma náo-perturbativa. Esta poderá acabar
sendo a única definição correta da teoria, pois a não-convergência da série
perturbativa torna duvidoso que possa-se de fato definir a teoria através
dela. Além disso, a hipótese de fundamentalidade das interações grav-
itacionais pode estar errada, e alguma forma de gravitação induzida ou
não-convencional poderá acabar sendo a solução correta.

O terceiro ponto relaciona-se com a esperança de que o desenvolvi-
mento de uma teoria de gravitação quântica possa ajudar a resolver vários
problemas pendentes da física teórica contemporânea. Por exemplo, como
uma teoria clássica a relatividade geral contém a predição da sua própria
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falha. A existência de singularidades em soluções extendklas é verificada
eon condições bem gerais, tanto em casos locais como cosmoIogioDs.

Mesmo horizontes podem ser regiões interessantes do ponto de vista
da mecânica quântica, como mostra o fenômeno da radiação de Hawk-
ing. O horizonte n*** pode ser r"*T>p^^^m*rrt* bem-definido *n «»«"» teo-
ria quântica, e um cákulo de radiação de Hawking inversa indica que é
possível que processos de alta T nffgia estejam *"«*w«—»—j>» ocorrendo em
sua vizinhança. Em qualquer caso o significado destas singularidades não é
claro. Serio elas rcalmmtr censuradas cósmkamente? O que acontece nos
estágios finais da evaporação de buracos negros? Para onde vão os bárion?
Muitas questões como essas podem vir a ter respostas apenas no contexto
da gravitaçio quântica.

Há *»«nK»m o problema das divergências em teoria quântica de cam-
pos, ou seja, a falha do milagre da teoria de perturbações em alguns casos.
Poderá um cone de luz flutuante ou uma escala fundamental vindos da
gravitação quântica ajudar a resolver estes problemas? Presentemente, es-
tas preocupações parecem um tanto irrelevantes para o autor, pois abordam
um problema um tanto técnico da série perturbativa. Antes de tentar-se
resolvê-lo creio que será necessário primeiro compreender tanto a teoria
quântica de campos quanto a série perturbativa de forma muito mais pro-
funda.

Um exemplo que ilustra a arbitrariedade das técnicas perturbativas cor-
rentes é o caso da teoria \f4 em quatro dimensões, que é uma teoria renor-
malizável, sendo descrita pela ação euclideana

s-/*{!»#>•• =^+$
A teoria é trivial, mas a série perturbativa pode ser renormafizada de

forma a dar a impressão de que há interações. A trivialidade sobrevive
até um certo ponto, aparecendo na dependência com o regulador ultravio-
leta da parte divergente das quantidades renormalizadas, quando estas são
calculadas perturbativamente,

m n ~ A , An~logA.

Os esquemas de renormalizacão perturbativa tendem a esconder o fato
de que \R é zero para qualquer m« finito, em vez de enfatizar este impor-
tante fato.
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Há sempre o cálice sagrado da unificação: acredita-se geralmente,
talvez pelos motivos errados, que não será possível resolver o problema
da gravitação quãntica por si só, mas que ele terá de ser resolvido em
conjunção com todos os outros campos, incluindo os campos de matéria.
Esta opinião tem sido expressa em termos gerais, por exemplo, pelo Prof.
Steven Weinberg da Universidade do Texas, e é implícita nas teorias de
cordas. Isto leva naturalmente à questão da unificação de todas as forças.
Acredita-se, com boa justificação, que o problema da unificação não poderá
ser resolvido sem a introdução de seus aspectos gravitacionais. Em qual-
quer caso a gravitação em si tem, é claro, que ser incluída de uma forma
ou de outra, e é por isso que muitos físicos teóricos estão de fato fazendo
gravitação quãntica, direta ou indiretamente.

Talvez a motivação mais forte seja simplesmente a de que o problema
existe, e que é nosso dever como cientistas resolvê-lo ou mostrar que não
há solução. Mas será que o problema existe de fato? Ele certamente existe
no sentido restrito mencionado acima, mas em termos mais gerais nossa
primeira tarefa poderá ter de ser a de formular o problema, ao invés da
de resolvê-lo. Neste esforço devemos estar alerta e ser cuidadosos para
evitar as armadilhas das hipóteses "razoáveis" mas de fundamento in-
certo, em especial aquelas com as quais nos acostumamos e que assumimos
implicitamente. Devemos estar dispostos a virar o quadro de cabeça para
baixo de vez em quando.

2 Tentativas de quantizaçâo
Como podemos abordar este problema, e contornar o problema da
não-renormalizabilidade perturbativa da relatividade geral pura? Há
basicamente duas abordagens: na primeira tenta-se modificar ou exten-
der a teoria dentro do contexto perturbativo, e na segunda muda-se para
um tratamento totalmente não-perturbativo, de preferência mantendo-se a
teoria de Einstein intacta.

Discutamos primeiro as extensões da teoria. Apesar de que esta abor-
dagem não tenha até o momento sido bem sucedida, vale a pena mencionar
as principais tentativas. Primeiramente pode-se tentar modificar a ação,
mas manter o tipo de geometria envolvida. Por exemplo pode-se definir
teorias com curvatura quadrada. Dada a existência do teorema de Gauss-
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Bonnet, em quatro dimensões a forma mais geral da ação quadrática é

S = ffxyf^ {2p2R + aR2 + PR^

onde a e 0 são constantes adimenáonais. O objetivo é alternativamente o de
se obter a renormalizabilidade perturbativa para a teoria ou, na abordagem
por integração funcional, o de se tornar a euclideanização possível. Em
qualquer caso temos uma geometria Riemanniana ou pseudo-Riemanniana,
ou em outras palavras um tipo específico de transporte paralelo, que pode
ser definido por projeção ortogonal a partir de um espaço de imersão.

Alternativamente, pode-se generalizar o tipo de geometria. Para isto
consideremos a forma de transporte paralelo mais geral que se pode conce-
ber. No caso da conexão Riemanniana o transporte é feito sem rotação ou
elongamento no espaço de imersão, e dos dois objetos geométricos que exis-
tem em geral, a curvatura RuvaT e a torção T^x, temos apenas o primeiro,
com T^\ = 0, e a conexão é a de Christofell, que é compatível com a
métrica. Pode-se mudar isto incluindo-se uma rotação ou torção ao longo
do transporte. Isto introduz a torção como parte da estrutura da variedade.
Não se tem mais a conexão de Christofell, mas uma conexão mais geral,
para a qual

pA / pA

A torção relaciona-se com a parte antisámétríca da conexão, que é um
tensor, ao contrário da parte simétrica. Semiclássicamente a situção física
que caracteriza este tipo de extensão é que a torção acopla-se naturalmente
apenas com os spins e o momento angular, através do vetor de torção TM,
de uma forma superficialmente semelhante ao eletromagnetismo, causando
precessôes. Sob condições fisicamente razoáveis, entretanto, os efeitos são
muito fracos para serem detectados [1].

A outra mudança que pode ser feita é permitir o elongamento dos ve-
tores ao longo do deslocamento paralelo. Isto implica na introdução de
métrica e conexão independentes, a conexão podendo ser ou não simétrica,
mas não sendo em qualquer caso a conexão de Christofell. Neste caso temos
uma conexão não-compatível com a métrica, ou seja uma métrica não co-
variantemente conservada pela conexão.
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o que mostra que o transporte não conserva comprimentos. Como é sem-
pre possível construir a conexão usual de Christofell, estas são na realidade
teorias com duas conexões independentes. Há inclusive interessantes gen-
eralizações não-compactas das teorias de ugauge" não-abelianas, nas quais
usa-se idéias nesta linha [2].

Finalmente, pode-se tentar unificar a gravitação com outros campos,
em vez de quantizá-la por si só, introduzindo uma teoria mais complexa
(algumas vezes muito mais complexa), que inclua a gravitação e outras
partículas e campos. O exemplo usual é a introdução de supersimetria,
dando origem à supergravidade, superálgebras, supervariedades e todo o
resto da superfísica. A idéia essencial é a introdução de novas partículas,
os parceiros supersimétricos, na esperança de que os sinais negativos intro-
duzidos por eles cancelem pelo menos algumas das divergências da expansão
perturbativa.

Outra linha de trabalho são as teorias do tipo Kaluza-Klein, nas
quais muda-se a dimensão do espaço-tempo e associa-se os campos não-
gravitacionais a um conjunto de dimensões compactas adicionais. Em
geral em todas estas teorias tende-se a tentar geometrizar os campos não-
gravitacionais. A abordagem mais radical consiste das teorias de cordas,
nas quais não só se muda a dimensão do espaço-tempo mas também se
abandona a idéia de partículas pontuais pelo conceito de objetos extensos,
e acaba-se por introduzir um número infinito de partículas no%'as, e seus
parceiros supersimétricos, se for o caso.

Em qualquer destas extensões o limite de baixas energias tem que ser
a relatividade geral, é claro, o que não é obvio em todos os casos. Em
qualquer caso a motivação é perturbativa, e pode-se sumarizar a situação
enunciando-se o dilema básico da gravitação quântica do ponto de vista
perturbativo. Trata-se do dilema da renormalizabilidade versus estabili-
dade das teorias: pode-se mudar a teoria de várias formas diferentes para
torná-la renormalizável perturbativãmente ou estável, mas não ambos [3].
Por estabilidade nós entendemos aqui a existência de uma hamiltoniana
limitada por baixo, ou seja. a existência do estado fundamental da teoria.

Enquanto a nâo-renormalizabilidade perturbativa pode ser simples-
mente a falha do milagre da expansão perturbativa. a instabilidade é um
fenômeno não-perturbativo com conseqüências sérias que podem facilmente
ser vistas na abordagem por meio da integração funcional na rede. Somos
portanto levados à segunda abordagem geral do problema, a abordagem
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não-perturbativa.
Na abordagem dentro do contexto perturbativo estivemos seguindo o

procedimento bem sucedido na eletrodinâmica quântica. Para o trata-
mento não-perturbativo podemos adotar a abordagem computacional da
integração funcional introduzida originalmente na cromodinâmica quântica,
mas antes disso vamos discutir o procedimento canônico, que t»m!An é
não-perturbativo, e que também se origina na eletrodinâmica quântica.

O cerne da abordagem canônica é formado pela prescrição de quan-
tização de Dirac, baseada na troca de parênteses de Poisson por comuta-
dore8, e pela decomposição "3 + 1", ou seja, o enfatiamento do espaço-
tempo. Na decomposição "3 + 1" usual as coordenadas canônicas são as
componentes da métrica qaf, das fatias tridimensionais, e os momentos con-
jugados relacionam-se com a curvatura extrínseca Á'*6 que caracteriza sua
imersão no espaço quadridimensional. O procedimento de quantização de
Dirac nos ajuda a lidar com a invariança local da teoria, e ele indica que
há alguns vínculos a serem satisfeitos pelas variáveis:

r°- 9
 B

G

Aqui p* são os momentos canônicos, e há quatro vínculos por ponto, um
hamiltoniano C°, e três difeomórficos C. As soluções destes vínculos deter-
minam o espaço dos estados físicos da teoria, e têm sido um problema con-
stante desde o início do estudo da gravitação quântica. Neste formalismo é
relativamente simples achar soluções dos vínculos difeomórficos, escrevendo-
se funcionais difeomórficamente invariantes da métrica tridimensional qab,
mas parece ser impossível resolver o vínculo hamiltoniano.

Com a introdução das variáveis de Ashtekar [4] alguns anos atrás, esta
situação mudou substancialmente, pôde-se pela primeira vez mostrar que a
álgebra dos vínculos é de primeira classe, e pelo menos num nível formal,
não-regulado, soluções foram encontradas para o vínculo hamiltoniano. A
parte difícil neste formalismo é resolver os vínculos difeomórficos. Neste
novo conjunto de variáveis as coordenadas dinâmicas são as componentes
de uma conexão 51(2, C) que age em "spinors" \A. Introduz-se também
uma "forma de solda" aa

AB que se relaciona com a métrica através de
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q =e t a j^a CD,

canôn
Introduz-se também uma versão densificada de <**/&•• <lue é
ônicamente conjugada à conexão J4 . A S , e que é dada por

Definindo-se a curvatura F+A
B de A9

A
B da forma usual, os vínculos da

relatividade geral são simplificados para uma forma polinomial,

D.5* «• 0,

= 0.

A ação de Hilbert-Einstein é agora a parte real de uma ação mais geral,
que é complexa, e que pode ser escrita em termos das novas variáveis como

Como as variáveis dinâmicas neste formalismo são os coeficientes da
conexão, em vez da métrica, a quantização em termos das novas variáveis
leva a uma representação onde a métrica não é diagonal, não sendo portanto
bem definida nos estados físicos. O novo conjunto de vínculos de "gauge"
é devido à introdução das transformações de invariança do grupo SL(2, C)
na teoria.

Eventualmente uma representação no espaço de "loops" foi introduzida,
originalmente no contexto de uma rede hamiltoniana por Paul Renteln e
Lee Smolin [4], e ir' eventualmente descoberto que para se resolver todos
os vínculos tem-se que considerar funcionais sobre este espaço de "loops".
Desta forma o problema de solução dos vínculos foi finalmente resolvido
por Lee Smolin e Cario Rovelli [4]. As soluções são entretanto de caráter
um tanto estranho. Foi descoberto que elas podem ser classificadas através
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da teoria dos nós, usando-se as classes de nós de curvas definidas na var-
iedade. As soluções envolvem integrais funcionais não-reguladas sobre o
espaço de "loops", e parecem não conter nenhuma informação métrica, mas
apenas informação sobre a natureza topológica da variedade. Aparente-
mente ninguém sabe ainda como interpretar fisicamente as soluções.

Em conclusão, apesar de que progressos consideráveis têm sido feitos na
abordagem canônica, os problemas físicos essenciais parecem permanecer
abertos. Enquanto esperamos por mais desenvolvimentos nesta área, exam-
inemos a abordagem alternativa, e quadridimensional, da integração fun-
cional.

A idéia central da abordagem por integração funcional é definir-se a
teoria de uma forma completamente construtiva, apropriada para uma sim-
ulação computacional, ao invés de depender de um formalismo matemático
com possíveis hipóteses escondidas, como a existência de um espaço de
Hubert, de operadores bem comportados, etc. Fazendo-se isto realiza-se
imediatamente que o problema da gravitação quântica não é puramente de
caráter perturbativo, pois somos atingidos por uma grande dií. oldade logo
no primeiro passo, o problema da euclideanização. Contrariamente aos ca-
sos de todas as outras teorias conhecidas, a relatividade geral não tem uma
euclideanização imediata, pois a ação euclideana não é limitada por baixo.

Várias soluções têm sido propostas para este problema, em particular a
introdução de termos R2 na ação e a rotação do fator conforme de Steven
Hawking [5]. Esta rotação é um procedimento um tanto arbitrário, que tem
sido justificado em parte, a partir do formalismo canônico, por Jim Hartle
e Kristin Schleich [6]. Não se pode, entretanto, escapar à impressão de que
a falha da euclideanização direta deve significar uma de duas coisas, ou
que a integral funcional da gravitação quântica está intrínsecamente mal
definida, ou que as funções de green da teoria não são analíticas, de uma
forma profunda. Ambas são preocupantes, e espera-se que um esquema de
euclideanização bem justificado e fisicamente claro possa eventualmente ser
encontrado.

Pode-se entender este problema em outra luz usando-se o ponto de vista
da interpretação estatística das teorias de campos. Contrariamente a todos
os outros casos a ação euclideana da relatividade geral não se relaciona di-
retamente com a energia, que é limitada por baixo. Parece portanto que a
quantização da relatividade geral não pode ser relacionada com um sistema
estatístico da forma usual. O cerne do problema parece ser o fato bem
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conhecido de que a energia não pode ser localizada na relatividade geral.
Como a energia dos estados físicos reduz-se a um termo de superfície, a
quantização tende a incluir oscilações aleatórias no interior, sem correlações
entre os vários pontos, tornando a teoria mal definida. Estivemos assu-
mindo que deva-se manter os vínculos satisfeitos para a quantização da
teoria, segundo as idéias de Dirac. Entretanto não é claro que isto seja
possível ou correto neste caso. Parece que a quantização usual de campos
requer que comecemos com uma teoria que tenha uma função de energia
localizável.

Para fi"ftlÍ7r»r esta seção, descrevamos os dois métodos usados para a
definição de teorias quânticas de campos pelo formalismo da integração
funcional, ou seja, os complexos e as redes. Na maior parte dos casos
usa-se uma rede, normalmente uma rede hipercúbica, e toma-se limites
apropriados para definir a teoria no contínuo. O uso de tal rede pressupõe,
entretanto, uma certa estrutura geométrica prévia, uma geometria de fundo
fixa. E possível usar-se uma noção modificada de rede, e eliminar qualquer
noção de geometria de fundo, mas a prática mais corrente é a de se adotar
um esquema geométrico discreto alternativo para a representação da rela-
tividade geral, motivado em parte pelo sucesso do esquema geométrico que
existe para as teorias de "gauge".

Este esquema alternativo consiste da abordagem simplicial, que pode ser
o cálculo de Regge ou o cálculo de "null struts". Este segundo é uma abor-
dagem lorentziana na qual o espaço-tempo é enfatiado na direção temporal
e as superfícies tridimensionais são conectadas por hastes na direção do
cone de luz. O primeiro é a abordagem euclideana usual, em geral com um
termo R2 na lagrangeana. Apesar de que simulações têm sido realizadas
com as técnicas simpliciais, não parece ao autor que elas tenham ainda
abordado as questões fundamentais de forma clara. Isto pode. é claro, ser
apenas uma questão de tempo, visto que tais simulações são muito longas
e difíceis.

3 De volta aos fundamentos
Neste ponto é claro (pelo menos para o autor) que precisamos antes de mais
nada de uma compreensão muito melhor de teoria de campos quânticos em
geral, antes de atacar um problema de tais proporções armados com tão
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pouca orientação fenomenológica ou fisica de qualquer espécie. 0 grupo
de Austin, liderado pelo Prof. B. S. DeWitt e constituído também do au-
tor e de S. K. Foong e T. E. Gallivan, tem trabalhado basicamente com a
abordagem na rede, e mesmo assim não diretamente no problema gravita-
ckmal, mas em modelos sigma, encarados como modekw-laboratório para a
gravitarão quântica. Temos também nos preocupado com os fundamentos
da teoria quântica de campos na rede.

O estudo dos modelos sigma tem por objetivo estabelecer a definabifi-
dade de teorias perturbativamente não-renonnalizáveis, um esforço no qual
tivemos algum sucesso até o momento. Estamos convencidos de que a nâo-
renormalizabilidade perturbativa não impede de modo algum a definição
das teorias. Temos estudado os modelos SO{1,1) [7), 50(1,2) [8], 50(2)
e 50(3). O interesse pessoal do autor concentra-se mais, no momento, no
estabelecimento de uma melhor compreensão não-perturbativa de teorias
de campos na rede. O estágio em que acredito estarmos, no momento, é
caracterizado por acreditarmos ter uma boa compreensão de campos es-
calares, uma compreensão razoável de vetores, uma compreensão pobre de
"spinois" e nenhuma compreensão dos outros casos.

Há entretanto algumas lições extraídas do trabalho realizado até o mo-
mento que poderão ser relevantes para a gravitarão quântica. Primeiro há
a questão de como se definir as teorias. O conhecimento do limite clássico
não é suficiente para definir a teoria quântica. Apesar de que este é um
fato bem conhecido, sua importância nas realizações das teorias na rede
não tem sido devidamente enfatizada. Na abordagem da teoria quântica
de campos na rede verifica-se que a forma de diferença finita usada é de
importância crucial, e do trabalho com os modelos sigma vem um principio
geométrico para guiar a escolha, que é certamente relevante para os campos
escalares e provavelmente para campos vetoriais também. Nos o chamamos
de diferenciação geodésica.

No estudo dos campos escalares o fato mais interessante que nós encon-
tramos (ou foi ele que nos encontrou?) diz respeito à descontinuídade das
configurações que contribuem para a integral funcional na teoria quântica
de campos. É bem sabido que na mecânica quântica as configurações que
contribuem para a integral de caminhos não são diferenciáveis, mas elas
são aii .da contínuas, o que justifica o nome de integral de caminhos. Entre-
tanto, em integrais funcionais em duas ou mais dimensões verifica-se que as
configurações não são nem contínuas! Pode-se ver facilmente que este fato
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torna o esquema de diferenças finitas em uso de importância essencial. Foi
este fato que motivou DeWitt a propor a diferença geodésica como uma
escolha natural.

O mesmo critério induz uma escolha interessante e elegante para a la-
grangeana das teorias de "gauge" na rede, que ao contrário do caso usual é
única. Ela envolve a tomada de distâncias geodésicas a partir da identidade
até os elementos do grupo, representados ao longo da variedade do grupo.

Deixe-me terminar notando as conseqüências deste fato para a
gravitação quántica em si: todas as abordagens do problema assumem, de
uma forma ou de outra, a existência de configurações com as propriedades
de variedades, mesmo que com geometrias muito singulares definidas sobre
elas. A idéia de soma sobre tais variedades é razoável enquanto mante-
mos em mente a idéia de que as configurações são não-diferenciáveis mas
contínuas. Entretanto se elas são de fato descontínuas, possivelmente com
descontinuidades infinitas, estamos de volta à estaca zero!

No caso da abordagem simplicial, as desigualdades simpliciais são man-
tidas satisfeitas, o que é equivalente a manter as configurações contínuas.
Poderemos estar desta forma mantendo a simulação artificialmente sobre
um subdomínio de medida nula? No caso das variáveis de Ashtekar, apesar
de termos abandonado a interpretação métrica, não abandonamos a estru-
tura de continuidade topológica, encodificada nas soluções dos vínculos.
Parece ao autor que a idéia de soma sobre geometrias terá de ser abandon-
ada, e alguma outra coisa introduzida em seu lugar. Para evitar deixar o
assunto flutuando sobre um abismo, permitam-me deixá-los com uma idéia
altamente especulativa sugerindo o que tal coisa poderá vir a ser.

A idéia relaciona-se com a gravitação induzida primeiro sugerida por
Sakharov muito tempo atrás [9]. A idéia é que a geometria da rede (ou
seja, do espaço-tempo) não é dada a priori, mas é determinada apenas
após a simulação, quando as escalas físicas da teoria tornam-se conheci-
das. Para se definir a teoria na rede, começa-se com uma "pré-geometria1'
plana que não tem significado físico direto, sendo apenas um instrumento
matemático intermediário. A posteriori atribui-se comprimentos físicos a
todas as conexões da rede usando-se alguma escala intríseca da teoria.

Pode-se mostrar facilmente que para campos escalares livre o procedi-
mento produz o espaço plano de forma imediata, mas o mesmo não é óbvio
em geral. Não é claro que efeitos fontes externas e interações poderão ter
na geometria final da rede. Pode-se mostrar sem dificuldade que a simples
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introdução de fontes na teoría livre não afeta a geometria, e também que a
introdução de interações sem as fontes não tem nenhum efeito. Entretanto
simulações preliminares indicaram a possibilidade de que a introdução de
fontes numa teoría \$* massiva poderá de fato mudar a geometria renor-
malizada. Se isto for de fato verdade estaríamos olhando para a gravitação
como um efeito remanescente da quantização de outras teorias, no espírito
da idéia de Sakharov.

Há muito trabalho por fazer com esta idéia, que está presentemente sob
investigação. Espero que uma resposta possa ser achada nos próximos anos
através de futuro trabalho computacional a ser realizado no Instituto de
Física de Universidade de São Paulo.
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